
DONEM : 21 YASAMA YILI: 2 

TUT. 

CİLT : 39 
o 

122 nci Birleşim 
29.6. 2000 Perşembe 

O 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 

1. - Konya Milletvekili Mehmet Ali Yavuz'un, Göksu Mavi Tünel Proje
si ihalesine ilişkin gündemdışı konuşması 

2. - Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, îkinci Yasama Yılında Ge
nel Kurulun çalışmalarına ilişkin gündemdışı konuşması 

3. -Trabzon Milletvekili Nail Çelebi'nin, limanlarımızdan kabotaj dahi
linde yapılan yük ve yolcu taşımacılığının ülkemiz ekonomisine etkilerine iliş
kin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanları Hasan Gemici ve Ramazan 
Mirzaoğlu'nun cevapları 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp ve 23 arkadaşının, memurların eko
nomik durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 
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2. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp ve 21 arkadaşının, çiftçilerin ekono
mik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 22:23 

IV. - ÖNERİLER 23,35 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 23,35 
1. -Türkiye Büyük Millet Meclisi 21 inci Dönem İkinci Yasama Yılı çalış

malarının 21 Temmuz 2000 Cuma gününe kadar uzatılmasına ve öneride belirle
nen genel görüşme, Meclis araştırması ve kanun tasarı ve tekliflerinin bu zaman 
içerisinde görüşülmesine ilişkin FP Grup önerisi 23:33, 35:36 

V. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMA
LAR 33,133 

1. - FP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman'ın, FP 
Grup önerisinin görüşmeleri sırasında, MHP Grup Başkanvekili Erzurum Millet
vekili İsmail Köse'nin, konuşmasında, Partisine sataşması nedeniyle konuşması 33:34 

2. -Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün, (9/42) esas numaralı Meclis Soruştur
ması Komisyonu Raporunun görüşmeleri sırasında, Balıkesir Milletvekili İlyas 
Yılmazyıldız'ın, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 133:136 

VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 36,136 

A) GÖRÜŞMELER 36,136 
1. - 20 nci Yasama Döneminde Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı ve 55 Ar

kadaşı Tarafından Verilen Denizcilik Müsteşarlığına Ait Bazı İşlerin İhalelerin
de ve Personel Alımıyla İlgili Konularda Görevini Kötüye Kullanma, İhaleye Fe
sat Karıştırma ve Evrakta Sahtecilik Suçlarını İşlediği ve Bu Eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240,339 ve 366 nci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Es
ki Bakanı Burhan Kara Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci 
Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve 
Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/29) (S. Sayısı: 501) 36:40 

2. - 20 nci Yasama Döneminde İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 
71 Arkadaşı Tarafından Verilen Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050 Sayılı Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 77 nci Maddesine Aykırı Bir Şekilde Harcamak 
Suretiyle Hazineyi Zarara Uğratarak Görevini Kötüye Kullandıkları ve Bu Ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski 
Başbakan Tansu Çiller ve Maliye Eski Bakanı İsmet Attila Haklarında Anayasa
nın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması 
Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/27) 
(S. Sayısı: 502) 40:63,168:191 

3. - 20 nci Yasama Döneminde Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu ve 
59 Arkadaşı Tarafından Verilen, İstanbul-Kurtköy Havaalanı İhalesi İçin Hazır
lanmış Olan Protokol Hükümlerini Dikkate Almadan İhalenin Nato ENF Dairesi 
Tarafından Gerçekleştirilmesini Sağlamak Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı 
ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla 
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Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzü
ğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/18) (S. Sayısı: 506) 63:79,192:215 

4. - 20 nci Yasama Döneminde Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 56 
Arkadaşı Tarafından Verilen, Karadeniz Sahil Yolunun Devamı Olan Yolların 
İhalesinde Usulsüzlük Yaparak Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskân 
Eski Bakanı Yaşar Topçu Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci 
Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve 
Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/19) (S. Sayısı: 507) 79:106,216:239 

5. - 20 nci Yasama Döneminde Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 
55 Arkadaşı Tarafından Verilen, 6.1.1998 Tarih ve 98/10496 Sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararnamesiyle Mevzuata Aykırı Bir Şekilde İstanbul'da Yeni Turizm Mer
kezleri İlân Ettiği ve Bu Suretle Partizanlık Yapılmasına Yol Açarak Görevini 
Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine 
Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz Hakkında Anayasanın 
100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması 
Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/24) 
(S. Sayısı: 508) 106:121 

6. - 20 nci Yasama Döneminde Hatay Milletvekili Atila Sav ve 54 Arkada
şı Tarafından Verilen, Suç İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturduğu ve Bu Eyle
minin Türk Ceza Kanununun 313, 296,240,31 ve 33 üncü Maddelerine Uyduğu 
İddiasıyla İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar Hakkında Anayasanın 100 üncü ve 
İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İliş
kin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/38) (S. Sayısı: 509) 121:123 

7. - 20 nci Yasama Döneminde Konya Milletvekili Veysel Candan ve 61 
Arkadaşı Tarafından Verilen, Telsim ve Turkcell Firmalarıyla İmzalanan Sözleş
melere ve 4046 Numaralı Özelleştirme Kanunu Hükümlerine Aykırı Davranmak 
Suretiyle Devleti Gelir Kaybına Uğratarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve 
Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla 
Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Ulaştırma Eski Bakanı Necdet Menzir 
Haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Ko
misyonu Raporu (9/42) (S. Sayısı: 510) 123:133,136:146, 

240:263 
8. - 20 nci Yasama Döneminde Balıkesir Milletvekili Ilyas Yılmazyıldız ve 

57 Arkadaşı Tarafından Verilen, İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde İhale Usul 
ve Esaslarını İhlal Ederek Rekabet Ortamının Oluşmasını Önlediği, Firma Seçi
minde Yanlı Davranarak Devleti Zarara Uğratmak Suretiyle Görevini Kötüye 
Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uy
duğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı Yaşar Topçu Hakkında Anaya
sanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruştur
ması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 
(9/39) (S. Sayısı: 511) 146:153 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 154 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 154 
1. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç'un ; 
Trabzon'da yerel bir gazetede yayınlanan "Bayındırlık ihaleleri MHP'lile-

rin" başlıklı habere, 
- Konya Milletvekili Veysel Candan'ın; 
Afet Fonu kapsamına alınan belediyelere; 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'm, cevabı 

(7/2136,2138) 154:166 
2. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray-Eskil İlçesi ile Tuz Gölü 

arasındaki arazinin ağaçlandırılmasına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Nami Ça-
ğan'ın cevabı (7/2170) 167 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak beş oturum yaptı. 
Edirne Milletvekili Şadan Şimşek, 639 uncusu düzenlenen tarihî Kırkpınar yağlı güreşlerine, 
Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Güvercinlik ve Etimesgut Havaalanları Mania Plan

larına, 
Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya, Türkiye, Ortadoğu, Irak ve Kuzey Irak'a, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Kuzeyden Keşif Harekâtının görev süresinin 30.6.2000 tarihinden itibaren altı ay süreyle uza

tılmasına, 
30 Mart 2000 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere beş ilde dört ay süreyle uzatılan ve 

TBMM'nin 28.3.2000 tarihli ve 678 sayılı kararı ile onaylanmış bulunan olağanüstü halin, Van 
İlinden 30 Temmuz 2000 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere kaldırılmasına; Diyarbakır, 
Hakkâri, Sımak ve Tunceli İllerinde 30 Temmuz 2000 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 
dört ay süreyle uzatılmasına, 

İlişkin Başbakanlık tezkereleri, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildi. 
İstanbul Milletvekili Sulhiye Serbest'in (3/518) (S. Sayısı: 471), 
Sivas Milletvekili Mehmet Ceylan'm (3/519) (S. Sayısı: 472), 
Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın (3/520) (S. Sayısı: 473), 
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. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 188 
inci sırasında bulunan 517 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 3 üncü sırasına, 137 nci sırasın
da bulunan 387 sıra sayılı kanun tasarısının 4 üncü sırasına, 157 nci sırasında bulunan 414 sıra sa
yılı kanun tasarısının 5 inci sırasına, 48 inci sırasında bulunan 150 sıra sayılı kanun tasarısının 
6 nci sırasına, 185 inci sırasında bulunan 494 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci sırasına ve 53 ün
cü sırasında bulunan 180 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci sırasına alınmasına, 28.6.2000 Çarşam
ba günü, gündemin 5 inci sırasına kadar olan tasarı ve tekliflerin görüşmelerinin bitimine kadar ça
lışma süresinin uzatılmasına; 

29 Haziran 2000 Perşembe günü, 22 Haziran 2000 tarihinde dağıtılan ve İçtüzüğün 112 nci 
maddesi gereğince 29 Haziran 2000 Perşembe günkü gündemde yer alacak olan 506, 508, 509 ve 
511 sıra sayılı Meclis Soruşturması raporları ile gündemde bulunan ve 29.6.2000 Perşembe günü
ne kadar görüşmeleri tamamlanamadığı takdirde 501 ve 502 sıra sayılı Meclis Soruşturması Rapor
larının görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına; 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 
122 nci sırasında yer alan (10/139) esas numaralı trafik kazalarının önlenmesi konusundaki Meclis 
Araştırması Önergesinin görüşmelerinin 30.6.2000 Cuma günkü birleşiminde, gündemin " Özel 
Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında ve 6 nci sırasında bulunan (10/14), 107 nci sırasında bulu
nan (10/126), 113 üncü sırasında bulunan (10/132) ve 114 üncü sırasında bulunan (10/133) esas nu
maralı Meclis Araştırması Önergesiyle birlikte yapılmasına; görüşmelerin tamamlanmasından son
ra Kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ve gündemin 6 nci sırasına kadar olan tasarı ve tek
liflerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin DSP, MHP ve 
ANAP Gruplarının müşterek önerileri, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildi. 
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Gündemin "Meclis Soruşturması Raporları" kısmının : 
1 inci sırasında bulunan, Devlet eski Bakanı Burhan Kara (9/29) (S. Sayısı: 501), 
2 nci sırasında bulunan, eski Başbakan Tansu Çiller ve Maliye eski Bakanı İsmet Attila (9/27) 

(S. Sayısı: 502); 
Haklarında Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergeler ve Meclis Soruşturması Komis

yonları Raporlarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıkların
dan, ertelendi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
1 inci sırasında bulunan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilât, Görev ve Yetkilerine İliş

kin Konularla Kamu Personeli Arasındaki Ücret Dengesizliklerinin Giderilmesi ve Kamu Malî Yö
netiminde Disiplin Sağlanması İçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanunu Tasarısının 
(1/710) (S. Sayısı: 518) görüşmeleri tamamlanarak, yapılan açık oylamasından sonra, kabul edil
diği ve Kanunlaştığı açıklandı; 

2 nci sırasında bulunan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin Tasarının (1/53) (S. Sayısı: 433) görüşmeleri, ilgili ko
misyon yetkileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi; 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
nın (1/650,1/679) (S. Sayısı: 517) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı; maddelerine geçilme
si için yapılan oylamalarda karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 

Alman karar gereğince, soruşturma komisyonları raporları ile Kanun tasarı ve tekliflerini sıra
sıyla görüşmek için, 29 Haziran 2000 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 
01.56'da son verildi. 

Murat Sökmenoğlu 
Başkanvekili 

Vedat Çınaroğlu Mehmet Elkatmış 
Samsun Nevşehir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Hüseyin Çelik 

Van 
Kâtip Üye 
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No. :166 
I I . - GELEN KÂĞITLAR 

29.6.2000 PERŞEMBE 
Tasarılar 

1. - Ticarî Gemilerde Uyulması Gerekli Asgarî Normlar Hakkında 147 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/713) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sos
yal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.6.2000) 

2. - Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/714) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi: 26.6.2000) 

Teklifler 
1. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın; Gözlükçülük Hakkında Kanunda De

ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/570) (Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.6.2000) 

2. - Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın; Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/571) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bil
gi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.2000) 

Rapor 
1. - Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis

yonu Raporu (1/564) (S.Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 28.6.2000) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Yenişehir Havaalanının ne zaman açı

lacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.6.2000) 

2. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Yenişehir otoyolu projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.6.2000) 

3. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, yurt dışından ithal edilen ağaçlara ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) (Bakanlığa geliş tarihi: 28.6.2000) 

4. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, okullardaki zehirlenme olaylarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.6.2000) 

5. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Yalova'daki okullara dağıtılmak üze
re gönderilen kuru incire ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 28.6.2000) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, deprem konutları için yapılan ihalelerin vize işlem

lerinin Sayıştay denetimine tâbi olması için bir işlem yapılıp yapılmayacağına ilişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2284) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.6.2000) 

2. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, DMS'yi kazanamayan adayların atamaları
nın yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2285) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.6.2000) 
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3. - Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu'nun, Nusaybin Gümrük Kapısına ilişkin Devlet Ba
kanından (Mehmet Keçeciler) yazılı soru önergesi (7/2286) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2000) 

4. - Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu'nun, Mardin İlindeki nakliyeci esnafın mazot tica
retine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Keçeciler) yazılı soru önergesi (7/2287) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 28.6.2000) 

5. - Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu'nun, Mardin Kalesine ilişkin Kültür Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/2288) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2000) 

6. - Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu'nun, Mardin İlindeki Kesimiye, Şehidiye ve Zinci-
riye medreselerinin restorasyonlarına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/2289) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 28.6.2000) 

7. - Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu'nun, Mardin İlindeki köy yollarına ilişkin Devlet 
Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/2290) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.6.2000) 

8. - Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu'nun, Mardin İline bağlı köylerin içme suyu sorunla
rına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/2291) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 28.6.2000) 

9. - Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu'nun, Yukarı Mezopotamya Ovası Sulama Projesi 
kasamındaki Mardin ana kanal inşaatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2292) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.6.2000) 

10. - Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu'nun, Mardin-Nusaybin İlçesindeki Bakacık Barajı 
Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner
gesi (7/2293) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2000) 

1 1 . - Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu'nun, Ankara-Mardin uçak seferlerine ilişkin Dev
let Bakanından (Yüksel Yalova) yazılı soru önergesi (7/2294) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2000) 

12. - Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu'nun, Mardin bölgesinde kuraklıktan zarar gören 
çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2295) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 28.6.2000) 

13. - Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu'nun, Mardin-Dargeçit İlçesinde Ziraat Bankası şu
besi açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından (Recep Önal) yazılı soru önergesi (7/2296) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2000) 

14. - Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz'ün, Çankırı ve civarında meydana gelen deprem 
sonrası yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2297) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2000) 

15. - Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan'ın, Bağ-Kur ile Dicle Üniversitesi arasındaki pro
tokolün feshedilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/2298) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.6.2000) 

16. - Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, İskenderun Umanı Konteyner Terminali projesi
ne ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2299) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2000) 

17. - Afyon Milletvekili Sait Açba'nın, Azerbaycan'da düzenlenen 2000 yılı mezuniyet tören
lerine büyükelçinin katılmamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2300) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 28.6.2000) 

18. - Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas İlindeki tuzlaların kapatılma nedenine iliş
kin Devlet Bakanından (Rüştü Kazım Yücelen) yazılı soru önergesi (7/2301) (Başkanlığa geliş ta-
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rihi : 28.6.2000) 

19. - Antalya Milletvekili Mehmet Baysarı'nın, SSK Teftiş Kurulu Antalya Grup Başkanlı
ğının İzmir'e nakledilmesinin nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/2302) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2000) 

20. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun ve Sinop'ta depolanan zehirli varil
lere ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/2303) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.6.2000) 

21. - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır eski Valisinin bir ga
zeteye verdiği demece ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2304) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 29.6.2000) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp ve 23 arkadaşının, memurların ekonomik durumlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 27.6.2000) 

2. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp ve 21 arkadaşının, çiftçilerin ekonomik sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2000) 

€> 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

29 Haziran 2000 Perşembe 
BAŞKAN : Başkanvekili Murat SÖKMENOĞLU 

KÂTİP ÜYELER : Hüseyin ÇELİK (Van), Vedat ÇINAROĞLU (Samsun) 

© 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 122 nci Birleşimini açı
yorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim efendim. 
Gündemdışı ilk söz, Göksu Mavi Tünel Projesi ihalesi hakkında söz isteyen, Konya Milletve

kili Mehmet Ali Yavuz'a aittir. 

Buyurun Sayın Yavuz. (DYP sıralarından alkışlar) 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 

I. - Konya Milletvekili Mehmet Ali Yavuz'un, Göksu Mavi Tünel Projesi ihalesine ilişkin gün
demdışı konuşması 

MEHMET ALİ YAVUZ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; GAP'tan sonra ül
kemizin en önemli projelerinden birisi de Konya Ovası Sulama Projeleridir. 

Konya Ovasını sulama fikri, Osmanlı devrinde, 1907 yılında Avlonyalı Ferid Paşanın valili
ğinde düşünülmüş, sadrazamlığı döneminde gündeme gelmiş, İstanbul-Bağdat demiryolunu yapan 
Anadolu Demiryolu Şirketine, 19 milyon 500 bin franka, 48 000 hektar alanın sulanması ihale edil
mişti. 

Almanlar, 200 kilometre kanal ve sulama şebekeleri yaparak, Beyşehir Gölünün sularını Kon
ya Ovasına akıtmışlardır. Yapılan birçok baraj ve göletin, ovanın sulama ihtiyacını karşılayamama
sı nedeniyle, Göksu Havzasının sularını Konya Ovasına akıtma çalışmaları başlatılmıştı. 

Bu nedenle, 17 kilometre uzunluğundaki Göksu Mavi Tüneliyle, Konya Ovasına, Göksu Neh
rinin sularını akıtmak amacıyla proje çalışmaları başlatılmıştı. Bu proje, 1994 yılında, Plan ve Büt
çe Komisyonunda, programa, Bağbaşı Barajı, Göksu Mavi Tüneli ve Hidroelektrik Santralı olarak 
alınmıştı. Bu projeyle, Göksu Havzasının sularından, yılda 450 milyon metreküpü Göksu Mavi Tü
nel aracılığıyla Konya Ovasına akıtacak, Konya Ovasında sulanmayan 100 000 hektar alanın su
lanması sağlanacaktı. Projenin de altı yılda bitirilmesi planlanmış idi. 

Proje, ilk olarak, 27 Şubat 1996 tarihinde ihaleye çıkarılmıştı. Hükümet değişikliğinde, ihale
lerin durması nedeniyle, ihale iptal edilmiş, ikinci kez, 19 Nisan 1996'da ihaleye çıkarılmış ve iha
leye bir gün kala, o günün Enerji Bakanı tarafından ihalesi durdurulmuştu. Tekrar ihaleye, bir yıl
lık bir gecikmeyle, 26 Haziran 1997 yılında çıkarılmıştı. Yine, hükümet değişikliği nedeniyle iha
lesi iptal edilmiş, Ağustos 1997'de yeniden ilana çıkmış, 3 Ekim 1997 tarihine kadar müteahhit fir
maların dosya vermeleri istenmiş idi. 13 Şubat 1998 tarihinde, dördüncü kez ihalesi yapılmış ve so
nuçlar 2 Mart 1998'de ilan edilerek, yüzde 49'luk indirimle Ünal Akpmar firmasında kalmış idi. 
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Bu tarihten itibaren bir yıl değerlendirme yapıldı, sonucunda ihale dördüncü kez iptal edildi ve bu 
büyük projenin o zamanki keşif bedeli 23 trilyon idi. O günden, yani ihalenin iptalinden bugüne 
dek, yeniden ihaleye çıkması henüz gündeme gelmemiştir. Daha önce, kredili olarak ihale izni alın
mış olmasına rağmen, bugün, bu projeye Hazineden kredili ihale izni alınamıyor. Neden farklı dü
şünülüyor, neden alınamıyor? Ülkemizin en önemli ve en büyük projelerinden birisi olan bu proje
ye kredili ihale izni verilmeyecek de, acaba, hangi projeye verilecek?.. 

Ayrıca, 1999 yılında, Plan ve Bütçe Komisyonunda Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
1999 yılı bütçesi görüşülürken, Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının, "1999 yılında bu pro

jeyi mutlaka ihale edeceğim" diye söz vermesine rağmen, geçen yıl da bu proje ihale edilemedi. 
Değerli milletvekilleri, ayrıca, o gün 1 trilyon 100 milyar TL harcama ödeneği de var idi. 2000 

yılı bütçesi görüşülürken, yine, aynı Bakanın, hem komisyonda hem de Genel Kurulda söz verme
sine rağmen, proje, hâlâ ihale edilecek ve bugün, bu projenin de 50 milyar TL ödeneği bulunmak
tadır. 

Şayet, bu proje kredili olarak ihale edilemiyorsa, bütçe imkânlarıyla ihale edilmeli, Konya çift
çisinin, halkının umutları sönmemelidir. Bu proje, bir siyasî partinin veya bir şahsın projesi değil
dir. Bu proje, Konyalının umutla beklediği, çiftçisine, esnafına, tüccarına, sanayicisine faydalı ola
cak kapsamlı bir projedir. 

Burada bir ihmal vardır. Burada projeyi geciktirme vardır. Bu gecikme kime, ne yarar sağla
yacak?.. Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının ve Hazineden sorumlu Devlet Bakanının, bu 
projeye ilgi göstermelerini özellikle bekliyoruz. Bir an önce, bu projenin ihale edilmesi gerekiyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üstelik, 18 Nisan 1999 seçimleri öncesi, Konya'da, mey
danlarda, iktidarı oluşturan partiler, bu projeyi en kısa zamanda ihale ettireceklerine söz vermişler
di. Sözleri nerede kaldı?.. 

Doğru Yol Partisi olarak, biz, bu projenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtir, hepini
ze saygılar sunarım. (DYP ve FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Yavuz, teşekkür ederim efendim. 
Cevap verecek Bakan?.. Cevap vermeyecekler... 
Gündemdışı ikinci söz, İkinci Yasama Yılında Genel Kurulun çalışmaları konusunda söz iste

yen, Çorum Milletvekili Sayın Yasin Hatiboğlu'na aittir. 
Buyurun Sayın Hatiboğlu. (FP sıralarından alkışlar) 

2. - Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu 'nun, İkinci Yasama Yılında Genel Kurulun çalışma
larına ilişkin gündemdışı konuşması 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkanım, süremi başlatmazsanız, zatıâlinize bir şey 
sorabilir miyim? 

BAŞKAN - Tabiî efendim. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Şimdi, bu genetik çalışmalar, ileride, insan ömrünü 1 200 

seneye... 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Efendim, duyamıyoruz... 
BAŞKAN - Zaten, size söylemiyor. 
Buyurun efendim. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Genetik çalışmalar, ileride... 
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İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Efendim, mikrofonu açmadınız. 
BAŞKAN - Efendim, buyurun; ben mikrofonunuzu açayım... 
YASİN HATİBOGLU (Çorum) - Genetik çalışmalar, ileride, insan ömrünün çok uzayacağı

nı, mesela, 1 000-1 200 sene olacağını ifade ediyor. Acaba, lütfeder misiniz, 60 yaşına karşı 5 da
kikamı, 1 200 yaşına göre 20 katma çıkarabilir misiniz; onu soracaktım... 

BAŞKAN - Efendim, siz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin başkanvekilliğinde bulunmuş, çok 
deneyimli bir insansınız. Zatıâlilerinizin konuşmasını kesmek bize yakışmaz. 

Buyurun efendim. 
YASİN HATİBOGLU (Çorum) - Efendim, espriyle girelim, tatlı olsun diye... Yani, bu Parla

mentoyu, hep, maalesef, kavgacı, dövüşken, birbirine girişken diye tanıttılar ve tanıtmaya çalıştı
lar. İzin verirseniz, böyle, tatlı başlayalım Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Tabiî efendim. 
YASİN HATİBOGLU (Çorum) - Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Çok haklısınız; çünkü, bugün, basında, çok haksız manşetler var: "Türkiye Bü

yük Millet Meclisi niye tatile giriyor; trafik yasasını görüşmüyor!.." Ama, içinde de, RTÜK yasa
sı görüşülmediği için konulmuş bir manşet olduğunu da çok net görüyorsunuz... Çok haksızlık bu 
efendim! (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Çok teşekkür ederim Sayın Hatiboğlu. 
Buyurun; sürenizi başlatıyorum. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkanımı, Yüce Heyetin değerli üyelerini saygıyla 

selamlıyorum. 
Sayın milletvekilleri, bir yasama yılını, acı tatlı, birlikte geçirdik. Elbette, çok şey yapmak is

terdik; danasını, dahasını ve hatta, dahasını yapmak isterdik; ama, olan bu. Boş durmadık, çalıştık. 
Niye çalıştık; çünkü, önce, Allahımıza karşı, vicdanımıza karşı ve halkımıza karşı sorumlulukları
mız var; vaatlerimiz oldu. İnanıyoruz ki, mutlaka, bir gün hesaba çekileceğiz. Hesaba çekilmeden 
önce, kendimizi, nefsimizi hesaba çekmek mecburiyetimiz vardır; biz ne yaptık acaba, neler vaat 
ettik?.. 18 Nisan öncesini, o toz ve dumana karışmış kampamya ortamını bir düşünelim. Köylerde, 
kahvehanelerde, kasabalarda, uçsuz bucaksız, hadsiz hesapsız, konjonktürü, dünya ve Türkiye şart
larını belki hesaba katmadan çok büyük vaatlerde bulunduk. Hani eskiden "bizim atımızın nal iz
leri vardır oralarda" diye söylerler. Şimdi köy kahvehanelerindeki masaların üzerinde, kimimizin 
"bu işi biz hallederiz, bu işi ben hallederim" diye yumruk izleri var. Bu, bir vaatti. Bir hukukî ku
raldır -"el-va'dü keddeyn"- vaat, borçtur. Yerine getirmezseniz ne olur; vaadin yerine getirilmeme
sinin icra takibi var mıdır?.. Yok. Peki, müeyyidesiz midir?.. Hayır, müeyyidesi vardır. Nedir?.. 
"Ve izâ vaade ahlefe." Eğer, vaat eder, vaadinden dönerse, onun cezası vardır. 

İşte, bütün milletvekilleri, sizler, parti, yaş, kültür, eğitim düzeyi farkı gözetmeksizin arz ve 
ifade ediyorum ki, hepiniz, bu dürtüyle, bu hesapla, bu korkuyla, bu şevkle çalıştınız, çalıştık, he
sabımızı verelim diye. Peki, ne yaptık; çalışmadı mı bu Parlamento?.. Belki, 1920'den bu tarafa, en 
hızlı, en gayretli çalışan bir yasama yılını geride bıraktık. Çalıştık da ne yaptık?.. Yani, çiftçimizin, 
işçimizin, memurlarımızın derdini çözebildik mi; öğrencilerimizin ahu eninine çare olabildik mi?.. 
Diyeceğiz ki "efendim, bir af kanunu çıkarttık." Çıkardık da ne yaptık?.. 1980'den bu tarafa oku
luyla ilişkisi kesilmiş insana imkân tanıdık. Allah sizden razı olsun; bu, çok iyi bir şeydir. Okut
mak, eğitmek, öğretmek, sonra yararlanma; bu.çok iyi bir şey; ama, korkuyorum ki, işte, bu, yirmi 
senenin gerisinde kalmış öğrenci insanlar gelecekler, bazı insanlara yalvarmak zorunda kalacaklar. 
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Geçen de ifade ettiğim gibi "yemin ediyorum, azmen ve kasten, azmen ve cezmen, kastedip 
yemin ediyorum ki, söylediğine uyacağım; beni okula kabul et" diye yalvaracaktır. Bu, öğrencinin 
onur kırılmasıdır. Buna hakkımız yoktu; bunu yaptık. 

Offshorezedelere 85 trilyon para ödeyelim diye düşünüyoruz. Ben korkuyorum ki, ödersek, bu 
niteleme değişecek. Offshorezedeler, offshorezede olmayacak, offshorezade olacak. Peki, offsho
rezede kim olacak; offshorezede biz olacağız, biz; bu hükümet olacak offshorezede. Niye; çünkü, 
250 milyon doları çiftçisine veremeyen bir parlamento hükümeti, elbette bunun hesabını vermekte 
zorlanacaktır. 

Benim endişem şudur: Biz, çok çalıştık; doğrudur. Bakınız, rakam vereyim. 12 Haziran 2000 
tarihi itibariyle 194 kanun tasarısı geçirdik buradan, 35 de kanun teklifi geçirdik. Hiçbir dönemde, 
hiçbir yasama yılında bu olmamıştır. Çok çalıştık doğrusu. 

BAŞKAN - Efendim, bugün itibariyle 202. 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Ben, 12 Haziran itibariyle dedim, Sayın Başkanımız, bugünitibariyle 202 buyuruyorlar. Dik

kat eder misiniz, çok sevindiricidir; ama, düşündürücü bir tarafı var. Niye 202 tasarı da 35 teklif?.. 
Niye?.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Milletvekilleri teklif vermekten aciz mi?! Milletvekilleri, 

milletin derdini, ihtiyacını bilmiyor mu?! Neden?! O zaman, bir soruyu cevaplandırmamız lazım. 
Bu sistem, parlamento hükümeti sistemi midir, hükümet parlamentosu sistemi midir? Buna ce

vap bulmamız lazım. 
İnsan haklan açısından neyi çözdük?.. 
Hemen toparlıyorum Sayın Başkanım, hiç müsamahanızı zorlamak istemem, değerli kardeşle

rimin müsamahasını da zorlamak istemiyorum; ama, soruyorum, üzülüyorum, düşünüyorum... Ya
rın, köylerde, bize soracaklar... 

Bugün bir toplantıdan geldim, hemen Senato salonundan. Sayın Cumhurbaşkanımızın da teş-
rifiyle bir çalışma yapılıyor. Dinledim; milletvekilleri, Türkiye'de insan hak ve özgürlüklerinin ye
terince olmadığından, hatta, Doğu Bloku ülkelerden geri olduğundan ağlayarak, sızlayarak söz et
tiler. Kim; milletvekilleri. 

Sayın Meclis Başkanımız da aynı ağıda katıldı, evladı katledilmiş bir ailenin ağıdı gibi; Sayın 
Meclis Başkanı da katıldı. Sayın Cumhurbaşkanı da aynı ağıdı yaktı. Şimdi düşünüyorum; köyde 
bana sorulacak suale cevap arıyorum... 

Sayın milletvekilleri, siz ağlar, çare bulmazsanız; Sayın Meclis Başkanı, bu Meclise, Parla
mentonun şahsı manevisine hakaret edilirken siz susarsanız, siz de çıkar, orada "insan haklan yok" 
diye ağlarsanız; Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasa Mahkemesinden gelen Sayın Cumhurbaşkanı
mız "hak ve özgürlükler yoktur" diye siz ağlar sızlarsanız; bunu bize, benim halkıma, fakir bu in
sana, her şeye razı olan, tepkisiz bu topluma kim verecek?.. Kim verecek bunu?!. Yani, bakınız, 
ben üzülüyorum, huzurunuzda edepsiz bir laf -Anadolu'da kullanılıyor olsa bile- edep sınırlarını 
aşan bir söz olur mu diye korkuyorum da diyemiyorum ki, "bunu kimse yutmuyor" diyemiyorum. 
Keşke diyebilsem!.. 

DEVLET BAKANI HASAN GEMİCİ (Zonguldak) - Dedin, dedin... 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Dedi m mi efendim?.. Ben dememeye gayret ettim. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Hatiboğlu, toparlar mısınız efendim. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) - Değerli Başkanım, müsamahanıza teşekkür ediyorum. 

Geçen yasama yılını kapatırken, Sayın Burhan Kara'nın hemen sol yanında bir dostumuz otu
ruyordu -duygulandığımı ifade edeyim- Avni Akyol Bey. Birlikte kapattık, Meclisin yasama yılını 
birlikte kapattık. Başka kapatma aklımın kenarından geçmez. Başka kapatmayı düşüneceğime göz
lerimi ebediyen kapatmayı düşünürüm daha iyidir. Avni Akyol Bey oturuyordu. Bana dedi ki: 
"Başkanım, bir şiirle bitirir misin..." Ben de bir şiirle bitirdim. Sonra Avni Akyol kardeşimizi 1 
Ekimde, Meclis açılışında kapıda uğurladık, rahmeti rahmana. 

Dünya, ölümlü dünyadır. Bak, ayrılıyoruz... Birbirimize hak ve hukukumuzu helal etmeliyiz... 
Etmeliyiz... Ben, ediyorum. Ha, şu: Zorla, dayatılarak, metazoriyle de, hak, helal ettirilmez, edil
mez. Biz, birbirimize hak ve hukukumuzu helal edelim ve bilelim ki, bu işin bir başı; ama, bir de 
hesaplaşma sonu var. 

Sayın Başkanım, ben, bir rubaiyle, arz ve takdim edip, huzurunuzdan ayrılacağım; Yüce He
yetinize hayırlı çalışmalar dileyeceğim. Milletime de seslenerek, diyorum ki: Aziz milletim, de
mokrasinin dışında başka bir şey beklemeyin, aramayın, güvenmeyin; ama, çağdaş, objektif kural
larla, evrensel kaidelerle bir demokrasi. 

"Evet, bir başımız bir de sonumuz vardı: 

Ruhlarla elest bezmine sözleşmeye geldik, 

Bilmem, niye dünyadaki kör çeşmeye geldik? 

Gaflet denizinden geçerek, ömrü tükettik; 

Mahşer denilen yerdeki yüzleşmeye geldik." 

Evet, hepinize saygılar sunuyor, hayırlı günler diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hatiboğlu. 

Bendeniz, arzı vedayı yarın yapacaktım; ama, siz, benden önce davrandınız. 
Efendim, üçüncü söz, limanlarımızdan kabotaj dahilinde yapılan yük ve yolcu taşımacılığı 

hakkında söz isteyen, Trabzon Milletvekili Nail Çelebi'ye aittir. 

Buyurun Sayın Çelebi. (MHP sıralarından alkışlar) 
3. - Trabzon Milletvekili Nail Çelebi'nin, limanlarımızdan kabotaj dahilinde yapılan yük ve 

yolcu taşımacılığının ülkemiz ekonomisine etkilerine ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Ba
kanları Hasan Gemici ve Ramazan Mirzaoğlu 'nun cevapları 

NAİL ÇELEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; limanlarımızdan kabotaj da
hilinde yapılan yük ve yolcu taşımacılığının ülkemiz ekonomisine etkileri hakkında görüşlerimi 
ifade etmek üzere gündemdışı söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Türkiye'nin denizcilik hedefini Büyük Önder Atatürk, 1 Kasım 1937 tarihli Türkiye Büyük 
Millet Meclisini açış konuşmalarında "Denizciliği, Türkün büyük millî ülküsü olarak düşünmeli ve 
bunu en kısa zamanda başarmalıyız" sözleriyle dile getirmişlerdir. Ne var ki, hedefe rağmen, Türk 
denizciliği, bugüne kadar, arzu edilen seviyeye ulaşamamıştır. Bu başarısızlığın nedenleri arasın
da, ekonomik dalgalanmalar, ulusal mevzuattaki yetersizlikler ve uluslararası politikalara uyum sü
reçlerindeki gecikmeler ve en önemlisi, kalifiye personel istihdamındaki aksaklıkları gösterebiliriz. 
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Dünyamızdaki bütün teknolojik yenilikler ticarete bağlı olarak gelişmiştir. Anılan gelişmeler
de, denizyolu ticaretinin önemi*büyüktür. Nitekim, gerek ülkemiz ticaretinin ve gerekse dünya ti
caretinin yüzde 90'ı, çeşitli tipte gemilerle gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden, ülkeler, denizyolu ti
caretini teşvik etmek için çeşitli tedbirler almaktadırlar. Bu amaçla da, özellikle, dahili taşımalar 
için belirli hatlarda düzenli sefer yapan gemilere primler, yakıt fiyatları ve liman masraflarında in
dirimler sağlanmaktadır. 

Gelişmiş denizci ülkeler, ticaret filolarının sağlıklı büyümesi, filonun rekabet avantajlarına sa
hip olması ve sonunda ülkeye daha çok navlun geliri girmesini sağlamak için, denizcilik politika
larını, ulusal yapı ve usullararası gelişmelere paralel olarak sürekli yenilemektedirler. 

Gerçekten, ticaret filosundaki gelişmelerin ödemeler dengesine katkıları yanında, gemi inşa 
sanayiinden limanlara, liman işletmeciliğinden gemi işletmeceliğine, bankacılık ve sigortacılık sek
törlerinden işsizlerin istihdamına kadar, sonuç olarak, liman bölgelerinin gelişmesine ve devlet ge
lirlerinin artmasına kadar hatırı sayılır yansımaları vardır. 

Türkiye'de yıllardan beri ihmal edilmişliğin sonucu olarak geri kalmış denizciliğimizin, en 
önemli lokomotifi olabilecek, limanlarımız arasında -kabotaj dahilinde- yolcu taşımacılığını başlat
mak üzere, yeni teknoloji gemileri özendirmek için, acil tedbirler alınması gerekmektedir; çünkü, 
şehirlerarası yük ve yolcu taşımalarının, özellikle, yeni teknoloji gemilerle daha kısa zamanda, da
ha ucuz navlunla ve daha güvenle varış yerine ulaştırılması söz konusudur. Anılan tedbirlerle yük 
ve yolcu taşımalarında sağlanabilecek bu avantajların bölgelerarası dengesizlikleri ortadan kaldıra
bilecek etkileri, enflasyonun aşağıya çekilmesine, istihdam ve devlet gelirlerinin daha çok artması
na katkı sağlamış olacaktır. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında öngörüldüğü üzere "Türkiye içinde yük ve yolcu ta
şımacılığının, kabotaj taşımacılığından denizyoluna kaydırılmasını sağlamak amacıyla, kabotaj ta
şımacılığını yapan yük ve yolcu gemilerine liman hizmetleri ve yakıt konusunda destek verilmesi 
için gerekli Önlemler alınacak" denmektedir. Bu vesileyle de, Yüce Meclise sunulan yasa teklifi so
nucu yapacağımız değişiklikle, limanlarımız arasında, mevcut yük ve yolcu taşımalarının kat kat 
üzerinde ticaretin gerçekleşmesi sağlanmış olacaktır ki, bunun kara nakliyesine de olumlu etkileri 
olacaktır. 

Karayolları m izin aşırı yüklenmesi nedeniyle, gerek asfalt ve gerekse araç, gereç, ekipman kay
bıyla devletimizin ve ülkemizin uğradığı büyük zararlar, herkesin büyük malumudur. Esasen, Tür
kiye'deki zengin denizyolu taşımaları potansiyelini kısa sürede harekete geçirmek için yetişmiş in-
sangücü de vardır. Bugün, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması halinde, Türk deniz ticaret filo
sunun, dışticaret filosundan aldığı yüzde 30'lar düzeyindeki payı artırmak da, finansal kiralama yo
luyla mümkündür. 

Böylece, insanlarımıza sunulan kaliteli hizmet yanında, boş beklemekte olan limanlarımıza 
gemilerin gelmesi sağlanarak, liman gelirlerimiz artabilecektir; çünkü, kabotaj taşımalarının yılda 
5 milyon tona çıkarılması durumunda dahi, devletin, yükleme ve boşaltma işlemlerinden dolayı ka
zancı en az 16 milyon dolar olacaktır. 

Ayrıca, bu çalışmanın sonucu gemilere yönelik şirketler kurulacak veya kurulu olanların ge
mileri de artacaktır. Bazı yük ve eşyaların, kısa sürede, örneğin İstanbul'dan Trabzon'a ulaştırılma
sı söz konusu olacaktır. 

Bunun anlamı, mal ve hizmetlerde bölgelerarası fiyat farklarının azalması, hatta ortadan kalk
ması demektir. Bu sayede, daha iyi rekabet avantajlarıyla, bilhassa Trabzon'dan Rusya ve Türk 
cumhuriyetlerine ihracat kat kat artacaktır. 
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Piyasaya çok sayıda geminin girmesi, şüphesiz, turizm gelirlerinin artmasına, işgücü talebinin 
artmasına, daha çok işsize iş bulunmasına ve daha yüksek ticaretin sağlanmasına vesile olacaktır. 

Bütün bu faaliyetlerden ötürü devletin gelirleri artacak, geri kalmış yöreler kalkınacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
NAİL ÇELEBİ (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, kabotaj dahilinde yük ve yol

cu taşımalarının sayısız yararlarına karşılık, maalesef, taşımalar çok çok yetersizdir. Özellikle, yol
cu taşımaları kârlı olmadığı için, işletmeler bu alana girmemektedirler; fakat, asıl neden, yakıt fi
yatlarıdır. Yakıt fiyatları, gemilerin sefer maliyetlerini etkileyen en önemli faktörlerdendir. Ulusla
rarası ticarette görev alan gemiler, gerek yurtta gerekse yurt dışında, yakıtlarını, dünya fiyatları se
viyesinden (transit yakıt fiyatlarından) temin etmektedirler. Türkiye limanları arasında çalışan ge
milere ise, bu fiyatın yaklaşık 4 katı tutarında yakıt verilmektedir. Bu yüzden, kabotaj taşımaları 
yetersiz olmakta ve Türk ticaret filosu kapasitesinin ancak yüzde 35 kadarı kabatoj taşımalarında 
görev almaktadır. 

Can ve mal güvenliği yönünden ulusal ve uluslararası mevzuat gereklerini karşılayan yeni tek
noloji gemilere transit yakıt verilmesi yolunda gerekli yasal düzenlemelerle, yukarıda anlatılan sa
yısız zenginliklere kavuşmamızın mümkün olacağını belirtiyor; bu vesileyle, aziz milletimizin ka
botaj bayramını kutluyorum. 

Sözümü tamamlamadan önce, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuyla ilgili olarak, 
26.6.2000 Pazartesi günü Milliyet Gazetesinde çıkan "Gitti Yetimin Hakkı" başlıklı yazıyı çok 
üzüntüyle okudum ve hepinizin üzüldüğünü de biliyorum. Bu vesileyle, bu yuvaların şefkat yuva
sı olduğunun bilincinde olarak, Sayın Bakanımın bu konuyla ilgili açıklama yapmasını burada bek
liyor, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorm. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
DEVLET BAKANI RAMAZAN MİRZAOĞLU (Kırşehir)- Sayın Başkan, cevap vermek istiyorum... 
DEVLET BAKANI HASAN GEMİCİ (Zonguldak) - Sayın Başkan, ben de, sayın milletve

kilimizin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuyla ilgili konuşmasına istinaden kısa bir ce
vap vermek istiyorum... 

BAŞKAN - Peki, buyurun efendim.(DSP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI HASAN GEMİCİ (Zonguldak) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ko

nuşmamın başında, Sayın Başkana ve sayın milletvekilimize, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumuyla ilgili duyarlılığı için teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, 26.6.2000 Pazartesi günlü Milliyet Gazetesinde, manşetten "Gitti Yeti
min Hakkı, Kimsesizlerin Parasını Hortumladılar" başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Haberin içeri
ğinde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun bazı personelinin mallarında ciddî artış
lar olduğu ve bu durumun tespit edilerek, cumhuriyet başsavcılığınca duruma elkonulduğu haberi 
yer almaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerçekten, çok büyük haksızlıkla ve çok büyük mağduri
yetle karşı karşıyayız. Birincisi, olay, yeni bir olay değildir. Soruşturma, 1996 yılında, 54 üncü hü
kümet tarafından, zamanında başlatılmıştır. Benim göreve gelmemin hemen sonrasında sonuçlanan 
soruşturma dosyası Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan 
inceleme ve soruşturma sonucunda, 7 nci Asliye Ceza Mahkemesinde dosya görüşülmüş ve 1998 
yılında beraatla sonuçlanmıştır. 
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Bu durumu, pazartesi günü, haberin yayınlandığı aynı gün, bir basın toplantısıyla kamuoyuna 
duyurmak istedim. Basın toplantısında 14 kamera vardı, çok sayıda gazeteci arkadaşımız vardı; ya
zılı ve sözlü olarak bu durumla ilgili gerçekleri açıkladım; ancak, basınımızda haberin düzeltilme
si yeterince yer almadı. Haberin yayınlandığı gazetede ise, 15 inci sayfanın sağ alt dip köşesinde 
bu konuyla ilgili kısa bir düzeltme yayınlandı ve üç gündür ben, Sosyal Hizmetlerden sorumlu 
Devlet Bakanı olarak, hem milletvekili arkadaşlarıma hem de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumuyla ilgili İnsanlara, bu konuyu izah etmeye, anlatmaya çalıyorum, o insanlar bana, gör
dükleri yerde, üzüntülerini bildiriyorlar. Gerçekten, büyük haksızlıkla karşı karşıyayız. Bir gazete
miz, kurumumuzla ilgili böyle bir haberi, gerçek olmayan bir haberi yayınlıyor ve ondan sonra ay
nı şekilde düzeltme ihtiyacını bile duymuyor. Halbuki, benim yaptığım görüşmeler sonucunda da, 
yaptığım açıklamalar sonucunda da, bu gazetemiz, aynı manşetten veyahut da görünür bir yerde 
"biz, böyle bir konuda yanıldık" dese, inanıyorum ki, çok daha yücelecekti. Bunun, gazetecilik il
keleriyle ve basın özgürlüğüyle de bağdaşmadığını düşünmekteyim. Sizlerin ve kamuoyunun tak
dirine sunmaktayım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, hepimizin 
bildiği gibi, ülkemizin, en temel sosyal hizmet kurumu ve son yıllarda kurumda, gerçekten, büyük 
iyileşmeler yaşıyoruz. Kurumumuzun fizikî standartlarında çok iyileşmeler var; çocuklarımızın 
okul başarılarında, sosyal, kültürel aktivitelerinde çok büyük başarılar var. Bunu, tabiî ki, sadece 
devlet olarak yapmıyoruz; biz, bu işleri yaparken, bize gönüllü insanların, gönüllü kuruluşların çok 
ciddî katkıları var, koruma derneklerinin, vakıfların katkıları var. Çok sayıda hayırsever insanların, 
bize yaptıkları aynî yardımlar var, bağışlar var. Bu yüzden biz, sürekli bakım hizmeti verdiğimiz 
30 000 insanımızla, çalışanlarımızla birlikte, bütün bu koruma derneklerimizi, vakıflarımızı, bize 
bağışta bulunan insanlarla birlikte, kendimizi çok büyük bir aile olarak tanımlıyoruz. Bu aileyi, bu 
tür olumsuzluklar ve bu tür olumsuz haberler gerçekten derinden yaralamaktadır. Eğer, bir de, böy
le haksız ve hak etmediğimiz bir durumla karşı karşıyaysak, üzüntümüz çok daha artmaktadır. 

Biraz önce, genel bütçeden aldığımız kaynakların yanında, aldığımız bağışların da bizim için 
çok önemli olduğunu söylemiştim. Gerçekten, biz, yıllık ortalama 2 trilyon liradan fazla nakdî ba
ğış almaktayız. 

Onun dışında, size son bir örnek vereyim: Ülke içindeki ve ülke dışındaki sivil toplum kuru
luşlarından aldığımız katkılarla, sadece deprem bölgesinde 15 yeni kuruluş -çocuk yuvası, özürlü
lerle ve yaşlılarla ilgili merkezler- yapıyoruz ve bunların 2000 yılı fiyatlarıyla tutarı 6 trilyon lira. 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun, bu seneki yatırım bütçesindeki yatırımlarının 
tutarı 7,5 trilyon lira civarında. Biz, neredeyse, bize bütçeden ayrılan pay kadar bağışlar alıyoruz. 

Ben, bu tür haberler, araştırılmadan yapılan haberler sonucu, bu bağışların da eksileceğini dü
şünmekteyim. Düşünün; bir insan bu kuruma bir bağış yapmayı düşünüyor; ama, böyle bir haberi 
okuduğu zaman -bunun doğruluk derecesini de öğrenemeyeceği için- o insan bu bağıştan vazgeçe
cektir. Belki, asıl haberde verildiği gibi "gitti yetim hakkı" deniliyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
DEVLET BAKANI HASAN GEMİCİ (Devamla) - ...belki, bana göre asıl yetim hakkı, do

laylı olarak da olsa, böyle yenilmiş oluyor. Araştırmadan yapılan böyle haberlerin, kurumdaki ye
timlere ve kurumda yaşayan, duygusal bakımdan örselenmiş diğer insanlara çok büyük zarar ver
diğinin bilincinde olmalıyız. Bu yüzden, kurumla ilgili haberlere medyatik beklentilerden uzak bir 
şekilde yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum ve bunu diliyorum. 

- 1 7 -



T.B.M.M. B : 122 29 . 6 . 2000 O : 1 

Çok değerli milletvekilimiz Sayın Nail Çelebi'ye, bana bu fırsatı verdiği için ve aynı zaman
da kurumumuzla böyle yakından ilgilendiği için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (DSP, 
MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Nail Çelebi'ye cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Mirzaoğlu; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI RAMAZAN MİRZAOĞLU (Kırşehir) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; ülkemizin, coğrafî konumu sebebiyle, denizcilik sektörü, ülke ekonomisi üzerinde artan bir 
öneme sahiptir. Türkiye'nin, Akdeniz, Karadeniz ve Ege arasındaki eşsiz konumu, ülkenin dış tica
retinin gelişmesini, denizcilik sektörü ve Türk ekonomisinin dünyaya entegrasyonunu hızlandır
maktadır. 

Türk denizciliği, yeni gelişmelere paralel olarak, günden güne gelişmektedir. Bugün, dökme-
yük taşımacılığı, yolcu taşımacılığı, gemi inşa, denizcilik hizmetleri ve turizm, Türk denizciliğinin 
ticaret ve hizmete dayalı en önemli bölümlerini oluşturmaktadır. 

Türkiye, 894 gemi ve 10 milyon dvvt'u aşan taşıma kapasitesiyle, dünya filosu içerisinde 18 in
ci sırada bulunmaktadır. Denizcilik sektörü, çok farklı aktiviteleri kapsayan ve uluslararası kural ve 
prosedürlere göre işleyen, en dinamik ve rekabet ortamı yoğun bir sektördür. 

Bu nedenle, Türkiye, bu sektörün planlaması ve geliştirici politikalarının yürütülmesinde, 
uluslararası denizcilik örgütü IMO ve OESD gibi uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla uyum için
de çalışmaktadır. 

Diğer taraftan, dünyada küreselleşme olgusunun beraberinde getirdiği rekabet şartları da dik
kate alındığında, etkin bir rekabet imkânı sağlayacak olan ve beraberinde, kalite ve verimliliği de 
getirmesi amaçlanan, filonun, kolay bayrağa kaçışını engelleyici ve ikinci sicil olarak pek çok ge
lişmiş ülkede benzer uygulamaları bulunan Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanunu, 21.12.1999 tari
hinde yürürlüğe girmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, gündemdışı söz alarak konuşan Trabzon Milletve
kilimiz Sayın Nail Çelebi'ye çok teşekkür ediyorum. Deniz ticaret filomuzun gelişmesi bakımından 
sunduğu teklifi de, getirdiği öneriyi de çok anlamlı buluyorum. Gerçekten, deniz yoluyla 1 liraya 
malolan bir yük, karayoluyla 7 liraya mal olmakta, havayoluyla 12 liraya mal olmakta, demiryo
luyla 4 liraya mal olmaktadır. Buradan da anlaşıldığı gibi, denizyoluyla taşımacılık, en ucuz taşı
macılıktır. Esasen, dünya üzerinde seyreden yüklerin de yüzde 90'ı denizyoluyla taşınmaktadır. 

Bu açıdan, Türk denizyolları ve deniz ticaret filomuz hakkında -Nail Çelebi'nin getirdiği tek
lif doğrultusunda- bazı açıklamalar yapmak istiyorum. 

Değerli başkan, sayın milletvekilleri; şu anda, Türkiye limanlarında elleşlenen yük miktarı, se
nede 140 milyon tondur. Biz, bunun, ancak yüzde 35'ini Türk Bayraklı gemilerle taşımaktayız; yüz
de 65'i de yabancı bayraklı gemilerle taşınıyor; yüzde 65'in yüzde 80'i de, maalesef, Yunan Bay
raklı gemilerle taşınmaktadır. Senede, Türkiyemizin navlun gideri olarak ödediği para 2 milyarla 
2,5 milyar dolar arasındadır. Bu, oldukça fazla miktardaki navlun giderimizi, biz, sırf filomuzun 
yetersizliği yüzünden ödemekteyiz. 

Türk ticaret filosunu geliştirmek için Yüce Parlamentodan çıkan çok önemli bir kanunu hatır
latmak istiyorum. 21 Aralık 1999 itibariyle, biz, Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunumuzu yürür
lüğe koyduk. Buna göre, Türk ticaret filomuza, uluslararası alanda rekabet imkânı ve vergi kolay
lıkları, muafiyetler tanımış durumdayız. Ben, şunu, açıklıkla Yüce Parlamento üzerinde söylüyo
rum: Bu çıkardığımız kanunla, Türk ticaret filosu, uluslararası alanda büyük bir rekabet gücüne 
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kavuşuyor. Türk ticaret filomuz, birbuçuk yıl içerisinde 2 misline katlanacaktır; yani, 10 milyon 
dvvt'luk filomuz, 20 milyon dvvt'a çıkabilecektir. Bu bakımdan, Yüce Parlamentonun bu yasaya ver
diği destekten dolayı, her bir üyeye ve gruplara, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Değerli Başkanım, sayın milletvekilleri; bu arada, yine, otuz yıldır Türkiyemizin gündeminde 
olan bir önemli projeye, denizcilikten sorumlu bakan olarak da, Yüce Parlamentomuzdan ve hükü
metimizden aldığımız destek sayesinde imza atmış durumdayız. Bu, Türk Boğazları Gemi Trafik 
ve Bilgi Sistemi, kamuoyunda VTS Projesi olarak da bilinmektedir. 

Değerli milletvekillerimiz, İstanbul Boğazımız, dünyanın en önemli, en problemli, en zor bo
ğazlarından birisidir. Bu boğaz 31 kilometre uzunluğundadır, çok önemli dönemeçlere sahiptir, 12 
önemli, rota değiştirilmesi gereken noktalara sahiptir, yer yer sığlıklar vardır. Yine, İstanbul Boğa
zımızdan, akıntı sebebiyle geçişler zorlaşmaktadır; yüzeysel akıntı ve dipten akıntı birbirine zıt ola
rak, saatte 5 mil süratle seyretmektedir; yani, gemi trafiği çok zordur. 

İstanbul Boğazımızdan, yılda 50 000 gemi geçmektedir. Bu 50 000 geminin yüzde 10'u tehli
keli yük taşımaktadır; petrol ve türevleri patlayıcı maddeler. Bu yüklerin miktarı 82 milyon tondur. 

Geçenlerde, üç dört ay kadar önce, Florya açıklarında, Rus bandıralı bir geminin lodos dola
yısıyla parçalandığı hepinizin malumlarıdır. Sayın milletvekilleri, bu gemi, 4 200 tonluktu, sadece 
800 ton hampetrol, Atatürkümüzün dinlendiği Florya Köşkü önlerine döküldü ve denizi ne hale ge
tirdiği, ne denli çevre tahribatı yaptığı hepinizin yüksek malumlarıdır. Düşünün, İstanbul Boğazın
dan 50 000,100 000, hatta 300 000 tona varan gemiler, petrolle yüklü olarak geçmektedir. Taşınan 
petrol miktarı 82 milyon tondur. Böyle bir gemi kazası İstanbul Boğazında vuku bulsaydı, Allah 
göstermesin, İstanbul ne hale gelirdi... 

Biz, her seferinde, kazaları ucuz atlattık diyoruz; daha ne kadar ucuz atlatacağız, daha ne ka
dar şansımıza veya kaderimize güveneceğiz. Onun için, tedbir almak durumundayız. Otuz yıldır 
Türkiye'nin bir özlemini, 57 nci cumhuriyet hükümeti gerçekleştirmiş durumdadır; gemi trafik ve 
bilgi sistemi ihalesini yapmış durumdayız. 120 milyon dolar muhammen bedeli olan ihaleyi, biz 19 
milyon dolara verdik ve ayrıca, inşaat bedeliyle beraber, bu ihale, toplam olarak 25 veyahut da 26 
milyon dolara mal olacaktır. Bu ihale için, ben, yine, 57 nci cumhuriyet hükümetine çok teşekkür 
ediyorum, onlardan aldığımız güçle, Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun muhalefeti
ni önlemek için, bir Bakanlar Kurulu kararı çıkardık. Birde, yine, dünkü Resmî Gazetenin müker
rer sayısında yürürlüğe giren kanun kuvvetinde kararname çıkardık. Böylesine güçlü engelleri aşa
rak, bu ihaleyi gerçekleştirdik. Yeni sene bu zamanlara İstanbul ve Çanakkale Boğazlarımızın ge
mi trafik ve bilgi sistemi devreye girmiş olacaktır. 

Bununla birlikte, 8 radar sistemini İstanbul Boğazına, 5 radar sistemini de Çanakkale Boğazına 
koyacağız. Bu suretle, kazaları en aza indirme, hatta sıfıra yaklaştırma gayreti içerisinde olacağız. 

Değerli milletvekillerimiz, Değerli Başkanım; bu arada, müsaade ederseniz, yine İstanbul Bo
ğazımızla ve denizciliğimizle alakalı olarak bir iki hususu daha açıklamak istiyorum. Maalesef, bi
zim kıyılarımızda can ve mal güvenliğini önleyici tedbirlere, zamanında, altyapı yatırımı olarak 
önem verilmemiş durumdadır. Şu anda, İngiltere kıyıları bizden kısa olduğu halde, 235 can kurtar
ma istasyonu vardır -SAR istasyonu olarak da bilinir- Fransa'da 245. Türkiye kıyılarında, İstanbul 
Boğazındaki tahlisiye istasyonları hariç, maalesef, bir tane SAR istasyonu yoktur. Yine, 57 nci cum
huriyet hükümetinin verdiği destekle, biz, bu sene 13 SAR istasyonunu kıyılarımıza kurmayı plan
ladık, gerekli girişimlerde bulunduk. Bunlardan 4 tanesi Karadenizde (Hopa, Trabzon, Samsun ve 
Zonguldak) 2 tanesi İstanbul Boğazında, 2 tanesi de Çanakkale Boğazında olacaktır. Yine, 3 tanesi 
de Akdenizde (Antalya, Mersin ve İskenderun) olacaktır; yine, 2 tanesi de Ege Denizinde olacaktır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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DEVLET BAKANI RAMAZAN MİRZAOĞLU (Devamla) - Müsaade ederseniz, birkaç da
kika daha rica edeceğim. 

Bu suretle, turizmimizin gelişmesi çok önemli bir merhale katedecektir; çünkü, yat turizminin, 
bilhassa Akdenizdeki yat turizminin, can güvenliğiyle, kıyı emniyetiyle çok yakından alakası var
dır. İnanıyorum ki, SAR istasyonları devreye girdiği takdirde, Türk turizmi, özellikle, yat turizmi, 
deniz turizmi büyük ivme kazanacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu cümleden olarak, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma 
Genel Müdürlüğümüz, çok büyük atılımlar yapmıştır. Atılımlar neticesinde de yeni personele ihti
yacı olmuştur. Bu dönemde, bizim aldığımız personel sayısını da açıklamak istiyorum. Kıyı Emni
yeti ve Gemi Kurtarma Genel Müdürlüğümüz, bildiğiniz gibi, 1997'de TDİ'den ayrılmıştır. O za
man, 1997'de, biz, 391 personelle devralmışız. 55 inci cumhuriyet hükümeti zamanında, ihtiyaca 
binaen, 668 personel alınmış; toplam personel sayısı 1059'a ulaşmıştır. 57 nci cumhuriyet hüküme
ti zamanında ise, şunlar alındı: Kanunen alınması gerekli eski hükümlü, özürlü 23 kişi, kanunen 
alınması gerekli koruma-güvenlik görevlisi 13 kişi, TDÎ'nin ve başka kurumların özelleştirilmesi 
yoluyla kapsam dışı personelden geçen 25 kişi, geçici işçi ise toplam 43 kişidir. Bizim zamanımız
da, özürlü, hükümlü, koruma-güvenlik görevlisi ve özelleştirme yoluyla geçenlerin toplam sayısı 
104'tür; ama, haliyle, artan SAR istasyonları dolayısıyla, kıyı emniyeti müdürlüklerinin kurujması 
dolayısıyla, daha fazla personele ihtiyacımız vardır. Hükümetimiz destek verirse, daha çok perso
nelle daha büyük hizmet yapmak amacındayız. 

Yüce Parlamentomuzun Sayın Başkanına, değerli milletvekillerine, Parlamentomuza saygıla
rımı sunuyor; teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
2 adet Meclis araştırması önergesi vardır, okutacağım; ancak, okuma işlemi uzun olduğundan, 

Kâtip Üyenin oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

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

ÖNERGELERİ 
I. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp ve 23 arkadaşının, memurların ekonomik durumlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/140) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde, ekonomik yönden iyice yoksullaşan ve aldıkları ücretle yoksulluk sınırının altın

da hayatlarını idame ettiren, ev kiralarını ödemekte zorlanan memurların durumlarının araştırılarak 
çözüm bulunması amacıyla, Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 
üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
1.-Teoman Özalp (Bursa) 
2.-Turhan Güven (İçel) 
3. - İlyas Yılmazyıldız (Balıkesir) 
4. - Murat Akın (Aksaray) 
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5. - Mehmet Sadri Yıldırım (Eskişehir) 
6. - Bekir Aksoy (Çorum) 
7. - Yıldırım Ulupmar (İzmir) 
8. - Saffet Arıkan Bedük (Ankara) 
9. - Mehmet Fevzi Şıhanlıoğlu (Şanlıurfa) 
10. - Kemal Kabataş (Samsun) 
l l . -Yener Yıldırım (Ordu) 

12. - Nevzat Ercan (Sakarya) 
13. - Musa Konyar (Ağrı) 
14. - Burhan İsen (Batman) 
15. - Mümtaz Yavuz (Muş) 
16.-Nihan İlgün (Tekirdağ) 
17. - Mehmet Halİt Dağlı (Adana) 
18. - Mehmet Necati Çetinkaya (Manisa) 

19. - Ahmet İyimaya (Amasya) 
20. - Necmettin Cevheri (Şanlıurfa) 
2 1 . - Mehmet Gölhan (Konya) 
22. - İbrahim Yazıcı (Muğla) 
23. - İbrahim Konukoğlu (Gaziantep) 
24. - Mehmet Baysan (Antalya) 
Gerekçe: 
Yeni bir çağın başlangıcında, ülkemizin dünya ile entegrasyonu kaçınılmazdır. Kişi başına dü

şen millî geliri oldukça yüksek olan Avrupa ile yakınlaşmamız ve hatta, Avrupa Birliğine aday ül
ke olmamız önemli bir gelişmedir. 

Ancak, gelir dağılımındaki adaletsizlik nedeniyle, memurların yoksulluk sınırının altına terke-
dildikleri, bütün toplumun bilgisi dahilindedir. Memurların ailesi ile birlikte insan onuruna yaraşır, 
çağın şartlarına ve özellikle Avrupa Birliği normlarında bir yaşam düzeyine ulaştırmak, sosyal hu
kuk devletinin gereklerindendir. 

Çağdaş ülkelerde insan hakları çerçevesinde değerlendirilen memurların maaşı, maalesef, ül
kemizde, hep memurların aleyhine belirlenmiştir. Özellikle, son yıllarda, enflasyon rakamının ol
dukça altında artırılan memur maaşları, bu kesime, âdeta yaşama hakkı tanımamaktadır. Memurla
ra, 1996 temmuz dönemi ile 1997 başlarında verilen zamların dışında, reel bir zam verilmemiştir. 
Bu nedenlerle, özellikle, 55 inci, 56 ncı, 57 nci hükümet dönemlerinde memurlara verilen zamla
rın enflasyon rakamının oldukça altında kalması, memurlara yapılan bir haksızlıktır. 

Ekonomik sıkıntıların çözümünde memurlara verilen ücretlerin kısılarak kaynak sağlamaya 
dönük politikalar, milyonlarca memuru olumsuz etkilemektedir. Verilen memur maaşının zorunlu 
ihtiyaçları dahi karşılayamayacak oranda olması, memurumuzu bunalıma itmekte ve sosyal yarala
ra yol açmaktadır. Geçim sıkıntısı içerisinde olan memur ailelerimiz, ne yapacaklarını şaşırmış va
ziyettedir. 
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Memur maaşlarının belirlenmesindeki metot iflas etmiştir. Hükümetin, hedeflenen enflasyona 
göre katsayı artışı yapması, gerçek enflasyon nedeniyle reel kayba neden olmaktadır. Yıllarca ya
pılan bu uygulama nedeniyle, memurlar, zor durumlara düşürülmüştür. 

Bugün, aldığı maaşla aybaşını getiremeyen memur, eşine ve topluma, gururla, memur olduğu
nu söyleyememektedir; hatta, kişinin memur olduğu ifade edildiğinde, toplumda, kız dahi verilme
diği belirtilmektedir. 

Yukarıda özetlenen gerçekler, memura verilen maaşların yetersizliğini ortaya koymaktadır. Bu 
yetersizlik, sosyal sıkıntılara yol açan nedenlerin başında gelmektedir. Günün koşullarına uygun ve 
insan onuruna yaraşan bir memur maaşının verilmesi zarureti vardır. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
2. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp ve 21 arkadaşının, çiftçilerin ekonomik sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/141) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemiz nüfusunun önemli bir bölümünün doğrudan geçimini temin ettiği çiftçimizin içine 

düştüğü ekonomik darboğazdan kurtarılması, gerekli tedbir ve önlemlerin alınması ve çözüm bu
lunması amacıyla Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 üncü ve 105 
inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
1. - Teoman Özalp (Bursa) 
2. - Kemal Kabataş (Samsun) 
3. - Saffet Arıkan Bedük (Ankara) 
4. - Mustafa Örs (Burdur) 
5. - Mehmet Necati Çetinkaya (Manisa) 
6. - Bekir Aksoy (Çorum) 
7. - Mehmet Gölhan (Konya) 
8. - Mehmet Yalçınkaya (Şanlıurfa) 
9. - Kamer Genç (Tunceli) 

10. - Kemal Çelik (Antalya) 
1 1 . - Sevgi Esen (Kayseri) 
12.-Ayfer Yılmaz (İçel) 
13. - Mehmet Gözlükaya (Denizli) 

14.-HüseyinÇelik (Van) 
15. - Ali Rıza Septioğlu (Elazığ)-
16. - Oğuz Tezmen (Bursa) 
17. - İbrahim Konukoğlu (Gaziantep) 
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18. - Ali Rıza Gönül (Aydın) 
19. - Erdoğan Sezgin (Samsun) 
20. - Celal Adan (İstanbul) 

21. - Necati Yöndar (Bingöl) 

22. - Nurettin Atik (Diyarbakır) 
Gerekçe: 
Türkiye nüfusunun yüzde 45'i olan 30 milyon insan tarımdan geçimini temin etmektedir. Bu 

insanlar oldukça zor şartlar altında üretim gerçekleştirmektedirler. Bu nüfusun 20 milyonu doğru
dan hububat üretimi yapıp geçimini sağlamaktadır. 

Bu yıl hükümetin bir aylık bir gecikmeyle açıkladığı hububat taban fiyatı çiftçimizi mağdur 
etmiştir. Ayrıca çıkarılan Tarım Satış Kooperatifleri Yasası çiftçiye bir darbe daha vurmuştur. 

Geniş bir kitlenin tek geçim kaynağı olan buğday fiyatları yüzde 24'lük bir artışla 102 000 TL 
olarak açıklanmıştır. Fiyatların açıklandığı günden bugüne kadar konuyla ilgisi olanlar tarafından 
kamuoyuna yansıtıldığı gibi hububatın maliyet fiyatının 122 000 TL, müdahale fiyatının ise 158 
600 TL olması gerektiği ilgili kuruluşların hesaplamalarıyla ortaya konulmuş olmasına rağmen, 
1999 yılı haziran ayında 82 000 TL'lik fiyat üzerine bir aylık gecikmeyle 102 000 TL olarak açık
lanması, tahılda ülkemizi dışa bağımlı hale getirecektir. 

Son beş yılın enflasyon, ekmek, mazot, buğday ve gübredeki fiyat değişimleri esas alınarak 
yapılan hesaplamalarda; geçen yıl 1 kilogram buğdayla 2 ekmek, 2,563 kilogram gübre, 0,443 lit
re mazot alabilen çiftçi, bu yıl aynı miktarda buğdayla 1 ekmek almaya mahkûm edilmiş, 0,231 lit
re mazot, 1,397 kilogram gübre alabilir duruma düşürülmüştür. Çiftçinin satın alma gücü yüzde 45 
azaltılmıştır. Çiftçi traktörünü satıp öküzlerin çektiği karasabanla tarlasını sürmeye mahkûm edil
miştir. 

Durum sadece hububat taban fiyatlarıyla sınırlı kalmamış, ayçiçeği, pancar, şeftali, çilek, pa
muk ve fındık üreticisi de ürettiği ürünün karşılığını maalesef alamamıştır. Şeftali üreticisi, geçen 
yıl meyve suyu fabrikalarına 80 000 TL'ye sattığı şeftaliyi maalesef 40 000 TL'ye satma mecbu
riyetinde bırakılmıştır. Şeftalinin ihracatıyla ilgili gerekli tedbirlerin süratle alınması gerekir. Çift
çi, son elli yılın en kötü dönenimi yaşamaya mahkûm bırakılmıştır. 

Ülkemiz için son derece önemli olan üreticilerimizin, köylümüzün millî gelirden aldığı pay 
yaklaşık yüzde 4 oranında azaltılmıştır. Dolayısıyla, oluşan sıkıntılar neticesinde yeniden büyük şe
hirlerin belli yerlerine göçler başlamıştır. 

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

rüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Fazilet Partisi Grubunun İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır; önce, 

okutup, işleme alacağım; sonra oylarınıza sunacağım : 
IV. - ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21 inci Dönem İkinci Yasama Yılı çalışmalarının 21 Tem

muz 2000 Cuma gününe kadar uzatılmasına ve öneride belirlenen genel görüşme, Meclis araştır
ması ve Kanun tasarı ve tekliflerinin bu zaman içerisinde görüşülmesine ilişkin FP Grup önerisi 
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29.6.2000 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Fazilet Partisi TBMM Grup Başkanlığı olarak Danışma Kurulu toplantı talebimiz yerine geti
rilmediğinden, aşağıdaki önerilerimizin Genel Kurula sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

İsmail Kahraman 

İstanbul 

FP Grup Başkanvekili 

I) Türkiye Büyük Millet Meclisi 21 inci Dönem İkinci Yasama Yılı çalışmalarının 21 Tem
muz 2000 Cuma gününe kadar uzatılması ve aşağıda sunacağımız genel görüşme, Meclis araştır
ması ve kanun tasarı ve tekliflerinin bu zaman içerisinde görüşülmesi önerilmiştir. 

II) A. - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMALARI 

1. - Basılı gündemin 6 ncı sırasında yer alan (10/14), 113 üncü sırasında yer alan (10/132) ve 
(10/139) sıra sayılı trafikle ilgili Meclis araştırması Önergelerinin birleştirilerek görüşülmesi, 

2. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in Fazilet Partisi Grubu adına verdiği, zorunlu tasarruf 
uygulaması, anapara ve nemalarının hak sahiplerine geri ödenmesi ve sistemin tasfiye edilmesiyle 
ilgili genel görüşme önergesi, 

3. - YÖK Araştırma Komisyonu raporunun görüşülmesi. 

4. - Basılı gündemin 2 nci sırasında kayıtlı (10/10) ve 39 uncu sırasında kayıtlı (10/48) sıra sa
yılı Tekstil Sektörüyle ilgili Meclis araştırması önergesinin birleştirilerek görüşülmesi önerilmiştir. 

III) Ayrıca, aşağıdaki kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi önerilmektedir. 

A. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. - Basılı gündemin 166 ncı sırasında kayıtlı, 436 sıra sayılı Bursa Milletvekili Ertuğrul Yal-

çınbayır'ın, Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeleri ile Terörle Mücadele Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. 

2. - Basılı gündemin 20 nci sırasında kayıtlı, 40 sıra sayılı Siyasî Ahlak Komisyonu Kanun 
Teklifi. 

3. - Basılı gündemin 16 ncı sırasında kayıtlı, 402 sıra sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun Tek
lifi. 

4. - Basılı gündemin 15 inci sırasında kayıtlı, 89 sıra sayılı Hayvanları Koruma Kanun Tekli
fi. 

5. - Basılı gündemin 188 inci sırasında kayıtlı, 519 sıra sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Ait Kanun Tasarısı. 

B. - KOMİSYONLARDAN GENEL KURULA ŞEVKİNİ BEKLEYEN TASARILAR 

1. -Anayasanın bazı maddelerinin (69,86, 101 inci maddeler) değiştirilmesi. 

2. - Bazı suç ve cezaların affı. 

3. -TBMM İçtüzük değişikliği. 

4. - Memur Sendikaları Kanun Tasarısı. 

5. - Avukatlık Kanun Tasarısı. 
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C. - MECLİS KOMİSYONLARINA HENÜZ GELMEYEN FAKAT HEMEN ÇIKARILA
BİLECEK KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. - Uzlaşma komisyonunda oybirliğiyle kabul edilen anayasa değişiklikleri. 

2. - Mahallî İdareler Kanun Tasarısı. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önerinin lehinde, Sayın İsmail Kahraman konuşacak. 
Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 
İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlama

dan önce, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bugün Danışma Kurulu talebimiz vardı; hükümeti teş
kil eden partilerin grup başkanvekilleri katılmadığı için, grup önerisi şeklinde tekliflerimizi sizlere 
sunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, çok fazla kanun çıkardığımız, dolayısıyla başarılı bir dönem geçirdiği
miz ifade ediliyor. Sayı olarak fazla; ama, içerik olarak yüzakı şeklinde ve ferahlık verici değil. Bu
nun dökümünü sizlere arz edeceğim. Bir de, tatil fikri, ara verme fikri bütün milletvekillerinde var
ken, iktidarda değiliz, muhalefetteyiz, iktidar istiyor tatili, bak, biz çalışacaktık diye acaba bir siya
sî mülahaza uzantısı mıdır düşüncesi olmaması bakımından, dikkatinize, düşüncelerimizin esbabı 
mucibesini arz edeceğim. 

Bakınız, 19 uncu Döneme, 20 nci Döneme, 21 inci Döneme ait birinci, ikinci veya üçüncü, 
dördüncü yasama yıllarındaki tatil tarihlerini söyleyeceğim: 19 uncu Dönemde 28 Ağustos, 22 
Temmuz, 29 Temmuz, 1 Eylül; 20 nci Dönemde 30 Ağustos, 16 Ağustos, 30 Temmuz. Şimdi 21 
inci Dönemdeyiz; birinci yasama yılımızı 2.5.1999 ve 27.8.1999 arası yaptık. Yani, 1 Temmuz gel
di, dolayısıyla tatile girmeliyiz düşüncesi, daha önceki dönemlerde, zaruret dolayısıyla hep uzatıl
mış ve ona göre tatile girilmiştir. Milletin beklediği ve toplumumuzun tümüne hitap eden, ülkemi
zin esenliğini sağlayacak kanunlarda hasis davranan bir dönemi geçirdik. Getirdiğimiz kanunların 
-demin Sayın Başkan 202'e ulaştığını söyledi, dün itibariyle 200'dü. - 13 tanesi Millî Savunma Ba
kanlığının getirdiği tasarılardır. 95 tanesi uluslararası anlaşmadır, 10 tanesi bütçe ve vergiyle ilgi
lidir ve diğer konularla ilgili 76 kanun tasarısı vardır; 6 tane de kadro... Bu, iki dönemin toplamı
dır. Bu döneme ait 46 kanun "diğer konular" diye geçmiştir ve bunlar içerisinde 1 maddelik, 3 mad
delik değişiklikler, rutin işler ve çok az bir kesimi ilgilendiren tasarılar vardır; asla taalluk eden hu
suslara girilmemiştir. 

Demokratikleşme, bütün seçim boyunca partilerin ileri sürdüğü, hedeflediği, programına aldı
ğı bir hedefti. Hukuk devleti olma yolunda, biz, gayret edecektik. Peki, ne yapıldı, ne netice alındı 
ve ne noktaya gelindi; herhangi bir merhale katedilmedi ve Meclise herhangi bir tasarı gelmedi. 

20 nci Dönemde başlayan bir uyum komisyonu vardı. Bu dönem, her gruptan 2 kişinin katıl
dığı uzlaşma komisyonu çalışma yaptı, önsözünden itibaren Anayasayı ele aldı, şu anda 74 üncü 
maddeye geldi. Daha önce yapılan çalışmalarda 25 maddede uzlaşma vardı. Konsensüs sağlanan 
maddeler var. Anayasanın hukuk devletine ve çağımıza uygun hale getirilmesi için herkesin bir 
gayreti var; ama, netice yok. 

Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı, Meclis Başkanımızın eski Senato salonunda 
yaptığı bir toplantı oldu; yine aynı temenniler dile getirildi, ifade edildi. Peki, neden bunu Meclise 
intikal ettirtmiyoruz? Neden Genel Kurulda gecenin 2'sine, sabahın 5'ine kadar bekliyoruz ve bir
kaç madde üzerinde çalışıyoruz. Halkın dertlerine eğilme noktasındaki bu tembellik yanlıştır, par
lamenter demokratik sistem için üzücüdür, ayıptır. 
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Tabiî, salı günlerini denetim dışı yaparsanız ve çarşamba günleri sözlü soruları görüşmez, ka
nun tasarıları derseniz, gece 23.00'te bitmezse, 24.00'te bitmezse, bitene kadar bunlar olacak deyip, 
bir dayatma ortaya koyarsanız, buna, ne kanun yapma tekniği müsaade eder ne insan tahammülü; 
dışarıda maç seyredilir, eğer karar yetersayısı isteniyorsa içeri girilir. Arkadaşlarımız bize kızarlar, 
neden karar yetersayısı istiyorsunuz diye. Çıkardığımız kanunlar, hepimizin kanunlarıdır, şu veya 
bu partinin kanunları değil; hepimize tatbik edilecek ve bizler bu ülkenin evlatlarıyız. Hedefimiz, 
ülkemizin bahtiyarlığı, esenliği, milletimizin isteklerinin yerine getirilmesidir. 5 parti grubu var. 
Ben bunu beş parmağa benzetiyorum; aynı vücuda bağlıyız, bir elin beş parmağıyız; hedefimiz ay
nı, yönümüz aynı, gidişimiz aynı... Bize göre aynı. Ayrı diyenler çok istisnadır; çünkü, ben şuna 
inanıyorum: Türk Milletinin esenliğine, geleceğine çalışan insanlar topluluğuyuz. Türkiye'de alda
tılmış olabilir, ama, satılmış olamaz; ama, buna girmeyen ve bunu kabul etmeyenler, eksikliklerini 
kendilerinde arasınlar. 

Denetim gününü kaldırırsanız ne olur? Denetim günü kalkarsa... 9.6.1999'da Sayın Zeki 
Ünal'ın verdiği trafik araştırma önergesi, Sayın Başkanımız Murat Sökmenoğlu Beyin gayretiyle 
ve bir zatın yürüyüşü üzerine, ancak, yarın gündeme gelebilir. İnşallah, onu yarın görüşeceğiz. 
Gündemin "özel gündemde yer alacak işler" kısmına alınmış, memnunuz; ama, çok hayatî ehem
miyeti haiz araştırmalar var, genel görüşmeler var ve kanun tasarıları var, bunlara eğilmiyoruz. 

Belediye başkanları, 2 000 kişi, toplandılar ve bize geldiler; bizim seçilmiş olarak temsilcimiz 
olan insanlar, bizim insanlarımız ve beldelerdeki bizim başkanlarınıızdır. Onları, panzerle karşıla
dık, çevik kuvvetle karşıladık. Toplantılarına partilerden birkaç kişi katıldı. Bir genel başkanımız 
vardı, bir genel başkan yardımcısı vardı. Kendileri dertliler. Onların derdi, topyekûn milletin derdi. 

Mahallî İdareler Kanunu, konsensüs sağlanmış, İçişleri Bakanlığında toplantı yapılmış ve ka
nun tasarısı hazır; ama, Meclise indirilmiyor. Mahallî İdareler Kanunu ele alınmalı. 

Teklifimizde üç haftalık bir uzatma talep ediyoruz ve bu üç haftalık uzatma kabul görürse, özel 
gündem tarzında bir araya gelerek, 5 grup anlaşırsak -içinden şunu çıkarın, bunu koyalım" diyebi
lirsiniz- çok kısa zamanda bunu halledebiliriz. 

Bir ay evvel, grup başkanvekillerine bir teklifimiz oldu. Bir araya gelelim, önemli kanunları 
elimize alalım, göz önüne alalım, Meclise indirelim. Evsahipliğini Sayın Emrehan Halıcı Bey ya
pacaktı; ama, toplantıda beşimiz bir araya gelemedik, belki mazeretleri oldu ve bir toplantı yapa
madık; ama, bize düşen, bu toplantıyı yapmak. 

Sayın Keçeciler'in Gümrük Kanunu hakkında bir gayreti vardı, 263 maddeydi ve yalnız iki 
günde geçti. Geçebilir, yapabiliriz, birlikte yaparız; ama, olmuyor. Bunun olması için, bir araya ge
lelim ve şuradaki tekliflerimizi göz önüne alalım. 

Sayın milletvekilleri, bölgelerinize gideceksiniz, Af Kanununu soracaklar. Bu Af Kanunu çık
tı. Eğer Sayın Demirel bunu veto etmeseydi -ki, basın kısmını etmedi. - yürürlüğe girecekti. 1 l/b 
maddesi yüzünden iki parti arasında bir kilitlenme var. Peki, ne olacak buna ait beklenti? Ne diye
ceksiniz; sizin seçmenlere beyanınız ne olacak? Şu anda, 16 000 tane dosya Yargıtayda çekten do
layı duruyor ve Yargıtay, bu davalara bakmıyor. Birçok ilgilisi var, sadece 50 000,60 000 kişi de
ğil bu hadise. Madem yola çıkıldı, neden tamamlanmasın? Niçin af burada çıkmayacak? 

Demokratikleşme diyoruz, Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın Yalçınbayır'ın Meclise indir
diği ve gündeme giren Türk Ceza Kanunundaki değişiklikler talebi var; onları niye ele almayalım. 
Anayasa üzerinde konsensüs sağlanmış maddeler var. Anayasa hakkında 5 Mayısta bir oylama ya
pıldı, komisyon geri çekti; toplantı yapmadan çekemezdi; ama, çekti. Peki, çekildi; 69, 86,101 du
ruyor. Ne zaman gelecek? 
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Parlamentonun kendi kendine bir sorgulama yapması lazım, ciddiyetini sağlaması lazım ve ka
zanması lazım. Parlamento, milletin temsilcisi ve en üstün kuvvettir. Kuvvetler ayrılığında yargı
nın tatbik ettiği kanunları çıkaran burasıdır, yürütmeyi seçen burasıdır ve biz, yargıya ve yürütme
ye yön verecek olan çalışmaları yapmak durumundayız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - ... denetleme yetkimizi kullanmak durumundayız. 
Dün bir yetki kanunu verildi. Bir dönemde, bir tek yetki kanunuyla, 69 kanun hükmünde ka

rarname çıkarılmıştı, 6 yetki kanunuyla 105 kararname çıkarılmıştı. Yani, Meclis, yetkisini yürüt
meye, denetleyecek olduğu organa devrediyor. Meclisin saygınlık kazanması, parlamenter demok
rasi için şart ve milletvekillerinin saygısı için de bu şart. Onun için, denetlemenin mutlaka yapıl
ması lazım. 

Okundu ve zabıtlardan tespit edebilirsiniz, burada araştırma önergeleri var. Bunlar, zorunlu ta
sarrufa ait ve nemalara ait olan bir genel görüşme talebidir. YÖK raporu tamamlanmıştır, okunma
mıştır; YÖK için tayinler vardır, üniversitelerde rektör tayinleri vardır ve yeni bir dönem vardır, 
ona ait tedbirler alınacaktır. Görüşüldü, rapor hazırlandı; ama, okunmuyor. Ne yapılıyor; üç mad
delik, bir maddelik kanunlar getiriliyor. 

Tekstil sektörü, geçen senenin altıncı ayından beri duruyor. Bu hususta, üç ayrı partiden mil
letvekilinin talebi var. Herkes, bölgesine gittiğinde, ilgili temasları yapabilir ve bir komisyon kuru
labilir. 

Bunun yanında, siyasî ahlak kanunu... Efendim, siyasî ahlak kanunu, bu milletvekili dokunul
mazlığı meselesindeki değişik düşünceleri de ortadan kaldırır. Milletvekilliğinin dokunulmazlığı
nın sağlanması şarttır ve bu, altıyüz yıllık bir maziye sahiptir; parlamenter demokrasilerde, millet
vekilinin kürsü sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı vardır. Peki, yanlışlıklar nasıl olacak? Ameri
ka'da, siyasî etik, etik kurul diye kongre içerisinde bir kurul var ve yine Meclisten oluşturuluyor. 
Siyasî ahlak komisyonu konuşmalarında böyle bir kurul oluşturabiliriz ve içerisine yargıdan kişi
ler dahil edebiliriz; ama, kendi kurumumuzun soruşturmalarını burada yapabiliriz. Bir büyük me
seleyi de halletme noktasına gireriz; herkesin ağzına sakız yaptığı bu meseleyi ortadan kaldırırız. 

Fikir ve sanat eserleri kanunu, çok uzun zamandır, yıllardır beklenir ve elzemdir çıkarılması. 
Hayvanları koruma kanunu teklifi; toplumda çok büyük beklenti vardır. Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi hakkında bir teklif var ve bu hususta çok talep var; yeni öğretim yılına yetişmeleri için dü
zenleme yapacaklar. Bunun yanında, İçtüzük hadisesi de eğer şimdi ele alınırsa, ekimde başlaya
cak olan dönemde, yeni İçtüzükle güzel bir neticeye gidebiliriz, birçok meseleyi halledebiliriz. 

Af kanunu var. Af Kanununu biraz genişletmek mümkün, genişletilmelidir ve içine, sadece, 
hakiki şahısları değil, hükmî şahısları, dernekleri, vakıfları ve partileri de koymak durumundayız. 
O ki, demokratik bir toplum istiyoruz, fikrî serbestiyetini istiyoruz, bunu sağlamak durumundayız. 

Memur Sendikaları Kanunu Tasarısı belli bir yere kadar gelmişti. Memurlarımız yürüyorlar... 
İlle, yürüyüp gelenlerin meselesine bakan bir yer haline gelirsek, zannediyorum, çok yanlış yaparız. 

Mahallî İdareler Kanunu ve Anayasanın genel değişikliği üzerinde de görüşmeliyiz. 
Üç haftaya sığar mı; sığar, bir araya gelirsek sığar. Önemli konuları çözmüş oluruz ve çok bü

yük rahatlıkla gideriz; ne zaman gideceğini bilmeyen bir Meclis olmayız. Depremde, insanlar fer
yat ederken, cenazeleri kaldırırken, burada çalışın ve fakat, esas konular dururken, siz, gidip seç
menle konuşun!.. Zaten, zannediyorum, o rahatlık içinde, bazı parlamenterler, bölgelerinde bulu
namayacaklar, biraz zorluk çekeceklerdir. 
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Yine, her şeye rağmen, ümidimi devam ettiriyorum. Teklifimize iştirak etmeniz talebimi yine
liyor, sizlere saygılarımı sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
AYDIN TÜMEN (Ankara) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim, sizden evvel, Sayın Köse lehte söz istedi; zatıâlinize ikinci olarak söz 
vereceğim. 

Buyurun Sayın Köse. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Fazilet Partisi Grubu tarafın
dan, Danışma Kurulunun toplanarak yeni bir gündemle Meclisimizin çalışmasını öneren ve Danış
ma Kuruluna iştirak etmediğimizden dolayı Sayın Grup Başkanvekilinin konuşmasına, Milliyetçi 
Hareket Partisi Grup Başkanvekili olarak cevap vermek istiyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Kahraman'ı, biz, aynı şekilde, son Danışma Kuruluna davet etmemize ve Danışma Ku
rulunda, belki, kendi önerilerinin içerisinde bulunan yasalarla birlikte diğer grupların da önerileri
ni beraberce görüşmek için, kendilerini yazıyla davet etmemize rağmen, Fazilet Partisi Grubu tem
silcisi arkadaşımız, Danışma Kurulumuza iştirak etmemiştir. Dolayısıyla, bugün, kendilerinin yap
mış olduğu Danışma Kurulu teklifine de, bizim, grup başkanvekilleri olarak iştirak etmememizin 
sebeplerini de şimdi izah etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir yılı aşkın süredir, Meclisimiz, süre itibariyle ve çıkar
mış olduğu kanun sayıları itibariyle, geçtiğimiz dönemlerle mukayese edilmeyecek ortaya bir per
formans ortaya koymuştur. Bunu, her noktada oturan vatandaşımız, milletimiz fevkalade takip et
mektedir. Milletvekillerimizin bölgelerine gittiklerinde, başka yerlere gittiklerinde en çok beğeni 
kazandıkları konu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kavgasız ve uzlaşma ortamı içerisinde çok ve
rimli bir çalışmayı ortaya çıkarmasıdır. Bundan dolayı, sürekli, milletvekillerimiz takdir edilmiş
tir ve takdir edilmektedirler. Bu bakımdan, geçtiğimiz dönemde -yani, bu bir yıl içeri si nde-yapmış 
olduğumuz çalışmaları gözardı etmemiz mümkün değildir. Çıkardığımız yasalara yalnız sayı itiba
riyle değil, bir de keyfiyeti, içeriği itibariyle baktığımızda, Yüce Milletimizin en önemli ihtiyaçla
rını giderecek yasalara, gecikmesine rağmen, sürat kazandırılmış ve 21 inci Dönem Meclisimiz, sü
ratli bir şekilde bu yasaları hayata geçirmiştir. Yalnız kanun tasarı ve teklifleri çıkarılmış değil, 
Anayasada da değişiklikler yapılmıştır. Biz, bu yasaları çıkarırken ve Anayasadaki değişiklikleri 
yaparken, muhalefet partilerinin göstermiş olduğu bu anlayışa ve hükümetimizin Meclisimize gön
dermiş olduğu tasarılar üzerindeki görüşmelerde yapmış oldukları katkılardan dolayı da, burada, 
defalarca teşekkürlerimizi söyledik ve yine teşekkür ediyoruz. 

Hele, bir muhalefet partisinin, Meclisin tatile girmesini arzu etmeyip, Meclisin çalışmasını ta
lep olarak, öneri olarak buraya getirmesi kadar güzel bir şey olamaz; ancak, değerli milletvekille
ri, çok ustaca hazırlanmış ve sanki, sırada kanunlar çıkarılacakmış gibi bir hava verilerek... Öneri
nin içerisinde, şahısları ve partileri ilgilendiren öneriler vardır ve asıl ağırlıklı olan konu da budur. 

Şimdi, izin verirseniz, bakın, Türkiye'nin millî birlik ve bütünlük meselesinin hangi noktada 
olduğuna bir göz atmamız lazım. Daha bugünkü gazeteden okuyorum: Almanya Büyükelçisi Di
yarbakır'a gidiyor. Diyarbakır'daki bir toplantıda, karşısına çıkarılan pankartlarda yazılı olan slo
ganlara, bakınız ne diyorlar: "Sorunumuz ekonomik değil, siyasîdir" "Çözüm idam değil;, demok
ratik cumhuriyettir" "Anadilde eğitim" "İdama hayır." , "Tutsaklara özgürlük." 
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Şimdi, değerli milletvekilleri, istenilen, yani, Fazilet Partisinin getirmiş olduğu önerideki de
ğişiklikler nelerdir: Anayasanın 14 üncü maddesini ilgilendiren, Türk Ceza Kanunun 312 nci mad
desi ve yine, bir siyasî partiyle ilgili olan, Anayasamızın 69 uncu maddesi ve buna benzer, demok
ratikleşme mesajı içerisinde verilen önerilerdir. Burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimiz 
tarafından, bir siyasî partiye ya da şahıslara hizmet etmek için seçilmemiştir. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Vay be! 
İSMAİL KÖSE (Devamla) -Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Milletinin dün olduğu gibi, 

bugünkü ve yarınki ihtiyaçlarını karşılamak için programa bakar, onlara öncelik verir ve o yasala
rı çıkarır, o anayasa değişikliklerini yapar. Bu bakımdan, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugüne 
kadar çıkarmış olduğu kanunlarla, yapmış olduğu anayasa değişiklikleriyle, milletimizin vicdanla
rında makes bulan çok önemli hizmet yapmıştır. Yine çalışmamız gerekiyor mı gerekiyor?.. Çalış
mamız gerekir?., hiç aralıksız çalışmamız gerekir; ama, demokratik ülkelerde ve Türkiyemizde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmasına baktığımızda, önemli olan, zamanı uzatmak suretiy
le, burada toplantı yetersayısının, karar yetersayısının aranılmasını istemek suretiyle, ola ki, insan
larımız gelmiştir, sayın milletvekillerimizin o insanlarla meşgul olduğu o on onbeş dakikayı fırsat 
bilerek bu Meclisin çalışmasına engel olduğumuz zamanı değerlendirdiğimizde, 21 Temmuz değil, 
temmuz, ağustos, eylül aylarını içerecek kadar Meclisin çalışmasına engel olanların, şimdi, burada 
öneri getirerek çalışma süresinin 21 Temmuza kadar uzatılmasını istemeye hakları yoktur. (MHP 
ve DSP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bir başka konu: bahsedilen konularla ilgili, daha dün akşam bir Yetki 
Kanunu çıkardık. Bu Yetki Kanununda, hükümetimizin Meclise göndermiş olduğu tasarılar zaman 
itibariyle çıkarılıp kavuşturulamadığı için, çok önemli bir yetki verdik. Anayasamızın 91 inci mad
desine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi, memurlarımızın, işçilerimizin, emeklilerimizin, polis
lerimizin, tüm kamuda çalışanlarımızın, esnafımızın ve dağların başında Allah'ıyla başbaşa olan 
köylü vatandaşlarımızın içinde bulunduğu sıkıntıları gidermek için, her türlü Bakanlar Kurulu ka
rarnamesi çıkarması konusunda, sayın hükümetimize dün akşam yetki verdik. Dolayısıyla, bu Yet
ki Kanununun, Meclisin tatilde olacağı üç ay içerisinde -ki altı ay süre verdik hükümetimize. - ver
diği imkânı, altı ay içerisinde kullanacaktır. Üç ay içerisinde de, yine, Meclisimizin çıkaramadığı; 
ama, bugün, Türkiyemizin ihtiyacı olan hangi konu varsa, onlarla ilgili gerekli tedbirleri alabilecek 
yetkileri kendilerine vermiş olduk. 

Dolayısıyla, meseleyi çarpıtmayalım. Türk Milleti meseleyi çok iyi takip ediyor. Bugün, TRT 
3'ün müdavimi, seyircisi, tüm kanalların üzerine çıkmıştır; çünkü, kendi meselelerini konuşan, ken
di ihtiyaçlarını karşılayan, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Grubu geldikten sonra, şu zeminde 
ve dışarılarda, insanlarımızın ihtiyacının karşılanmasının birinci hedefi olarak tayin edilmesi... Gü
ven ortamı içerisinde, saygı ve sevgi kurallarının tesis edilerek, şu ülkeye kardeşçe hizmet etmenin 
düşünce ve şuuruyla, Meclisin bir yıllık çalışmasının içerisinde katkımız ve alınterimiz olduğu için 
onun mutluluğunu duyuyorum, Grubuma da şükranlarımı sunuyorum; böyle bir imkânı sağlamış
tır Yüce Milletimize faydalı hizmetlerin yapılmasında yardımcı olmuştur. Ayrıca, tüm gruplara da 
şükranlarımı sunuyorum; kanunların çıkmasında, Anayasa değişikliğinde, hükümetimizin gönder
miş olduğu tasarılar veya milletvekillerimizin vermiş olduğu tekliflerle ilgili tüm görüşlerini bura
da ifade etmişlerdir, katkılarını sağlamışlardır, bazılarına da müspet destek vermişlerdir. Bu bakım
dan, muhalefetiyle iktidarıyla güzel bir yasama yılı geçirdik. Ben diyorum ki, geçirmiş olduğumuz 
yasama yılı çok verimli olmuştur. Bu bahsedilen önerilerin birkısmı, dün sayın hükümete vermiş 
olduğumuz yetkilerin içerisinde vardır. Bunun içerisinde, vatandaşlarımızı rahatlatacak, vatandaş
larımızın ekonomik ve sosyal meselelerini halledecek her türlü yetki vardır. 
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Yine, trafikten bahsedildi. Yarın burada, Meclis Başkanvekilimiz Sayın Sökmenoğlu'nun bi
rinci imza sahibi olduğu ve tüm gruplarımızın iştirak ettiği trafikle ilgili Meclis araştırması görü
şülecektir. 

Değerli milletvekilleri, trafik yalnız bir insanın başına gelmemiştir Türkiye'de; trafik, her yıl 
7 000 vatandaşımızın öldüğü bir olaydır. Bir meydan savaşında kaybetmediğimiz insanımızı 5 yıl
da, Türkiye, trafik canavarına kaptırmıştır. Onun için, kanunu çıkarmak mesele değil, iki sene ön
ce bir kanun çıkardık, yine sayıda düşme yok... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Buyurun. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) - ...yine yüzlerce insanımız, binlerce insanımız yaralanıyor ve kat

rilyonlara varan maddî hasarlar meydana geliyor. Öyle ise, demek ki, kanun meselesi trafik cana
varının kollarını kırmaya kâfi değil. Bunun bir araştırılması lazım; eğitimde mi bozukluk var, in
san unsurumuzda mı bir noksanlık var... Cehaletle cesaret birleşince sonu felakettir. İşte, trafik bu; 
cehaletle cesaret birleşmiştir ve sonu felaket olmuştur. Bu felaketi ortadan kaldırabilmemiz için, 
Yüce Meclisin tüm milletvekillerinin iradesinin ortaya çıkması lazım. Bunun aracı nedir; bunun 
aracı da araştırma önergesidir. Yarın bu saatlerde, burada, Yüce Meclisimizin katkılarıyla araştır
ma önergesi görüşülecektir. Bir komisyon teşkil edilecek ve bu komisyon, yaz tatili dediğimiz bu 
üç ayda gerekli inceleme ve araştırmalarını yapacak, önümüzdeki yasama yılında önümüze bir öne
ri getirecek ve bunun üzerinde de neler noksansa onların giderilmesi konusunda Yüce Meclisimiz 
kanaatini belirtecek ve kararını verecektir. 

Değerli milletvekilleri, bu itibarla, az önce de arz ettiğim gibi, önerilerin içeriği bakımından 
taleplerin birkısmı zaten Yetki Kanunuyla Sayın Hükümetimize verilmiştir. Diğer konular ise, 
Meclisimizin şu anda öncelikleri içerisinde bulunmayan, konsensüsle meydana çıkarılması gereken 
konulardır. 

Uzlaşma Komisyonunun alt komisyonu çalışmaktadır. Bu komisyonda -sayın konuşmacının 
da ifade ettiği. - bütün maddeleri içeren 38 Anayasa maddesi üzerindeki değişiklik çalışmaları sür
dürülüyor. Anayasada değişiklikleri önümüzdeki yasama yılında Yüce Meclisin önüne getirilir; 5 
siyasî parti mutabakatı sağladığı takdirde -veya 4 siyasî parti veya 3 siyasî parti. - buraya gelir, bu
rada tekrar görüşülür ve Yüce Meclisimizin bu konudaki kanaati de ortaya çıkmış olur. 

Türkiye'nin hassasiyeti dolayısıyla, şu anda, Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesi, Anaya
sanın 14 üncü maddesi ve Anayasanın 69 uncu maddesindeki değişikliklerin çok güncel olmadığı
nı ifade ediyor; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Köse. 
İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, size sataşmadan dolayı söz vereceğim. Bir dakika... 
Sayın Tümen, size de söz vereceğim; ancak, bir hatırlatma yapayım. 
Efendim, hem Sayın Kahraman hem Sayın Köse, yarın araştırma önergesiyle ilgili olarak kon

sensüs sağlanacağını ifade ediyorlar. Onun için, tıpkı depremle ilgili araştırma önergesinde kabul 
edildiği gibi, Meclis tatile girmeden, araştırma komisyonuna, Demokratik Sol Partinin 3, Milliyet
çi Hareket Partisinin 3, Fazilet Partisinin 3, Anavatan Partisinin 2, Doğru Yol Partisinin 2 olmak 
üzere yarın isim bildirmeleri halinde, komisyon 13 üyeden oluşacak ve alacağımız çalışma kararıyla, 
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yaz boyunca -Sayın Köse'nin ve Sayın Kahraman'ın ifade ettikleri gibi. - araştırmış, işi bitirmiş ve 
Meclis tatilden döndükten sonra raporunu Yüce Parlamentoya vermiş olacaktır. 

Gruplara hatırlatıyorum, yarın, üçer üyeyi verirseniz, minnettar kalırım. 
Sayın Kahraman, yerinizden... 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Kürsüden, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sataşma değil mi efendim?.. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Önemli sataşma... 
BAŞKAN - O zaman bekleyin, iki lehte iki aleyhte söz verecektik, önce Sayın Tümen'e söz 

vereyim... 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan, benim konuşmamda, bir partiyi veya bir şahsı kas

teden cümle yoktur. 

BAŞKAN - Efendim, zabıtlarda var. Sayın Köse, Fazilet Partisinin ismini zikrettiniz. Bende
niz takip ediyorum. Kendilerine, Sayın Tümen'in konuşmasından sonra, 60 inci maddeye göre söz 
vereceğim. 

Sayın Tümen, aleyhte, buyurun efendim. 
AYDIN TÜMEN (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Fazilet Partisinin önerisinin 

aleyhinde söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Başkan, dün, iktidarı oluşturan siyasî partiler olarak Danışma Kurulunu topladık ve bu 

Danışma Kurulu toplantısına dört siyasî partimizin değerli temsilcisi katıldılar; fakat, ne yazık ki, 
Fazilet Partisinin değerli temsilcisi o toplantıda bulunamadılar. Eğer o toplantıda bulunmuş olsa
lardı, bugün getirmiş oldukları önerileri orada daha enine boyuna tartışma imkânı bulmuş olurduk 
ve bir netleştirme sonucuna kavuşturabilirdik. 

Parlamento, tarihinin belki de en hızlı çalışma dönemini geçirdi. 200'ün üzerinde kanun tasa
rısı ve teklifi yasalaşmış oldu ve bu hızlı tempo içerisinde, iktidarı temsil eden siyasî partilerin ço
ğunluğunun çok fazla olmasına rağmen, mümkün olduğunca muhalefet partileriyle ortak metinler 
üzerinde anlaşmaya gayret gösterdik ve bunu, her seferinde aradık, uzlaşmanın yollarını tespit et
meye çalıştık. Birçoğunda da anlaştığımız konular oldu ve defaten de kendilerine şükranlarımızı 
belirttik. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; arkadaşlarımız, birtakım iddialarda bulundular. Bu iddi
alarla birlikte, birtakım çelişkiler ortaya çıkmış oldu. Dün çıkarmış olduğumuz hükümetimize ka
nun hükmünde kararname yapma yetkisi veren kanunla ilgili olarak, çok yoğun bir şekilde, bura
da, iktidar ve iktidarı oluşturan siyasî partilerin grupları eleştirildi. Geçen dönem burada olan arka
daşlarımız yakînen bilirler; 1996 yılı ağustos ayında, Meclis tatildeyken, Parlamento olağanüstü 
toplantıya çağrıldı ve o zamanki 54 üncü hükümet ve iktidarı oluşturan siyasî partilerin grupları bir 
yetki kanunu çıkardılar. Biz bunu yapmadık; Parlamentoyu tatilden apar topar toplamadık. O dö
nem içerisinde, Parlamento toplandı ve bir yetki yasası çıkarıldı, olabilir; bir anayasal haktır ve bu
nu kullandılar. Aynı şekilde 57 nci hükümet de bu anayasal hakkı kullanmıştır ve bu yetkisini de 
kullanacaktır. 

Birtakım çelişkileri ifade etmek istiyorum sayın milletvekilleri. Sanki, çoğunlukla, biz, Parla
mentoya zorlama yapıyoruz, zorlama yasalar çıkarıyoruz diye iddialarda bulunuldu. Size bir örnek 
vermek istiyorum: 54 üncü hükümet dönemi, 1 Ağustos 1996 Perşembe, Refah Partisinin o zaman
ki Değerli Grup Başkanvekili Sayın Kapusuz kürsüde ve şunu söylüyor: "Trafik Kanununu gündeme 
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alıyoruz. Ayrıca, milletvekili emekliliğini ilgilendiren, özellikle birkısım milletvekili arkadaşları
mızın şu anda emeklilikten mahrum olmaları sebebiyle -arkadaşlar gözümün içine bakıyor. - bu
nun öncelikle görüşülmesi için bir aciliyet söz konusudur; hukukî boşluk vardır, buna ihtiyaç var
dır, bunu getiriyoruz" diyor. "Mera Kanununu getiriyoruz" diyor. Bu mera kanununda bir mutaba
kat olduğu ifade ediliyor. Trafik Kanununda da bir mutabakat olduğu ifade ediliyor. Bir de "bun
ların yanına pamuk borsası kanunu tasarısını getirdik" diyor. Diyor ki Sayın Kapusuz: "İşte, biz, 
bayram öncesinde, bugün, yani çarşamba, perşembe, cuma, haftaya salı günü de denetemi kaldırı
yoruz..." Sayın Kahraman az önce burada "denetimi kaldırıyorsunuz" dedi. "... salı, çarşamba, per
şembe ve cuma günleri bu kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, çalışma saatlerini bir saat öne 
alıp, 14.00'ten 21.00'e kadar çalışmayı öneriyoruz. Ümit ediyorum ki, burada bulunan değerli mil
letvekili arkadaşlarım, milletimizin beklediği, arzu ettiği bu konularla ilgili çalışmalara destek ve
recekler, katkı vereceklerdir, bu katkılarından dolayı, şimdiden, hepinize teşekkür ediyorum" diyor. 
Trafik Kanunu üzerinde bir mutabakat olduğunu söylüyor ve o dönem, biz, muhalefet partileri ola
rak, Demokratik Sol Parti olarak -o konuda yapmış olduğumuz önerilerin bir kısmı kabul oldu, bir 
kısmı olmadı ama. - katkıda bulunmaya çalıştık. Döndük, bugün, trafik üzerine araştırma yapıyo
ruz; demek ki, birtakım eksiklikler yapmışız o dönem içerisinde, yetersiz kalmış, şimdi, yeni baş
tan ele alalım diyoruz. Şimdi "bu bir zorlama" ifadesine karşı vermiş olduğum bir örnekti. 

Bir diğer konu, özellikle, Parlamentonun tatile gireceği bu esnada, arkadaşlarımız birtakım po
pülist yaklaşımlarla "tatile girmeyelim, çalışalım" iddiasında bulunuyorlar. Yine, burada bir çeliş
kiyi ifade etmek istiyorum. Bir sene öncesi -Sayın Abdüllatif Şener, 12 Ağustos 1999 Perşembe gü
nü. - biz bir öneri getirmişiz Parlamentoya, bu öneriyi görüşelim diyoruz, Sayın Şener kürsüde ve 
şunları söylüyor: "Meclis tatile gitti denildiği zaman, kamuoyunda, sanki, milletvekilleri Genel Ku
rul ve komisyon çalışmalarını bir tarafa bırakıyorlar; doğru sahillere, bilmem diğer mesire yerleri
ne eğlenmeye, dinlenmeye gidiyor zannediliyor. Halbuki, tatil yapamayan veya Türkiye standart
larında en az tatil yapan insanlardan biri milletvekilleridir; çünkü, milletvekilleri Meclistedir, ko
misyondadır veya milletvekiliyle ilgili diğer işlerdedir. Meclis kapalı olduğunda da, illerindeki se
çim bölgelerindedirler; köy köy, ilçe ilçe dolaşmaktadırlar ve seçmenlerle birlikte siyasî çalışmala
rını yapmaktadırlar. Dolayısıyla, milletvekili için tatil yoktur değerli arkadaşlarım; ya Meclis çalış
ması vardır veya seçim bölgesinde siyasî çalışmalar vardır. Onun için, burada, Meclis tatil oldu de
nildiği zaman, hemen, milletvekilleri tatil yapıyor anlayışında olanların, bu anlayışlarını düzeltme
leri gerektiğini de buradan ifade etmek istiyorum." Meclis tatile giriyor diyenlerin anlayışını tekrar 
düzeltmelerini bilgilerinize sunuyor. (DSP sıralarından alkışlar) 

Bir diğer örnek. Sayın İsmail Kahraman, yine, 12 Ağustos 1999... "Çalışmak istiyoruz diyor
sunuz, gayet tabiî, güzel. Meclis tatile girmesin. Zaten, milletvekilinin tatili değil bu. Meclisin ta
tilidir -şu an olduğu gibi. - milletvekilinin tatili olmaz; çünkü, herkes gittiği bölgede temas edecek. 
Ben zannediyorum ki, iktidar partilerinin milletvekilleri burada kalmayı, çalışma için değil, toplu
mun arasına giremeyecekleri, bunu ifade edemeyecekleri, meramlarını anlatamayacakları için yeğ
liyorlar. (FP sıralarından "Bravo" sesleri) "Evet, gidecek, yüz bulamayacaksınız." 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Aynen... Aynen... 
AYDIN TÜMEN (Devamla) - Diyelim ki, bu savınız doğruydu o zaman, doğru olduğunu farz 

edelim; değil, ama, doğru olduğunu farzedelim... 
İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Doğru... Aynen öyle söyledim... Dün de söyledim. 
AYDIN TÜMEN (Devamla) - Acaba, şimdi, muhalefet olarak, sizin mi gitmeye yüzünüz yok 

Sayın Kahraman?! 
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Hepinize saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tümen. 
İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Kahraman, sataşmadan ötürü, değil mi efendim? 
İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kahraman; çok kısa lütfen... 
İHSAN ÇABUK (Ordu) - Sataşma yok Sayın Başkan! 
BAŞKAN - Size değil efendim, İsmail Köse'ye cevap veriyor. Niye celalleniyorsunuz, dinle

miyorsunuz... Rica ederim... Biz dinliyoruz. 
İHSAN ÇABUK (Ordu) - Sataşma yok ki Başkanım... 
BAŞKAN - Var efendim. İsmail Köse Bey partisini zikretti. Gayet kısa bir açıklama yapa

cak... Sayrn Tümen'den evvel, peşin söyledik... İstirham ederim... 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan seçimde gideceğiz. Ardahan'a da, Artvin'e de gi

deceğiz, ben de gideceğim, konuşacağız herkesle. 
V. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

/. - FP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman'in, FP Grup önerisinin gö
rüşmeleri sırasında, MHP Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse 'nin, konuşmasın
da, Partisine sataşması nedeniyle konuşması 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kürsünün usulüdür, 
olur; herkes kendi fikrini söyleyecektir. Aynı fikirler ifade edilse, zaten, şuradaki levhaların hepsi 
aynı parti adını taşır; buna saygı duymak lazım. 

DSP Grup Başkanvekili Sayın Aydın Beyin lisanı nezih lisan, her arkadaşımızınki öyle. Yal
nız, tabiî, ben, kastî bir sataşma olarak görmüyorum, kendi bakış açısından öyle bakıyor. 

BAŞKAN - Siz, Sayın Köse'ye cevap veriyorsunuz, değil mi efendim? Teşekkür ederim. 
İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Hayır efendim, hem Aydın Beyin bana ait beyanları var, 

bizzat şahsıma ait beyanları var... 
BAŞKAN - Hayır, başka... O, zaptı okudu efendim. 
İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - . . . hem de Sayın Köse'nin var. 
Efendim, ben, yine aynı sözleri söylüyorum. Dün ifade ettim. Sayın Grup Başkanvekilinin es

ki tarihe bakmasına ihtiyaç yok. Milletvekillerinin çalışmaları, bütün yasama dönemleri boyunca 
devam eder, 21 inci Dönem bitene kadar sürer; ister burada olsun ister seçim bölgesinde olsun is
ter evinde olsun, gece yarısı olsun devam eder. Ben, zaten "tatil" kelimesinin yanlış olduğunu, ara 
verme olduğunu söylüyorum. O sözüm ile bugünkü sözüm ve dün, burada ifade ettiğim sözüm ay-
nendir, iştirak ediyorum; bunda bir eksiklik yok. Alkışları, Aydın Bey benim sözlerimi söyleyince, 
DSP yaptığına göre, beyanıma iştiraklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 

Şimdi "söylesem kâr eylemez, sussam gönlüm razı değil" diye bir söz var. Değerli arkadaşım 
-otuzyedi yıllık arkadaşımdır İsmail Köse Bey. - neden, Grup Başkanvekili olunca, hukukçu kim
liğiyle değil de, bir parti havasıyla konuştu, onu bilemiyorum; çünkü, şöyle bir sözü var: "Ustaca 
saklanmış tekliflerle..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Buyurun. 

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Tabii, burada, büyük bir yanlış anlama ya da yanlış ifa
de, kastı aşan bir ifade var. Büyük samimiyetle ifade ediyoruz. Size, bu dönem ve geçen döneme 
ait tarihler verdim; 8 inci ayın 27'si, 7 nci ayın 26'sı... İfadeler burada, tatillerin tarihi burada. 

Bizim toplantıya katılmama hadisemizden bahsettiler. Sordum: "Toplantıdaki konu ne?" Yet
ki kanunu, Erciyes Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, fakülte eklentisi hadisesi -ki, Nevşehir'deki, 
İktisadî İdarî Bilimler Fakültesine değil de, Rektörlüğe bağlanıyor gibi bir tasarı. - sınır aşan suç
lar, sonra, MEDA Programı 3 madde, Azerbaycan'la anlaşma 3 madde, seçimlerin temel hükümle
ri 1 madde... Dedim ki: "Peki, madem toplanacağız, neden aslî konulara girmeyeceğiz?" Biz, bun
ları planladık... 

Arkadaşlar, zannedilmesin ki, Danışma Kurulunda oturduğumuzda, muhalefete ait hiçbir tek
lif kabul edilmiştir. Defaatle toplanılmıştır, bir usul yerine gelsin diyedir. Trafik Araştırma Komis
yonunun da nasıl toplanacağını İsmail Bey burada anlatırken, biz, hepsinde ittifak ettiğimizi ifade 
ettik. Topluma karşı beyanda bulunup da "işte, biz bunları yapacağız, halledeceğiz" demek yanlış. 
Sayın Başkanımız bu hususta çok hassas. Ben, size diyorum ki, 1999'un 6 ncı ayından beri -yani, 
bu dönem Meclis açılalı bir ay geçmişti. - Zeki Ünal Beyin bu hususta araştırma talebi var ve isim
lerimizi tespit ettik. 19 uncu dönemde yapılan, hazırlanan, Sayın Şevket Kazan'ın da bulunduğu bir 
araştırma raporu var, orada Hüsamettin Korkutata Beyin imzası var, biz onu ve Zeki Ünal beyi ya
rınki konuşma için vazifelendirdik. Gayet tabiî, buna ait meselelerde beraber olacağız; yani, bunda 
bir farklılık yok. 

Şimdi, Diyarbakır hadisesiyle ne alakası var buranın; yani, Diyarbakır pankartlarına bakınız; 
o kanunları devam ettiriniz. Arkadaşlar, antidemokratik kanunlar devam ettiği müddetçe, hukuk 
devleti olmadığı müddetçe, çok kötü noktalara gideriz; Türkiye kavgacı toplum olmaya devam 
eder. Fikirden korkmaya gerek yok. Fikriniz eğer üstünse, açacaksınız ve düşünceye suç tanımaya
caksınız. (FP sıralarından alkışlar) Dikkat buyurunuz, 312 nci maddeyi kaldırın diye bir ifadede bu
lunmuyoruz. 312 nci maddenin tashihi gerekir, eyleme dönüşmeyen bir fiil, topluma eğer zarar ver
miyorsa, olmaz ve sadece bir tek partiyi ilgilendirmiyor; yazarları, düşünürleri, birçok insanı ilgi
lendiriyor. Sadece bir partinin değil... 

M. ZEKİ SEZER (Ankara) - Sayın Başkan, sataşmayla ilgili konuşmuyor. 

İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Tamamlıyorum efendim. 
Toplantıya katılmamayı ifade ettim ve biz, şahıslara çıkarılan kanunları, kanun saymıyoruz, 

topluma çıkarılan kanunları istiyoruz. Mahallî idarelere ait, hükümete "al yetki senin olsun, hangi 
partiye göre hareket ediyorsan, ona göre hareket et" diye yetki verilmez. Yasama, yetkisini, yürüt
meye devredemez. Demokratik bir Türkiye istemekte, hepimiz yarışta olmalıyız ki, bu toplum kal
kınsın. Militarist kafalara, postalizm taraftarlarına ödün veremeyiz ve milletin hâkimiyetine sahip 
olabilmesi için milletvekilleri görevlerini tam yapmaları lazımdır diyoruz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kahraman. 
İSMAİL KAHRAMAN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. (FP sıralarından alkış

lar) 
BAŞKAN - Ben teşekkür ederim efendim. 
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IV. - ÖNERİLER (Devam) 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 

1. - Türkiye Büyük Millet Meclisi 21 inci Dönem İkinci Yasama Yılı çalışmalarının 21 Tem
muz 2000 Cuma gününe kadar uzatılmasına ve öneride belirlenen genel görüşme, Meclis araştır
ması ve Kanun tasarı ve tekliflerinin bu zaman içerisinde görüşülmesine ilişkin FP Grup önerisi 
(Devam) 

BAŞKAN - Fazilet Partisinin teklif ettiği önerileri tek tek okutup, oylarınıza sunacağım: 
Birinci öneriyi okutuyorum: 

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi 21 inci Dönem 2 nci Yasama Yılı çalışmalarının 21 Tem
muz 2000 Cuma gününe kadar uzatılması ve aşağıda sunacağımız genel görüşme, Meclis araştır
ması ve Kanun tasarı ve tekliflerinin bu zaman içerisinde görüşülmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Birinci öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öne
ri kabul edilmemiştir efendim. 

İkinci öneriyi okutuyorum: 

II) A. - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMALARI 

1. - Basılı gündemin 6 ncı sırasında yer alan (10/14), 113 üncü sırasında yer alan (10/132) ve 
(10/139) sıra sayılı trafikle ilgili Meclis araştırması önergelerinin birleştirilerek görüşülmesi. 

2. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in Fazilet Partisi Grubu adına verdiği, zorunlu tasarruf 
uygulaması, anapara ve nemalanmn hak sahiplerine geri ödenmesi ve sistemin tasfiye edilmesiyle 
ilgili genel görüşme önergesi. 

3. - YÖK Araştırma Komisyonu raporunun görüşülmesi, 

4. - Basılı gündemin 2 nci sırasında kayıtlı (10/10) ve 39 uncu sırasında kayıtlı (10/48) sıra sa
yılı tekstil sektörüyle ilgili Meclis araştırma önergesinin birleştirilerek görüşülmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - İkinci öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... İkinci 
öneri kabul edilmemiştir efendim. 

Üçüncü öneriyi okutuyorum: 

III) Ayrıca, aşağıdaki Kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi önerilmektedir. 

A. - Kanun TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. - Basılı gündemin 166 ncı sırasında kayıtlı, 436 sıra sayılı Bursa Milletvekili Ertuğrul Yal-
çınbayır'ın, Türk Ceza Kanununun bazı Maddeleri ile Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesin
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. 

2. - Basılı gündemin 20 nci sırasında kayıtlı, 40 sıra sayılı Siyasî Ahlak Komisyonu Kanun 
Teklifi. 

3. - Basılı gündemin 16 ncı sırasında kayıtlı, 402 sıra sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun Tek
lifi. 

4. - Basılı gündemin 15 inci sırasında kayıtlı, 89 sıra sayılı Hayvanları Koruma Kanun Tekli
fi. 

5. - Basılı gündemin 188 inci sırasında kayıtlı, 519 sıra sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Ait Kanun Tasarısı. 
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B. - KOMİSYONLARDAN GENEL KURULA ŞEVKİNİ BEKLEYEN TASARILAR 
1. -Anayasanın bazı maddelerinin (69, 86, 101 inci maddeler) değiştirilmesi. 
2. - Bazı suç ve cezaların affı. 
3. -TBMM İçtüzük değişikliği. 

4. - Memur Sendikaları Kanun Tasarısı. 
5. - Avukatlık Kanun Tasarısı. 
C. - MECLİS KOMİSYONLARINA HENÜZ GELMEYEN; FAKAT, HEMEN ÇIKARILA

BİLECEK Kanun TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. - Uzlaşma komisyonunda oybirliğiyle kabul edilen Anayasa değişiklikleri. 
2. - Mahallî İdareler Kanun Tasarısı. 
BAŞKAN - üçüncü öneriyi de oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

üçüncü öneri kabul edilmemiştir. 
Şimdi geldik aslî işimize... 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Bu aslî iş değil mi Sayın Başkan?! 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemin "Meclis Soruşturması Raporları" kısmına geçiyo
ruz. 

Efendim, sükûneti de temin edersek... Konuştunuz ettiniz; lütfen, dinlerseniz memnun olaca
ğım efendim. 

Bu kısmın 1 inci sırasında yer alan, 20 nci Yasama Döneminde Yozgat Milletvekili Yusuf Ba-
canlı ve 55 arkadaşı tarafından verilen Denizcilik Müsteşarlığına ait işlerin ihalelerinde ve perso
nel alımıyla ilgili konularda görevini kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve evrakta sahteci
lik suçlarını işlediği, bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240, 339 ve 366 nci maddelerine uy
duğu iddiasıyla, Devlet eski Bakanı Burhan Kara hakkında, Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge ve (9/29) esas numaralı 
Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

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

A) GÖRÜŞMELER 
1.-20 nci Yasama Döneminde Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı ve 55 Arkadaşı Tarafından 

Verilen Denizcilik Müsteşarlığına Ait Bazı İşlerin İhalelerinde ve Personel Alımıyla İlgili Konular
da Görevini Kötüye Kullanma, İhaleye Fesat Karıştırma ve Evrakta Sahtecilik Suçlarını İşlediği ve 
Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240, 339 ve 366 nci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Dev
let Eski Bakanı Burhan Kara Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Ra
poru (9/29) (S.Sayısı: 501) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, Meclis soruşturma komisyonun 501 sıra sayılı raporu, daha önce sayın 

üyelere dağıtılmış ve bilgi, eski Bakana gönderilmiştir. 

(1) 501 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Rapor üzerindeki görüşmelerde, komisyona, şahıslar adına 6 milletvekiline ve hakkında so
ruşturma açılması istenilen eski Bakana söz verilecektir. 

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

Son söz, hakkında soruşturma açılması istenilen eski Bakana ait olup, süresizdir. 
Rapor üzerinde söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: 
1. - Nural Karagöz (Kırklareli) 
2. - Boş... 
3. - Şamil Ayrım (İstanbul) 
4. - Mehmet Zeki Okudan (Antalya) 
5. - Nail Çelebi (Trabzon) 
6. - Zeki Çakan (Bartın) 
İlk söz, Kırklareli Milletvekili Sayın Nural Karagöz'e aittir; buyurun efendim. (DSP sıraların

dan alkışlar) 
NURAL KARAGÖZ (Kırklareli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 20 nci Yasama Döne

minde, Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı ve 55 arkadaşı tarafından verilen, Denizcilik Müsteşar
lığına ait bazı işlerin ihalelerinde ve personel alımıyla ilgili konularda görevini kötüye kullanma, 
ihaleye fesat karıştırma ve evrakta sahtecilik suçlarını işlediği ve bu eylemlerinin, Türk Ceza Ka
nununun 240,339 ve 366 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla, Devlet eski Bakanı Burhan Kara hak
kında, Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğümüzün 107 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis soruştur
ması açılmasına ilişkin önerge ve (9/29) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu 
üzerinde, kişisel görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunmaktayım; Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlarım. 

Söz konusu önerge, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 13.10.1998 tarihli 6 ncı 
Birleşiminde görüşülmüş ve 599 sayılı kararla kabul edilmiştir. 

Geçen yasama döneminde kurulmuş olan Meclis soruşturma komisyonu, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin 23.11.1999 tarihli 23 üncü Birleşiminde okunarak, 657 sayılı kararla kabul edilmiş
tir. 

Komisyonumuz, 17.2.2000 tarihinde ilk toplantısını yapmış ve iki aylık muntazam çalışması 
sonucunda, çalışmasını tamamlayamadığı için, 14.4.2000 tarihli 81 inci Birleşimde, 19.4.2000 ta
rihinden itibaren iki aylık eksüre almıştır. 

Komisyonumuz, çalışma süresi içinde, önerge sahipleri ile Denizcilik Müsteşarlığı bürokrat
larını ve personelini davet ederek dinlemiştir. 

Komisyonumuz, çalışma sürecinde, 22 adet yazışma yapmış olup, ayrıca, hakkında soruştur
ma önergesi verilen Devlet eski Bakanı Burhan Kara'nın da görüşlerine başvurmuştur. 

Bu ilkeler çerçevesinde, bilirkişi raporlarında açıklandığı gibi, Lizbon'da düzenlenen EXPO-
98 Fuarı, Birinci Denizcilik Şûrası, Denizcilik Müsteşarlığı hizmet binalarının yapımıyla ilgili dev
letin zarara uğradığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlamadım. Personel alımıyla ilgili olarak da, 
ilgili ilanların yapılması, kimlerin alınacağı, mülakatların yapımı konusunda Bakanı suçlamak, be
nim vicdanî kanaatime göre dürüst bir karar değildir. Bir bakanın bu işlemlerden haberdar olması 
mümkün değildir. 
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Yapılan değerlendirme sonucunda: 12 komisyon üyemiz toplantıda hazır bulunmuş, bunlardan 
9 üyemiz, vicdanî kanaatlerine göre, Yüce Divana göndermeme yönünde oy kullanırken 3 komis
yon üyesi de Yüce Divana sevk yönünde oy kullanmıştır. 

Sonuç olarak, Devlet eski Bakanı Sayın Burhan Kara'nın Yüce Divana şevkine mahal olmadı
ğına komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; başbakan ve bakanların suç işlemeleri halinde, konuyla il
gili Anayasanın 100 üncü maddesinin, çağdaş bir anlayışla yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

İftiharla belirtmek isterim ki, komisyonumuz, kararını, vicdanî hürriyetiyle almıştır. 
Kişilere, sıfatları ne olursa olsun, ayrıcalık tanıyan yasa ve anayasa düzenlemeleri hukukun üs

tünlüğü ilkesiyle bağdaşmaz, aynı zamanda, insan hakları sözleşmeleriyle hiç bağdaşmaz. Suç iş
leyen herkesin gideceği yer yargı olmalıdır. Zira yargı, yasama organının işi değil, yargının işidir. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karagöz. 
Şimdi söz sırası, İstanbul Milletvekili Sayın Şamil Ayrım'da. 
Buyurun Sayın Ayrım. 
ŞAMİL AYRIM (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 20 nci Yasama Dönemin

de Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı ve 55 arkadaşı tarafından verilen Denizcilik Müsteşarlığına 
ait bazı işlerin ihalelerinde ve personel alımıyla ilgili konularda görevini kötüye kullandığı iddi
asıyla Devlet eski Bakanı Burhan Kara hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge 
ve (9/29) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerinde söz almış bulunuyorum; 
bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu önerge -içeriğine baktığımızda. - Meclis denetim görevinin ne ka
dar siyasallaştırıldığının somut bir göstergesidir. 

Hiçbir araştırma ve ön inceleme yapılmadan, sadece önyargılarla verilen önergenin ilk imza 
sahibi de, komisyona verdiği dilekçede, siyasal amaçlı bir önerge olduğunu beyan etmiştir. Bu da, 
soruşturma önergesi verme hakkının, bir dönem, nasıl suiistimal edildiğinin çarpıcı bir delilidir. 

Eğer, bir önergeden siyasî sonuç elde etmek istiyorsak, verilecek önerge, gensoru önergesidir, 
cezaî sonuçları olan soruşturma önergesi değildir. Kaldı ki, bir önceki dönemde, yani 20 nci Dö
nemde de kurulan soruşturma komisyonu, soruşturma açılmasına gerek olmadığı kanaatine vararak 
raporunu tamamlamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, ilk defa, raporu tamamlanmış bir soruşturmayı ikinci bir defa 
görüşmüştür. Bu yasama döneminde kurulan komisyonda, oy çokluğuyla, Yüce Divana şevkine 
mahal olmadığına karar verilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, soruşturma önergesiyle ilgili konulara şöyle bir göz atalım. Soruştur
ma komisyonunun değerli üyeleri, komisyon çalışmaları başlamadan önce, Sayıştaya müracaat 
ederek, ihale konularında deneyimli bir bilirkişinin, komisyon çalışmaları bitinceye kadar komis
yonda görevlendirilmesini istemişlerdir. Bilahara, Sayıştay tarafından bir uzman denetçi görevlen
dirilmiştir. Komisyona intikal eden belge ve bilgiler üzerinde uzman denetçi tarafından yapılan in
celeme, Bakana ifade edilen hususlar ve değerlendirilmiş sonuçlar şunlardır: 

Birinci isnat: Lizbon'da düzenlenen EXPO-1998 fuarıyla ilgili olarak, Denizcilik Müsteşarlığı 
bütçesinin 1 trilyon olduğu halde, ihalenin 2 trilyona yapıldığı; ihalenin, 2886 sayılı Kanunun 5 l/c 
bendine göre acil yapılmasını gerektiren bir durumun olmadığı; 1 milyon dolara yapılacakken, 
8 milyon dolara yapıldığı. 
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Değerli arkadaşlarım, birinci isnatla ilgili olarak yapılan değerlendirmede; iddia edildiği gibi, 
ihale, Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendine göre değil, Fonlar İhale Yönetmeli
ğinin (b) ve (e) bentlerine göre yapılmıştır. 

Ayrıca, ihale konusu işlerin 7 900 000 dolar ihale bedelinden çok daha düşük bir bedelle yap
tırılabileceğine, dolayısıyla devlet zararına neden olunduğuna dair somut ve objektif bilgi ve bel
gelerin bulunmadığı İle rekabetin engellenmediği tespit edilmiş olup, usul ve hukuka uygun olarak 
yapılan bu ihale nedeniyle, bu ihaleden sorumlu olanların hukukî sorumluluklarını gerektirecek bir 
hususun bulunmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır. 

Yine, ikinci isnat, bildiğiniz gibi, 25-30 Eylül tarihleri arasında, İstanbul Conrad Otelinde dü
zenlenen Denizcilik Şûrası ihalesinin usulsüz yapıldığı iddiasıydı. Bununla ilgili değerlendirme ko
misyonunun yaptığı çalışmada, komisyon, bu ihalenin Devlet İhale Kanununun 5l/i maddesine gö
re belirli istekliler arasından pazarlık usulüyle yapıldığını, profesyonel firmaların ihaleye davet 
edildiğini, rekabeti engelleyici işlerinin bulunmadığını, işin yüzde 22,933 tenzilatla Yeni Ajans Ta
nıtım Hizmetleri Limited.Şirketine verildiğini ve bu ihale bedelinin de 61 milyar 654 milyon Türk 
Lirası civarında olduğunu tespit etmiştir. 

61 654 571 600 Türk Lirasından düşük bir bedelle ilgili olarak objektif bilgi ve belgelerin bu
lunmadığı tespit edilmiş olup, usul ve mevzuata uygun olarak yapılan bu ihale nedeniyle, ihalede 
görevli ve sorumlu olanların da hukukî sorumluluklarını gerektirecek bir hususun bulunmadığı gö
rüş ve kanaati hâsıl olmuştur. 

Yine, değerli arkadaşlarım, üçüncü isnatla ilgili olarak, Denizcilik Müsteşarlığı hizmet binası 
ihalesinde usulsüzlük, ihaleyi alan Ortaş İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketine yer tesliminin, 
31.10.1997 tarihinde yapılmış olmasına rağmen, işe 18.7.1997 tarihinde başlandığı şeklinde bir id
dia... Bu iddiayla ilgili olarak, değerli arkadaşlarım, 3 üncü kat ihalesi, Sayın Bakanın göreve gel
diği tarihte, ihaleye 8.9.1997 tarihinde çıkılmış, 15.9.1999 tarihinde ihalede en düşük bedeli ve ten
zilatı yapan Ortaş Firmasına ihale edilmiş ve 18.7.1997 tarihinde de, eldeki belgelere baktığımız
da, bu ihalenin yer tesliminin yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla, bu ihalede de yer tesliminin, id
dia edildiği gibi, o tarihte yapılmadığının, belgeler üzerinden net olarak açıklığa kavuştuğunu gö
rüyoruz. Kaldı ki, diğer kat ihaleleri ve kontrollük hizmetleri, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından 
değil, Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapılmıştır. 

Personel alımlarında usulsüzlük yapılmasıyla ilgili olarak yapılan suçlamada ise, evraklarda 
hiçbir tahrifat yapılmadığı, yine, belgeler üzerinden, bu uzman yetkililer tarafından açıklanmış ve 
bu uzmanların yapmış olduğu değerlendirme sonucunda, gerçekten, bu dört isnat konusunda da dö
nemin Sayın Devlet Bakanıyla ilgili en ufak bir suç unsuru bulunamamıştır. 

Değerli milletvekilleri, sonuç olarak, komisyon, ileri sürülen iddiaları doğrulayacak herhangi 
bir bilgi ve belge de elde edememiş olduğundan, Sayın Bakanın Yüce Divana şevkine mahal olma
dığına karar vermiştir. Komisyonun verdiği bu karar yerindedir ve doğrudur; ben de komisyonun 
verdiği bu karara katılıyorum. 

Yüce Heyetinizin, hukuka uygun komisyon kararı doğrultusunda karar vereceğine dair inancı
mı belirtir, hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Şimdi, söz sırası, Bartın Milletvekili Sayın Zeki Çakan Beyde... 
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Konuşmayacağım. 
BAŞKAN - Konuşmayacaksınız; çok teşekkür ederim. 
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Sayın milletvekilleri, komisyon raporu, Yüce Divana sevk etmeme yönündedir. İçtüzüğün 112 
nci maddesinin beşinci fıkrası, komisyonun Yüce Divana sevk etmeme yönündeki raporunun red
di, ancak, Yüce Divana şevke dair verilen ve sevk kararının hangi ceza hükmüne dayanacağını gös
teren bir önergenin kabulüyle mümkündür hükmünü taşımaktadır. Bu hükme göre, Başkanlığımı
za, Yüce Divana şevke dair bir önerge de verilmemiştir; bu itibarla, rapor benimsenmiştir. 

Teşekkür ederim efendim. 
20 nci Yasama Döneminde İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 71 arkadaşı tarafından 

verilen Başbakanlık örtülü ödeneğini 1050 Sayılı Mahasebe-i Umumiye Kanununun 77 nci mad
desine aykırı bir şekilde harcamak suretiyle Hazineyi zarara uğratarak görevini kötüyı kullandık
ları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başba
kan Tansu Çiller ve Maliye eski Bakanı İsmet Attila haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzü
ğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge ve 9/27 esas nu
maralı Meclis soruşturması komisyonu raporu üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 

2. - 20 nci Yasama Döneminde İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 71 Arkadaşı Tara
fından Verilen Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci 
Maddesine Aykırı Bir Şekilde Harcamak Suretiyle Hazineyi Zarara Uğratarak Görevim Kötüye 
Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla 
Eski Başbakan Tansu Çiller ve Maliye Eski Bakanı İsmet Attila Haklarında Anayasanın 100 üncü 
ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve 
Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/27) (S.Sayısı: 502) (1) 

BAŞKAN - Komisyon ?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, Meclis soruşturması komisyonunun 502 sıra sayılı raporu, daha önce sa

yın üyelere dağıtılmış ve ilgili eski bakana gönderilmiştir. Rapor üzerindeki görüşmelerde komis
yona, şahıslar adına 6 sayın üyeye ve haklarında soruşturma açılması istenen eski bakana söz veri
lecektir. Konuşma süreleri; komisyon için 20 dakika, şahısları adına söz alan milletvekilleri için 
10'ar dakikadır; son söz, hakkında soruşturma açılması istenen eski Başbakana ait olup, süresizdir. 

Rapor üzerinde söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum : Amasya Milletvekili Sayın Ah
met İyimaya, İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı, İstanbul Milletvekili Sayın Ali Oğuz, 
Kayseri Milletvekili Sayın Sadık Yakut, İstanbul Milletvekili Sayın Necdet Saruhan, Bartın Millet
vekili Sayın Zeki Çakan, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın. 

Altı sayın üye konuşacaktır. Eğer, ilk sıralardaki sayın üyelerden biri konuşmazsa, Sayın Gaf
far Yakın'a söz vereceğim. 

İlk söz, Amasya Milletvekili Sayın Ahmet İyimaya'da; buyurun efendim. 
AHMET İYİMAYA (Amasya) - Değerli Başkan, aziz milletvekilleri; konuşmamın başında, 

Yüce Meclisi ve büyük milletimizi saygıyla selamlıyorum. 
Şu anda, bizler, yasama organının en temel yetkisini kullanıyoruz, dönemin başbakanının ör

tülü ödenekle ilgili bir tasarrufunu denetliyoruz. İtiraf edeyim ki, Büyük Meclis, soruşturma yetki
sini, ne tarihinde ne de günümüzde hukuk ve adalet amacı içerisinde kullanamamıştır; Meclis so
ruşturması, çözüm üretebilme kabiliyetini hiçbir zaman kazanamamış, doğmadan ölmüştür. 

Değerli milletvekilleri, örtülü ödenek serüvenini, siyaset ve hukuk ekseninde sizlere açmak ve 
olaydan çıkaracağımız sonucu sizlerle paylaşmak istiyorum. 

(/) 502 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Bir dakika... Sayın milletvekilleri, rica ediyorum sükûneti sağlayalım. Lütfen 
efendim, yerlerinize oturun. 

Buyurun Sayın İyimaya. 

AHMET İYİMAYA (Devamla) - Değerli Başkan, değerli arkadaşlar; Zekeriya Temizel ve ar
kadaşlarınca verilen örtülü ödenekle ilgili soruşturma önergesi, Meclisimizin (9/8) sayılı esasında 
işlem görmüş, 19.6.1996 tarihli Genel Kurulda görüşülmüş ve soruşturmanın açılmamasına karar 
verilmiştir. Bu karar, Yüce Meclisimizi bağlayıcıdır. 

Anayasa, esasen, bünyesinde siyasî unsuru taşıyan başbakanın veya bakanın görev suçlan için, 
salt Ceza Hukuku kriterlerini yeterli görmeyerek, konunun ikinci kez görüşülememesini tercih et
miştir ki, doğru olan da budur. Soruşturma işinde ve çoğu bilimsel eserlerde farkına varılamayan 
bu incelik, anayasa yapımı görüşmelerinde kesin olarak ortaya konulmuştur. 

Değerli arkadaşlar, Anayasamız, aynı konuda ikinci defa soruşturma önergesi verilmesini ya
sakladığına göre, o halde, örtülü ödenekle ilgili olarak ikinci soruşturma nasıl açılabilmiştir? Soru
nun cevabı kolay ve iki kelimeden ibarettir; Tansu Çiller olduğu için... İddia ediyorum, Parlamen
to tarihimizde, aynı konuda ikinci kez soruşturma önergesi verilen bundan başka bir örnek yoktur. 
Bugün, ikiye cevaz verirseniz, yarın, güç dengeleri değişince, her kim için olacaksa, üç gelir, dört 
gelir; bunu nasıl önleyeceğiz?!. İtiraf edeyim ki, hukukun üstünlüğüne dayalı açık toplum ölçüleri 
bakımından, bu bir yasama ve soruşturma skandalidir. Kamuoyu duyarlılığı gelişmiş toplumlarda, 
millet, bu gibi hallerde meclisin etrafını kuşatır. Güzelim ülkemiz, elbette ki, o demokratik sivil ita
atsizlik günlerine de kavuşacaktır; hayır diyebilen millet ve hayır denilebilen demokratik günler... 

Bu konuda yetki sahibi biri olsaydım, Meclis soruşturmasının olumsuz şartı olan, daha evvel 
karara bağlanmış bir soruşturma talebinin mevcut olmaması unsuru sebebiyle, ikinci soruşturma ni
teliğindeki bu işi şu aşamada dahi işlemden düşürürdüm. Bunu, Anayasamıza sadakat yemininin ve 
onun bağlayıcılığının doğal bir gereği olarak yapardım. Türkiyemiz, ne çekiyorsa, hukukun yoklu
ğundan değil, hukukunu sindirememesinden ve uygulamamasından çekiyor. 

Değerli arkadaşlar, örtülü ödenek iddiası, bir iftira olmaktan öte geçememiştir. Örtülü ödenek, 
bilindiği gibi, ülkenin yüksek menfaatları yönünden açıktan harcanması mümkün olmayan hassas 
hizmetler için, Başbakan veya kimi bakanların takdirlerine emanet edilmiş olan bir ödeme alanın
dır. Başbakanın, bu gizli harcamalarla ilgili devlet sırlarını mezara götürmesi, millî bir borcudur. 
Bu ödeneğin, yasaklanmış alanlara harcanması suçtur. Olayımızda, örtülü ödeneğin, yasak alana 
harcandığı, seçim amacı için kullanıldığı iddiası var. İddianın sahibi, dilediğinde ifade değiştiren, 
siyasî amaçlar için kurgulanmış, dolandırıcılık bağımlısı bir suçlu. 

Şimdi "Başbakan, nereye harcama yaptığını açıklasın" deniliyor; keşke, yasalarımız ve hiz
met gerekleri izin verseydi de, ülkenin hangi yüksek menfaalarına harcama yapıldığını, hatta tüm 
harcamaları, Değerli Başbakanımız ve bütün Başbakanlarımız, Meclisin bir gizli oturumunda açık
lama fırsatına kavuşsa idiler. Açıklanması suç, gizli tutulması vatan borcu. Nitekim, Sayın Mesut 
Yılmaz'a da, örtülü ödenek harcamalarını açıklaması için soru sorulmuş, aynı gerekçeyle "açıkla
namaz" cevabı verilmiştir. 

Yasak alanlardaki harcama ithamını ispat, hukukunun doğal karakteri gereği, iddia edenlere 
aittir. İsnatlarını ispat edemeyenler, iftira ve komplo zincirinin çıngıraklı halkaları olarak, siyasî ta
rihimize intikal etmişlerdir. 

Değerli arkadaşlar, örtülü ödenek sorunu, yargıya intikal etti. Türk Milleti adına karar veren 
mahkemelerin vardığı katî sonuç şudur: Örtülü ödenekten kanuna aykırı ve suç teşkil edecek bir 
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harcama yapılmadığı sabit olmuştur; yani, iddia havada kalmış, iftira gün ışığına çıkmıştır. Yargı
tay 6. Ceza Dairesi böyle diyor, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Sayın Vural Savaş imzasıy
la yapılan itiraz üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulu böyle diyor, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi "biz
zat tarafı başbakan olan bir dava incelemesi sebebiyle, ortada kusur, kasıt ve sorumluluk yok" di
yor. Soruyorum Yüce Kurula, yargı kararlarını yok sayma yetkisini nereden alıyoruz; yargının çöz
düğü bir sorunu tersine döndürme gücümüz var mı; yargı kararlarının Meclisimizi bağlayıcılığı yö
nündeki Anayasa hükmü yoksa kupkuru bir vecizeden ibaret mi? 

Arkadaşlar, anayasal bir hukuk devletinde, yargı kararlarına rağmen siyaset halen İddiasını 
sürdürebiliyorsa, orada kamu vicdanını kanatan bir yozlaşmanın varlığı kesindir. 

Aziz arkadaşlar, cumhuriyet tarihimizde, örtülü ödenekten dolayı suçlandırılan 2 siyasî şahsi
yetimiz vardır: Birisi merhum Menderes, diğeri Çiller; birinde cuntanın mantığı, öbüründe siyasal 
ihtirasın mantığı hâkimdir. Millet için bedel ödemek başlıbaşınabir şereftir. 

Değerli arkadaşlar, işin bir de siyasal yönüne bakalım. 20 nci Dönemde, soruşturmalar, mer
kez sağa hâkim olmak ve bunun önşartı olarak Çiller'i siyasetten tasfiye etmek için kullanıldı, ilk 
tetik bunun için çekildi. Binbir hesaplı imha projesi, parlamentodışı ihtiraslardan da destek aldı. Te
levizyonlar, gazeteler, ekran ekran, köşe köşe yıllarca bu amaca tahsis edildi. Milletvekili transfer
leri, suni hükümetler, kurdurulan parti hep bunun içindi. O günleri bütün açılarıyla yaşadık. Şöyle 
veya böyle o soruşturmaların içerisinde bulunanlar, hangimiz bir gram fayda sağlayabildik; hepi
miz zarar gördük, Meclis zarar gördü, siyaset zarar gördü, ülke dört altın yılını yitirdi; Türkiye, so
ruşturmalarla yatmak, soruşturmalarla kalkmak zorunda kaldı. 

Değerli arkadaşlar, tarih ve adalet felsefesi, bize, bir basit hakikati haykırıyor. Adaleti, siyase
tin pençesine teslim edenler, soruşturmalar üzerinden kirli hesaplar geliştirenler, millete hiçbir za
man hizmet edemediler, asla âbâd olamadılar, kavgalarında boğuldular. 

Bugün, bu hesap içinde olanlar varsa, gelecekle ilgili olasılık kestirmelerine; soruşturmayı 
merdiven yapmak isteyenler varsa, aynı içtimaî akıbet onlar için de kaçınılmazdır. Büyük sözdür: 
"Çalma kapısını, çalarlar kapını," Nitekim, kapıyı çalanların kapıları çalınmıştır. 

Aziz arkadaşlar, siyasî yolsuzluk mücadelesi zor bir mücadeledir. Bu mücadelede inandırıcı 
olabilmek için, başkalarının soruşturmalarına parmak kaldırmak yetmez, hele yerel televizyonlar
da gösterime konan ucuz propaganda oyunları hiç yetmez. Kendi bakanları için, haklı soruşturma 
önergeleri geldiğinde, kolaycı parmakların ne yapacaklarını, herkes, Yüce Türk Milleti merakla 
bekliyor. Öyle acı tecrübeyi, hiç kimse için temenni etmeyiz; ama, unutulmamalıdır ki, zaman, te
kerrür dikenleriyle doludur. 

BAŞKAN . - Sayın İyimaya, toparlar mısınız efendim. 
AHMET İYİMAYA (Devamla) -Toparlıyorum Başkanım. 
BAŞKAN . - Hayır, saate bakmayın, o saat yanlış, daha 37 dakika gösteriyor. 
AHMET İYİMAYA (Devamla) - Değerli milletvekilleri, mevcut soruşturmalar, yeni önerge 

savaşlarının tohumu olmamalıdır. Ülke, bir 4 yılını daha, kandavasına harcamak kaderini yaşama
malıdır. Siyaset, Yüce Divan kartı gibi poker terimleriyle cüceleştirilmemelidir. 

Aziz arkadaşlar, Meclis aşınıyor, siyaset dibe vuruyor, topyekûn güven sorunu yaşıyoruz. 
Halk "evet" diyen parmaklara da, "hayır" diyen parmaklara da, hareketsiz parmaklara da artık inan
mıyor, oyunun ardındaki bin türlü cinliği, o derin sezgisiyle keşfediyor. Meclis, millî vicdan katın
da hüküm giyiyor. Şu iki haftalık soruşturma müzakereleri, belki de parlamenter sistemin farkına 
varamadığımız çöküş depremleridir. 
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Değerli arkadaşlar, soruşturma işlerini, siyasete malzeme olmaktan çıkaracak ve bir hâkimler 
devletine de yol açmayacak biçimde yeniden düzenlemeliyiz. Bunun, birden fazla çaresi vardır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Eksüre veriyorum, Iüften bitirin. 
AHMET İYİMAYA (Devamla) - Türkiye, gerçek suçluyu korumayacak, çamur edebiyatıyla 

masumlara suç lekesi sürmeyecek ölçülü bir çözümü, Yüce Meclisinden bekliyor. Biz, DYP ola
rak, bu Parlamentoda, dört yıl evvel soruşturma savaşları açıldığında "işi yargıya bırakalım" der
ken, herkes karşı çıkmıştı. O zaman karşı çıkanların, şimdi, önerilerimize dört elle yapıştıklarını 
görüyoruz. Yine, o zaman "hükümet başka, soruşturma başka" diyenlerin, soruşturma topu kendi
lerine döndürüldüğünde, koalisyon ahlakını nasıl hatırladıklarını, ibretle müşahede ediyoruz. 

Aziz arkadaşlar, kader, bazen çok kısa süre içinde, ilahî ders olsun diye, aynı filmi rolleri de
ğiştirerek oynatabiliyor. Sorunu, sahte bir aklama, paklama gözlüğüyle seyredenlerin, beş dakika 
olsun, akıl ve vicdan gözünü kullanmaya ihtiyaçları vardır. Kaygımız yok, korkumuz yok, vereme
yeceğimiz hesabımız yok; endişemiz sistemle ilgilidir. Örtülü ödenekte, Anayasa rafa kaldırıldı, 
Meclisin içhukuku kişiye özel askıya alındı, yargı kararları tanınmadı, soruşturmalara siyaset bu
laştırıldı. 

Değerli arkadaşlar, stratejik parmaklardan adaletin çıktığı, hiçbir zaman görülmemiştir; vicda
nın keşfettiği hakikati, parmaklar hiçbir zaman küllendirememiştir. Bugün, parmakların, vicdanla
ra, gerçeklere ve adalete tutsak düşmesi gerektiği gündür. Büyük Mecliste tecelli edecek kararın 
hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi en derin saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İyi maya. 
Şimdi, söz, İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'da. 
Buyurun efendim. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepi

nizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, vatandaşlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisinden beklentileri, hep, 

çok yüksek düzeyde ve bol çeşitte. Beklenti ve talepler, Meclisin ülkeyi iyi yönetmesinden başla
yıp, köy, belde, ilçe ve illerde içmesuyu temininden üniversite kurulmasına kadar ihtiyaçların gi
derilmesini kapsıyor; nerede bir yanlışlık, eksiklik varsa düzeltilmesi, usulsüzlük ve yolsuzlukların 
şiddetle cezalandırılmasına kadar uzayabiliyor. Oysa, bu isteklerin çoğunu yerine getirmekle yü
kümlü başka kurumlarmevcut. Bakanlar Kurulu, devlet bürokrasisi, yargı, bunların en temel olan
larıdır. 

Aslında, Anayasa açısından, Meclisin iki temel görevi vardır. Yasama görevi ve yürütmeyi, 
yani, hükümeti ve onun emrinde, sorumluluğunda çalışan bürokrasiyi denetleme; yani, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, yasaları çıkaracak ve hükümetin bu yasaları uygulamasını, hükümetin icraatını 
da denetleyecek. Bu denetim, hükümetlerin hazırladıkları yıllık bütçeler üzerinde, yıl içindeki ic
raatları, yazılı veya sözlü soru, araştırma, soruşturma önergeleri ve en nihayet, kabul edildiği tak
dirde hükümetin düşmesine yol açan gensorularla gerçekleşiyor. 

Son günlerde gündemimize yerleşen soruşturma komisyonları bu denetimin en önemli aleti; 
ancak, ortaya çıkan sonuçlar kimseyi tatmin etmiyor. Komisyon, soruşturmaya değer bir husus bu
lamayınca, sanki, haksız aklama yapmış gibi, bulunca da haksız karar almış gibi görünüyor. Aslın
da, aklama kelimesi bile yanlış; çünkü, işin başında, bir yargıç tarafından alınmış, bir mahkûmiyeti 
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ifade eden bir karalama yok. Ortada, yalnız ve yalnız, bir iddia üzerine çalışma var. Bu iddia ger
çekdışı çıktığı takdirde ya da hukukî bir müeyyidesi olmadığı ispat edildiğinde "aklama yapıldı" 
denme gibi, yanlış bir terminoloji de kullanılıyor. Komisyon kararları, ayrıca, gereksiz, ama, çok 
ciddî siyasî gerilimlere yol açıp, ülkenin ihtiyacı olan huzur ve siyasî istikrarı tehlikeye atabiliyor; 
ancak, huzur ve istikrar uğruna, Meclisin demokratik denetim mekanizmalarından da vazgeçileme
yeceğine göre, ne yapmalıyız? 

Soruşturma komisyonlarının en zayıf noktası, tüm üyelerin, en İyi niyetle hareket etmelerine 
karşın, önce soruşturmaya yol açan iddia ve saikleri araştıracak, sonra da bu konuda karar verme
lerini sağlayacak, bilgi, deneyim, birikime sahip olsalar dahi -ki, çoğunda bu var. - karar, ister is
temez siyasî bir nitelik taşımaktadır. Siyasetçinin bir anda yargıca dönüşebilmesi gayri tabiîdir; ya
ni, bütün hayatı siyasetle geçmiş kişilere, bir an için, bütün bu görevlerden, düşüncelerden uzakla
şıp, yargıç gibi hareket edeceksin deme durumunda olan bir sistemle karşı karşıyayız. 

Ben, şahsen, milletvekilleri dokunulmazlıkları, bakanların, başbakanların Yüce Divanda yar
gılanmaları konuları hakkında, yıllardır, yargıya karşı imtiyazlı durumda olan bütün meslekî sınıf
ların bu imtiyazlarından arındırılmaları gerektiğini savunuyorum. Sürekli olarak, bu konulan, ga
zetelerde, dergilerde ve televizyon programlarında işledim. Nedenine gelince; daha geçenlerde, 
Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımısı ve şu anda Demokrat Partinin başkan adayı Al Go-
re'un Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı mensupları tarafından, dört saat süreyle, seçim 
kampanyasının finansmanı nedeniyle sorgulandığını gazetelerde okuduk. Benzer durumun Türki
ye'de de olmasını istiyoruz; ama, nedense, bu görev, yalnız milletvekillerinden bekleniyor. Ülke 
yönetiminde söz sahibi olan diğer kesimlerden hiçbiri, bu konularda, ne kendilerini sorguluyorlar 
ne de kendi meslekleri için bir adım atıyorlar. Örneğin, milletvekilleri dokunulmazlıkları kalksın 
denildiğinde, öte yandan, meslekî hatalarından dolayı, hiçbir memurun ilçe veya il idare kurulları 
izni olmadan, hiçbir doktorun sağlık şûrası kararı olmadan mahkemede yargılanamadığını görüyor
sunuz. En son yapılan Paraşüt Operasyonunda başarılı polislere Ter milyar lira ikramiye verildiği
ni basından okuduk; ama, değerli arkadaşlarım, hatalı ya da suçlu görüldükleri için görevden alı
nan o bürokratların, aynı şekilde, hiçbirinin yargıya gittiğini gazetelerden okumadık. İş milletvekil
lerine gelince, kamuoyuna verilmek istenen mesaj, nedense, sürekli olarak değişik oluyor. 

Meclisteki soruşturma komisyonlarına gelince; mevcut sistemle herhangi bir sonuca varmak 
imkânsızdır; çUnkü, temeldeki büyük yanlışlık, siyasetçiyi siyasetçiye yargılatmaktadır. Hatta, bu
na, siyasetçiyi siyasetçiye kırdırmak bile diyebiliriz. 

Şu anda, hiçbir demokratik ülkede, siyasetçiyi siyasetçiye yargılatan ve onun oylarıyla mah
kemeye sevk eden bir sistem yoktur. Bu konularda kolayca kalem oynatan kimi yazarlara, mesele
nin bu yönünü de incelemelerini özellikle öneriyorum. Bir milletvekili, bakan ya da başbakanın 
yargılanıp yargılanamayacağına, münhasıran siyasî iradenin değil, yargısal bir mekanizmanın ka
rar vermesi gerekir. Biz, Anavatan Partisi olarak, Meclis soruşturmalarını düzenleyen Anayasanın 
100 üncü maddesini, aşağıdaki gibi değiştirmeyi önerdik ve bildiğiniz gibi, bu öneriyi imzaya aç
tık. 

Böyle bir sisteme neden ihtiyaç duyuluyor; ihtiyaç, kendi mantığından kaynaklanmaktadır. 
Şöyle ki değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığına intikal eden bir yolsuzluk konusu olduğu za
man, Sayın Cumhurbaşkanı, bunu kendisine bağlı Denetleme Kurulunu harekete geçirerek yaptırı
yor. Başbakanlığa bir yolsuzluk, usulsüzlük konusu geldiği zaman, Başbakanlık, bunu, kendisine 
bağlı denetleme ve teftiş kurullarına intikal ettiriyor. Sayın bakanlarımıza herhangi bir konu geldiği 
zaman, bunu teftiş kurullarına gönderiyorlar. Başka bir deyimle, her kurumun, yapılacak soruşturmanın 
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düzeyi ve niteliğine uygun denetim mekanizması var ve bu mekanizmada yer alan kişiler, bu ko
nularda eğitim, birikim ve deneyimli oldukları gibi, işin hangi sistematikle ve hangi disiplinle ya
pılacağını yıllardır yaşayıp bilen kişiler. Ne Cumhurbaşkanının kendisi ne Başbakanın kendisi ne 
de bakan arkadaşlarımızdan birisi, kendisine gelen bu konuları araştırmak için, kollan sıvayıp, di
ğer işleri arasında, bir de bunu yapmıyor. Bunu, kendi kurullarına sevk ediyor. Oysa, iş Meclise dü
şünce, Mecliste benzer bir mekanizma yok. 

Siz, milletvekili arkadaşlarım, bütün işlerinizin yanında, bir de soruşturma yapıp, aynı zaman
da yargıç rolünü düşünmek veya dönmek zorundasınız. Siz, milletvekilleri olarak, Genel Kurul top
lantılarında bulunacaksınız -olmadığınız takdirde, o da, bir yerde, suç gibi gösteriliyor. - ihtisas ko
misyonlarında görev yapacaksınız; Meclise gelen binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak, ilgileneceksiniz; 
onlardan, seçim bölgelerinden, parti teşkilatlarından gelen tüm meselelerin peşinde koşacaksınız; 
konferans, seminer, kongre gibi resmî; sünnet, düğün, vefat gibi insanî bütün konularda, milletve
kili olarak, partinizi ve Meclisi temsil edeceksiniz; şu anda aklıma gelmeyen, benzer önemde ve so
rumluluktaki konularla zaman harcayacaksınız ve ayrıca, bir de bütün bunların yanında, bir baka
nın, bir Başbakanın bütün geleceğini tayin eden, yalnız onun değil ailesinin de manevî açıdan yü
künü taşıyacağı konularda bir yargıç gibi karar vereceksiniz. 

İSMAİL AYDINLI (İstanbul) - Sayın Akarcalı, sizin de imzanız var soruşturma önergesinde. 
Örtülü ödenekle ilgili önergede sizin de imzanız var. 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) - Beyefendi, bir husus olduğu zaman, Sayın Başkandan 
izin alırsınız... 

BAŞKAN - Efendim, lütfen karşılıklı konuşmayın. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) - Ben, Meclise hitap ediyorum. 

BAŞKAN - Evet, siz, Genel Kurula hitap etmeye devam edin efendim. 

Teşekkür ederim. 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) - Her sorunun, o soruya yakışan bir cevabı vardır; hiç me
rak etmeyin. 

Değerli arkadaşlarım, işte, milletvekilleri, bütün bunlardan sonra, yargıç gibi davranmak zo
runda kalıyor. İşte, biz, bütün bunlardan dolayı, Anayasanın 100 üncü maddesindeki paragrafa bir 
ekleme yapılmasını öneriyoruz. Bu, basında da açıklandı ve televizyonlarda da söylendi. Bunu, uy
gun görürseniz, şu şekilde okuyayım: "Başbakan veya bakanlar hakkında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üye tamsayısının en az onda Tinin vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. 
Meclis, bu istemi, en geç bir ay içerisinde görüşür ve ön soruşturma açılıp açılmamasına karar ve- ı 
rir. Ön soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, bir partiye isabet eden üye sayısı l'den faz
la olmamak kaydıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu üyeleri arasından..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) - Özetle, 3 Anayasa Komisyonu üyesi, 3 Yargıtaydan se

çilecek 6 kişiyle bir ön komisyon kuruluyor. Bu ön komisyon, Meclisin kararı üzerine araştırmayı 
yapıyor; eğer ortada suç unsuru varsa, tekrar Meclise gelmeden mesele Yüce Divana gidiyor, suç 
unsuru yoksa, yine Meclise gelmeden ortadan kalkıyor; yani, meseleye bir yargısal yaklaşım geti
rip, aynı zamanda basitleştirmiş, sadeleştirmiş oluyoruz. 
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Görüştüğümüz soruşturma raporuyla ilgili olarak şu hususları belirtmek istiyorum. Soruştur
ma önergesinin verildiği tarihte mevcut olmayan bir yargı kararı, bugün mevcuttur; ancak, bundan 
da daha önemli olanı, Meclisimizin son dört ayını ve Genel Kurulumuzun iki tam gününü işgal 
eden soruşturmalar konusunda, bunların tek faydası, ortaya çıkan sonucu, bu meselelerin siyasî 
amaçla kullanılabileceğinin görülmüş olmasıdır ve dolayısıyla, yeni bir düzenlemeye ihtiyaç oldu
ğu ortaya çıkmıştır. 

Şahsen, geçmişte, Anayasa Adalet Karma Komisyonunda görev aldığım dönemlerde, doku
nulmazlık dosyaları için ve şimdiye kadar gelmiş olan soruşturma raporlarıyla ilgili olarak, benzer 
bir düzenleme olmadığı için, hiçbir zaman Yüce Divana gitmesi yönünde oy kullanmadım, hiçbir 
arkadaşımın dokunulmazlığının kalkması yönünde de oy kullanmadım; çünkü, bizler savcı, yargıç 
olamayız inancını taşıyorum ve böyle bir düzenleme yapılıncaya kadar da aynı tavrı yürüteceğimi, 
aynı tavır içerisinde olacağımı, arkadaşlarıma, buradan duyurmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir soruşturmanın açılıp, o konuyla ilgili bilgi alınmasını istemekle, yar
gıç, hâkim gibi davranma arasında dağlar kadar fark vardır; bunu da, soruyu sormuş olan arkada
şıma atfediyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Şimdi, söz sırası, İstanbul Milletvekili Sayın Ali Oğuz'da; buyurun efendim. (FP sıralarından 

alkışlar) 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Muhterem Başkanım, muhterem arkadaşlarım; bir soruşturma dosya

sı üzerinde müzakere yapıyoruz. Bu yaptığımız müzakerede, bir değerli genel başkanımız hakkın
da bir karar ittihaz edeceğiz; bu karar, onu, ya "Yüce Divana gönderelim" şeklinde olacak veya 
"buna gerek yok" şeklinde tecelli edecek. 

Şunu hemen ifade etmek isterim ki: Meclisimizde, partilerimizin genel başkanı mertebesine 
çıkmış olan insanlar, hizmet vermiş, seçilmiş insanlardır. Zaten, burada toplanan bütün kardeşleri
miz, hepimiz, birbirinin kardeşi mesabesinde olan değerli insanlar, seçilmiş olan insanlardır. Gün 
geçmiyor ki, basında, gerek şahsımız gerek Meclisimiz gerekse inançlarımız hakkında, toplumu
muz hakkında, toplum değerlerimiz hakkında, fikirlerimiz, ideallerimiz ve ideolojilerimiz hakkın
da olmadık laflar edilmesin ve üzerimize birçok tenkit, tahrik veya tezyif ifade eden sözler gelme
sin. Bunları, Meclis olarak göğüslemek görevimizken, birde birbirimizle uğraşırsak, bunun, mem
leketimize, milletimize bir fayda temin etmeyeceği hususunda bir kanaat sahibiyim. 

Onun için, diyorum ki, zaten, bunları, bugüne kadar, yıllarca, sabırla karşıladık ve hele, özel
likle Meclisimiz ve milletvekillerimiz hakkında gelen, tezyif ve tahkir ifade eden sözleri hep sabır
la karşıladık. Hatta, bizim dışımızdaki insanlar nezdinde "aman, yahu, ne yapıyorsunuz, Meclisin 
haysiyetini düşünün, kendi haysiyetinizi koruyun" şerklinde tepkiler geldi. Arkadaşlarımız, bura
da, özellikle bunlar için gerekli tedbirlerin alınmasını arzu ettiler ve ifade ettiler, bütçe müzakere
leri münasebetiyle bunları dile getirdiler. 

Onun için, her şeyden evvel, diyoruz ki, biz, kendi aramızda kendi hukukumuzu sıyanet konu
sunda dikkatli olmazsak; eğer, biz, arkadaşlarımızı, Meclisimizi veya partilerimizi, her şeyden ev
vel koruma noktasında olmazsak, bunun neticesinde gelecek zararlar bu Meclisin tümüne şamil 
olur ve her şeyden evvel, bundan biz zarar görürüz. 

Bizim inançlarımızda vardır: "Siz, düşmanlıklarınızda şiddetli olmayın, ifratta olmayın; onlar
la yarın dost olursunuz ve utanırsınız, hicap duyarsınız. Dostluklarınızda da çok ileri noktalarda 
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olursanız, ihtilafa düştüğünüz zaman, birbirinizin yüzüne bakacak haliniz kalmaz; hele hele, dost
luklarınızda da ifratta olursanız, bir gün onlarla kırgınlık içinde olursunuz ve bunun neticesinde de 
yine hicap duyarsınız" şeklinde, büyüklerimizin tembihleri vardır. Onun için, meseleleri itidal nok
tasında, bir orta yol noktasında değerlendirmenin ve her şeyden evvel, kardeşlerimiz mesabesinde 
olan buradaki arkadaşlarımızın durumlarını, hukukunu sıyanet noktasında çok adil, çok dikkatli 
davranmamızda fayda var diye ifade etmek istiyorum. 

Çok Kıymetli Başkanım, değerli arkadaşlarım; sözlerime başlarken, hepinizi, hürmet ve mu
habbetle selamlıyorum. 

Bu kürsü milletindir; doğrular konuşulmalı, gerçekler çarpıtılmadan yansıtılmalıdır. Çıplak 
hakikatleri hapsedecek, henüz bir cezaevi kurulmuş değildir. 

Görüşmekte olduğumuz soruşturma dosyası, Meclisin adlî yetkisini, soruşturmayı nasıl kötü
ye kullandığını berrak bir şekilde ortaya koymaktadır. Müzakeresini yaptığımız dosyada, soruştur
ma komisyonu üyesi olarak görev yaptım. Delilleri topladık, konuyu inceledik, hukukunu incele
dik, genel değerlendirmesini yaptık Komisyonumuzda. 

Vicdanım isyan ediyor. Hangi mukaddes veya mülevves amaç için olursa olsun, bir başkana 
bu zulüm reva görülmemeli. 

Meseleye evvela Meclis hukuku açısından yaklaşacağım; çünkü, hukukuna sahip çıkmayan, 
kendi kurulu hukukunu çiğneyen Meclisin itibar iddiası ciddiyetini kaybeder. Yani, Meclis, evve
la, kendi hukukunu sıyanet etmeli diye ifade etmek istiyorum. 

Örtülü ödenek işini, Meclis 19.6.1996 tarihinde müzakere etti, soruşturma açılamaz dedi. 
Meclisin kararı oyuncak mı?! İşimize geldiği zaman tanıyalım, işimize gelmediği zaman tanımaya
lım... Böyle şey olmaz! Bakın, anayasa müzakerelerinde, Komisyon Başkanı Orhan Aldıkaçtı ne 
diyor: "Meclis soruşturması açılıp Mecliste karara bağlandıktan sonra, eğer herhangi bir tahkikat 
yahut da Yüce Divana sevk kararı verilmezse, bu karar kesindir. Aslında, müessese Türkiye'de de
jenere olmuştur. Bunun yeniden daha fazla dejenere olmasını önlemek istedik." Efendim, "o karar 
zamanında Parsadan davası yoktu, o zaman içinde; delil değişti" deniliyor. 

Değerli arkadaşlar, soruşturma hukukunun kendi kuralları vardır. O kuralları yok sayarak ce
za hukukuna kıyas yapamayız. Takipsizlik veya iadei muhakemeye müracaat edenler, soruşturma
nın Anayasa hudutlarından bihaber olanlardır. Başbakan veya Bakan, siyasî takdirle görev yapıyor. 
Soruşturma yetkisinin Meclise tanınması, siyasî takdir sebebiyledir. Soruşturmada teklik prensibi 
önemli bir prensiptir. Ceza usulünün kararları değiştirmeyi sağlayacak yolları burada uygulanmaz; 
hukukî hakikat budur. Aksi takdirde, soruşturma yetkisini kavga kapısı haline getiririz. İş, orada 
bitmiştir; yani, bir soruşturma açılmış, soruşturmaya gerek olmadığı Mecliste karara bağlanmış; 
aradan beş altı ay geçtikten sonra yeniden bir soruşturma konusu oluyor, ki, hukukî otoriteler "böy
le şey olmaz; ya Yüce Divana gönderme kararı alınır ya da dosya kesinleşmiştir, kaldırılır" diyorlar. 

Hakkını teslim edelim; Meclis Başkanlığı bu inceliğin farkına varıyor ve ikinci soruşturma 
önergesini işleme koymayıp, iadesi yönünde 24.6.1998 tarihinde 1222 sayı ile karar veriyor, kara
rı uyguluyor. İade işlemi önergeyi düşürmüştür ve böylece bu önergeyi yenileme dilekçesinde ye
ter sayıda imza yok diyoruz. Bir nakîsa olarak ifade etmek istemiyorum. Şimdi, ihtisas komisyo
nunun bu açık hukukî durumu değerlendirmesi gerekmez miydi? Meseleyi aydınlatarak dosyadan 
el çekmemiz gerekmez miydi? Parlamento hukukunu hâkim kılmak kimin görevi? Sorunun bir mu
halefet şerhi aşamasında dosyaya yansıması ve değerlendirme dışı tutulması, komisyonlarımızın 
ihtisas ve isabet derecesini açığa vurmaktadır. 
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Şu anda üzerinde müzakere ettiğimiz soruşturma işi düşmüştür. Hukuken var olmayan işin 
müzakere ve oylaması da yoktur, hukukî sonuç doğurmaz; yani, iki tane dosya ortada, halen mev
cut, canlı bulunurken, bu iki dosya üzerinde müzakerenin devamı, bir bakıma, kanunsuzluktur, hu
kuka uygun değildir. Kaldı ki, Türkbank dosyasındaki muhalefet şerhinde belirtildiği üzere, 20 nci 
Dönemde kurulan komisyonlar da halen mevcuttur. Onların dönüştürülmesi yapılmayarak yeni ko
misyon oluşturulması Anayasa aşımıdır ve Anayasaya aykırıdır. Aynı konuda iki komisyon gerçe
ği, galiba, bize has bir tarzdır diyorum. 

Bütün bu sorunlar, kurumsallaşamamış ve hukukunu tanımayan Parlamento gerçeğimizin söz
cüleridir ve burada, adaleti arayan bekleyiş tatmin olabilir mi? 

Örtülü ödenek davalara konu oldu. Ceza davalarında örtülü ödeneğin amaç dışına sarf edildi
ğinin ispatlanamadığı kararına varıldı. Hazine, Başbakan Çiller'den, haksız ödenen örtülü ödenek 
tutarının tazminini istedi. Mahkeme, Çiller'in bir ihmalinin, teseyyübünün ve özensizliğinin bulun
madığını, örtülü ödenekten seçim veya aile harcamaları yapılmadığını belirledi. Yargıtay 4 üncü 
Hukuk Dairesi, kasıt, mesuliyet ve kusurun bulunmadığından bahisle, kararı tasdik etti. Tansu Çil-
ler'i, şimdi, ne hakla Yüce Divana sevk edeceğiz? Meclis, bunu kamuoyuna nasıl açıklayabilir; na
sıl açıklayacak? Yarın, tarih bizi yargıladığında, temiz siyaset eldivenlerine bürünmüş talimatlı par
maklar açığa çıkmayacak mı? 

Değerli arkadaşlarım, soruşturma komisyonunun ulaştığı Yüce Divana sevk karan, Parlamen
to hukuku ve olayı yargılayan kesinleşmiş mahkeme kararlan aşılarak elde edilmiştir, parmak meş-
ruiyyetiyle donatılmıştır. Özünü, hakikat, vicdan veya kurallar değil, çok amaçlı siyaset oluştur
maktadır. Hukukî meşruiyyeti daima tartışılacaktır. Aklanma paklanma edebiyatı, bir sokak argo
sundan ibarettir. Vicdanım ve hukukî tecrübem, bana, bunu kazandırdı ve kazandığım melekem 
Çiller'e yapılan zulmü kesin bir şekilde görüyorum. Bu hakikat karşısında, Yüce Divana kalkan el
ler vebal altında olacaktır diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle Yüce Divana sevk kararı verilmesi karşısında, komisyonumu
za vermiş olduğumuz muhalefet dilekçemizde, özellikle, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde, ay
nı olay hakkında yapılan yargılama sonunda verilen ve Yargıtayca onanarak kesinleşen kararda, 
Selçuk Parsadan ve arkadaşlarının, Başbakanlık örtülü ödeneğini dolandırdıkları tespit edilmiş; an
cak, dolandırıcılık fiilinin, hangi amaç ileri sürülerek işlendiğinin sabit olmadığına karar verilmiş
tir. Dolayısıyla, bu karara göre, Sayın Tansu Çiller'in, örtülü ödenekten siyasî maksatlı bir harca
ma yapmadığı sabit olmuş, yaptığı iddiası da sabit görülmemiştir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim, toparlayın... 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Keza, Başbakanlık tarafından Sayın Tansu Çiller aleyhine açılan dava sonunda, Ankara 29. 

Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtayca onanarak kesinleşen kararda, örtülü ödenekten 
siyasî maksatlı bir harcama yapılmadığı iddiasının sabit olduğu ve ayrıca, Sayın Tansu Çiller'in 
olayda herhangi bir kusurunun bulunmadığı şeklinde hükme bağlandığı da, yine, mahkeme ilamıy
la sabit bulunmaktadır. Zira, Sayın Tansu Çiller'e isnat edilen, Türk Ceza Kanununun 240 inci mad
desinde yazılı görevi kötüye kullanma suçunun olabilmesi için, ortada, Muhasebei Umumiye Ka
nununun 77 nci maddesinde yasaklanmış olan siyasî maksatlı bir harcamanın bulunması gerekir
ken, kesin mahkeme kararına göre, bu mahiyette bir harcama vaki olmadığı sabit olmuştur. 
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Diğer taraftan, hukuk mahkemesinin kesinleşen kararında, olayda, Sayın Tansu Çiller'e, bu ko
nuda "kasıt" veya "ihmal" şeklinde kusurun izafe edilemeyeceği belirtilmiştir. Bu durumda, isnat 
edilen suçun manevî unsurunun da teşekkül etmediği sabittir. 

Söz konusu her iki mahkeme kararının da, Anayasanın 138 inci maddesi uyarınca, komisyon 
tarafından dikkate alınması ve bu kararların etkisini bertaraf eden sonuca varılmaması gerekirdi. 

Bu sebeple, komisyonda tecelli eden sonucun Anayasaya aykırılık teşkil ettiği inancındayım. 
Saygılarımla Yüce Kurula arz ederim. 

Hürmetlerimi arz ederim efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Oğuz. 
Şimdi, söz sırası, Kayseri Milletvekili Sayın Sadık Yakut'ta. 
Buyurun efendim. 
SADIK YAKUT (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eski Başbakan Sayın Tan

su Çiller ve Maliye eski Bakanı Sayın İsmet Attila hakkında, Başbakanlık örtülü ödeneğini 1050 
Sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesine aykırı bir şekilde harcamak suretiyle 
Hazineyi zarara uğratarak görevi kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 71 arkadaşının 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdikleri 18.6.1998 tarihli önerge üzerine kurulan 
Meclis Soruşturması Komisyonunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, temin edilen bilgi ve bel
geler ile alınan ifadeler, iddia ve savunmaların birlikte değerlendirilmesi sonucunda, komisyonun 
13.6.2000 tarihli toplantısında, oy çokluğuyla, eski Başbakan Sayın Tansu Çiller'in Yüce Divana 
şevkine gerek olduğu, Maliye eski Bakanı Sayın İsmet Attila'nın ise Yüce Divana şevkine gerek ol
madığı görüşüyle düzenlenen raporun Genel Kurulumuzun takdir ve tasviplerine sunulması sebe
biyle söz almış bulunuyorum. 

Soruşturma konusu olayın baçlangıcından itibaren yapılan soruşturma, toplanan deliller ve 
dosya kapsamına nazaran hukukî açıdan irdelediğimizde, Celallenin Selçuk Parsadan adlı şahsın, 
1995 yılı erken genel seçimleri sırasında, kendisini emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Necdet Öztorun olarak tanıtıp, dönemin Sayın Başbakanını arayarak, kendisinin Anavatan Partisi
nin iktidarda olduğu dönemde zarar gördüğü yolundaki iddiaları da kullanarak, seçimde bu parti 
aleyhine çalışmak ve Başbakanın partisine oy kazandırmak için çalışacağından bahisle, seçim ça
lışmalarını finanse etmek üzere para telebinde bulunduğu; istemin kabulüyle, ilki 3.11.1995 tari
hinde 3 milyar lira, ikincisi 18.2.1995 günü 2 milyar 500 milyon lira olmak üzere, toplam 5 milyar 
500 milyon lira paranın, Başbakanın talimatı ve aralarındaki anlaşma doğrultusunda, zamanın Özel 
Kalem Müdürü Akın İstanbullu tarafından, Selçuk Parsadan'ın kardeşi Hüseyin Cahit Parsadan ile 
birlikte Başbakanlığa gönderdiği Mukadder Balkan isimli bayana elden nakit olarak ödendiği; sa
nıklar Selçuk Parsadan ve Mukadder Balkan'ın ifadeleri, tanık anlatımları, telefon görüşme kayıt
ları, Akbank ve Emlakbank şubelerinin cevabî yazıları gibi delillerden anlaşılmaktadır. 

Olayın ortaya çıkmasından sonra haklarında devleti dolandırmak suçundan adlî soruşturma ya
pılıp dava açılan san.'klar, Selçuk Parsadan, Cahit Parsadan ve Mukadder Balkan'ın Ankara 9. Ağır 
Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamaları neticesinde suçları az önce anlattığım şekilde işledikle
ri sabit görülerek, Türk Ceza Kanununun 64 üncü maddesi delaletiyle 504/3 ve 7, 522 ve 59 uncu 
maddeleri mucibince 6'şar sene 3'er ay ağır hapis ve 13 milyar 750'şer milyon lira ağır para ceza
sıyla cezalandırılmalarına, ayrıca, ötülü ödenekten aldıkları 5 milyar 500 milyon Türk Lirası para
nın yasal faiziyle birlikte müteselsilen kendilerinden tahsiline 9.7.1997 tarihinde karar verilmiş; 
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anılan kararın temyizi sonucu dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesince "haksız menfaatin 
hangi amaç ileri sürülerek sağlandığı dosya içeriğine göre kesin olarak tespit edilememiş ise de" 
açıklamasına yer verilmek suretiyle, nispî harç konusunda hata düzeltilerek onanmıştır. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının düzelterek onamaya ilişkin bu karara karşı, gereği bu
lunmadığı halde, söz konusu açıklamaya yer verilerek hükmün teşviş edildiği (karıştırıldığı) gerek
çesiyle, 21.1.1998 tarihinde itiraz yoluna başvurulması nedeniyle dosyanın Yargıtay Ceza Genel 
Kuruluna intikal ettiği ve 17.3.1998 günlü ikinci müzakerede "onama kararında yer alan tümcenin 
karardan çıkarılması için itirazda bulunulamayacağı" gerekçesiyle itirazın reddi sonucu mahkûmi
yet kararı kesinleşmiştir. 

Mezkûr ceza davasına müdahil olarak da katılan Başbakanlık, yargı kararının kesinleşmesini 
müteakip 5 milyar 500 milyon liranın mahkûm olan sanıklardan tahsili amacıyla, Ankara 6. İcra 
Müdürlüğünün icra takibi başlatmasına karşın bu paranın tahsil edilememesi üzerine, eski Başba
kan Sayın Tansu Çiler ile Özel Kalem Müdürü Akın İstanbullu aleyhine örtülü ödeneğin parasını 
Doğru Yol Partisinin propaganda ve seçim ihtiyaçlarını karşılamak sebebiyle harcayıp, siyasî ga
yeyle, Hazinenin zararına yol açtıkları için, aynı miktar tazminatın yasal faiziyle kendilerinden tah
sili bakımından Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesine 30.6.1998 tarihinde dava açmış; yapılan 
yargılama sonucunda, tazminat talebi reddedilmiştir. Temyizen dosyayı tetkik eden Yargıtay 4. Hu
kuk Dairesinin ilamıyla da, ikiye karşı üç oyla redde dair karar onaylanmıştır. 

Bunun dışında, paranın ödenmesine vasıta olan, zamanın Başbakanlık Özel Kalem Müdürü 
Akın İstanbullu hakkındaki suç duyurusu nedeniyle başlatılan tahkikatta, Başbakanın onayına bağ
lanan 6.10.1998 gün ve 16/1998-32 sayılı fezleke uyarınca, Başbakanlık Memurin Muhakemat Ko
misyonunca, 9.2.1998 tarihinde Örtülü ödenekten söz konusu paranın ödenmesine dönemin Başba
kanının talimatıyla aracılık yaptığı, suç teşkil edecek bir fiiline rastlanmadığı düşüncesiyle meni 
muhakeme kararı verilmiş; bu karar da, Danıştay 2. Dairesince onaylanmıştır. 

Her ne kadar, Sayın Tansu Çiller, gerek bahsi geçen hukuk davasında vekilleri marifetiyle dos
yaya sunulan cevap dilekçesinde gerekse Meclis soruşturması komisyonuna verdikleri yazılı sa
vunmalarında, olayı inkâr ederek, ısrarla, böyle bir ödeme yapılmadığını belirtmiş; aynı zamanda, 
Başbakanlık eski Özel Kalem Müdürü Akın İstanbullu da ceza ve hukuk davaları ile soruşturma 
komisyonundaki açıklamalarında, kendisini emekli Orgeneral Necdet Öztorun olarak tanıtan biri
siyle telefon görüşmesi yaptığını, Atatürk'ün fikirlerini yaymak üzere faaliyette bulunan derneğe 
yardım talep ettiğini, kafalarındaki düşünceyi projelendirmelerini söylediğini; ancak, herhangi bir 
para ödenmediğini beyan etmiş ise de, baştan beri açıklanan ve kesinleşmiş bulunan yargı kararla
rı karşısında paranın verildiği tartışmasız biçimde doğrulanmıştır. 

Ancak, asıl sorun ve tartışmalı kalan yön, örtülü ödenekten ödenen paranın hangi amaçla ve
rildiği noktasında toplanmaktadır. Bunun nedeni de, mahkûm olan dolandırıcılara verildiği mahke
me kararıyla sabit olan bir paranın, Sayın eski Başbakanın ısrarla verilmediğini savunarak, hakkın
daki kuşkuları artırmasından ve paranın harcanmasıyla alakalı yasal düzenleme sebebiyle, ödeme
nin sarf evrakına bağlanmamasından kaynaklandığı kanaatindeyim. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesinde örtülü ödeneğin hangi alan
lara harcanacağı, hangi alanlara harcanmayacağı açık bir şekilde tanımlanmış; aynı maddede "ör
tülü ödeneğin sarf yerinin ve hesaplarının nasıl tutulup tasfiye edileceğinin ve hangi vesikaların ha
lef olan zata devrolunacağının tayin ve takdiri Başbakana aittir" hükmü yer almıştır. Takdir yetki
si, sorumsuzluk ve keyfîlik anlamında yorumlanamayacağı gibi, zaten, maddede öngörülen harca
ma alanları son derece sınırlı ve daha çok devletin yüksek güvenliğini ve menfaatlarını gerektiren 
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istihbarat ve savunma konularını içermekte; Başbakanın ve ailesinin şahsî masraflarına ve siyasî 
partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarına sarf olunamayacağı belirtilmektedir. 

Mahkûm olan dolandırıcı sanıkların olayda iki hileden birini kullandıkları ileri sürülmektedir; 
ya eski kuvvet komutanının kimliği kullanılarak, Atatürkçü bir derneğe yardım istenmesi ya da yi
ne bu komutanın ismi ve siyasal partilerden birinden gördüğü zarar kullanılarak, bu partiyi seçim
de yenmek ve kandırılan Sayın eski Başbakanın partisine oy kazandırmak için para istenmesi sure
tiyle alınmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
SADIK YAKUT (Devamla) - Eski Orgeneral Necdet Öztorun'un, daha önceden, birileri tara

fından adının kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını ilgili mercilere ihbarda bulunduğu anlaşılması
na rağmen, her iki halde de, devletin parasının sorumsuz ve tedbirsiz bir davranışla, bir grup do
landırıcıya kaptırılması söz konusu olup, bunu, hiçbir mazeret haklı gösteremez. 

Başbakanlık gibi, devletin en üst seviyesinde bulunan ve elindeki imkânlarla her türlü araştır
mayı kısa sürede yapabilecek konumdaki birisinin, örtülü ödenekten böyle bir ödeme yaparken, ta
lebin doğruluk derecesini, işin ciddiyetini ve devletin âli menfaatlarının yardım yapılmasını gerek
tirip gerektirmediğini basit bir araştırmayla ortaya çıkarması mümkünken, bunu yapmadan, sade
ce, bir telefon görüşmesinden hareketle, beş yıl öncesinin rakamıyla, 5 milyar 500 milyon Türk Li
rası paranın ödenmesi talimatını vermesi, telefon görüşmelerini yaptığı ve paranın ödendiği tarih
lerin 1995 yılı erken genel seçimleri öncesine rastlaması, dolandırıcılık olayında adı kullanılan 
emekli generalin rakip siyasî partiden zarar gören kişiliği gibi veriler birlikte değerlendirildiğinde, 
paranın, siyasî saikle ve kendi partisi lehine çalışma yapıp, oy toplama amacına matuf olarak veril
diği anlaşılacaktır. 

Bir an için, bu sarfın, Atatürkçü bir derneğe yardım zannıyla yapıldığı kabul edilse bile, adı 
dahi tam olarak belirtilmeyen, kamuoyunda sosyal ve kültürel etkinliğiyle tanınmamış, varlığı bile 
şüpheli bir dernek hakkında hiçbir araştırmaya, belgeye ve sağlıklı bilgiye dayanmaksızın, telefon 
beyanlarına itibarla, devletin yüksek menfaatlarına sarfı öngörülen örtülü ödeneğin, Başbakan ta
rafından keyfî suretle sarfı da, görevi kötüye kullanma niteliğinden kurtulsa bile, görevi ihmalden 
kurtulması mümkün değildir. 

Tüm bu hususlar nazara alındığında, gerek somut delillerle gerekse toplum vicdanında, Sayın 
Tansu Çiller'in, kullanım, yetki ve sorumluluğu kendisine tevdi edilmiş örtülü ödenek parasını, 
1050 sayılı Yasanın öngördüğü maksat dışında ve hiçbir araştırma yapmadan kullanmak suretiyle, 
dolandırıcılara ödeme yaparak devleti zarara uğratıp, görevini kötüye kullandığı kanaati hâsıl ol
muştur. 

Son zamanlarda yoğunlaşan, halkımızın temiz toplum ve dürüst siyaset beklentilerine cevap 
verebilmek, siyasetçilerin kirlilikten arındırılıp, zan altından kurtulmalarını sağlamak, ayrıca, ka
muoyundaki "bunlar birbirlerini aklamaktan başka ne yapıyorlar" şeklindeki menfî düşünceyi sona 
erdirmek, Yüce Meclisin, muhatabı kim olursa olsun, yolsuzluklarla mücadele edeceğini göster
mek açısından, bu olayın bugüne kadar yargı önüne çıkartılmayan tek yetkili ve sorumlusu duru
mundaki Sayın Tansu Çiller'in Yüce Divana şevkiyle, yargılanmasının, suçsuz ise yargı önünde ak
lanmasının en doğru yol olacağı inancıyla, Meclis soruşturması komisyonunun kararının oluştuğu 
anlaşılmaktadır. 

Yüce Heyetin takdirlerine, saygıyla arz ederim. (MHP, DSP, FP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yakut. 
Efendim, şimdi, söz sırası, İstanbul Milletvekili Sayın Necdet Saruhan'da. 

Buyurun Sayın Saruhan. (DSP sıralarından alkışlar) 
NECDET SARUHAN (istanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bendeniz, bu soruştur

ma komisyonunda başkanvekili olarak görev yaptım; özellikle, görsel basında ve yazılı basında çı
kan yazılar üzerine, gerek Yüce Heyetinizi gerek halkımızı, kamuoyunu biraz olsun bilgilendire-
bilmek amacıyla, kişisel olarak söz aldım. 

Anayasamızın 100 üncü maddesinde, açık açık, Meclis soruşturmalarının, siyasî parti grupla
rında görüşülemeyeceği ve karara bağlanamayacağı yazılıdır. Bu nedenle, söyleyeceklerimin, ifa
delerimin, Demokratik Sol Parti Grubunu bağlamayacağını arz etmek isterim. 

Sevgili arkadaşlarım, öncelikle, konuya, soruşturma komisyonlarının görevinin ne olduğu açı
sından bir belirginlik getirmek istiyorum. Anayasamızın 100 üncü maddesi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine, gerekli görüldüğü ahvalde, belli oranda milletvekili arkadaşımızın vereceği bir önergey
le soruşturma komisyonu kurma yetkisini vermiş. Kurulan bu soruşturma komisyonları da, sadece, 
bir yargı organı değil arkadaşlarım, altını çizerek söylemek istiyorum, muhakeme organı değil, 
benzeri, yanlış olmazsa, bir savcılık organı, bir ilk tahkikat mekanizması gibi görev yapan kurul
lardır ve bu kurulların vereceği raporlar karar değil, özellikle bunun da altını çiziyorum, sevk veya 
Yüce Divana gönderilmemelidir şeklindeki mütalaaya ilişkin raporlar, ne Yüce Divanı ne de Yüce 
Meclisi, Genel Kurulu bağlar. Biz, komisyon olarak, 6'ya karşı 9 oyla, Sayın Hanımefendinin Yü
ce Divana sevk edilmesinin uygun olacağına karar verdik; ancak, Yüce Heyetiniz, bu kararı, oyla
rıyla değiştirebileceği, Yüce Divana sevk etmeyeceği gibi, bu rapora itibar etmeyeceği gibi, tama
men bunun aksine, bizler, bu olayda "Yüce Divana sevklik bir durum yoktur" diye bir rapor ver
miş olsaydık, herhangi bir milletvekili arkadaşımızın vereceği önergeyle ve Meclisimizin salt ço
ğunluğunun; yani, 276 oyun bulunması halinde, bu raporu kale almayabilir ve Sayın Hanımefendi
yi, yine, Yüce Divana gönderebilirdik. 

Sevgili arkadaşlarım, günlerdir, komisyon üyelerimiz Anayasayı ihlal etmekle suçlandı. Biz, 
Anayasanın 138 inci maddesine aykırı hareket etmedik; aksine, Anayasanın soruşturma komisyon
larına vermiş olduğu araştırma görevini en iyi şekilde yerine getirdik; vicdanî kanaatlerimize göre 
de karar verdik. 

Arkadaşlarım, yadırgıyorum, ortada bir yargı kararı yok, Sayın Yüce Heyetin Yüce Divana 
gönderilme kararı da yok; ama, Sayın Hanımefendide büyük bir telaş var "dilediklerini yapsınlar, 
umurumda değil" diyor. Arkadaşlarım, eğer, bu kadar kendinden eminse, Anayasanın kişilere tanı
dığı bir başka hak vardır, yargılanmayı isteme hakkıdır, onu kullanırlar. Yargının önüne çıkmaktan 
madem çekinmiyorlar, bana ve arkadaşlarıma "mezar kazıcı" diyene kadar tepkilerde bulunmak ni
ye?! Bir suçluluk paniği mi yaşıyorlar; inanın, çözemedim. 

Yine, arkadaşlarım, buradaki konuşmalarda, iki milletvekili arkadaşımın, sözcü arkadaşları
mın konuşmalarını da yadırgadım. Biri, verilen bu önergede imzası bulunan Sayın Akarcalı. Ben o 
dönemde milletvekili değilim, birinci önergenin verildiği dönemde. Verilen önergenin altına imza 
atıyorsunuz, sonra, burada, çıkıp, Meclis soruşturmalarının hukuka aykırı olduğunu savunuyorsu
nuz. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu arkadaşlarım! (DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 

Yine, Sayın İyimaya arkadaşım -beni bağışlasın, çok iyi bir anayasacıdır, çok sevdiğim bir ar
kadaşımdır. - bizim, görüşmelerimiz sırasında, iki önergeyle amel ettiğimizden bahsettiler. Arka
daşlarım, Sayın Zekeri ya Temize] ve arkadaşlarının verdiği önerge, Yüce Meclis tarafından redde-
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dildi ve dediler ki "peki, böyle, reddedilen bir önerge varken, ikinci bir önerge aynı konuda nasıl 
gündeme getirilir, nasıl tartışılır?" Arkadaşlarım, ikinci önergenin verilme nedeni, Ankara 9. Ağır 
Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu ve Yargıtayın da onadığı ceza kararına dayanıyor, kesinleşmiş 
ceza kararma dayanıyor; yani, yeni delillere dayanıyor. Elbette ki, geçmişte bunun örneği olamaz
dı. Geçmişte, önce, Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda önergenin reddine karar verildikten 
sonra, aynı konuda bir mahkûmiyet kararı çıkmadı ki, bunun örneği yok. Dolayısıyla, biz, usul tar
tışmalarını da komisyonda uzun süre yaptık. Bir sürü profesör arkadaşımızın görüşlerinden esin
lendik, geçmişe ilişkin kararları değerlendirdik ve usul tartışmasını arkadaşlarımızın hemen hemen 
oybirliğiyle -oy çokluğu da demiyorum arakdaşlarım. - geride bıraktık. 

Sevgili arkadaşlarım, Muhasebei Umumiye Kanunumuzda, örtülü ödeneğin ne olduğu ve ne 
şekilde harcanacağı yazılı. İzin verirseniz, üst paragrafı geçiyorum, çok kısa olarak okumak istiyo
rum: "Örtülü ödenek, Başbakanın tasarrufu altındadır, takdir yetkisine tabidir" deniliyor; ancak, he
men bir parantez açıyorum, takdir yetkisi, keyfilik değildir arkadaşlar. Başbakan olarak size cezai 
sorumluluk yüklenmiyor, doğrudur; ama, cezai müeyyidenin konmadığı bir eylemi yapmak da, 
bence daha büyük sorumluluk vardır. (DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım, yine, Muhasebei Umumiye Kanunumuzun 77 nci maddesinin ara parag
raflarından birinde, örtülü ödeneğin, siyasî partilerin amacı ve onlara yardım amacıyla, onların si
yasî geleceği amacıyla kullanılamayacağı açık açık yazılı. Bizim olayımızda, Ceza Muhakemesin
den geçen olayda, üç kişi, Parsadan ve iki arkadaşı, 6 yıl 3'er ay ağır hapis cezasına çarptırıldı ve 
yine, her biri, 14 milyar liraya yaklaşan ağır para cezalarıyla mahkûm edilmiş. Şimdi, üç kişi dü
şünüyorum, 6,5 yıl hapis yatmayı göze alacak, kendilerine verilen 5,5 milyarın aşağı yukarı üç ka
tı para cezasını ödemeyi göze alacak, çıkacak diyecek ki "ben, Sayın Başbakanı dolandırdım, Ata
türkçü Dernek diye onlardan para aldım." Arkadaşlarım, bu tip insanların; ya aklî dengelerinden 
şüphe etmek lazım ki, eğer onların aklî dengesi yok idiyse, cezaî ehliyetleri yok demektir, mahkûm 
edilmeleri mümkün değildir. Aksi takdirde, bu sanıkların beyanlarının samimi olmadığını savun
mak, en azından, Anayasa hükümlerine ve yargının kesinleşmiş olan kararına aykırı davranmak 
olur, suç olur. 

Yine, sevgili arkadaşlarım, medyayı işgal eden başka bir konu var. Efendim, Sayın Başbaka
nımız Tansu Hanımefendi "aklandım" diyorlar. Neye istinaden; bir tazminat davasına istinaden. 
Nedir o tazminat davası; Ankara 29. Asliye Hukuk Hâkimliğine bir tazminat davası açılmış ve bu 
dava, Sayın Hanımefendinin reddine karara bağlamış, doğru. Sonra ne olmuş; o karar temyiz edil
miş. Temyizde, başkan ve 4 üyeden oluşan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, başkanın ve bir üyenin çok 
yerinde ve çok doyurucu karşı oy yazılarına rağmen, üçte 2 çoğunlukla kabul edilmiş; ancak, bu 
kesinleşmiş karar değil. Bu kararın tashihi karar yolu var. Orada davayı açan meslektaşımız, avu
kat arkadaşımız, eğer tashihi karar hakkını kullanmazsa, hem ekonomik yönden; yani, maddî taz
minat yönünden sorumlu olur hem de görevine son verilir. Dolayısıyla, biz bu raporu düzenlediği
miz zaman, henüz tashihi karara gitme aşaması geçilmemişti. Şu anda ne durumda olduğunu bil
miyorum, bu konuda biz Yargıtaydan yazı istedik, davanın tashihi karar aşamasında olduğunu bi
ze belirttiler. 

Şimdi, arkadaşlarım, Anayasanın 138 inci maddesine göre, eğer, biz yargı kararlarını benim
seyecek ve onlara göre hareket edeceksek, elimizde iki tane yargı kararı var; biri henüz kesinleş
memiş tazminat davası ki, bizim olayımız, hukukla ilgili değil, tazminatla ilgili değil arkadaşlarım; 
biz ceza soruşturması yapıyoruz, biz komisyonda savcılık görevini yürüttük, eğer uygun görürse
niz sizler burada bir iddianame düzenleyeceksiniz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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NECDET SARUHAN (Devamla) - Başkanım, çok kısa bir süre istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 
NECDET SARUHAN (Devamla) - Dolayısıyla, hukuk mahkemelerinden verilen kararlar ke

sin olsa dahi, ceza mahkemelerini bağlamaz; ama, yine başa dönüyorum: Eğer, elimizdeki karar
lardan birincisi; yani, ağır ceza mahkemesinin verdiği karar derecaattan geçmiş, kesinleşmiş, sanık
lar, tutuklular hüküm giymişseler, o zaman ona göre amel edelim, Anayasaya uymuş olalım. 

Sevgili arkadaşlarım, zaman çok kısıtlı, sizlere sunulan şu raporda diğer söylediklerim var. 
Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum: Demokratik Sol Parti, uzlaşmacı bir partidir; Demokratik Sol 
Parti, ülkemize koalisyon kültürünü getirmeye çalıştı, uzlaşma kültürünü getirmeye çalıştı. Ben, İs
tanbul Barosuna bağlı 28 yıllık serbest avukatım, hiçbir zaman cezacı olmadım, sanıklara ceza ve
rilmesinin yanında olmadım. Benim modern ceza anlayışım, suç işlenmemesinin sağlanmasıdır. 
Böyle bir toplum yaratılmasıdır. 

Gönlüm, hiçbir zaman, Türkiye Cumhuriyetinin bir bakanının veya Başbakanının Yüce Diva
na gitmesine razı olmaz; ama, üzülerek söyleyeyim, bu olayda suç sabit. En azından görevi ihmal 
suçu sabit. Bu denli keyfî hareket edemezsiniz; ama, hanımefendiyi, yanındaki erkân, özellikle 
Özel Kalem Müdürü Necdet İstanbullu Bey ve biraz da İsmet Attila Bey -Bakanımız. - ya yanılt
mışlar ya yeterince aydınlatılmamışlar. Ben kendilerine komisyonda sordum göreviniz neydi diye. 
Benim sekreterime bir talep geldiği zaman, o bile konuyu araştırıyor, danışman arkadaşımız araş
tırıp, bize intikal ettiriyor. E, siz, Başbakanımıza, bir dernek çıkıyor, Necdet Öztorun Paşanın adı
nı veriyor ki, Necdet Öztorun Paşa -ayyuka çıkan beyanları var, gazetelerde yazılar var. - savcılı
ğa müracaat etmiş, iki aralıklı ödeme yapılmış "benim adımı kullanıyorlar, sizi dolandırıyorlar" di
yorlar; hiçbir şeyi kimse duymuyor, o zevat, sayın hanımefendiye, bilgi vermiyor ve bu para, ma
alesef, ödeniyor. 

Bir tek şey daha söylüyorum: Eğer, bu ödeme, yapılacak idiyse, bütçenin başka bir kalemin
den de yapılması mümkün idi. Benim vicdanî kanaatime göre, dosya münderacatma göre, toplanan 
delillere göre, sayın hanımefendi, üzülerek söylüyorum, maalesef, Yüce Divana gönderilmelidir. 

Saygılarımı arz ederim. (DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 
Şimdi, söz sırası, Bartın Milletvekili Sayın Zeki Çakan'da. 
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Sayın Başkan, vazgeçtim. 
BAŞKAN - Efendim, o zaman, söz sırası, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakında. 
Buyurun Sayın Yakın. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu kubbesi altında bulun

maktan dolayı hepimizin büyük şeref duyduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş yıllarından 
size iki hatıra naklederek sözlerime başlamak istiyorum. 

"Mustafa Kemal Paşa, bu mesele hakkında Hüsrev Bey'i de çağırarak uzun uzadıya görüştü. 
En güç mesele, benzindi. Nereden alacaktık? Hatta paramız olsa bile... Ya lastik? Görüşme uzadık
ça uzadı; nihayet bunların hepsi var farz edelim, ya para? Mustafa Kemal Paşa çok sıkıldı, ayağa 
kalkarak, 

'Yahu dedi, bunca mühim meseleler, isyanlar, şunlar bunlarla uğraştık, kararlar verdik, emin 
olunuz bu kadar sıkıldığım olmadı. Ankara'ya gideceğiz, köhne, körükleri parça parça, bu kışta, 
karda binilmesi gayri caiz otomobillere razı oluyoruz, fakat benzin, lastik, para bulamıyoruz. Fakat 
elbette bunlara da çare bulacağız. 
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.. - Amerikan Mektebinde benzin, lastik çok; geçenlerde müdiresi Miss cenapları mektebi gez
dirirken, ambarını da gördüm. On çiftten fazla lastik ve belki yirmi otuz teneke benzin vardı. 

Mustafa Kemal Paşa: 
. - Bundan bize ne? 
Bize mi ne? Parasını verir, satın alırız; parasını vermezsek borç alır, sonra Ankara'dan parayı 

göndeririz.' 
Amerikan mektebine gittim. Müdire hanım beni her zaman olduğu gibi büyük hürmetle kabul 

etti. Odasında oturduk, çay ısmarladı. Şundan bundan biraz bahsettikten sonra, ben hareketimizin 
yaklaştığını, fakat benzin ve lastik bulmakta zorluk çektiğimizi ve mümkün olur da bedeli karşılı
ğında bize bu konuda yardımcı olurlarsa müteşekkir kalacağımızı söyledim. Müdire, 

Müdire Hanım: Kolay. Para ne demek? Biz benzin ve lastik satıcısı değiliz. İki çift iç lastik ile 
iki çift dış lastik ve altı teneke benzin de emrinize hazırdır; aldırınız, dedi. 

Gerçi para için ısrar ettim. 
'Lütfen parasını himmet buyurunuz da, almaya gelecek adamla parayı takdim edeyim' dedim. 
Kadın tekrar ısrar ederek, paradan bahsetmeyi hakaret addedeceğini ve para göndermeye kal

karsak ne lastik ne de benzin veremeyeceğini kesin bir dille anlattı, derhal, adamlarına emir vere
rek bunları akşama bize götürmelerini söyledi. Teşekkür ile ayrıldım. Gerçekten akşama lastikler 
ve bir araba ile benzinler geldi. Biz de lazım gelenlere teslim ettik. 

Mustafa Kemal Paşa: 
-Şimdi para almıyorlar ama, Amerika'ya 'Türkler zorla aldılar' diye bir döneklik yaparlar mı 

acaba? Buna fırsat bırakmamak üzere sen müdireye, 'lastikler ve benzin de geldi, teşekkür ederiz. 
Fakat, söylediğim gibi, bunların kaç kuruş tuttuğunu ve parasını derhal takdim etmek üzere, hatta 
hamal ve araba paralarının da ilavesini' ve hareketimiz yaklaştığı için acele cevap verilmesini söy
leyen resmi bir yazı yaz. Tabiî, o da yazısıyla para alamayacağını bildirir. 

Bunu belge olarak sakla. Hakikaten biz parasız istemiyoruz, onlar almıyorlar. Evet ama ileri
de ne olur olmaz. Onların, bizim ısrarımıza rağmen para almadıklarına dair elimizde bir belge bu
lunsun." 

Değerli milletvekilleri, işte, şu anda içinde oturduğumuz ve milletvekili olarak hizmet ettiği
miz ve her birimize, bu devletin ve bu milletin, 2 milyar lira, 2,5 milyar lira para ödeyerek, bize 
milletvekili hizmeti yaptırmak üzere buraya gönderdiği büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu güç 
şartlarda kurulmuştur. 

Böyle bir devletin başbakanlığı mevkiine yükselmek, böyle bir devletin bakanlığını yapmak, 
dünyada, insanlara nasip olabilecek en büyük şereftir, en büyük onurdur. Bu makama gelebilen 
bahtiyar insanlar, tarihe, millete, vicdanlarına karşı sorumludurlar. Bunlar için, para pul önemli de
ğildir; bir tek istekleri vardır: Milletin gönlüne girebilmek, tarihte şerefli yerini alabilmek ve şu te
pemizde asılı duran 16 avizenin her bir devletini kuran şehitlerin kanlarına layık tarzda hareket ede
bilmektedir, şerefle bu millete hizmet edebilmektir. Onlar, isterler ki, milletlerini ve devletlerini 
muasır medeniyetin ilerisine götürsün, gelecek nesillerini daha güçlü kılsın ve milletler yarışında 
Türkiye devletini daha ileriye götürsün. Onların başka bir beklentileri yoktur; şu tarihte, hoş bir se
da bırakmaktır. 

Şu ölümlü dünyada, hiçbir kimsenin çorabını dahi götüremediği bir dünyada, hiçbir Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti başbakanı, kesinlikle, yolsuzluk, usulsüzlük ve ahlaksızlık yapamaz, yapmaz 
da; çünkü, bu kadar zorluklarla kurulmuş olan bir devletin... 
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İkinci hikâyem de, o günkü şartlarda, yine Sivas'ta hiçbir paraları kalmamıştır, 48 kuruş kal
mıştır ve yiyecek ekmek paraları yoktur; ancak, müftü beyin getirdiği 1 000 lirayla ertesi gün ken
dilerine bir güne mahsus olarak et alabilmişler, diğer günler çorba ve yine pilava devam etmişler
dir. işte, böyle kurulan, binlerce şehidin kanıyla kurulan bir devletin başbakanlığı şerefine ulaşan 
insanlar bilirler ki, biz, bu devlete layık hareket etmek zorundayız ve ben inanıyorum ki, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin hiçbir başbakanı, Türk Devletinin hiçbir başbakanı usulsüz, ahlaksız hiç
bir işe tenezzül etmez. 

Değerli milletvekilleri, örtülü ödenek, böyle, bir başbakanın haremi ismetine, onun namusuna 
tevdî edilmiş olan bir emanettir. O emanet, devlet ve millet için gerektiği her türlü işte kullanılmak 
üzere, kendimizin kurduğu, devletimizi, milletimizi, geleceğimizi, her şeyimizi emanet etmiş oldu
ğumuz başbakanlara -Türk Milletinin alınteridir. - Türk Milletinin tevdi etmiş olduğu kutsal bir 
emanettir. Ben, hiçbir cumhurbaşkanımızın, hiçbir başbakanımızın, hiçbir bakanımızın, böyle na
muslu bir işe, en ufak bir hileyi karıştıracağını hiç zannetmiyorum; hiçbir başbakanımız da böyle 
bir davranış içerisinde olmamıştır; çünkü, Türk Devletine başbakan olmak şerefine ulaşan insanlar
dan yanlış bir hareket beklenmez. 

Değerli milletvekilleri, siyaset, devlete ve millete hizmet etmenin en kutsal yoludur; bunun 
Türkiye'deki zirvesi ise, Başbakanlıktır. Siyaseti, hizmet yarışı olarak gerçekleştirmek gerekir. Si
yaseti, karalama, çamur atma yarışma çevirmek, hiçbir kimseye fayda vermez; dün ittihatçılara fay
da vermemiştir, dün, Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi tartışmaları hiçbirine fayda verme
miştir, 1980 öncesi tartışmalar hiçbir kimseye fayda vermemiştir ve 1990 sonrası başlayan, 1995 
sonrası başlayan bu tartışmalar da, o günün tartışan partilerine ve kimselerine hiçbir fayda verme
miştir. 

Bugün, 15 soruşturma önergesini, gökten melekler inip de vermediler; bu Meclisin insanları, 
milletvekilleri imza atarak verdiler; ama, bugün, dün imzayı atıp da o önergeleri verenler, bugün, 
o işin yanlış olduğunu, siyasî gayelerle verilen bu tip önergelerin Meclisi yıprattığını, siyaseti yıp
rattığını söyleyerek hep birlikte şikâyet etmekteyiz. O zaman, artık, bu devrin, son bir dönem ol
ması, artık, siyasetin, temizlik, şereflilik ve hizmet yarışı olarak tüm partiler ve siyasetçiler tarafın
dan algılanması gerektiğine inanıyorum ve diyorum ki, gelin, taa, devri sabık tartışmalarının baş
ladığı İttihatçı-İtilafçı, Celal Bayar-İnönü tartışmalarından bugüne kadar gelen bu tartışmalara bu 
soruşturmalarla bir son verelim. 

21 inci Yüzyıla başladığımız şu yıllarda, hem dünya hem Türkiye hem de Türk Milletine, bu 
şerefli Meclisten, tekrar, Başkan Clinton'un sözünü hatırlatmak istiyorum: Dünyanın 21 inci Yüz
yılda alacağı şekil, şu Mecliste oturan sizlerin ve bizlerin ve gelecekte, ilk yirmibeş yılda oturacak 
insanların verecekleri kararlar doğrultusunda çizilecektir. Gelin, sadece, milletimizi ve devletimizi 
değil, tüm dünya insanlığını, tıpkı geçmişimizde yaptığımız gibi, kurtaracak, tüm dünya insanlığı
na, haysiyetli, şerefli, insanca bir yaşamı sunacak, insanlara insan haklarını öğretecek, Kopenhag 
Kriterleri olarak önümüze sunulan kriterlerin çok daha üstünü insan ve hayvan haklarını sunacak, 
insanca yaşamı, tıpkı, geçmişimizde atalarımızın yaptığı gibi, tüm dünyaya sunacak Türkiye Cum
huriyeti Devletini hep birlikte oluşturalım ve bu devlete hizmet edenleri elimizle karalamayalım. 

Evet, bizim devletimize hizmet tüm başbakanlarımızdan, tüm bakanlarımızdan ve bu devletin 
kurucularından, hepsinden Allah razı olsun diyor, saygılar sunuyorum. (DSP, MHP, ANAP ve RP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Meclis soruşturması komisyonunun raporu üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanmıştır. 
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Maliye eski bakanı İsmet Attila hakkında... 

(9/27) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI HÜSE
YİN AKGÜL (Manisa) - Sayın Başkanım, Komisyon?.. 

BAŞKAN - Konuşacak mıydınız efendim? 
(9/27) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI HÜSE

YİN AKGÜL (Manisa) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Talebiniz yoktu da, onun için. 
Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
(9/27) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI HÜSE

YİN AKGÜL (Manisa) -Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce hepini
zi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Öncelikle, sizlere, (9/27) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun kuruluş safhası
nı ve çalışmalarını kısaca arz etmek istiyorum. Hangi olay bu komisyonun kurulmasına zemin ha
zırlamıştır? 

Bilindiği gibi, 11 Mayıs 1996 tarihli Milliyet ve Hürriyet Gazetelerinde, Celalettin Selçuk Par-
sadan'ın, emekli Orgeneral Necdet Öztorun'un adını kullanarak dönemin Başbakanına ve Özel Ka
lem Müdürüne ulaştığını, DYP yararına seçim çalışması yapacağını açıklayarak, örtülü ödenekten 
toplam 5,5 milyar Türk Lirasının kendisine verilmesini sağladığını iddia eden haberler yayımlan
mıştı. 

Bu haberler üzerine, İstanbul Milletvekili Sayın Zekeriya Temizel ve arkadaşları tarafından, 
Başbakanlık örtülü ödeneğini, Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesine aykırı olarak 
harcamak suretiyle devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla, eski Başba
kan Tansu Çiller ve Maliye eski Bakanı İsmet Attila haklarında Meclis soruşturması açılması için, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bir önerge verilmiş, bu önerge, 19.6.1996 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek, oyçokluğuyla reddedilmişti. 

Bahse konu gazete haberleri üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bu oylamadan bir 
gün sonra bir iddianame düzenlenerek, Celalettin Selçuk Parsadan, Hüseyin Cahit Parsadan, Mu
kadder Balkan ve Ali Yiğitoğlu haklarında, Türk Ceza Kanununun dolandırıcılık suçunu düzenle
yen maddeleri uyarınca cezalandırılmaları talebiyle, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde ka
mu davası açılmıştı. 

Devam eden mahkeme safahatı sonunda, 1997 yılının Temmuz ayının 9 unda, Ankara 9. Ağır 
Ceza Mahkemesince verilen karar ile özet olarak arz edeyim: "Sanık Celalettin Selçuk Parsadan'ın, 
zamanın Başbakanı Tansu Çiller ile telefonla görüşerek, kendisini emekli orgeneral Necdet Özto-
run olarak tanıtıp, seçimlerde kendi taraftarı olan subay, astsubay ve emekli subay ve astsubayla
rın, 30-35 bin oyunu, Doğru Yol Partisine aktarmak için çalışacağını söylediği ve bunun karşılığın
da, 8 haftalık çalışma için, haftada 3 milyar Türk Lirasından olmak üzere, toplam 24 milyar liraya 
ihtiyacı olduğunu belirterek, örtülü ödenekten, iki partide, toplam 5,5 milyar lirayı arkadaşları ma
rifetinde aldığı..." şeklinde bir değerlendirmede bulunulduktan sonra, yargılanan sanıklarının bir-
kısmının dolandırıcılık suçundan hapis ve para cezasıyla cezalandırılmalarına karar verilmiştir. 

Bahse konu mahkeme kararına vaki temyiz talebi üzerine, Yargıtay 6. Ceza Dairesince, 16 
Ocak 1998 tarihinde, "Yasa maddesinde öngörülen haksız menfaatin, hangi amaç ileri sürülerek 
sağlandığı, dosya içeriğine göre kesinlikle tespit edilememiş ise de; sanıkların, PTT işletmelerinin 
haberleşme araçlarını vasıta olarak kullanıp, kandıracak nitelikte hile ve desiseler yaparak, hataya 
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düşürmek suretiyle, kamu kurumunun zararına dolandırıcılık suçunu işledikleri, sanıkların ve ta
nıkların ifadeleriyle, Türk Telekom Anonim Şirketi ile Emlakbank ve Akbank şubelerinin cevabî 
yazıları, kayıt ve belgeler karşısında sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir." ifadeli bir karar
la, anılan mahkeme kararı düzeltilerek onanmıştır. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6. Ceza Dairesinin bu düzeltilen onama kararına karşı, 
"...olayda dolandırıcılık suçunun unsurlarının oluşup oluşmadığı hususunu dahi tartışmalı kılacak 
biçimde, düzeltilerek onama kararına 'yasa maddesinde öngörülen haksız menfaatin, hangi amaç 
ileri sürülerek sağlandığı, dosya içeriğine göre kesinlikle tespit edilememiş ise de' ibaresi eklene
rek hüküm karıştırıldığından, Yüksek Yargıtay 6. Ceza Dairesinin anılan kararından bu kısmın çı
karıldıktan sonra, hükmün tekrar düzeltilerek onanmasına karar verilmesi..." gerekçe ve talebiyle 
Yargıtay Birinci Başkanlığına itirazda bulunulmuş, bunun üzerine de, Yargıtay Ceza Genel Kuru
lunca 17 Mart 1998 tarihli kararla "...Özel daire onama kararında yer alan bir tümcenin karardan 
çıkarılması için itirazda bulunulamayacağından..." denilerek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
itirazının reddine oy çokluğuyla karar verilmiştir. Yani, Ceza Genel Kurulu, sonucu (onamayı) et
kilemeyecek karar isteğiyle Ceza Genel Kurulunda itiraz mümkün değildir diye esasa inmeden, 
usulden olarak itiraz konusunu incelemeye almadan başvuruyu reddetmiştir. 

Mahkeme kararı bu şekilde kesinleştikten yaklaşık üç ay sonra 18 Haziran 1998 tarihinde, İs
tanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve arkadaşlarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
na, Başbakanlık örtülü ödeneğini 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesine 
aykırı bir şekilde harcamak suretiyle hazineyi zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Tan
su Çiller ve Maliye eski bakanı İsmet Attila haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin olarak (9/27) esas numaralı bir öner
ge verilmiştir. 

Bu safhada, bazı DYP yöneticilerince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda daha 
önceden görüşülüp reddedilen bir hususta, yeniden önerge verilemeyeceği ve bu önergenin görü
şülemeyeceği ileri sürülerek itirazda bulunulmuş, o dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-
kanvekili tarafından da, önerge, bir müddet bu gerekçelere dayanılarak işleme konulmamıştır. An
cak, önerge sahiplerince "evvelki önergenin, ortada birtakım gazete haberlerine dayanan iddialar
dan başka delili olmadığı" gerekçesi dile getirilerek reddedildiği, oysa, şimdi, ortada, devletin do
landırıldığını ortaya koyan kesinleşmiş bir mahkeme kararının, dolayısıyla, kesin bir delilin oldu
ğu, ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, önergeleri işleme koymama gibi bir yet
kisinin olmadığı gerekçeleriyle itirazda bulunulmuş; netice olarak, konu hakkında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığınca, Anayasa hukukçularının görüşü alınarak, bu hukukî görüşler doğrul
tusunda önerge işleme alınmıştır. 

Önerge, 8 Temmuz 1998 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda okunmuş 
ve Genel Kurulun aldığı karar gereğince, 6 Ekim 1998 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Kurulunda görüşülerek, eski Başbakan Tansu Çiller ve Maliye eski Bakanı İsmet Attila hakla
rında Meclis soruşturması açılmasına karar verilmiştir. 

29 Aralık 1998 tarihinde toplanarak, komisyon, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip se
çimini yapmak suretiyle göreve başlayan (9/27) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyo
nu, daha sonra, görev süresi Meclisçe iki ay uzatılmasına rağmen, 18 Nisan 1999 tarihinde 
Milletvekili Genel Seçimlerinin yapılması sebebiyle, görev süresini ve görevini bitirememiş-
tir. 
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23 Kasım 1999 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu birleşiminde, geçen yasa
ma döneminde kurulmuş Meclis soruşturması komisyonlarınca rapora bağlanmış olan önergeler ile 
rapora bağlanmamış olan önergelerde belirtilen ilgililer hakkında ... görüşme yapılmaksızın, 15 
Meclis soruşturması komisyonu kurulmasına..." ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığın
ca önergesi görüşülerek kabul edilmiş ve bu çerçevede (9/27) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonunun da yeniden kurulması kararlaştırılmıştır. 

1 Şubat 2000 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Birleşiminde, (9/27) esas nu
maralı Meclis Soruşturması Komisyonumuz için üye seçimi yapılmış; 16 Şubat 2000 tarihinde top
lanan komisyonumuzca, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi yapılarak göreve başlanılmış; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 13 Nisan 2000 günlü Birleşiminde de, komisyo
nun görev süresi 18 Nisan 2000 tarihinden itibaren iki ay uzatılmıştır. 

Soruşturma komisyonumuz, bu toplam dört aylık görev süresi içerisinde, elinizdeki raporda 
ayrıntılı olarak açıklanan çalışmaları yürütmüş, bu kapsamda temin edilen bilgi ve belgeler ile alı
nan ifadeler, iddia ve savunmalar, komisyon üyelerince, hukuk ve siyasî etik çerçevesinde birlikte 
değerlendirilerek, komisyon üyelerinin çoğunluğunca varılan vicdanî kanaati ihtiva eden rapor, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu açıklamalardan sonra, sizlere, (9/27) esas numaralı 
Meclis Soruşturması Komisyonunu, haklarındaki iddialar dolayısıyla, eski Başbakan Tansu Çiller 
hakkında, Yüce Divana şevkine gerek olduğu ve Maliye eski Bakanı ismet Attila hakkında, Yüce 
Divana şevkine gerek olmadığı yönündeki çoğunluk kararına götüren değerlendirmeler hakkında 
da, kısaca bilgi arz etmek istiyorum. 

Komisyonumuzun yürüttüğü çalışmada esas aldığı belge ve bilgileri incelediğimizde üç ana 
başlıkta mütalaa etmek mümkündür: 

Birinci bölümde, ceza mahkemeleri ve bunlarla ilgili vaki temyiz talepleri ve Cumhuriyet Baş
savcılığının kararları, 

İkinci bölümde, hukuk mahkemeleri ve vaki temyiz talepleri ile kararlarını, 
Üçüncü bölümde de, her iki mahkeme safahatı ve komisyon çalışmaları sırasında, olayın ilgi

lilerinin verdikleri ifade ve savunmaları görürüz. 
Bütün bu bilgi ve belgeler incelendiğinde ise şu neticeye varmak mümkündür: 9. Ağır Ceza 

Mahkemesince, Celalettin Selçuk Parsadan ve arkadaşlarının, Başbakanı dolandırmak suretiyle 
1050 sayılı Kanunun 77 nci maddesine göre harcanması ve korunması Başbakanın yetki ve sorum
luluğunda olan örtülü ödenekten 5,5 milyar Türk Lirasıyı dolandırdıklarının kabul edildiği ve bu 
sebeple de sanıkların, dolandırıcılık suçundan mahkûm edildikleri anlaşılmaktadır. 

Bu kararın temyiz edilmesi üzerine de Yargıtay 6. Ceza Dairesince "yasa maddesinde öngörü
len haksız menfaatin hangi amaç ileri sürülerek sağlandığı dosya içeriğine göre kesinlikle tespit 
edilememiş ise de, sanıkların, PTT İşletmesinin haberleşme araçlarını vasıta olarak kullanıp, kan
dıracak nitelikte hile ve desiseler yaparak, hataya düşürmek suretiyle kamu kurumunun zararına 
dolandırıcılık suçunu işledikleri, sanıkların ve tanıkların ifadeleriyle Türk Telekom AŞ ile Emlak-
bank've Akbank şubelerinin cevabî yazıları, kayıt ve belgeler karşısında sair temyiz itirazları ye
rinde görülmemiştir" ibaresi eklenmek suretiyle anılan mahkeme kararının düzeltilerek onandığı, 
bu onama kararına karşı ilave edilen cümlenin çıkarılarak mahkeme kararının onanması gerektiği 
düşüncesiyle itiraz eden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının da, yukarıda içeriği bahse
dilen kapsamda olmak üzere, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca reddedildiği anlaşılmaktadır. 
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Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesinin, Yargıtay 4. Hukuk Dairesince de temyizen onanan 
kararıyla, 9. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının temel delil olarak ele alınmak suretiyle, Başbaka
nın, örtülü ödenekle ilgili olarak dolandırıldığı kabul edilmekte; ancak, bu dolandırıcılığın, birta
kım karşı tarafı daha kolay aldatmaya yönelik birtakım vasıtalar kullanılarak yapıldığı; bu sebeple, 
olayda, Başbakanın, çok fazla yapacak bir şeyinin olmadığı; özetle, bir özensizlik ve ihmalin söz 
konusu olamayacağı değerlendirilerek, davalıya yönelik tazminat talebinin reddedildiği anlaşıl
maktadır. 

Bu noktada, 2'ye karşı 3 oyla alınan bu karara, muhalif mahkeme üyelerinin karşı oy gerekçe
lerinin "Davalıların -yani Tansu Çiller ve Akın İstanbullu'nun.-görevlerinin niteliği, en üst özen yü
kümlülüğünü gerektirir. Paranın verildiği konusunda bir kuşku bulunmamaktadır. Parayı alanların 
cezalandırıldığı dikkate alındığında, burada, paranın ne amaçla verildiğinin önemi kalmamaktadır. 
İhmal vardır. Zararın giderimi gerekir" şeklinde olduğunu, Yüce Meclisin değerli üyelerinin dik
katlerine sunmak isterim. 

Her iki mahkeme kararında da, Başbakanın yetki ve gözetimine tevdi edilmiş olan bir devlet 
parasının, şu ya da bu şekilde, Celalettin Selçuk Parsadan ve arkadaşlarınca dolandırıldığı kesin 
olarak kabul edilmektedir. 

Eski Başbakanın, her iki mahkeme safahatında ve komisyona sunduğu savunmasında da, ör
tülü ödenekden dolandırıldığı ifade edilen parayı vermediğini kesin bir dille reddeden bir ifadesi
ne rastlanamamıştır. Bilakis, dolandırıcıların iddia ettiği şekilde olmasa bile, kendisini emekli Or
general Necdet Öztorun adıyla tanıtan bir şahısla telefonla görüştüğü Akın İstanbullu'nun komis
yon zabıtlarına geçen ifadelerinden anlaşılmaktadır. Zaten, Sayın Başbakan da, gerek her iki mah
keme safahatında ve gerekse komisyona sunduğu savunmasında, örtülü ödeneğin, Celalettin Sel
çuk Parsadan ve arkadaşlarınca dolandırıldığı hükmüne dayanan mahkeme kararlarını veri olarak 
ele almakta ve kendisi hakkındaki suçlamalara karşı savunmasını da, dolandırma olayında, dolan
dırılanın sorumluluğunun olamayacağı, mahkeme kararlarına göre dolandırılan paranın 1050 sayı
lı Kanunun 77 nci maddesiyle yasaklanan amaçlarla verildiğinin tespit edilemediği noktalarına da
yandırmaktadır. 

Oysa, bir gerçeğin bir tarafını kabul edip diğer tarafını reddetmek eşyanın tabiatına aykırıdır. 
Eğer, mahkeme kararlarının, paranın hangi amaçla verildiğinin kesinlikle tespit edilemediğini ifa
de eden kısmını doğru kabul edip delil olarak ona itibar ediliyorsa, o halde mahkeme kararlarının 
devletin parasının dolandırılana dair olan kısmına da itibar etmek ve devletin, Başbakanın yetki ve 
gözetimine tevdi ettirilmiş olan örtülü ödenekteki 5,5 milyar liralık parasının, Celalettin Selçuk 
Parsadan ve arkadaşlarınca dolandırıldığını da kabul etmek gerekir. Şayet, bunun aksine bir durum 
olsaydı, eski Başbakanın savunmasını, anılan parayı kesinlikle vermediği iddiasına dayandırması 
gerekirdi. Böyle bir savunma ve yalanlama yapılmadığına göre, anılan paranın kendisi tarafından 
dolandırıcılara ödendiği bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Zaten, kesinleşen mahkeme ka
rarıyla da bu husus doğrulanmaktadır. Nitekim, komisyonumuzun çoğunluk kararında da bu du
rumlar belirleyici bir unsur olmuştur. 

Her iki mahkeme safahatında ve komisyonca yürütülen soruşturma safhasında açıklığa kavuş
turulmayan tek husus, dolandırıcılara ödendiği anlaşılan paranın, ne maksatla verildiği hususudur. 
Gerçi bu husus, dolandırıcılar tarafından siyasî maksatlı olarak verlidiği şeklinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatılmıştır) 

BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
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HÜSEYİN AKGÜL (Devamla) - ...ifade edilmiş ise de, parayı veren tarafından bu konuda 
suskun kalındığı için, 1050 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin, paranın harcanmasıyla ilgili getir
diği düzenleme sebebiyle kesin bir hükme varmak mümkün değildir. 

Esasen, bu nokta, konumuz açısından çok fazla da önem arz etmemektedir. Önemli olan, dev
letin parasının bir grup dolandırıcıya kaptınlmasıdır; hem de adı kullanılarak dolandırıcılık yapılan 
emekli Orgeneral Necdet Öztorun tarafından, daha önceden, 11 Aralık 1995 tarihinde devletin yet
kili makamlarına, adının kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı resmen ihbar edilmiş olmasına rağ
men. 

Bu noktada, olayı basit bir dolandırıcılık olarak görmek mümkün değildir; çünkü, ne Başba
kan sıradan bir vatandaştır ne de dolandırılan para Başbakanın şahsî parasıdır. Dolandırılan para 
devletin parası, dolandırılan da mevzuatımıza göre bu devlet parasını titizlikle ve yerinde harca
maktan sorumlu olan bir başbakandır. Dolayısıyla, hiçbir mazeret, devletin parasının bir başbakan 
tarafından bir dolandırıcıya kaptırılmasını mazur gösteremez. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

HÜSEYİN AKGÜL (Devamla) - Sayın Başkanım, toparlıyorum. 

BAŞKAN - Lütfen... 

HÜSEYİN AKGÜL (Devamla) - Özetle, komisyon üyeleri çoğunluğunca, bu gerekçeler
le, olayımızda Sayın eski Başbakanın, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci 
maddesi gereğince kanunda sayılan maksatlarla kullanılması yetki ve sorumluluğu kendisine 
tevdi edilen örtülü ödenek parasını, kanunun öngördüğü maksatlarla kullanmayarak devleti za
rara uğratmış ve görevini kötüye kullanmış olduğu; Maliye eski Bakanının ise, konuyla doğru
dan ilgisini kuracak somut bir bilgi ve belge olmadığı için bir kusurunun olmadığı vicdanî ka-
naatina varılmıştır. 

Vicdanî kanaatlarle oluşmuş olan komisyon kararımızı, Yüce Meclisin değerli üylerinin vic
danî kararlarına arz eder, hepinizi, şahsım ve komisyon üyeleri adına en derin saygılarımla selam
larım. (MHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, raporda, Maliye eski Bakanı İsmet Attila hakkında soruşturma 
açılmaması, eski Başbakan Tansu Çiller'in ise, Yüce Divana şevki istenmektedir. İçtüzüğü
müzün 112 nci maddesinin beşinci fıkrası "Komisyonun Yüce Divana sevk etmeme yönün
deki raporlarının reddi, ancak, Yüce Divana şevke dair verilen ve sevk kararının hangi ceza 
hükmüne dayanacağını gösteren bir önergenin kabulüyle mümkün olur" hükmünü taşımak
tadır. 

Bu hükme göre, Başkanlığımıza Maliye eski Bakanı İsmet Attila'nın Yüce Divana şevkine da
ir bir önerge de verilmemiştir. Bu itibarla, rapor, Maliye eski Bakanı İsmet Attila için benimsen
miştir. 

Şimdi, komisyonun raporunun eski Başbakan Tansu Çiller'in Yüce Divana şevkiyle ilgili hük
münü oylarınıza sunacağım. 
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Anayasanın 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ve İçtüzüğün 112 nci maddesinin altıncı fık
rasına göre Yüce Divana sevk kararı alabilmesi için, üye tamsayısının salt çoğunluğunun kabul 
oyu, yani, 276 kabul oyu gerekmektedir. Açık oylamada, kabul oyu 276'nın altında olduğu takdir
de, Yüce Divana sevk kabul edilmemiş olacaktır. Bu nedenle, oylamayı, açık oylama şeklinde ya
pacağız. 

Şimdi, açık oylamanın şekli için Genel Kurulun kararını alacağım. Açık oylamanın, elektro
nik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Oylama için 3 dakika süre veriyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, (9/27) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun, 

eski Başbakan Tansu Çiller hakkındaki kararının açık oylamasında 312 arkadaşımız oy kullanmış; 
kabul 145, ret 123, çekimser 44'tür. 

Bu sonuca göre, rapor kabul edilmemiş ve böylece, eski Başbakan Tansu Çiller'in Yüce Diva
na şevkine mahal olmadığına karar verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, saat 18.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.. 

Kapanma Saati: 17.52 

® 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Murat SÖKMENOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Hüseyin ÇELİK (Van), Vedat ÇINAROĞLU (Samsun) 

o 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 122 nci Birleşimin ikinci Oturumunu açıyorum. 
20 nci Yasama Döneminde Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu ve 59 arkadaşı tarafından 

verilen, Istanbul-Kurtköy Havaalanı ihalesi için hazırlanmış olan protokol hükümlerini dikkate al
madan ihalenin NATO ENF Dairesi tarafından gerçekleştirilmesini sağlamak suretiyle görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla eski 
Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge ve (9/18) esas numaralı Meclis Soruş
turması Komisyonu raporu üzerindekigörüşmelere başlıyoruz. 

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

A) GÖRÜŞMELER (Devam) 
3. - 20 nci Yasama Döneminde Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu ve 59 Arkadaşı Tara

fından Verilen Istanbul-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 inci Maddesine Uyduğu 
İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 
nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve (9/18) Esas Nu
maralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/18) (S. Sayısı: 506) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Hazır. 
Meclis Soruşturması Komisyonunun 506 sıra sayılı raporu, daha önce sayın üyelere dağıtılmış 

ve ilgili eski bakana da gönderilmiştir. 
Rapor üzerindeki görüşmelerde Komisyona, şahısları adına 6 milletvekiline ve hakkında so

ruşturma açılması istenen eski bakana söz verilecektir. 
Konuşma süreleri, Komisyon için 20 dakika, şahıslar adına söz alan milletvekilleri için 10'ar 

dakikadır. Son söz, hakkında soruşturma açılması istenilen eski bakana ait olup, süresizdir. 
Rapor üzerinde söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: Nevşehir Milletvekili ismail Çe

vik, İstanbul Milletvekili Nazlı Ilıcak, izmir Milletvekili Işın Çelebi, Uşak Milletvekili Mehmet 
Yaşar Ünal, Samsun Milletvekili Erdoğan Sezgin, istanbul Milletvekili Sulhiye Serbest. 

ilk söz, Nevşehir Milletvekili Sayın ismail Çevik'in. 
Sayın Çevik, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

(1) 506 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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İSMAİL ÇEVİK (Nevşehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul-Kurtköy Hava
alanı ihalesi için hazırlanmış olan protokol hükümlerini dikkate almadan, ihalenin NATO ENF Da
iresi tarafından gerçekleştirilmesini sağlamak suretiyle görevini kötüye kullandığı iddiasıyla eski 
Başbakan Mesut Yılmaz hakkında kurulan (9/18) esas numaralı Soruşturma Komisyonunun rapo
ru üzerinde, söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, 20 nci Dönem Parlamentosundan bize intikal eden, 21 inci Dönem 
Parlamentosunun sonuçlandırmak zorunda olduğu bir dizi dosyayla karşı karşıya kaldık. Evleviyet-
le, mevcut dosyaları soruşturarak gerekli ve yeterli incelemeyi yapmak, hukuka, ahlaka ve vicdana 
uygun kararlar vererek söz konusu dosyaları sonuçlandırmak, bütün milletvekilleri için anayasal bir 
yetki ve görevdir. 

Çok değerli milletvekilleri, görev aldıkları komisyonlarda, yasal yetkilerini kullanarak, süresi 
içerisinde görevlerini tamamlamışlardır. Ancak, birkısım siyasîlerimiz, komisyonlarca verilen ka
rarların siyasî olduğu, yolsuzlukla mücadeleyi şiar edinmiş komisyon üyesi sayın vekillerin taşra 
siyasetçisi olduğu gibi, maksadını aşan eleştiriler yapmışlardır. 

Birkısım medya ve mensupları, sayın parlamenterlerin açıklamalarını da gerekçe göstererek, 
hükümet yıkıp, hükümet kurmuşlardır. Aynı basın kuruluşları, bir gün, komisyonların aklama pak
lama komisyonu olduğunu söyleyip, Yüce Parlamentoyu da aynı isnatla suçlarken, diğer gün, ve
rilen kararın siyasî olduğunu, sayın milletvekillerinin sorumluluklarını hatırlatmak gibi, âdeta, Par
lamentoyu idare eden, emir veren, pervasız bir tavır sergilemişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Parlamentoyu idare etmeye çalışan medya mensupları, hadlerini 
"Yüce Parlamento üyelerinin ceza ehliyetleri incelenmelidir" diyecek kadar aşmışlar ve küçülmüş
lerdir. 

Parlamento üyelerimiz, seçim bölgelerinde, önce, partilerinden aday olarak seçilmiş; sonra, 
seçmenin beğenisine sunularak ve seçilerek Parlamentoya gelmişlerdir. Burada, temsilî sistemin 
gereği olarak, halkı temsil etmektedirler, aleyhine yazı yazan, hakaret eden basın mensubunu da 
temsil etmektedirler. Bu durumun idrak edilmemesi basiretsizliktir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Yüce Parlamentomuz ve üyeleri hakkında, hakaret 
derecesine varan söylemler karşısında, Yüce Parlamentonun manevî şahsiyetine hakaret eden, üye
lerine hakaret eden söylemleri takip ederek gerekli hukukî muameleleri yapacak, dava açacak ve 
davalarını takip edecek hukuk müşavirliğimiz var mıdır; varlıklarını ne zaman hissettireceklerdir?! 

Saygıdeğer milletvekilleri, birçok meselemizde olduğu gibi, Meclis soruşturmalarında da, ko
misyonlar, yasal görevlerini tamamladıktan sonra, Anayasamızın, komisyonlarımızın anayasal da
yanağı olan 100 üncü maddesi tartışmaya açılmıştır. Bu durum, halk nezdinde, Parlamentonun gü
venilirliğini zedeleyen bir durumdur ve sori derece zararlıdır. İnsanımız, Anayasanın değiştirilme 
zorunluluğu dahi olsa, hükmün uygulanma aşamasında tartışılması karşısında, Parlamento mensup
larını kastederek "Anayasayı da kendilerine benzetecekler ya da kendi ihtiyaçları için kendilerine 
göre değişiklik yapacaklar" diyor. Parlamentomuz, Anayasamızı gözden geçirerek, 1980 kalıntısı 
hükümleri çıkarmak suretiyle, 21 inci Yüzyılda, Türk Milletine, Türk Devletine yaraşır, uygun bir 
Anayasa yapma yeteneğine sahip değil midir? 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; (9/18) esas numaralı Soruşturma Komisyonu, 20 nci 
Dönem Doğru Yol Partisi Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu ve 59 arkadaşı tarafından verilen 
soruşturma önergesiyle kurulmuştur. 24.10.1996 tarihinde, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Demir
yolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaat Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşlet-
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mesi Genel Müdürlüğü tarafından imzalanan protokolle, İleri Teknoloji Endüstrisi Parkı (İTEP) 
kapsamında yer alan İstanbul Kurtköy Havaalanı inşaatı işinin ihalesiyle ilgili tekliflerin değerlen
dirilmesinin, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, DLH ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi persone
linden oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılması ve Savunma Sanayii Müsteşarlığının, uy
gun gördüğü takdirde, komisyonda, üniversite veya diğer kuruluşlardan da temsilci görevlendirile
bileceği karar altına alınmıştır. 

Arz ettiğim protokol gereği, 1997 yılında İstanbul-Pendik Kurtköy Havaalanı uçuş üniteleri 
inşaatı işine ait keşif özeti, ihale yapılmak üzere hazırlanmıştır. Altyapıyı kapsayan bu projenin, 
1997 yılı fiyatlarıyla genel toplamı 7 trilyon 500 milyar liradır. İhalenin bu çerçevede yapılması 
beklenirken, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın özel talimatları doğrultusunda, protokol önemsenme
den, ihalenin NATO ENF Dairesi tarafından gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 

17 Nisan 1997 tarih ve 19434 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3348 sayılı Ulaştırma Bakan
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine göre, devletçe yaptırılacak ha
va meydanları, bunlarla ilgili tesislerin, alakalı kuruluşlarla işbirliği yaparak, plan ve programları
nın hazırlama, araştırma, etüt, istikşaf, proje, keşif, şartname ve inşaat ile bakım ve onarımları yap
mak ve yaptırmak, yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara devretmek kaydı yer almakta iken, fi
nansmanı NATO tarafından karşılanmayan ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı Fonundan sağlanan 
havaalanı inşaatı proje ve keşifleri, özel bir müşavir firmaya yaptırılmış ve keşif özetine, kuvvet 
santralı, enerji nakil hattı ilave edilmiştir. 

Keşif yapmakla görevli kuruluşun görüşü, onayı alınmadan ve 1998 yılı birim fiyatları açık
lanmadan, hayalî rakamlarla, ihale, iki firmaya, 1998 fiyatlarıyla, 18,067 trilyon bedelle ihale edil
miştir. O tarihte Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1998 yılı fiyatlarının belirlenmesinde esas alınacak 
katsayı 1,73'tür. Bu keşfin, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının belirlediği katsayıyla çarpılması ha
linde, 1998 yılı fiyatı 12,975 trilyon TL olmaktadır. NATO ENF Dairesince yaptırılan ve sözü ge
çen ilave işle birlikte, 13,4 trilyonu geçmemektedir. İki keşif arasında 4,6 trilyon Türk Lirası fark 
oluşmaktadır. İş, NATO ENF Dairesince teklif usulüyle yapıldığı cihetle, bu fark, 9 ilâ 9,5 trilyo
na ulaşmaktadır. 

Zikredilen hususların, sözü edilen protokolü hiçe sayarak, keyfî olarak ve yetkilerini aşarak 
verdiği talimat, Türk Ceza Kanununun görevi kötüye kullanma suçu oluşturduğu gerekçesiyle, 
Anayasamızın 100 üncü, İçtüzüğümüzün 107 nci maddesi uyarınca, eski Başbakan Mesut Yılmaz 
hakkında Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi gereğince Meclis soruşturması açılması teklif 
edilmiş ve kabul edilmiştir. 

Komisyon üyesi arkadaşlarımız, çalışmalarını hassasiyetle sürdürerek, bilgi ve belgeleri ince
lemiş, ilgili şahıslar dinlenerek sonuca varılmıştır. 

Sonuç olarak; karar öncesi projenin ihale edilmesinde Savunma Sanayii Müsteşarlığının ihma
linin söz konusu olduğu, bu nedenle, hakkında yasal işlem yapılması için suç duyurusunda bulu
nulmasının gerektiği; eski Başbakanın, görevi ve sorumluluğunu düzenleyen Anayasamızın 112 
nci maddesine göre sorumlu tutulamayacağı, ihalelerde artırma ve eksiltmelerde Başbakanın so
rumlu tutulamayacağı, sorumluluğun ihaleyle ilgili komisyonlara ait olacağı, oluşturulan bilirkişi 
heyetince, ihalenin NATO ENF Dairesine verilmesinden sonra gerçekleştirilen proje değeri ile De
miryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilen proje de
ğeri arasında farklılığın tespit edilmesine imkân bulunmadığı; sayılan nedenlerle, faille fiil arasın
da illiyet bağının kurulamadığı tespit edilmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Buyurun efendim. 

İSMAİL ÇEVİK (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün komisyonlar ve ko
misyona mensup değerli milletvekilleri, hukuka, ahlaka uygun, vicdanî kanaatlerini komisyon ça
lışmalarında ve kararlarında ortaya koymuşlardır. Özellikle, Milliyetçi Hareket Partili üyeler, 18 
Nisan 1999 seçimleriyle birlikte Parlamentoya girmişlerdir; bu sebeple, oluşturulan komisyonların 
ne davacısı ne de davalısıdır. Bu sebeple, en objektif kararı verebilecek durumdadırlar. 

Soruşturma komisyonlarının kurulmasına neden olan iddiaları doğrulayacak bulgu ve belgeye 
rastlanamadığından, komisyon, oy çokluğuyla, ilgilinin Yüce Divana şevkine gerek olmadığına ka
rar vermiştir. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çevik. 
Şimdi, söz sırası, İstanbul Milletvekili Sayın Nazlı Ilıcak'ta. 
Buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 
AYŞE NAZLI ILICAK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul-Kurtköy 

Havaalanı ihalesiyle ilgili, şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
20 nci Yasama Döneminde, memleket, bir uçtan bir uca, yolsuzluk söylentileriyle çalkalanı

yordu. Sonunda, Anasol-D hükümeti, Türkbank ihalesindeki çarpık ilişkiler ve çetelerle yakın mü
nasebet dolayısıyla düştü. 

İstikrar adına, geçtiğimiz hafta, Mesut Yılmaz'ın yargılanmasına gerek olmadığı kararı, bu Yü
ce Meclisten çıktı. Oysa, Yılmaz, hükümet kurulurken, 9 Mayıs 1999'da "Yüce Divanda yargılan
mak istediğim için Bakanlar Kuruluna girmedim" diye, açıkça, ifadede bulunmuştu. Demek, böy
le bir ifade, samimî bir ifade değildi. Demek, o zaman, bir koalisyon çatısı altına gireyim de koru
nayım diye düşünüyordu. MHP'nin direncini kırmak için, belki de bu beyanlarda bulunmuştu. Bu
gün de, istikrar adına, hükümet ortağına baskı yapma hakkını kendinde görüyor, "ya sev, ya terk 
et" diyor, "eğer bize güvenmiyorsanız hükümeti bozun" gibi bir tehdit ileri sürüyor. 

İstikrar... Değerli milletvekilleri, acaba, istikrar nedir? Irak'ta, Saddam Hüseyin yıllardır işba
şında; Irak'ta, istikrarlı bir yönetim var. Suriye'de, Hafız Esad öldü, onun oğlu işbaşına geliyor; ora
da da istikrarlı bir yönetim var. Küba'da ise, kırk yıllık istikrarın adı Castro. Ama, nedense, bu bi
çim istikrar demokratik ülkelerde hiç de hoş karşılanmıyor, hiç de benimsenmiyor. Acaba, biz, Irak 
gibi, Suriye gibi veya Küba gibi ülkelerin izinden gidip istikrar mı arayacağız, yoksa Clinton'dan 
hesap soran Amerika'yı mı, Kohl'ün yakasına yapışan Almanya'yı mı örnek alacağız? 

Yılmaz'ı Mecliste aklamadan önce, neden Anayasanın 100 üncü maddesi, daha önce teklif 
edildiği gibi değiştirilmek suretiyle yargının önü açılmadı?.. Ben, aslında, burada da bir samimiyet
sizlik görüyorum; çünkü, mademki, burada, siyaseten bir tavır alınıyor; o zaman, Anayasanın 100 
üncü maddesi değiştirilebilir ve yargı organına, soruşturma komisyonu raporları intikal edebilirdi; 
ama, bu yapıldığı takdirde, şundan hiç şüpheniz olmasın ki, bu kadar önemli deliller, bu kadar 
önemli veriler karşısında, Yılmaz, takipsizlik kararı almayacaktı ve yargılanacaktı. Mesut Yılmaz 
sade bir vatandaş olsaydı, elbette yargılanacaktı. Neden? Kısaca özetlemeye çalışayım. 

Eyüp Aşık'ın çetelerle konuştuğunu biliyorum diyen bir başbakan, Çakıcı-Korkmaz Yiğit iliş
kisini bilmesine rağmen, onu, önce ihaleye, sonra da basına sokan bir başbakan, GSM'lerde, Kurt
köy Havaalanı inşaatında devleti trilyonlarca lira zarara sokan bir başbakan... El kesesinden sulta
nım, develer olsun kurbanım... Bu ne tesadüf; acaba, herkes ağız birliği etmişçesine, el ele verip, 
Mesut Yılmaz'ın günahına mı giriyor? 
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Burada, siyaseten bir suçlanma değil, siyaseten bir aklanma söz konusu. Anavatan Partisi Ge
nel Başkanı, güç odaklarıyla ilişkilerini hükümet ortağı olmak için kullanıyor ve daha sonra da, bu 
konumundan istifade ederek kendisini aklamaya çalışıyor. 

Bir örnek vermek istiyorum: Bugünkü Kurtköy Komisyonu, geçtiğimiz yasama döneminde de 
kurulmuştu. O zaman da başkanı, DSP'li Sayın Necati Albay'dı. O zaman, o komisyon, Yüce Di
vana sevk istikametinde bir karar vermiş; ama, birtakım siyasî kulisler rol oynadığı için, yazılan ra
por, bir türlü Meclise inememiş ve bu yüzden, yeniden, bu dönem, bu komisyon kurulmuş ve ne 
tesadüf ki -Sayın Yılmaz hükümetin içinde yer aldığı için- bu komisyon, bu defa da, Sayın Yıl-
maz'ın Yüce Divana şevk edilmemesi istikametinde bir karar vermişti. 

Peki, kısaca özetlemeye çalışayım; bu Kurtköy meselesi, neyin nesidir: Savunma Sanayii İcra 
Komitesi -ki, üç kişiden oluşmaktadır; Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Millî Savunma Baka
nı- 7 Ekim 1996'da, Başbakan Vekili Tansu Çiller, Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı 
ve Millî Savunma Bakanı Turhan Tayan'ın imzalarıyla, Kurtköy Havaalanı inşaatını, Ulaştırma Ba
kanlığı bünyesinde olan ve havameydanları yapma ihtisasına, yetkisine sahip olan Demiryolları, 
Limanları ve Hava Meydanları İnşaal Genel Müdürlüğüne -ki, kısaca DLH diye bahsedeceğiz-
DLH'nın sorumluluğuna vermiştir. Savunma Sanayii Müsteşarlığı da, bu inşaatın finansmanını sağ
layacaktır. Tarih: Ekim 1996. Aradan beş altı ay geçmiş; bu beş altı ay içerisinde DLH, yani Ulaş
tırma Bakanlığı bünyesindeki havameydanları yapmakla sorumlu olan kurum, üzerine düşen bütün 
yükümlülükleri yerine getirmiştir. Savunma Sanayii Müsteşarlığına, ihale komisyonunu oluştura
cak isimleri bildirmiştir, uygulama projelerini, keşif icmalini, teknik şartnameleri Müsteşarlığa 
göndermiştir; hatta, haziran 1997'de, ihale ilanının taslağı bile hazır hale gelmiştir. Tam ihale ya
pılacakken hükümet değişmiş, Refahyol gitmiş ve yerine Mesut Yılmaz'ııi Başbakanlığında Ana-
sol - D kurulmuştur ve Anasol - D'nin ilk işlerinden biri, yeniden Savunma Sanayii İcra Komitesi
ni toplayıp, DLH'nın sorumluluğunda olan bu inşaatı, NATO ENPe devretmek olmuştur. Orada, 
Başbakan olarak Sayın Mesut Yılmaz'ın imzası var, Millî Savunma Bakanı olarak Sayın İsmet Sez-
gin'in imzası var ve yine, Genelkurmay Başkanı olarak Sayın İsmail Hakkı Karadayı'nın imzası var. 

Neden NATO ENPe devredildi diye sorduğumuzda... Çünkü, NATO ENFin birim fiyatları, 
DLH'nın kat be kat üstünde. Ayrıca, her ay bir fiyat eskalasyonu uyguladığı için, inşaat çok daha 
pahalıya mal oluyor ve geniş katılımlı bir ihale açma imkânı yok. Onların, son derece imtiyazlı 
"NATO müteahhitleri" denilen bir grup müteahhidi var. 

Neden NATO ENPe devredildi diye sorduğumuzda "gecikme sebebiyle devredildi..." denmiş
tir. Sayın Mesut Yılmaz, Komisyona gelip verdiği ifadede de "bu inşaat 1988'den beri gecikmiştir, 
bir an önce gerçekleşsin diye NATO ENPe devrettik" demiştir. Oysa, deminden beri izah ettiğim 
gibi, bu gecikmenin müsebbibi DLH değildir. O zaman, niye, daha ehven fiyatlarla inşaatı gerçek
leştirecek bir kurumu devredışı bırakıyorsunuz da, NATO ENFi bu işle sorumlu tutuyorsunuz?.. 

Ayrıca, 1988'de, daha oranın arsası alınmamıştı; o zaman, daha, kamulaştırma gerçekleşme
mişti. 1993'te master plan hazırlandı ve daha, 1996 Ekiminde, DLH, Savunma Sanayii Müsteşarlı-
ğıyla birlikte görevlendirildi. Dolayısıyla, bir gecikme yok; çünkü, Haziran 1997'ye gelindiğinde, 
ihaleye hazır vaziyette; ama, siz, DLH'yı devredışı bırakıyorsunuz ve çok daha pahalı olan bir in
şaatı NATO ENPe yaptırıyorsunuz. 

1997 fiyatlarıyla DLH'nın önkeşif bedeli 7,5 trilyon liraydı. Buna mukabil, NATO ENF, yine 
1997 fiyatlarıyla 18,8 trilyon liralık bir bedelle ihaleye çıkmıştır. Arada çok büyük bir fark vardır 
ve sonunda, ilave işlerle ve demin izah ettiğim gibi, aylık fiyat eskalasyonlanyla, bu inşaat 42,5 
trilyon liraya mal olmuştur. Yani, tekrar hatırlatmak istiyorum; DLH'nın önkeşif bedeli 7,5 trilyon 
lira; NATO ENF işe 18,8 trilyonla başlıyor, 42,5 trilyon lira olarak sona eriyor. 
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Şimdi, burada şunu ileri sürebilirler: Efendim, DLH'nın önkeşfi kesin değil; 7,5 trilyon liranın 
zaten çok üstüne çıkacaktı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen toparlar mısınız efendim... 
AYŞE NAZLI ILICAK (Devamla) - O zaman, biz, dedik ki, birim fiyatları birbiriyle muka

yese edelim. Birkaç örnek vermek istiyorum: 
Sözgelimi, DLH'da her cins zeminde toprak kazısı yapılması ve depoya atılması, metreküp he

sabıyla, 172 000 lira, NATO ENF'de 1 100 000 lira. 
Emniyet tel örgü metresi, aynı kalitede, DLH'da 3 milyon lira, NATO ENFde 14 milyon lira. 
Çapı 8,12 betonarme DLH'da 54 milyon lira, NATO ENFde 210 milyon lira. 

Üstelik, DLH bu işin uzmanı; başarıyla, çok sayıda havaalanı gerçekleştirmiş durumda. Şim
di, denilebilir ki, efendim, bu, İleri Teknoloji Endüstri Parkı (İTEP) kapsamında bir havaalanıdır; 
dolayısıyla, askerî niteliktedir. Hayır, bu, sivil nitelikte bir havaalanıdır ve dolayısıyla, bu işin uz
manı olan DLH'dan alınması için hiçbir sebep yoktur. Bunun askerle irtibatı, sadece, işletmeden el
de edilen gelirin Savunma Sanayii Müsteşarlığına gitmesidir. Bu, zaten, yine gidecektir; ama, siz, 
önce, bunun finansmanını yapan Savunma Sanayii Müsteşarlığını milyonlarca dolar zarara soktu
nuz; bunun altını çizmek istiyorum. 

Şimdi, hiçbir gecikme olmamasına rağmen, gecikmeyi ileri sürerek, acaba, Sayın Mesut Yıl
maz -bu cevabı verecek mi, bilmiyorum- niçin bu görevi, bu yetkiyi DLH'dan almıştır? Belki, de
nilebilir ki, tek başına Mesut Yılmaz sorumlu değil, icra komitesinde üç imza var; ama, bu araştır
ma, bu soruşturma, Sayın Başbakan Mesut Yılmaz için açıldığı için, bizim konumuz, Mesut Yıl
mazla sınırlıdır, gecikmenin müsebbibi olmamasına rağmen. 

BAŞKAN - Efendim, toparlar mısınız lütfen. 
AYŞE NAZLI ILICAK (Devamla) - Bu da, çeşitli raporlarla belirlenmiş olmasına rağmen, 

daha ucuz yapacak bir kurumdan, bu iş, alınıp, niçin NATO ENF'e verilmiştir? Acaba, 28 Şubat sü
recinde birilerinin hoşuna mı gitmek istenilmiştir; yoksa, meşhur, o maruf müteahhitlerle ilişkiler 
mi vardır? Ben, bunu öğrenmek istiyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ilıcak. 
Efendim, şimdi, söz sırası, İzmir Milletvekili Sayın Işın Çelebi'de. 
Buyurun efendim. 
IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Kurtköy Projesi, sadece basit bir 

havaalanı değildir. Özellikle, uzay teknolojisine uygun olarak hazırlanan ve stratejik, çok boyutlu, 
ileri teknoloji endüstri parkı ve havaalanı projesidir ve Savunma Sanayi Müsteşarlığının yürüttüğü 
proje, Savunma Sanayiinin İcra Komitesinin kararıyla, durmuş olan projeyi harekete geçirmek için, 
ciddî bir çalışmanın yapılması için karar alınmış ve sonuçta, bu karar, iki yılda bu projenin bitme
sini, çekirdek havaalanının, 3 300 metrelik iki pistin bitmesini sağlamıştır. 

Proje bitirilmiştir. Duran projenin bitirilmesi, sanıyorum, çok önemlidir. Türkiye'nin çok te
mel meselesi, işlerin, on yıl, yirmi yıl uzayıp gitmesidir. 

Şimdi, ihale işleri, neden DLH'dan alınıp da, NATO Enfrastrüktür Dairesine verildi; neden fi
yat farkı ortaya çıktı diye soruluyor. Fiyat farkı, son derece cüzi miktarda ortaya çıkmıştır; ama, 
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proje iki yılda bitmiştir. Proje, kaliteli biçimde bitmiştir. DLH'nın yürüttüğü projelere, isterseniz, 
bir örnek vereyim: Atatürk Havalimanının üçüncü pisti beş yıldır sürüyor; 4,5 trilyona başladı; 34 
trilyonda hâlâ bitmedi. 

Değerli arkadaşlar, eğer biz, bu projenin bitmesini istiyorsak, 22 tane havaalanını bitirmiş NA
TO ENPe bu projenin verilmesinden daha mantıklı hiçbir şey olamaz. Bunu, ben söylemiyorum; 
birçok uzman kişi söylüyor. Ayrıca, bu, raporda, bilirkişi raporunda da belirtiliyor. Burada, ciddî 
bir iş konuşuyoruz; ciddî analiz yapmadan konuşmamayı rica ediyorum. Şurada, ciddî bilirkişi ra
porunda deniliyor ki: "10 kişi, 10 firma ihaleye girdi; teknik heyet, bu ihaleyi sonuçlandırdı. Ba-
kanlıklararası Altyapı Kurulu bu ihaleyi onayladı ve bu iş devreye girdi." Artı, bilirkişi, raporu uy
gun görüyor; bilirkişi teknik heyeti, maliyetler açısından uygun görüyor. Artı, benim yaptığım in
celemelerde de görüyoruz ki, ortada, takdir edilecek bir uygulama var. 

Şimdi, ben, Başbakanın, Genelkurmay Başkanının ve Millî Savunma Bakanının birlikte aldı
ğı bu kararın geciken... Proje, 1988'de başlamış; ileri teknoloji üretimine dönük bir proje ve gele
ceğimizi belirleyecek, GAP'tan sonra en önemli projelerden biri. 1994-1995 yılına gelinmiş; kamu
laştırmalar yapılmış, master plan yapılmış ve proje durmuş. Duran projeyi, Sayın Mesut Yılmaz ha
rekete geçirmiş. Şimdi, bu projenin harekete geçmesi ve havaalanının bitmesi yeterli değil. Ben, 
burada, çok açıkça ifade ediyorum: Biz, buna benzer işlere, yüz kere de, bin kere de yeniden imza 
atarız. Bu işler, doğru işlerdir. Otoyollar ne kadar doğruysa, 1 milyon araba üretmek, 1 milyar do
lar ihracat yapmak için kurulan Ford fabrikasıyla ilgili işlemler ne kadar doğruysa, bu iş, bin kere 
daha doğrudur ve bin kere, yüz bin kere, biz, bu işe imza atarız ve bunun için, mahkemelere git
mek, sıkıntı çekmek, çile çekmek gerekiyorsa, binlerce işsiz insanın sorununu çözmek için, biz, bu 
çileye katlanmaya razıyız; çünkü, doğru bir iş yapıyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, proje durmuştur. Projenin durduğu noktada, bir yığın modernizasyon pro
jeleri yurtdışına verilirken, burada bakım onarım üniteleri kurulması, teknoparkların kurulması, 
yüksek teknoloji enstitülerinin kurulması gibi entegre bir proje dururken... Dünyada ülkelerin yüz
de 15'i teknoloji üretmektedir. Eğer, Türkiye, gelişmiş, kalkınmış bir ülke olacaksa, dünyada say
gın 10 ülkeden biri olacaksa, teknoloji takip eden, teknoloji üreten bir ülke konumuna gelmesi ge
rekiyorsa, bu projeyi gerçekleştirmek zorundadır. Bundan sonra, hükümetin, bu projeyi hızlandır
ması gerekir. Bu projenin ilk ayağı, ilk çekirdeği bitmiştir. 

Şimdi, bu proje, biraz önce söylediğim gibi, durduruldu; çünkü, bu projeye inanılmadı. Daha 
çok, biz, verelim, dışarıda bu modernizasyon projeleri yapılsın, dışarıdan yılda 5 milyar dolarlık sa
vunma harcamalarını, hep teknoloji satın alalım, transfer edelim, hazır araç gereç alalım; hayır... 
Türkiye, artık, bu teknolojiyi, ileri teknolojiyi, elektronik, avionik gibi önemli teknolojik gelişme
leri üretir, yerli üretimle sağlar hale gelmek zorundadır; eğer, dünyada gelişmiş bir noktada olmak 
istiyorsak. 

Değerli arkadaşlar, biz, bu projenin, durmuş olan bu noktadan harekete geçirilmesiyle iftihar 
ediyoruz. Kurtköy Projesinde şu önemli soru sorulmamıştır: Bu proje, peki, 1994'te, 1995'te bitiril-
seydi, 1996'da bitirilseydi, durdurul masaydı, Türkiye ne kazanacaktı; 500 milyon dolar kazanacak
tı. Kimse, bu kaybolan 500 milyon doların hesabını sormuyor. Ben diyorum ki, Türkiye'de işleri 
yapmaktan dolayı insanlar hesap veriyor; ama, yapmamaktan dolayı niye hesap sorulmuyor? 

Biz, otoyollarda bu kadar iş yaptık; ama, otoyollarda işler durdu. O Adana-Pozantı-Gazian-
tep'ten geçen otoyolun, Türk ekonomisine, GAP'a kazandıracağı ekonomik değeri hiç kimse düşün
medi. Ekonomik değeri düşünmediğimiz gibi, kayıplarını da düşünmedik. Hiç kimse,'otoyollarda 
bizleri yargılarken, bu otoyolların durmasından doğan kayıpları bugün yargılamıyor. 
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Şimdi, bu kan davasının durması gerekiyor. "Çamur at izi kalsın" mantığının bitmesi gereki
yor. Türkiye'nin potansiyelini kullanamayan, gücünü harekete geçiremeyen insanlar ve Türkiye'yi 
anlamayan insanlar, iş yapmak isteyen insanlara daima kırmızı kart gösteriyorlar. Ama, biz, bıkma
yacağız. Gelecekteki en önemli beklentimiz ne? Bu tür yatırımları bitirmek, bu projeleri zamanın
da bitirmek ve yabancı sermayenin daha hızlı gelmesini sağlamak. İşte, Atatürk Havalimanında 
yap-işlet-devretle dışhatlar terminalini iki yılda bitirdik. Türkiye kazanıyor. Teknoloji ve yaratıcı
lığın gelişmesini sağlamak, işsizlik sorununu çözmek. Biz bunları yapacak insanlarız. Bunun için 
bizim suçlanmamız, burada, böyle, hiç ciddî incelemeye dayanmayan birtakım soruşturma önerge
lerinin verilmesini de ciddîye almıyoruz. Verin... Bu Mecliste bize iftira edin, verin; ama, biz, bu 
ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce söylediğim gibi, ilgililerin beyanlarından, yapılan çalışmalar
dan, incelemelerden, belge ve delillerden, burada, soruşturma komisyonunun kararı doğrudur. Hiç
bir şekilde Yüce Divana gitmeye gerek yoktur; çünkü, yapılan işler, ülkenin yararına olan işlerdir, 
doğru işlerdir. Geciken projeye, duran projeye, zamanın Başbakanı, Genelkurmay Başkanı ve Mil
lî Savunma Bakanı "yürü" demiştir. Ha, o kuruluş yapmış da, bu kuruluş yapmamış... O, bürokrat
ların arasındaki tartışmadır. Kim yapmıştır? Millî Savunma Bakanlığına bağlı NATO dairesi, 22 
havaalanını yapan daire. Kaliteli yapmıştır. 3 300 metrelik pist, sordum uzmanlarına, hakikaten ka
liteli bitmiş. 

Şimdi, bu komisyonda yapılan çalışmalar, bu yapılan işlemlerin hukuka uygun olduğunu, hak
lı olduğunu söylüyor. Ben şunu açıkça söylüyorum: Biz, eğer, bu anlamsız soruşturma önergeleri
ni kan davası biçiminde vermeseydik, bugün, burada, Trafik Yasasını görüşüp geçirecektik; bura
da, Yerel Yönetim Yasasını geçirecektik. Burada, Türkiye'yi durduruyoruz arkadaşlar. Bu iftira ve 
kan davası anlayışından vazgeçmemiz lazım. 

Ben çok açık söylüyorum: Biz, ülkemizin geleceği için, bütün bu iftira ve karalama kampan
yalarına göğüs gererek bu yola devam edeceğiz; çünkü, biz, bu teknolojik gelişimin, Türkiye'nin 
gelişiminin, GAP'ta olduğu gibi, otoyollarda olduğu gibi, teknoparklarda, Kurtköy'de, bu projeler
de gerçekleşmesini sağlayacağız. Biz doğru yaptık. Bugün de doğru yaptık, dün de doğru yaptık, 
yarın da doğru yapacağız. Yüzbin kere, bir milyon kere doğru yapacağız ve on milyon kere imza 
atacağız. Türkiye'nin geleceği için, bu gençler için, bu işsiz insanların sorunlarını çözmek için, Yü
ce Divan da olsa, mahkeme de olsa, yılmadan, bıkmadan, binlerce defa, bu işlere imza atacağız. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 
Uşak Milletvekili Sayın Mehmet Yaşar Ünal; buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 
MEHMET YAŞAR ÜNAL (Uşak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
İstanbul-Kurtköy Havaalanı ihalesi için hazırlanmış olan protokol hükümlerini dikkate alma

dan ihalenin NATO ENF Dairesi tarafından gerçekleştirilmesini sağlamak suretiyle görevini kötü
ye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla eski 
Başbakan Mesut Yılmaz hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergeyle ilgili olarak söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu konuda soruşturmanın açılması için önemli iki iddia vardır: Birisi, bu 
ihalenin DLH'den alınarak NATO ENF Dairesine verildiği; ikincisi de, devletin zarara uğratıldığı 
konusudur. 
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Ben size-dağıtılmış olan bilgilerden bu konuyla ilgili bazı başlıkları geçmek istiyorum: Bir ön
ceki hükümet döneminde yapılan çalışmaların yeteri kadar hızlı gerçekleşmemesi üzerine, Millî Sa
vunma Bakanı imzasıyla, 27 Kasım 1996 tarihinde -yani, Mesut Yılmaz'm Başbakan olmasından 
önceki hükümet döneminde- DPT ve DLH'ye şu yazı gönderilmiştir: "... DLH yatırım programın
da gözüken Kurtköy Havaalanı projesi inşaat ve ihalesinin bu kuruluş tarafından yapılacak olması
nın, yatırımın gerçekleşme süresini uzatacağı ve inşaat maliyetlerini önemli ölçüde artıracağı; bu 
sebeple, ihalenin, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından açılmasının daha uygun olacağı" husu
sundan bahsedilerek, havaalanı projesinin DLH yatırım programından çıkarılması istenmiştir; ya
ni, bir önceki hükümet döneminde. 

Buradan anlaşıldığına göre, Mesut Yılmaz'm kurduğu 55 inci hükümetten önceki hükümet, bu 
yetkiyi DLHÎ'den geri almıştır. 

İkinci olarak, 3 Ekim 1997 tarihi itibariyle Genelkurmay Başkanlığınca Savunma Sanayii 
Müsteşarlığına gönderilen yazıda, Genelkurmay Başkanınca projenin Başbakan ve Millî Savunma 
Bakanına takdim edilmesi direktifinin verildiği, ayrıca, İTEP Projesinin, master plana uygun ola
rak, proje bütünlüğü bozulmadan millî stratejik hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmesi amacıy
la, yazı ekiyle belirtilen yönetim teşkilatının kurulması ve çalışma takviminin esas alınmasına ka
rar verildiği ifade edilmiştir. 

Komisyonda bizim dinlediğimiz bilirkişi ve tanıkların beyanlarından anlaşılacağı üzere, pro
jenin, Başbakan Mesut Yılmaz'a takdimi ve ardından Başbakanlık konutunda, konuyla ilgili bakan
ların, müsteşar, genel müdür ve diğer kamu görevlilerinin katıldığı geniş çaplı bir istişare toplantı
sı yapılmış ve bundan sonra da, Savunma Sanayii İcra Komitesi, 10 Kasım 1997 tarihinde yeni bir 
karar alarak, projenin yürütülmesi görevini, bu kez NATO ENF Dairesine vermiştir. Bu İcra Ko
mitesinde, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Millî Savunma Bakanı bulunmaktadır; yani, tek ki
şinin aldığı bir karar değildir. 

Sonuç itibariyle, 31.12.1999 tarihinde bu işin yüzde 99,25'inin tamamlandığı ve böylece inşa
atın birinci ve ikinci kısımları için ilave işler, diğer metraj farkları ve fiyat artışlarıyla birlikte, top
lam 42 trilyon 477 milyar lira ödeme yapıldığı anlaşılmıştır. Bu sözleşmeye ilave edilen iş oranı
nın da yüzde 44 olduğu ayrıca belirtilmiştir. 

İkinci iddia olan devletin zarara uğratıldığı konusunda bizim dinlediğimiz ilgililer ve uzman
lar, bu konuyu saptayamadıklarını, yani, devletin zarara uğratıldığını tespit edemediklerini bize 
söylemişlerdir. Böylece, Sayın Mesut Yılmaz'm, burada devleti zarara uğrattığı tespit edilememiş
tir. Komisyonumuzun kararı da bu yönde, yani, Yüce Divana gönderilme isteğinin reddi yönünde 
çıkmıştır. Bu konuyla ilgili olarak, benim oyum da o yönde çıkmıştır. 

Bilgilerinize arz eder, saygılar sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünal. 
Şimdi, söz sırası, Samsun Milletvekili Sayın Erdoğan Sezgin'de; buyurun efendim. 
ERDOĞAN SEZGİN (Samsun) - Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; siyasî ve sosyal haya

tımızda, geçmiş dönemlerde, mahkemelerin dahi konjonktürel kararlar verdiğine hepimiz şahit ol
duk. Bu soruşturma raporları üzerindeki görüşmelerde, konjonktürel düşünce ve soruşturma rapor
ları üzerinde siyaset yapan sayın üyeleri gördükçe, bu açılan soruşturma komisyonları raporları 
üzerinde ve bunun hukukî statüsü üzerinde bir nebze durmak istiyorum. 

Açılan Meclis soruşturmaları, komisyonlarca neticelendirilmiş ve Yüksek Heyetinizin huzur
larına gelmiş bulunmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, her zaman, yasama görevi yapmıyor. 
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Bu kez, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yaptığı iş, adlî ve idarî nitelikte, kendi üyeleri hakkında 
soruşturma komisyonlarının raporlarını müzakere edip, sayın bakan ve başbakanların icraatları 
hakkında yolsuzluk varsa, Yüce Divana sevk olayıdır; yani, bir yerde, aynen, hazırlık tahkikatı ya
pan cumhuriyet savcıları veya sorgu hâkimleri gibi, dava açma, başka bir deyişle, iddianame tan-
zimiyle, Yüce Divana sevk olayıdır. Yapılan iş, hazırlık tahkikatı yapan, dava açıp açmayacağına 
karar veren bir cumhuriyet savcısından farkı yoktur. 

Değerli milletvekilleri, bu görev, bize, Anayasa tarafından tevdi edilen sorgu hâkimliği göre
vidir. Hâkimler, kararlarına, toplanan delillere ve vicdanî kanaatlerine göre karar verirler; bu karar
larını, muhatap kişilerin siyasî kimliğine, mensup oldukları partiye göre vermezler. Verirlerse ne 
olur; tek şey olur, vicdanlarını karalarlar. 

Biz, burada, yedek ve emanet vicdanları kullanarak değil, kendi vicdanımızı kullanarak karar 
veriyoruz; mesuliyeti, vebali, tamamen, herkesin kendisine aittir. Uygulanan bugünkü sistem, siya
setçinin siyasetçiyi yargıladığı sistemdir. Evrensel hukuk kuralları, dünyadaki uygulamalar, tabiî 
hâkim ilkesine aykırı olan bu durumu, hiç kimsenin siyasal amaçla kullanmaya ve dejenere etme
ye hakkı yoktur. Doğru Yol Partisinin İkinci Demokrasi Programında Yüce Divana şevkle ilgili 
önerdiği düzenlemeleri, bugünkü siyasî partilerin gündeme getirmiş olmalarından dolayı, çok bü
yük memnuniyet duyuyor ve bunu ifade etmek istiyorum. 

İçerisinde bulunduğumuz ve uyguladığımız bu sistemde, her şey parmak sayısına bağlıdır; ço
ğunluğunuz varsa suçsuz, çoğunluğunuz azsa suçlusunuz. Tabiî hâkim ilkesi ve tabiî mahkeme 
prensiplerine uygun olarak, bu statüyü, bu prosedürü ve Anayasanın 100 üncü maddesini değiştir
me zamanı çoktan gelmiş ve geçmektedir. 

Eğer, bu uygulamalar böyle giderse, bakınız neler oluyor. Biraz önce, Sayın Tansu Çiller hak
kında örtülü ödenek soruşturma komisyonu raporu görüşüldü. Bakınız, burada, mahkeme kararı ne 
diyor: "Bu durumdan dolayı, davalının bir özensizlik, ihmal ve teseyyüp gösterdiği düşünülemez." 
Karar devam ediyor: "Davalının, parayı, partisi ve kendi ailesi menfaati için harcamadığı dosya 
kapsamından kesinlikle anlaşılmıştır." Diyen kim; bağımsız Türk yargısı. Şimdi, soruşturma ko
misyonu raporuna geçiyorum. 

Komisyon raporunda, Sayın Çiller'in ihmali de var, kusuru da var, parayı partisi, kendisi ve ai
lesinin menfaati için harcadığı kanaatiyle Yüce Divana sevk kararı veriliyor. Komisyon, burada, 
resmen Anayasanın 138 inci maddesini ihlal ediyor. 

Değerli milletvekilleri, Anayasanın 138 inci maddesinin son fıkrasını yüksek müsaadeleriniz
le okumak istiyorum: "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorun
dadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez" diyor. Bu, Anayasa
nın amir hükmüdür, bir bakanlığın talimname veya genelgesi değildir. Mahkeme kusur, ihmal yok
tur diyor, siz, siyasî heyet olarak vardır diyorsunuz; mahkeme, paranın partisi, kendisi ve ailesinin 
menfaati için harcanmadığını söylüyor, siz, harcandı diyorsunuz; bu, nasıl vicdanî bir karar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ERDOĞAN SEZGİN (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ERDOĞAN SEZGİN (Devamla) - ... bu kararları verenler, acaba emanet vicdan mı kullandı

lar. 
Değerli milletvekilleri, yetki ve salahiyetimizi, lütfen, ciddî bir şekilde gözden geçirelim. Bu 

çatı, bu Türkiye, bu Büyük Millet Meclisi hâkimin uygulayacağı kanunları değiştirebilir; ama, 
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hâkimin ve bağımsız mahkemelerin verdiği kararları asla değiştiremez. Değiştirdiği takdirde, Ana
yasa ihlal edilmiş olur, anayasal suç işlenmiş olur. En azından, bu temel kuralı, bu yüce çatı altın
da görev yapan arkadaşlarımızın idrak etmelerinde zaruret vardır. 

Kurtköy Havaalanına geliyorum. Kurtköy Havaalanı soruşturma önergesini veren arkadaşın, 
komisyonda verdiği raporda, "bu önerge, esasında, soruşturma önergesi olarak değil de, araştırma 
önergesi olarak verilmesi daha doğru olurdu" beyanına aynen katılıyorum. Bu ihalede, devlet zara
rı rakam olarak olabilir; ancak, ihale aşamalarındaki protokoller, sözleşmeler, keşif bedelleri, her 
şey, bürokratik kademelerde cereyan etmiştir; soruşturmaya muhatap olan ilgili Sayın Başbakanın 
dahil olmadığı, imzasının bulunmadığı, yetkisinin olmadığı açıkça görülmektedir. O nedenle, bu
rada, Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın devleti zarara soktuğu konusunda bizde kanaat hâsıl olma
mıştır. Eğer, bu konuda araştırma yapılmak isteniyorsa, ihale aşamalarında, bürokratik kademeler
de yapılan usulsüzlükler hakkında, hükümet bir teftiş raporu hazırlatarak, bürokratlara, burada ku
suru olan kişilere mahkeme yolu açabilir. 

Değerli milletvekilleri, bu Yüce Mecliste, bu çatı altında, bu soruşturmalar üzerinden hiç kim
se siyaset yapmaya kalkmasın. Az önce bahsettiğim konuda, bir sayın üye "ben, Sayın Çiller'in ku
suru, ihmali olduğu kanaatinde değilim" dediler; ama, oylama geldiği zaman, oy verdiler. Buradan 
da anlaşılıyor ki, gruplar, ister istemez, komisyondaki üyeleriyle bir ilgi, bir irtibat kuruyorlar. 

Çok değerli hukukçu diye kendilerini takdim edenlere soruyorum: Mahkeme kararlarındaki 
muhalefet şerhlerini okuyup, burada Yüksek Heyetin kafasını karıştırmak isteyenlere söylüyorum: 
Refah Partisi hakkında da Yüce Divanda kapatma kararı çıktı, orada da muhalefet vardı. Oradaki 
muhalefette de "parti kapatılmamalıydı" diyordu. Peki, Refah Partisi kapatılmadı mı? (DSP sırala
rından "süresi doldu Sayın Başkan" sesleri) 

BAŞKAN - Efendim, süresini kullanıyor da onun için... 
ERDOĞAN SEZGİN (Devamla) - Hemen bağlıyorum... 
BAŞKAN - Demin, 5 dakikaya ayarlı idi, süresini kullanıyor efendim. Yani, bize inanmıyor

sanız, elektronik cihaza inanın bari. 
Sayın Sezgin, size söylemedim, müdahale eden arkadaşlara söyledim. 
ERDOĞAN SEZGİN (Devamla) - Benimle mi ilgili Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Hayır, arkadaşlara söyledim. 
Buyurun, bitirin sözünüzü. 
ERDOĞAN SEZGİN (Devamla) - Kimse, temiz siyaset uğruna, bu soruşturma komisyonla

rında, Meclisin yasama görevi dışında, Anayasa hükümleri gereğince verilmiş bu tür görevleri ya
parken, çok ciddî, vicdanî mesuliyetlerini Yüce Heyete hatırlatmak istiyor ve bu konuda yasal dü
zenlemelere, sonuna kadar destek vereceğimi arz ediyor, Yüce Heyete saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Şimdi, söz sırası, İstanbul Milletvekili Sayın Sulhiye Serbest'te. 
Buyurun efendim. DSP sıralarından alkışlar) 
SULHİYE SERBEST (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla se

lamlıyorum. 
Günlerdir Meclis kulislerinde ve kamuoyunda tartışılan soruşturma komisyonlarının doğru ka

rar verip vermediğinin ve en önemlisi, bizler soruşturma komisyonlarına seçilen milletvekili arka
daşlarımızın, parti çıkarlarını önplanda tutarak, oylamaları yönlendirdiğimiz ve hatta parti grup 
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başkanlığından talimatla oyladığımızı bile düşünenler oldu. Pekâlâ sizler, hepimiz, burada, ülkemi
zin menfaatlarını korumaya andiçmedik mi? 

Ben şahsen şuna inanıyorum: Türkiyemizi süratle kalkındırmalıyız, zamanla yarışmalıyız. Ko
misyonda yer alan Demokratik Sol Partili arkadaşlarımız olarak, hiçbir zaman adalet ile siyaseti 
karıştırmadık. Demokratik Sol Parti her zaman bunu savundu ve savunmaktadır. Asla parti ayırım
cılığı, kişileri karalama ve yıpratma politikası yapmadık ve yapmıyoruz. 

Yasalarımız açıktır, insanlar yargılanır; ama, suç sabit olmadıkça kimse kimseye çamur ata
maz, atmamalı. Bir soruşturma komisyonu üyesi olarak ben ve partili arkadaşlarımız, soruşturma 
konusuyla ilgili tüm delilleri inceledik ve verdiğimiz kararlan vicdanımızı dinleyerek verdik. 

Ben, şahsen, Sayın Mesut Yılmaz hakkındaki, lstanbul-Kurtköy Havaalanı inşaatı ihalesiyle 
ilgili soruşturma komisyonunda görev aldım. "Görevini kötüye kullandı" suçlamasıyla Meclis so
ruşturması önergesi veren Zonguldak Milletvekili Sayın Ömer Barutçu ve 59 arkadaşına ve hatta 
burada bulunan değerli tüm milletvekili arkadaşlara sesleniyorum; lütfen ülke meselelerine tek ta
raflı bakmayalım, havaalanı olsun, liman olsun, projeleri ve yatırımları bir bütün olarak ele alalım 
ve üretelim; çok kısa zamanda çok tesis üretelim; artık para demek zaman demektir. 

Deniliyor ki: "Sayın Mesut Yılmaz, havaalanı inşaatının bir an önce bitirilmesi için devlete ek 
külfet getirdi." Doğrudur; ama, burada, bizim, soruşturma komisyonu üyeleri olarak, teknik, küçük 
detaylardan öteye düşünmemiz gereken başka şeyler yok mudur? Ülkemiz ihtiyaç duyduğu bir ha
vaalanına kavuşmuştur. Keşke, devlet yatırımlarındaki tüm bürokratik engeller kaldırılsa ve proje
lerimizi daha kısa zamanda gerçekleştirebiİsek. 

Yıllardır ihale bedelleri tartışılıyor. Devlet, tasarruf adına en küçük yatırımları bile geciktiri
yor. Devletimize asıl zarar veren yıllardır yarım bekletilen yatırımlar değil midir? Dolayısıyla, bu 
havaalanının projesini bekletmeden uygulamaya koyan idarî kadroya teşekkür etmemiz gerektine 
inanıyorum. Sanırım, diğer partili arkadaşlarım da aynı şeyleri düşünmüşlerdir. 

Halkımızı temsilen biz Meclisteyiz ve gelişmeleri tüm boyutuyla ele almalıyız. Aynı anda, bir 
KİT Komisyonu üyesi olduğumdan, ekonomik olarak yeni yapılanmalara, yeni düzenlemelere sü
ratle gitmeliyiz, dünya ülkeleriyle rekabet edebilmeyiz; korkmadan, cesurca gitmeliyiz. 

Ve muhalefet!.. Sizler, bizi desteklemelisiniz. Demokratik Sol Parti ve hükümet ortaklarımız 
ve sizler, gelin, hep birlikte üretelim. 

Saygılarımı sunarım efendim. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmak üzeredir; ancak, soruşturma komisyonu raporu 

üzerindeki görüşmeler tamamlanmak üzere oduğu için, bitimine kadar sürenin uzatılmasını oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Komisyon Başkanı söz istemişlerdir efendim, 
Buyurun Sayın Albay. 
(9/18) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI NECATİ 

ALBAY (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; (9/18) esas numaralı Meclis Soruştur
ması Komisyonunun, Kurtköy Havaalanı soruşturması konusuyla ilgili olarak görüşlerimizi arz et
mek için söz almış bulunuyorum; sizleri saygıyla selamlıyorum.. 

Değerli arkadaşlarım, ileri teknoloji ve endüstri parkı, yani, kısaltılmış adı İTEP olan, Kurtköy 
Havaalanına, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanından müteşekkil Savunma İcra 
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Komitesinin 19 Mart 1988 tarih ve 88/2 sayılı kararıyla, yaklaşık, on yıl önce başlanılmıştır. Proje 
uygulamaya yönelik ilk adım, takriben, yirmialtı yıl içinde tamamlanması öngörülen çok yönlü, 
çok amaçlı bir kapsama sahip bulunmaktadır. 

Proje master planı hazırlama çalışmalarına Nisan 1990'da başlanılmış ve master plan çalışma
ları 11 Ocak 1993 tarihinde tamamlanmıştır. Projenin gerçekleşmesi amacıyla, 1998 yılında İstan
bul, Pendik-Kurtköy mevkiinde 13 kilometrekarelik bir arazinin istimlaki tamamlanmıştır. 

Projenin başlıca amaçları askerî, endüstriyel-ticarî, sosyal-kültürel, ekonomik-ticarî olmak 
üzere dört temel başlık altında toplanılabilmektedir. 

Askerî amaç: Türk Silahlı Kuvvetlerinin artan modernizasyon ihtiyaçlarının karşılanmasını te-
minen, Savunma Sanayii Destekleme Fonuna sürekli gelir imkânı yaratacak mahiyette bir yatırı
mın gerçekleştirilmesi, savunma sanayii faaliyetlerinin teknolojik bazda desteklenebilecek endüst
riyel bir altyapının tesisi ve ihtiyaçlar çerçevesinde askerî amaçlı uçuşların gerçekleştirilebileceği 
bir havaalanı projesidir. 

İkinci amaç, endüstriyel-ticarî amaç : Bölgede, elektronik havacılık ve savunma sanayi alan
larında teknoloji üretecek, pazarlayacak bir ortam hazırlanması ve bölgenin, benzer teknolojilerin 
birbirlerini etkilemesiyle yeni buluşların ortaya çıkarılacağı bir merkez haline getirilmesi. Bu 
amaçla, bölgede serbest bölge statüsünde bir ileri teknoloji endüstri parkıyla Ortadoğu ve Balkan
ların en büyük havacılık, bakım, onarım ve modernizasyon tesislerini kapsayan bir havacılık mer
kezinin de kurulması öngörülmüştür. 

Sosyokültürel amaç: Başta İstanbul'un ve özellikle de Marmara Bölgesi Anadolu yakasının 
ikinci havaalanı ihtiyacını karşılamak üzere, uluslararası bir havaalanının, bölgede teşkil edilecek 
dinamik, bilimsel ve teknolojik altyapıdan yararlanarak, nitelikli personel yetiştirmek üzere bir üni
versite ve yüksek teknoloji enstitüsünün, bir bütün olarak, bölgenin çehresini değiştirecek, modern 
ve örnek yerleşim birimlerinin tesisleridir. 

Dördüncü amaç, ekonomik-ticarî amaç ise; yukarıda anılan amaçların gerçekleştirilmesi neti
cesinde, bölgede yapılacak 760 milyon doları kamu, 9,24 milyar doları özel sektör olmak üzere 10 
milyar dolarlık yatırım, bağlı olarak yaklaşık yıllık 3,5 milyar dolarlık bir ciro sağlanması suretiy
le Savunma Sanayii Destekleme Fonuna yıllık asgarî 350 milyon dolar gelirin temini yanı sıra, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetine de yıllık 200 milyon dolar gelir temin edecek bir projedir. 

Bölgede yatırımların tamamlanmasıyla birlikte, toplam 35 000 kişilik doğrudan, 90 000 kişi
lik de dolaylı olarak bir işgücü yaratılmış olacaktır. 

Çok yönlü amaçlara sahip proje çerçevesinde, çalışmaların 1997 yılı sonuna kadar sınırlı kal
masının başlıca nedeni, Savunma Sanayii Destekleme Fonu gelirlerinin azalmasından kaynaklan
mıştır. 1993 yılından itibaren fon gelirlerinde yapılan iyileştirmeler sonucu, Savunma Sanayii Müs
teşarlığının kullanabileceği kaynaklar beş yıl öncesine göre yüzde 100 artırılmıştır. 

Diğer taraftan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgedeki tehditte herhangi bir azalma olmaması
na bağlı olarak artış gösteren modernizasyon ihtiyaçları, Savunma Sanayii Destekleme Fonu gelir
lerinin daha da artırılması zaruretini gündeme getirmiştir. Bu zaruretten dolayı, beş değişik unsur
dan müteşekkil İTEP Projesinin, öncelikle Uluslararası Havaalanı Bakım Onarım Merkezinin ta
mamlanıp, Savunma Sanayii Müsteşarlığına ivedi gelir kazandırılması gündeme gelmiştir. 

Havaalanı inşamın öncelikle başlatılması, yalnızca Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ge
lir sağlamasını amaçlamakla sınırlı kalmamaktadır. Bilindiği üzere, İstanbul'un artan hava trafiği 
neticesinde, bir taraftan, Atatürk Havaalanının tevsiine gidilmiş, diğer taraftan da, Cengiz Topel, 
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Çorlu, Kurtköy ve Silivri Havaalanlarının yapılması, esasen, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yıllık 
programlara alınmıştır. 

İleri Teknoloji Endüstri Parkı Havaalanı Projesi (İTEP) kapsamında geliştirilecek olan Pendik 
Kurtköy Havaalanı, Ulaştırma Bakanlığımız yatırım programında yer almasına rağmen, kaynak ye
tersizliği sebebiyle gerçekleştirilememiştir. Dolayısıyla, Pendik Kurtköy Havaalanı inşaı bir taraf
tan Ulaştırma Bakanlığının yatırım programında gerçekleştirilmesine, diğer taraftan da, Savunma 
Sanayiî Destekleme Fonu gelirlerinin artmasına ve askerî ihtiyaçlarımızın karşılanmasına hizmet 
etmek üzere, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından ele alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, adı geçen havaalanı, memleketimizdeki diğer sivil havaalanları gibi 
münhasıran sivil havacılığa hizmet amacıyla inşa edilmemektedir. Nitekim, şu anda, 13 kilometre
kareyi aşan bir sahaya sahip olan İTEP arazisinin mücavir alanlarında yer almakta olan Orman Ba
kanlığına ait arazinin irtifak hakkının alınması ve hazineye.ait arazilerin devredilmesiyle, arzu edi
len askerî ihtiyaçların karşılanması da planlamalara dahil edilmiştir. Bu nedenle, Savunma Sanayii 
İcra Komitesinin 7 Ekim 1996 tarih 96/8 sayılı kararı doğrultusunda, İTEP Projesinin ilk safhasını 
teşkil edecek havaalanı inşaı ihalesinin gerçekleşmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu karar doğrultusunda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Devlet Limanları, Havaalanları İnşa-
tı Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında 24 Ekim 1996 
tarihinde imzalanan bir protokolle, yapılacak işler belirlenmiştir. Bu arada, Ulaştırma Bakanlığıy
la yapılan ortak çalışmalar neticesinde, pist, paralel taksi yolu, terminal ve otopark apronlarından 
oluşan altyapı tesislerine ilişkin bazı adımlar atılmış; ancak, çeşitli idarî ve teknik sorunlar nede
niyle, müşahhas ilerleme sağlanması mümkün olmamıştır. Bunun üzerine, projenin bir an önce ger
çekleştirilmesi ye havaalanı inşaatının başl atı I abil meşini teminen, aynı bakanlık içerisinde, çok da
ha hızlı bir koordinasyon sağlanabileceği gerçeği de dikkate alınarak, Millî Savunma Bakanlığı 
bünyesinde, sivil ihtiyaçlar yanında askerî ihtiyaçlara da cevap verebilecek benzer projeleri başa
rıyla gerçekleştirmiş bulunan NATO Enfrastrüktür Dairesine sorumluluk verilmesi hususu, Başba
kan Sayın Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığında, Millî Savunma Bakanı, Ulaştırma ve Bayandırlık Ba
kanlarından, bakan, müsteşar, ilgili genel müdür ve daire başkanlarının iştirakiyle yapılan durum 
değerlendirme toplantısında gündeme gelmiş ve bu toplantıda, projenin havaalanı inşamın da, bu
güne kadar NATO standartlarında yurt çapında yapıp işletilen 26 havaalanıyla çok geniş tecrübesi 
ve bilgi birikimi bulunan Millî Savunma Bakanlığı NATO Enfrastrüktür Daire Başkanlığı tarafın
dan yürütülmesinin yerinde olacağı kanaatine varılmıştır. 

Yukarıda belirtilen toplantıda varılan mutabakat sonucu, İTEP Projesinin ilk safhasını teşkil 
edecek olan havaalanı inşaı uygulamaya aktarma kararı, 3238 sayılı Kanun hükümlerine göre ku
rulmuş bulunan, Sayın Başbakan, Sayın Genelkurmay Başkanı ve Millî Savunma Bakanının üye 
bulundukları Savunma Sanayii İcra Komitesinin 7.11.1997 tarih ve 97/12 sayılı Kararıyla alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, netice olarak, Savunma Sanayii İcra Kurulu kararının 1996 yılı ekim 
ayında alınmasına karşın ve görevin DLH'ya verilmiş olmasına karşın, 1997 Kasım ayına kadar, 
konuyla ilgili olarak herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir. Ancak, konuyla ilgili keşif özeti ha
zırlanmış, proje taslakları hazırlanmıştır ve işe fiilen başlanılmadığı için, Savunma Sanayii Müste
şarlığının acilen kaynak girişine ihtiyacı olduğu için, bu havaalanı projesinin bir an evvel gerçek
leştirilmesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı tarafından da, müteaddit defa
lar, Sayın Başbakan Mesut Yılmaz'a brifinglerle aktarılmıştır. Dolayısıyla, bu işin hızlandırılabil
mesi için, bir an evvel gerçekleştirilebilmesi için, bu konuda oldukça tecrübesi bulunan NATO Alt
yapı Tesisleri Daire Başkanlığına görev verilmiştir. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

(9/18) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI NECATİ 
ALBAY (Devamla) - 1998 yılı ocak ayında temeller atılarak, 31 Aralık 1999 tarihinde işin yüzde 
99,8'i tamamlanmıştır. 

İşin keşif bedeli 18,8 trilyon liradır. İşin şu ana kadarki harcanan, yani, bitişe yakın değeri de 
42,5 trilyon lira civarındadır. Bu aradaki farkın nereden geldiği sorulacak olursa, yapılan şartname 
ve mukavelelerde aylık fiyat artışlarının zam olarak müteahhitlere verileceği ihalede belirtilmiştir, 
şartnamelerde gösterilmiştir. Dolayısıyla, burada devletimizin fazladan bir para ödemesi söz konu
su değildir. 

Komisyonumuzda yapılan değerlendirme sonucu, konuyla ilgili olarak Yüce Divana gitmeme
si yönünde oy kullanılmıştır. 

Bilgilerinize saygıyla arz ediyorum efendim. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

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 uyarınca Başkanlığa verilmiş bir önerge vardır. 
Şimdi, bu önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul-Kurtköy Havaalanı ihalesi için hazırlanmış olan protokol hükümlerini dikkate alma
dan ihalenin NATO ENF Dairesi tarafından gerçekleştirilmesini sağlamak suretiyle görevini kötü
ye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla hak
kında Meclis soruşturması önergesi verilen eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ile ilgili olarak ku
rulan (9/18) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporuyla, önergede isnat olunan suç
ların işlenmediği gerekçesiyle, eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz'ın Yüce Divana şevkine mahal 
olmadığına karar verilmiştir. 

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

Bu nedenle, önergemizin kabulü ile eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz'ın Türk Ceza 
Kanununun 240 inci maddesi uyarınca yargılanmak üzere Yüce Divana şevkine karar verilmesi 
için Anayasanın 100 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 112 nci maddelerine gö
re işlem yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 29.6.2000 

Hüseyin Kansu Nazlı Ilıcak 

İstanbul İstanbul 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, bu önergeyi oylarınıza sunacağım. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve İçtüzüğün 112 nci 
maddesinin altıncı fıkrasına göre, Yüce Divana sevk kararı alınabilmesi için, üye tamsayısının salt 
çoğunluğunun kabul oyu; yani, 276 kabul oyu gerekmektedir. 
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Açık oylamada, kabul oyu 276'nın altında olduğu takdirde, Yüce Divana sevk kabul edilmemiş 
olacaktır. Bu nedenle, oylamayı açık oylama şeklinde yapacağız. 

I 
Açık oylamanın şekli hakkında, Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Üç dakika süre veriyorum; buyurun. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Ahmet Mesut Yılmaz hakkındaki (9/18) esas numaralı Mec

lis Soruşturması Komisyonu raporu üzerine Yüce Divana şevkine dair önergenin açık oylamasına, 
237 arkadaşımız iştirak etmiştir; 57 kabul, 175 ret, 5 çekimser oy kullanılmıştır. 

Bu sonuca göre, önerge kabul edilmemiştir. 
Böylece, soruşturma komisyonu raporu kabul edilmiş; yani, eski Başbakan Ahmet Mesut Yıl-

maz'ın Yüce Divana şevkine mahal olmadığına karar verilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 20.30'a kadar birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.21 

© 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.35 

BAŞKAN: Başkanvekili Murat SÖKMENOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Hüseyin ÇELİK (Van), Vedat ÇINAROĞLU (Samsun) 

© — 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 122 nci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Şimdi, dördüncü sırada bulunan, 20 nci Yasama Döneminde Çanakkale Milletvekili Nevfel 

Şahin ve 56 arkadaşı tarafından verilen, Karadeniz sahil yolunun devamı olan yolların ihalesinde 
usulsüzlük yaparak devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci mad
desine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında Anayasanın 100 
üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge ve 
(9/19) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 

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

A) GÖRÜŞMELER (Devam) 
4. - 20 nci Yasama Döneminde Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 56 Arkadaşı Tarafın

dan Verilen, Karadeniz Sahil Yolunun Devamı Olan Yolların İhalesinde Usulsüzlük Yaparak Dev
leti Zarara Uğrattığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıy
la Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı Yaşar Topçu Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 
nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge ve Meclis Soruşturma
sı Komisyonu Raporu (9/19) (S. Sayısı: 507) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Meclis soruşturması komisyonunun 507 sıra sayılı raporu, daha önce sayın üyelere dağıtılmış 

ve ilgili eski bakana gönderilmiştir. 
Rapor üzerindeki görüşmelerde komisyona, şahısları adına 6 milletvekiline ve hakkında soruş

turma 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: İstanbul Milletvekili Mustafa 

Verkaya, Ordu Milletvekili İhsan Çabuk, Bursa Milletvekili Oğuz Tezmen, Ordu Milletvekili Se
fer Koçak, Muş Milletvekili Sabahattin Yıldız, Trabzon Milletvekili Orhan Bıçakçıoğlu. 

İlk söz, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Verkaya'da. 
Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi en 

derin saygılarımla selamlıyorum. 
Bahse konu olan soruşturma komisyonunun ilgi alanı içerisindeki dosya, bilindiği gibi, Kara

deniz sahil yoluyla alakalı, Karadeniz sahil yolunun ihaleleri sırasında usulsüzlük yapıldığı iddi
asıyla, Sayın Yaşar Topçu hakkında soruşturma yapılmasıyla alakalıdır. 

Özellikle, bu soruşturma önergesinin niçin verildiği, hangi şartlarda verildiği de bizce önem
lidir. 

(1) 507 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Soruşturma önergesi, Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 56 arkadaşı tarafından verilmiş, 
17.4.1998 tarihinde de Meclis Başkanlığına ulaştırılmıştır. 

Bu soruşturma önergesini verenleri, bugün, salonda görememenin de üzüntüsü içerisindeyiz. 
Çünkü, soruşturma önergeleri ve bu önergeler doğrultusunda kurulmuş olan komisyonların verdik
leri kararlar, ciddî bir şekilde tartışmaya açılmıştır. "Vicdanî kararlar mı verilmiştir, siyasî kararlar 
mı verilmiştir" şeklinde, birkısım siyasîlerimiz tarafından çeşitli tenkitler yöneltilmiştir; ancak, biz 
şundan çok daha büyük endişe duyduk: Bu soruşturma önergelerini verenler, eğer o gün vicdanî ka
naatleri doğrultusunda bu önergeleri ortaya koymuş idi iseler, bugün de bu salonda olmak gibi bir 
mecburiyetle de karşı karşıyadırlar. (MHP ve DSP sıralarından alkışlar) Ama yok, sadece siyasîle
rin üzerine bu büyük devlete, Büyük Türk Milletine hizmet etme anlayışı içerisinde olan siyasîle
rimiz üzerine, bakanların üzerine, başbakanların üzerine tükürmek kastıyla bunları yapmışlarsa, 
bugün, bu salonda gördüğümüz gibi, tükürdüklerini de yalamak mecburiyetindedirler. (MHP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bütün bu soruşturma komisyonları kurulurken, bütün bu soruşturma önergeleri verilirken, 
Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde değildi. Birilerinin açtığı belayı, biri
lerinin ortaya koyduğu yükü kaldırmaya mecbur olduğumuz için bu işin altındayız, bu görevin için
deyiz. Aksi takdirde, başkalarının zannettiği gibi, bu tür kararların üzerinden veyahut bu tür siyasî 
birtakım iftiralara varan davranışların üzerinden siyaset yapmaya da tenezzül etmeyecek kadar, 
Türk Milleti tarafından sevildiğimizin farkındayız. (MHP sıralarından alkışlar) 

Burada bu konularla ilgili görüşlerimizi çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Doğrudan doğ
ruya dosyaya bir hukuk adamı gözüyle bakmaya gayret ediyoruz. Dosya münderecatından ayrılma
dan, hukukun üstünlüğü prensibinden kopmadan ve hepsinin ötesinde de, vicdanımızla baş başa ka
larak, verdiğimiz kararı savunmaya gayret ediyoruz. Bu soruşturma önergesi verildikten sonra, ku
rulan komisyonun devam eden ciddî çalışmaları sırasında, dosya münderecatında gördüğümüz de
lilleri çok dikkatlice incelemeye gayret ettik, şunu gördük: Nevfel Şahin ve arkadaşlarının vermiş 
oldukları önerge ve o önergeye dayanak teşkil eden ihalenin yapılmasından bir gün önce, Doğru 
Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Ekinci tarafından noterde resmîleştirilen bir ih
bara dayandırılıyor; yani, ihaleden bir gün önce bir kişi geliyor, Sayın Hasan Ekinci'ye "yapılacak 
olan Karadeniz sahil yoluyla ilgili 6 parçalık ihaleden filan yerdeki işi Anavatan Partisinin kasası 
olarak bilinen Cengiz İnşaat alacaktır"diyor ve bunun yanında, iki firma daha sayıyor, zikrediyor, 
bunların da Anavatan Partili olduğunu söylüyor ve bu ihbar üzerine, Ankara 7 nci Noterliğinde bu 
ihbar tespit ettiriliyor ve resmileştirilmiş oluyor. 

İhaleler üç gün süreyle devam etmiştir, 30-1 ve 2; yani, 30 Eylül 1997 salı günü sabahı ve ay
nı gün öğleden sonra, 1 Ekim 1997 sabahı ve yine aynı gün öğleden sonra olmak üzere, 2 Ekim 
1997 tarihinde ve aynı günün öğle saatinden sonra yapılmak kaydıyla 4 parça halinde ihale yapılı
yor ve bitiriliyor. Bu ihalelerin bitirilmesinden hemen sonra, Doğru Yol Partisinin Genel Başkan 
Yardımcısı Hasan Ekinci Bey, noter tarafından resmîleştirilmiş elindeki belgeyi kamuoyuna dek
lare ediyorlar "bu ihaleye fesat karıştırılmıştır, bu ihalelerde usulsüzlük yaptırılmıştır, yapılmıştır" 
diyorlar. Dolayısıyla, 56 arkadaşlarını da yanlarına alarak, Nevfel Şahin Beyin dilekçesiyle, Mec
lis Başkanlığına başvuruluyor ve soruşturma yapılması talep ediliyor. Bütün mesele, oradan itiba
ren başlıyor. Karadeniz sahil yoluyla ilgili serancamın başlangıç noktası burası. 

Daha sonra, o günkü Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Yaşar Topçu, ortaya konulan bu iddia 
karşısında mahkemeye başvuruyor, savcılığa başvuruyor ve Sayın Yaşar Topçu'nun Ankara Cum
huriyet Başsavcılığına başvurmasından sonra, gerekli hukukî... 
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(Mikrofon elektronik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 

MUSTAFA VERKAYA (Devamla) - ...incelemeler yapılıyor ve savcılığın vermiş olduğu ka
rarda, ileri sürülen iddiaların kısmen tutturulmuş olduğu, kısmen doğru olduğunun tespiti yapılıyor 
ve bunun hemen arkasından, Sayın Yaşar Topçu Beyin ihale komisyonu başkanlığını yapan ve iha
le komisyonunda bulunan şahıslarla ilgili, Sayın Hasan Ekinci Bey tarafından cumhuriyet başsav
cılığına şikâyette bulunuluyor. Cumhuriyet başsavcılığı da, ilgili şikâyeti inceledikten sonra, bu 
ihale komisyonunda görev alan bürokratları tam manasıyla aklıyor; yani, yargının verdiği kararda 
"bu sizin ileri sürdüğünüz ihaleye fesat karıştırma suçu, yani, Türk Ceza Yasasının 205 inci mad
desinde muhtevasını bulan suç burada işlenmemiştir" deniliyor; dolayısıyla, Sayın Yaşar Topçu 
hakkında da, o günkü Bayındırlık ve İskân Bakanı olması sebebiyle ben takibat yapamam, çünkü 
dokunulmazlığı vardır kararını veriyor. 

Bütün bunlar devam etmiş olmasına rağmen, tartışma bitmemiştir, bitirilmemiştir. Biz, bura
da, ihaleye fesat karıştırılıp karıştırılmadığını değil, Sayın Topçu'nun Yüce Divana sevk maddesi 
olarak talep edilen 240 ncı maddenin ihlal edilip edilmediğini araştırmaya gayret ettik. Bunun için 
de, bütün dikkatimizi toplayarak, ihalenin oluş şeklini, oluş şartlarını özenle irdelemeye gayret et
tik. 

İhaleye 15 firma çağrılmış. Sayın Bakanın onayıyla çağrılmış olan bu firmalar, 6 ihaleye ka
tılmışlar. İhalenin bitiminden sonra, çağrılmış olan bu firmalar arasında ihale kaybedene hiç rast
lamıyoruz. Bu 15 firmanın tamamı, katılmış oldukları ihalelerde, bu ihalelerin sonucunda, bazen 
teşekkür ederek, teşekkür mektupları vererek bulunmuşlar ve katılmışlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Biraz daha süre veriyorum; toparlayın lütfen. 
MUSTAFA VERKAYA (Devamla) - ...Bazen de, birtakım rakamlar vermişler; ama, sonuç 

itibariyle şunu söyleyebiliriz ki, dikkatlice baktığımızda şunu net olarak görebiliriz ki, ihaleye Sa
yın Bakanın onayıyla katılmış olan 15 firmanın tamamı, bir tek firma gibi hareket etmişlerdir. Zım
nî bir biçimde, bir tek firma gibi hareket etmişlerdir ve ihalenin sonunda, 15 firmanın tamamı iş al
mışlardır; ama, serbest rekabet şartlarından bu ihalede bahsetmek de mümkün değildir. Dolayısıy
la, serbest rekabet şartlarının olmadığı bir ihalenin yapılmış olması, Türk Devletinin ve Türk Mil
letinin zararına olmuştur. 

Şimdi, biz, bu konulara çok dikkatlice bakarken, delil aramaya gayret ederken, dosyanın mün-
derecatında bulunan ve Sayın Eyüp Aşık Beyefendiye ait olan -TGRT'nin Alternatif Programında 
yapılmış olan bir açıkoturumdan- çok değerli bilgiler edindik. Sayın Eyüp Aşık, Sayın Hasan Ekin-
ci'yle yapmış oldukları münazarada, açıkoturumda şunu büyük bir cesaretle söyleyebilmiştir: "Biz, 
çağırdığımız firmalar arasında bu işi taksim ettik" diyor ve devam ediyor "idare, bütün riskleri üze
rine alarak, bu işi taksim etmiştir" diyor. Bunu söyleyen, sıradan bir vatandaş değil, o günkü kabi
nenin üyesi değerli bir bakan; konudan da, çok yakından ilgisi ve alakası var. Şimdi, Sayın Eyüp 
Aşık Beyefendi, bunları söylemekle kalmıyor, devam ediyor ve "mahkemelere gidileceğini bile bi
le, bu işi taksim ettik; para taksim etmedik, iş taksim ettik" diyor. 

BAŞKAN - Efendim, toparlar mısınız... 
MUSTAFA VERKAYA (Devamla) - Şimdi, Sayın Eyüp Aşık'ın cesaretle söylediği gibi, 

mahkemelere gidileceğini bile bile bu işler yapılmıştır, serbest rekabetin hiçbir şartı ortaya konma
mıştır, bu şartlar altında yapılan ihaleden, Türk Devleti ve Türk Milleti zarar görmüştür. 
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İşte, bütün bu delilleri göz önüne alarak, zamanın darlığı nedeniyle burada sayamadığım bir
çok delili göz önüne alarak, hukukun üstünlüğüne bağlı kalarak ve dosya münderecatından kopma
dan, vicdanımız doğrultusunda karar verdik. Verdiğimiz karar, bazı siyasîlerimizin hoşuna gitme
yebilir, bazılarımız bundan tedirgin olabilir, bazılarımız bundan şikâyetçi olabilir; ama, biz, bura
ya, Türk Milletinin bize verdiği kutsal görevi, yoksullukla, yolsuzlukla mücadele görevini yerine 
getirmek için geldik ve hiç kimse adına, hiç kimse için de vicdanımızı kiraya veremeyiz, vermeye
ceğiz de. 

Teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Efendim, ikinci söz, Ordu Milletvekili Sayın İhsan Çabuk'un. 
Buyurun efendim.(DSP sıralarından alkışlar) 
İHSAN ÇABUK (Ordu) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 9/19 esas numaralı Meclis so

ruşturmasıyla ilgili, Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 56 arkadaşının önergeleri ve Karade
niz sahil yolunun devamı olan yolların ihalesinde usulsüzlük yaparak devleti zarara uğrattığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski 
Bakanı Yaşar Topçu hakkındaki Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerinde söz almış bulu
nuyorum; Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Çinlilerin bir atasözüyle sözlerime başlamak istiyorum: "Bir şeyi 100 de
fa anlatmaktansa, 1 defa görmek daha iyidir." Bu yolun en çok çilesini çeken Karadenizlilerden bi
risiyim, bu yolun bir an önce bitirilmesini de gönülden arzu ediyorum. 

Karadeniz sahil otoyolu, yıllardan beri her iktidarın yapması gereken, fakat, yapamadığı bir 
yoldur. Bu yol, bölge için olduğu kadar, ülkemiz için de önem arz etmektedir. Bu bölgenin insan
ları Türk ekonomisinin gelişmesinde büyük rol oynamış, işadamıyla, fabrikatörüyle, bürokratıyla 
ülkenin her yerine dağılmış; ama, yörelerinden hiç kopmamışlardır. Belirli zamanlarda bölgelerine 
giden; doğru dürüst seyrüsefer imkânına kavuşamamış; kanaatkar, vatanını, milletini seven, hiz
metten kaçmayan bu insanlarımıza yolun çok görülmesi, biz Karadeniz halkını fazlasıyla üzmüş
tür. 

Değerli arkadaşlar, bu yol Karadenizin sosyal ve ekonomik yapısını değiştireceği gibi, Orta-
asya'yla olan ilişkilerimizde, ekonomik, sosyal ve turizm alanlarında patlama yapacaktır. 

Bu yoldaki trafik yoğunluğu 1999 sayımlarında 25 000'dir, bazı kısımlarındaysa 30 000-35 
000'i bulmaktadır. Türkiye'nin, bu kadar trafik yoğunluğu olup da, otoyolu yahut duble yolu olma
yan bir başka bölgesi yoktur. Bu güzergâhta 6 il, 64 ilçe ve yüzlerce yerleşim birimi mevcuttur. Bu 
yoldan, 15 ilimiz, yaklaşık 8 milyon insanımız hizmet görecektir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; yapılan ihaleye, usul ve esaslara uygun olarak, teknik güç
leri ve yetenekleri idarece kabul edilen, otoyol yapımlarını gerçekleştirmiş, kredi bulabilecekleri is
patlanmış, Karadeniz sahil yolunda çalışan ve ödenekleri üzerinde fiilen harcama yapan, kredi bu
labileceklerini ifade eden 11 firma davet edilmiş, daha sonra Bakan emriyle 5 firma daha davet edi
lerek, toplam 16 firma ihaleye çağrılmıştır. 

Değerli arkadaşlar, bir hususu belirtmekte yarar görüyorum; Samsun'dan başlayıp Artvin-Sarp 
sınır kapısına kadar uzanan bu yol, kamuoyu tarafından otoyol olarak biliniyor. Bu yol, otoyol de
ğil, 2 gidişi, 2 dönüşü olan duble yoldur. Yapılan ihale dolar bazında olmasına rağmen, otoyol fi
yatıyla değil, Bayındırlık fiyatlarıyla yapılmıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün ihale şartnamesinin (kredi işleri için) 8 inci maddesi, ihale
lerin kapalı teklif usulüyle yapılacağını, ihale tekliflerinde nelerin olacağı ve aranacağını saymış-
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tır. Türkiye'de, bu alanda iş yapan 16 büyük firma ihaleye davet edilmiş, bu firmalardan 1 tanesi 
ihaleye katılmamıştır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu yolların dış krediyle dört yılda bitirilecek olması, mem
nuniyet vericidir. Hükümetin, takdir edilmesi gerekirken, soruşturma önergesi verilmesi, bana gö
re, Karadeniz halkına yapılan büyük haksızlıktı. Bunu, Meclisin itibarına gölge düşüren bir ayıp 
olarak görüyorum. 

Sayın Hasan Ekinci, komisyonda yapmış olduğu konuşmasında, siyasî yorumlara fazla girmiş, 
vicdanî kanaatinden çok, siyasî kanaatini önplana çıkarmıştır. Şu anda, Doğru Yol sıralarına bak
tığımızda, kimseyi görmek mümkün değil... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben varım ya! 
İHSAN ÇABUK (Devamla) - Sayın Hasan Ekinci nerede?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bizi kimseden saymıyor musun? 
İHSAN ÇABUK (Devamla) - Soruşturma önergesini veren Nevfel Şahin nerede diyorum? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Herkesin olması gerekir mi? 
İHSAN ÇABUK (Devamla) - Nerede beyefendi?.. Nerede?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben varım burada canım. 
İHSAN ÇABUK (Devamla) - Kamu görevlilerinin hizmetlerini nasıl yürüteceği, mevzuatla 

belirtilmiştir. 2886 sayılı Yasaya baktığımızda, özelliği bulunan işler için, Bakanlar Kurulu, takdir 
yetkisini kullanıyor. Bu ihale de bunlardan birisidir. 

Dış kredili işlere öncelik verilmesinin, ülke için fevkalade gerekli olduğu, bu yolun, sadece ül
ke için değil, uluslararası ilişkiler açısından da gerekli olduğu takdir edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ihaleden sonra, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Ya
şar Topçu, Ankara Cumhuriyet Savcılığına başvuruyor; ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasında bulu
nan Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'yi şikâyet ediyor. Savcılıkça yapılan inceleme sonunda, 8 
Ocak 1998 tarihinde, sanık hakkında takibata yer olmadığına karar verilmiştir. 

Daha sonra, Artvin Milletvekili Hasan Ekinci, Ankara Cumhuriyet Savcılığına başvurarak, 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu ile Karayolları Genel Müdürü Yaman Kök ve ihale ko
misyon başkanı ve üyelerini, ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla şikâyet ediyor. Savcılıkça yapılan 
inceleme sonucunda, ihaleye fesat karıştırıldığına dair delil ve emare elde edilememiştir. Bu neden
le, ihale komisyonu üyeleri ve ihaleyi onaylayan Karayolları Genel Müdürü hakkında kovuşturma
ya yer olmadığına karar verilmiş; Bakan hakkında ise, soruşturma yetkisi bulunmadığı belirtilmiş
tir; 16 Mart 1998. Bu ihalede, Bakan ve Bakanlar Kurulu, yasal yetkilerini kullanmışlardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yirmibeş yıldır gündemde olan bu yolun yapımını, Al
lah, Demokratik Sol Partinin de içinde bulunduğu 55 inci Cumhuriyet Hükümetine nasip etmiştir. 
Bu yol, siyasî görüşler için, hem kıskanılacak hem de imrenilecek bir yol ve projedir. Eğer milleti 
temsil ediyorsak, eğer milletin vekiliysek, milletin huzurunu korumak zorundayız. 

Vicdanî kanaatim sorulacak olursa, doğru olan yapılmıştır. Ülkemizin kalkınması için kafamı
zı iyi şeylere yoralım, kavga ve kargaşayı bırakalım; Türkiye, barış ve huzurla yoluna devam etsin 
diyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, uygun görürseniz bir laf söyleyeyim. 
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BAŞKAN - Buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Arkadaşımız dedi ki, Doğru Yol Partisinden kimse yok... (DSP 
ve ANAP sıralarından gürültüler) Bir dakika arkadaşlar... Bir dakika... Bakın, ben, burada millet
vekiliyim... 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Ne söylüyor anlayalım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bu heyecan niye yani, anlamıyorum! (DSP ve ANAP sıraların
dan gürültüler) Bakın, arkadaşlar, kimse Karadeniz'e yol yapılmasına karşı değil, Karadeniz'de ya
pılan yolsuzluklara karşı; yol yapılsın efendim. 

BAŞKAN - Tamam anlaşılmıştır efendim; teşekkür ederim. 

Bursa Milletvekili Sayın Oğuz Tezmen?.. Yok. 

Ordu Milletvekili Sayın Sefer Koçak, buyurun efendim. 

SEFER KOÇAK (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Karadeniz bölünmüş yolu
nun, halk diliyle Karadeniz otoyolu olarak bilinen Karadeniz duble yolunun ihalesinde usulsüzlük 
yapıldığı, devletin zarara uğratıldığı iddiasıyla Meclis soruşturması açılmış, bu münasebetle, Ana
vatan Partisi adına va şahsım adına söz aldım; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Dünya Bankası kredisiyle ve bütçe imkânlarıyla gerçekleştirilebilmesi zor olan ve bu çerçeve
de, 4-5 ayrı yerde ihaleye açılan, yüzde 4,5 ve yüzde 5,5 tenzilatla yapılan yol ihalelerinde, ancak, 
2-3 kilometrelik bölümler bitirilebilmiş. Sayın Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığındaki 55 inci Hükü
mete kadar geçen yedi sekiz yıllık süre içerisinde, Karadeniz otoyolunun, sadece Samsun-Çarşam-
ba arasındaki duble bölünmüş yolu bitirilebilmiş. 

Mevcut Karadeniz bölge yolu, kırk yıl önce, o günün standartlarıyla yapılmış olup, bugün, Si
nop'tan Sarp'a kadar uzanan güzergâhtadır. Günümüze kadar, anılan yolun standardında ve güzer
gâhında, bakım ve onarım dışında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Zaman içinde artan trafik 
yükünü mevcut yolun kaldırması mümkün değildi. Bunu, Karadeniz Bölgesine seyahat eden her
kesin, fiilen görmüş olması mümkündür. Ben, sadece, Ordu hudutları içindeki Fatsa-Ordu arasın
daki 52 kilometrelik yolun, öğleden sonra, saat 14.00 ile gece 22.00 arasında, en erken 1,5 saat için
de geçilebildiğini söylemek isterim. 

Bu nedenle, Sayın Mesut Yılmaz Hükümetinin, Karadeniz bölünmüş yol ihalesinin ilk icraatı 
olması, Karadenizliye bir lütuf, Karadenizliye bir ihsan değil, mağduriyetin giderilmesi ve gecik
miş bir hakkın teslimi olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu yolun parçalara bölünerek ihale edilme
si esasının benimsenmesi, mümkün olduğunca en kısa sürede yapılabilmesi içindir. Bu ihaleye çı
kılan 210 kilometrelik ve bilahara ihaleye çıkan 70 kilometrelik parçalar, eğer bölünmüş olarak iha
le edilmemiş olsalardı, ancak 25-30 yıl içinde gerçekleştirilmesi mümkün olabilirdi. Sayın Mesut 
Yılmaz hükümetinin, aynı metot ve usullerle yaptığı otoyol ihaleleri başkaca da olmuştur. Bunlar, 
örnek olarak, 10 parçaya bölünerek ayrı şekilde ihale edilen Ankara-Adana otoyolu ve yine 3 par
çaya ayrılarak ihale edilen Gaziantep-Şanlıurfa otoyoludur. 

Bu tür projelerin, millî bütçe imkânlarıyla yapılıp bitirilmesi mümkün görünmediğinden, bu 
işlerde, doğrudan devlet garantili dışkredi kullanılarak yolların yapımı kararlaştırılmış ve bu neden
le, Yüksek Planlama Kurulu ve Bakanlar Kurulu kararları alınarak ihaleye çıkılmıştır. 

Projenin kısa sürede gerçekleştirilmesi için, daha önce benzer işler yapan ve bu konuda bilgi 
birikimi, tecrübesi, deneyimi olan firmalar bu projeye davet edilmiştir. 
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Sayın Yaşar Topçu hakkında soruşturma yürütülürken, neden Bakanlar Kurulu kararı alınarak 
İhale Kanunu dışına çıkıldığı sorulmuş. Halbuki, bunu sağlayan 89 uncu madde, İhale Kanununun 
bir maddesidir. 

Şimdiye kadar 3 Bayındırlık Bakanı Yüce Divana sevk edilmiş ve 3'ü de, -Yüce Divana giden
ler dahil beraat etmişler- aklanmışlardır. 

Bu ülkeye hizmet eden ve hizmetleri yürüten insanlara güvenmek, onların yetkilerini, tasarruf 
etmelerini kendi iradelerine bırakmak, ülkeye hizmet noktasında çok önemlidir. Eğer, bu ülkede, 
yetkiler kullanılırken, bunların önüne Yüce Divanı, soruşturma önergelerini koyarsanız, bu, hizmet 
edenlerin önüne set çekmek, caydırıcı olmaktır. 

Sayın Topçu hakkında yapılan soruşturmada, üniversiteden ve odalardan tayin edilen 2'si mü
hendis, Tisi hukukçudan oluşan bilirkişi heyeti ihaleyi enine boyuna incelemiş, kârlı bir ihale ol
duğuna karar vermiştir. 

İhaleye fesat karıştırma açısından da Ankara Savcılığı soruşturma yapıp, takipsizlik karan ver
miş. Soruşturma Komisyonunda görev alan bazı arkadaşlar, hem bilirkişi raporunu hem de devle
tin savcısının yapmış-olduğu soruşturma sonucuna itibar etmeyip, maalesef, kendilerini bu konuda 
daha ehil kabul ettiklerini görüyoruz, 

Sayın milletvekilleri, konuya, bu ihalenin dışında, bir başka açıdan daha bakmak istiyorum ve 
bu konuyu burada biraz daha açmak lüzumunu hissediyorum. Bir Karadeniz milletvekili olarak, 
850 milyon dolara ihale edilen bu yol, kamuoyunda, Karadenizliye 55 inci hükümetin Başbakanı 
Sayın Mesut Yılmaz tarafından -biraz önce söylediğim gibi- bir lütuf şeklinde değerlendirilmesine 
vesile olmuştur. Bu yolun, Karadeniz insanına bir lütuf olmadığını, Karadenizlinin, bu yolla hak
kının teslim edilemeyeceğini ifade etmek istiyorum. Eğer, 1965'ten 1997 yılma kadar Karadenizin 
nüfusu incelenirse; 1965'te Türkiye nüfusuna oranı yüzde 9; 1970'te yüzde 8,5; 1975'te yüzde 8; 
1980'de yüzde 7,7; 1985'te yüzde 7,3; 1990'da yüzde 6,7; 1999 yılında ise yüzde 6 olduğu görüle
cektir. Türkiye nüfusundaki artış oranı ile Karadeniz Bölgesindeki nüfus artış oranı aynı olsaydı, 
Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon gibi, Doğu Karadeniz illerindeki nüfusumuz 6 milyon 
olacaktı. Halbuki, şu anki nüfus 3 800 000'dir. Yani, 2,5 milyon insanımız bu bölgeden göç etmiş
tir. 

Bu insanlar, doğdukları yeri, suyunu içtikleri, havasını teneffüs ettikleri, köklerinin bağlı ol
duğu yerleri isteyerek mi terk etmişlerdir? Bu sorunun cevabını mutlaka bulmak zorundayız. Bu 
sorunun cevabı şudur: Yörenin insanları, yaşamı kolaylaştıran devlet yatırımlarının, devletin im
kânları ölçüsünde, daha cömert harcandığı bölgelere göçmüştür. Bunun mutlaka önüne geçilmesi, 
Karadeniz Bölgesi insanının, üvey evlat olmaktan kurtarılması mecburiyettir. 

Ordu, Giresun, Trabzon, özellikle Ordu ve Giresun'un tek geçim kaynağı olan fındık, 1980'li 
yıllardan önce, toplam ihracatımızın yüzde 20-25'ine tekabül etmekte idi. 1970 yılında Türkiye'nin 
toplam ihracatı 588 milyon dolar, 1975'te 1 milyar 400 milyon dolar, 1980'de 2 milyar 900 milyon 
dolar, 1985'te 8 milyar dolar, 1990'da 13 milyar dolar ve 1995'te 21,6 milyar dolar olarak değerlen
dirilirse; fındıktan, ülkemize, senede ortalama 500-600 milyon dolar döviz girmektedir ve hiç ithal 
girdisi olmadan doğrudan net olarak ülkemizin kasasına giren bir dövizdir. Karadeniz fındık üreti
cisinin ihracatından, otuz yılda, otuzbeş yılda ülkemize giren döviz 15 milyar dolar civarındadır. 
Bunun yüzde 10'u olan 1,5 milyar dolar ve yüzde 20'si olan 3 milyar doların Karadeniz Bölgesine 
harcanması gerekirdi. 
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Sadece İhalenin yapıldığı 1998 yılında, ülkemize -fındık politikasındaki hükümetin tutarlı po
litikasından dolayı- fındıktan 970 milyon dolar döviz girmiştir, bu yolun ihalesi 850 milyon do
lardır. 

Bu yatırımın, bugün, bölge insanına lütuf olarak, ihsan olarak kesinlikle değerlendirilmeme
si gereklidir. Ayrıca, bölgeye, fındıktan "Fiyat İstikrar Fonu" adı altında kesilen paradan da bir ku
ruş para harcanmamıştır. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı görüşülürken verilen önergeyle, Or
du, Giresun havaalanı, Sekizinci Beş Yıllık Planda yer alması isteniyordu, bu proje pahalı diye, 
önerge kabul görmedi. Olayı şöyle değerlendiriyorum: Planlı kalkınma döneminde plana ne konul-
muşsa, hepsinin tersi olmuş... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SEFER KOÇAK (Devamla) - Sayın Başkan, bir iki dakika rica ediyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Koçak. 
SEFER KOÇAK (Devamla) - Şunun için tersi olmuş; Türkiye'de, bölgelerarasındaki uçuru

mun, bölgelerarasındaki farkın kaldırılması için program yapılmış, plan yapılmış, geçen süre içeri
sinde -otuzbeş kırk yıl içerisinde- Türkiye'de, bölgelerarasında daha büyük uçurumlar meydana 
gelmiş. Bu demek oluyor ki, plan ne derse tersi oluyor. Plana girmediğine göre, Ordu Havaalanı
nın da önümüzdeki yıl ihale edileceğine inanıyorum. 

Denize kıyısı olup limanı olmayan tek il Ordu diyoruz, "fizıbl değil" diyorlar. Türkiye'de iller 
arasında büyüklükte 21 inci sırada olan Ordu İline kadar 20 ilde üniversite var. 21 inci sıradaki Or
du İli atlanıyor, 19 ilde daha üniversite var, Türkiye'de 39 ilde üniversite var. Üniversite istiyoruz, 
Sayın YÖK Başkanının yanına gidiyorum "Giresun'la anlaşın" diyor. Biz Giresun'la kavga mı ede
ceğiz; Giresun'la nasıl anlaşacağız; hangisi bu işten feragat edecek? Türkiye'de, iller arasında Or-
du-Giresun kadar yakın olup da -yan yana olup da- üniversitesi olan birçok il olduğunu da buradan 
yetkililere hatırlatmak istiyorum ve Ordu'nun üniversite hakkının da teslim edilmesini ayrıca isti
yorum. 

HASAN AKGÜN (Giresun) - Giresun'a üniversiteyle ne ilgisi var bunun? 
SEFER KOÇAK (Devamla) - Karadeniz Bölgesi için... 
BAŞKAN - Efendim, affedersiniz, Karadeniz otoyolundan üniversiteye niye geldik, anlaya

madım? 
SEFER KOÇAK (Devamla) - Niçin geldiğimizi... 
BAŞKAN - Hayır... Arkadaşlar da Giresun'a... 
HASAN GÜLAY (Manisa) - Sen dozu kaçırdın! 
SEFER KOÇAK (Devamla) - Sayın Başkanım, Karadeniz otoyolu Karadenizliye bir ihsan gi

bi görüldüğünden; Karadenize yapılan 850 milyon dolarlık yol geç teslim edilmiş bir hak olduğun
dan; kamuoyu Karadenizli için "bundan sonra artık fazlaca bir şey istemeyeceksiniz" şeklinde ol
gunlaştığından dolayı oraya geldim. 

Karadenizin hakkını Karadenizliye teslim edeceksiniz. Karadenizde doğal güzellikten, insan
ların ruh güzelliğinden başka fazlaca bir şey bulamazsınız. Size çok acı bir şey söyleyeceğim. Ka
radeniz insanının devletine bağlılığı, milletine olan sevgisi, maalesef, Karadenizlinin de kara talihi 
şeklinde cereyan etmektedir. 

İllegal örgütler bundan üç dört yıl önce, 1997 yılında, Anadolu'dan Karadenize bir koridor aç
mak istiyor ve yine Ordu kırsalı seçiliyor. 1980 öncesinin anarşinin ve terörün acı tecrübesini ya-
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şamış Ordu halkı, kırsaldan Karadenize koridor açılmasına, özellikle Ordu'dan açılmasına müsaade 
etmiyor ve devletiyle beraber oluyor, polisiyle, askeriyle birlikte oluyor ve terörü engelliyor, o böl
geden geçiş vermiyor; ancak, o bölgede terör başlayınca, devlet, bölgede düğmeye basıyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SEFER KOÇAK (Devamla) - Sayın Başkan, 1 dakika daha süre istiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, toparlayın, bitirelim... 
SEFER KOÇAK (Devamla) - O bölgede devlet düğmeye basıyor ve terörün önlenmesi için 

Karadeniz'in iç bölgelerine -telekomünikasyon- haberleşmek için telefon ve yol götürüyor ve hat
ta yağmurlama sistemiyle, uzaydan yağmurlamalı telefon sistemi götürülüyor, bunlar başlıyor; iki 
yıl içerisinde terör biraz geriliyor; şu anda, oraya giden telefonla ilgili kablolar, santrallar, açılan 
yollar yarım bırakılıp geri dönülüyor. Ben buradan şöyle bir neticeye varıyorum: Karadeniz'de bu 
yatırımların devam etmesi için herhangi bir illegal terör örgütünü taşeron yapıp ihaleye mi çıkma
mız lazım?.. 

BAŞKAN - Efendim, bu, biraz ağır oldu... Biraz ağır oldu... Bunu, söylenmemiş addediyo
rum. 

Teşekkür ediyorum, buyurun efendim... 
SEFER KOÇAK (Devamla) - Sayın Başkanım, maalesef, bunlar, gerçek. 
Ben sonuç olarak şunu söylüyorum... 
BAŞKAN - Efendim, bir teşekkür edin, bitirelim bu işi; ağır kaçıyor... 
SEFER KOÇAK (Devamla) - Tamam efendim, sözümü geri alıyorum... 
Sözümü kesiyorsunuz Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Efendim, teşekkür edin bitirin; tamam... 
SEFER KOÇAK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak şunu söylüyorum: Bu soruş

turma önergeleri, geçmişe dayalı, tamamen siyasî amaçla verilmiş önergelerdir. Eğer Karadeniz 
otoyolu yapılmasaydı soruşturma olmazdı; eğer, Kurtköy Havaalanının yapım işi ihale edilmesey
di soruşturma olmazdı, eğer SEKA arazisi verilmeseydi bu soruşturmalar olmazdı mantığından yo
la çıkılır ise... 

BAŞKAN - Efendim, bir teşekkür etseniz, sözünüzü kesmemiş olacağım. 
Sayın Koçak, inatçı olduğunuzu biliyorum, Ordu'nun suyundan tabiî; ama, lütfen bitirin. 
Buyurun. 
SEFER KOÇAK (Devamla) - Tamam, bitiriyorum efendim. 
Bu soruşturma önergeleri, tamamen siyasî amaçla verilmişlerdir. Bunu buradan ifade etmek is

tiyorum ve bu durum, her geçen gün komik bir hal almaktadır. Bu soruşturma önergelerinin Yüce 
Meclisi daha fazla yıpratmasına müsaade etmeden, bir an önce, tamamen hukukî bir statüye bağ
lanmasının gereğine inanıyorum. 

Hepinize teşekkür ediyor; saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
HASAN AKGÜN (Giresun) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Akgün, buyurun efendim. 
HASAN AKGÜN (Giresun) - Sayın Başkanım, arkadaş, konuşmasında Giresun ile Ordu ara

sında yapılacak bir üniversiteden bahsetti; hem bu konu üzerinde hem de Karadeniz'deki sahil oto
yolu dedikleri duble yol hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. 

- 8 7 -



T.B.M.M. B : 122 2 9 . 6 .2000 O : 3 

Bu sahil otoyolu dedikleri bir duble yol; otoyol, kandırmacası. Siyasîler, Karadeniz insanını 
kandırmışlar bugüne kadar; bu, bir duble yoldur. 

BAŞKAN - Efendim tamam; konu anlaşıldı. 
HASAN AKGÜN (Giresun) - Sayın Başkanım, bunun dışında bir şey daha söylemek istiyo

rum; Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kişileri aklasa bile, tarih önünde bu insanlar aklanmayacak
lardır... 

BAŞKAN - Bunlara gerek yok efendim; söz alın konuşun. 

Buyurun Sayın Karapaşaoğlu. 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkanım, konuşmacı, konuşması 

sırasında, Karadenizlilerin vatanını, milletini sevdiğini ifade etti; bu ülkede vatanını, milletini sev
meyen hiçbir bölge yoktur, hiçbir bölge insanı yoktur efendim. 

BAŞKAN - Anlaşılmıştır efendim. 
Buyurun Sayın Bilge. 
A. TURAN BİLGE (Konya) - Sayın Başkanım, söz verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. 
Bugün saat 2'de başlayan Genel Kurulumuz halen devam ediyor, gecenin kaçında biteceğini 

de hiçbirimiz bilemiyoruz; ancak, her soruşturmada 6'şar kişi söz aldığına göre, engin hoşgörünüz
le, 5'er dakikaya yakın uzatmalar oluyor; şöyle bir çarptığımız zaman, sonuçta 400 dakikaya yakın 
zaman kaybı oluyor. İstirham ediyorum, hepimizin... 

BAŞKAN - Efendim, tutumum hakkında söylüyorsunuz, haklısınız; ama, hatibin sözünü kes
tiğim halde devam ediyorsa, takdir sizin... 

A. TURAN BİLGE (Konya) - O benim bileceğim konu değil, haddim de değil; ancak, bunla
rın bitirilmesi gerekiyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Haklısınız... Bitireceğiz ne yapalım! Ama, işi tatlıya bağlayıp bitirmek başka, 
kavgayla bitirmek başka. 

Sayın Uzunırmak, buyurun. 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin ve Türk Milletinin dikkatini bir 

şeye çekmek istiyorum; Sayın Konuşmacı, yaptığı konuşmada, soruşturma önergelerinin siyaseten 
verildiğine değindi. Tabiî ki, bugün, 7-8 soruşturmayı bir arada görüşüyoruz; bunların içinde, geç
mişte, Anavatan Partisinin milletvekillerinden bazı arkadaşların veya Doğru Yol Partisinden bazı 
arkadaşların, birbirlerinin liderleri hakkında veya partileri hakkında verdikleri soruşturma önerge
leri var. Acaba, konuşmacı, bütün bu komisyonlarda, genel manada, siyasî olarak karar verildiğini 
mi anlatmak istedi? 

BAŞKAN - Efendim, şahsî fikrini söyledi, parti adına konuşmadı. 
Anlaşılmıştır efendim. 
Teşekkür ederim. 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Peki; ben de teşekkür ediyorum, sağ olun. 
İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Bize de bir söz hakkı verin Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Tamam efendim. 
Muş Milletvekili Sayın Sabahattin Yıldız, buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 
İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Sayın Başkanım, ben de söz hakkı istiyorum. 
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BAŞKAN - Sayın Gürdal, size de söz vereceğim biraz sonra; ben sesinizi duyuyorum. 
İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Karadenizden Akdenize inelim de, Antalya ve Alanya yo

lunu bitiren Bakana teşekkür etmek isterim; onu ifade etmek istedim. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
Buyurun Sayın Yıldız. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; az önce bu

rada konuşan arkadaş, Karadeniz Bölgesi insanının vatanperver olduğunu, teröre bulaşmadığını ve 
sanki bir yerde birkısım bölge insanlarının terörist olduğu manasında bir ifade kullandı. Herkesin 
şunu iyi bilmesi lazımdır: Türkiye bir bütündür ve bütün bölge insanımız bu vatanın evladıdır ve 
memleketini, milletini sevmektedir. (Alkışlar) 

20 nci Yasama Döneminde Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 56 arkadaşı tarafından ve
rilen, Karadeniz sahil yolunun devamı olan yolların ihalesinde usulsüzlük yaparak devleti zarara 
uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındır
lık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge ve Meclis Soruşturması Komis
yonu raporu üzerinde söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Karadeniz sahil yolunun Samsun ile Sarp Kapısı arasındaki uzunluğu 543 kilometredir. Bu yo
lun iyileştirilmesine yönelik ilk büyük ihale 1987 yılında yapılmıştır. Daha sonra, 1991 yılında Ho-
pa-Sarp arası 19 kilometre, 1994 yılında ise Espiye-Çarşıbaşı arası Giresun geçişiyle birlikte 77 ki
lometrelik yol ihale edilmiştir. 

4 yılda bitirilmesi planlanan ihaleler, verilen ödeneklerin ihtiyacın çok altında olması nedeniy
le, aradan 10 yıl geçmesine rağmen bitirilememiştir. Oysa, Karadeniz sahil yolunun böyle uzun bir 
süre daha beklemeye tahammülü yoktur. Mevcut yolun, hızla artan trafik karşısında tümüyle bö
lünmüş yol olarak yeniden inşa edilmesi gerekmekteydi, buna geç bile kalınmıştır. 

Yanlış anlaşılmasın, hiçbir milletvekili bu yolun yapılmasına karşı değildir. Hepimiz, Karade-
nizde ve Türkiye'nin her tarafında yol yapılmasına taraftarız. 

Burada, yanlış gördüğüm birkaç konuyu sizlere aktarmak istiyorum: 
1997 yılında zamanın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Yaşar Topçu döneminde ihalesi ya

pılan 210 kilometrelik kısmı soruşturmaya konu olan yoldur. Bu 210 kilometrelik yol, 6 parça ha
linde üç gün içerisinde ihale edilmiştir. 

30 Eylül 1997 tarihinde 77 kilometrelik Çayeli-Hopa yolu 273 923 016 dolar, 33 kilometrelik 
İyidere-Çayeli yolu 122 005 317 dolar; 1 Ekim 1997 tarihinde 27 kilometrelik Araklı-İyidere yolu 
120 528 114 dolar, 25 kilometrelik Giresun-Espiye yolu 108 307 226 dolar; 2 Ekim 1997 tarihin
de 20 kilometrelik Giresun Piraziz yolu 51 440 754 dolar 28 kilometrelik Bolaman-Perşembe yolu 
199 324 989 dolar keşif bedeliyle ihale edilmiştir. Üç gün içerisinde 875 529 415 dolar tutarında
ki işler, 2886 sayılı İhale Yasası kapsamının dışına çıkarılarak, 89 uncu maddeye göre ihale edil
miştir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, konuyu Bakanlar Kuruluna sunmuş ve Bakanlar Kurulu, 
1.8.1997 tarihinde, teklif edilen işlerin, İhale Kanunu hükümlerinin dışına çıkarılmasına ve 89 un
cu maddeye göre ihale yapılmasına yetki vermiş. 

Sayın milletvekilleri, 89 uncu maddeye göre; yani, 2886 sayılı Devlet İhale Yasası bir tarafa 
bırakılarak, geçmişte yapılan birçok ihalede yolsuzluk iddiaları ortaya atıldı. Maalesef, 89 uncu 
maddeye göre ihale edilen karayollarından dolayı, zamanın Karayolları Genel Müdürü hüküm giy
di ve cezaevinde yattı; bundan dolayı Yüce Divana giden bakanlar oldu. 89 uncu maddeye göre iha-
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le edilen göçmen konutları, maalesef, bir sürü soruşturmaya tabi tutuldu. Aynı şekilde, hepimizin, 
içerisinde bulunmaktan şeref duyduğu bu Genel Kurul salonu da, 89 uncu maddeye göre ihale edil
di ve zamanın Meclis Başkanı Mustafa Kalemli hakkında, şu anda, mahkemede devam eden dava 
vardır. 

Şahsî kanaatim, yapımla ilgili hiçbir ihalenin 89 uncu maddeye göre yapılmaması gerektiği
dir; çünkü, 89 uncu madde zaman zaman uygulanmış ve yapılan bütün ihalelerde yolsuzluklar gün
deme gelmiş. Yolsuzluk var veya yok, bunlar ayrı konu; kiminde vardır veya yoktur, bunları bura
da tartışmıyoruz; ama, benim şahsî kanaatime göre, İhale Yasasının değiştirilmesi ve bundan son
ra, 89 uncu maddenin, mutlaka, devre dışı bırakılması lazım. Türkiye'de, bu ihalelerden dolayı gün
deme gelen yolsuzluk söylentilerinden, iddialarından veyahut da isnatlarından, hem bürokrasinin 
hem siyasîlerin kurtulması için, İhale Yasasına bir çekidüzen verilmesi gereklidir ve bunun için de, 
birim fiyat uygulamasından vazgeçilip, mutlaka, anahtar teslimi fiyat uygulamasına geçmekte bü
yük yarar görmekteyim. 

Yapılan ihalelerde, 6 iş için 15 firmaya davetiye verilmiş, ihalelerin her birine 9 firma, 10 fir
ma, 12 firma tarafından teklif verilmiş. Ben, zamanın Sayın Bakanından şunu beklerdim: Keşke, 
15 yerine, 25-30 firmaya davetiye çıkarılmış olsaydı ve daha fazla firmanın bu ihaleye katılması 
sağlanmış olsaydı, belki, bugün, burada, bu zamanı işgal etmemize de lüzum kalmayabilirdi. 

Yapılan ihalelerde yanlış gördüğüm ikinci bir konu şudur: Yapılan ihaleler dışkrediyle yapıl
mış; fakat, dışkredinin şartları açık olarak belirtilmemiş "Hazinenin kabul edeceği kredi" denilmiş. 
Kredinin bulunacağı, kullanılacağı zaman konulmuş olsaydı, faizler konulmuş olsaydı, geri ödeme
si net olarak sözleşmelere konulmuş olsaydı, belki, biraz daha iyi olurdu veyahut da işte şu anda 
bir yıla yakın bir gecikme var, bu gecikme de olmamış olurdu kanaatindeyim, 

Ayrıca, Hazine Müsteşarlığı, Karayolları Genel Müdürlüğüne (UKİ) dışkredi izni vermiştir; 
fakat, dışkredi izni alınmadan önce ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından izin alınmadan 
önce ihaleler yapılmıştır. Belki, Sayın Bakanım veya zamanın genel müdürü yazışmalardan önce 
görüşmüş, ihaleye çıkarmış olabilir; ama, işin bir de diğer tarafına baktığımız zaman, maalesef, 
DPT izni, ihaleden bir ay sonra çıkıyor. Hazinenin krediyle ilgili izni 2 Ekim tarihinde çıkıyor; fa
kat, ihaleler ekimin başında yapılıyor. Belki, işin gecikmemesi için, bir an önce bitirilmesi veya ya
pılması için ihalelerde acele edilmiş olabilir; ama, maalesef, ihaleler yapıldıktan sonra, bakıyoruz, 
işin başlaması için aradan sekiz ay geçmiş, kredilerde sıkıntı doğmuş ve 36 ay içerisinde bitimi 
planlanan işler -komisyondaki birkısım arkadaşlarla bölgede yaptığımız incelemelerde de gördük 
ki- maalesef, 2000 yılının sonlarına doğru bitmesi icap ettiği halde, yanılmıyorsam 2002 yılına 
mutlaka sarkacağı kanaati taşıyorum. Burada, hükümetin ve özellikle Bayındırlık Bakanının bu 
yollara daha fazla itina gösterip, eğilip, bu yolların bir an önce bitirilmesi için gerekli gayreti mut
laka göstermesi lazımdır, aksi takdirde, yapımla ilgili gecikmeler meydana gelmektedir; çünkü, gö
rünen, şu anda tamamlanan veyahut da devam etmekte olan inşaatların birkısım yol yapım kısım
larında ancak, yüzde 20-30'lar seviyesinde, geride daha yüzde 60-70'lerde yol kalmış ve bunun da 
zamanında bitirilmesi mümkün değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen toparlayınız efendim. 
SABAHATTİN YILDIZ (Devamla) - Tabiî, burada, Karadeniz Sahil Yolunun ve söylediğim 

gibi Türkiye'de devam eden diğer yolların da ve bu arada kendi ilim Muş ile Bitlis arasında devam 
eden yolun da bir an önce bitirilmesi için hükümetin ve Sayın Bakanın bir an önce buna daha faz
la itina gösterip, ödeneklere biraz daha destek verip, bu yolların bitirilmesi lazımdır. 
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Hepinizi saygıyla selamlayorum. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır... 

(9/19) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASA-
Rİ GÜLER (Adıyaman) - Sayın Başkan, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, aslında İçtüzüğe bakarsanız, komisyona baştan söz 

vermeniz lazımdı. 
BAŞKAN - Efendim, Zatıâlinizle bunu tartıştık, Kanunlar Müdürü de geldi, ifade ettiler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bakın, bunun bir anlamı var, komisyon çıkacak, 

burada, kendi raporunu izah edecek, ondan sonra milletvekilleri burada düşüncelerini söyleyecek
ler. Uygulama böyledir. 

BAŞKAN - Müsaade eder misiniz... Zatıâlinize Kanunlar Müdürünü gönderdim, ikna edeme
miş olacak, ben anlatayım efendim... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet, ikna edemedi. Geçmişte, biz böyle yaptık. 
BAŞKAN - Efendim, şimdi, geçmişte değiliz, 2000'deyiz. Bakın, İçtüzüğün 108 inci madde

sini okuyorum: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen soruşturma önergesi gelen ka
ğıtlar listesine alınır." 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet. 
BAŞKAN - "Sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibinin..." 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır... "Soruşturmanın sonuçlandırılması" başlıklı 112 ci mad

deyi okuyun efendim. 
BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Burada sırası... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, orası değil. 
BAŞKAN - Allah Allah... Bir dakika yahu! 
(9/19) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASA-

Rİ GÜLER (Adıyaman) - Başkanım, süremizi... 
BAŞKAN - Efendim, sürenizi kullanmıyorum. Bir dakika... 
112 nci maddede ne diyor efendim... 108 inci maddede "Sırasıyla" diyor. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - İkinci fıkrayı okuyun. 
BAŞKAN - Okuyorum efendim: "Bu görüşmede, komisyona, şahısları adına altı milletvekili

ne ve o sırada görevde bulunsun veya bulunmasın, hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan 
veya bakana..." diyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Tabiî. 
BAŞKAN - "Sırasıyla" demiyor efendim, 108 inci maddede "Sırasıyla" diyor. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Orada da sırasıyla... 
BAŞKAN - Hayır efendim, demiyor. 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkanım, hatip bekliyor. 
BAŞKAN - Efendim, istirham ederim. Müsaade edin, tatmin edeceğiz Sayın Genc'i. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Uygulamamız böyle efendim. 
BAŞKAN - Arzı veda edeceğim zaten efendim; yarın son gün. İnşallah, zatıâlileriniz seçilir

siniz, bizim yanlışlarımızı... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan; benim seçilmem önemli değil; önemli olan, o kür

süde oturanlar doğru iş yapsınlar. Önemli olan o. 
BAŞKAN - Sayın Başkan, teamül bu. Siz de böyle yapmışsınız. Zabıtları getirteyim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Yapmadım. 
BAŞKAN - Buyurun. Geçen seferden var. Allah Allah... Sonra bana kızıyorsunuz. 
Buyurun. 

(9/19) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASA-
Rİ GÜLER (Adıyaman) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 20 nci Yasama Döneminde, Çanak
kale Milletvekili Sayın Nevfel Şahin ve 56 arkadaşı tarafından verilen Karadeniz Sahil Yolunun 
devamı olan yolların ihalesinde usulsüzlük yaparak devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla, dönemin Bayındırlık ve İskân Bakanı Sa
yın Yaşar Topçu hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca açılan 
Meclis Soruşturması Komisyonunun raporu üzerindeki görüşlerimi arz etmek için huzurunuzda
yım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, önerge sahipleri Doğru Yol Partisi Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin 
ve 56 arkadaşının iddiaları; 

1- İhale, davetiye usulüyle yapılmıştır. 
2- 6 iş için 16 firma davet edilmiş, bunlardan 1 tanesi teklif vermemiştir. 
3- Devlet garantili dış kredi olarak 6 parça halinde programlanan işlerin ihaleleri 30.9.1997, 

1.10.1997 ve 2.10.1997 tarihleri arasında her gün iki ihale olmak üzere yapılmış; ancak, işler, ön
cesinden müracaat eden firmalar arasında bölüştürülmüştür. Delil de, Çayeli-Hopa yolunun ihalesi 
öncesinde Ankara 7 nci Noterliğine yaptırılan ve söz konusu yolun Cengiz İnşaata verileceğine iliş
kin tespit tutanağıdır. 

4- İhalede tenzilatların düşük tutulduğu; yani, yüzde 16,91 ile yüzde 20,3 arasında olduğu, 
5- 89 uncu madde uygulamasıyla, 2886 sayılı Yasanın 44 üncü maddesinin dışına çıkılması 

yoluyla, devletin zarara uğratıldığı, 
6- İhalelerin dışkrediyle yapılması konusunda Hazine Müsteşarlığının önceden izni alınmadı

ğı noktasındadır. 
Değerli arkadaşlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 89 uncu maddesinde (Değişik 

2/3/1984-2990/10 md.) şöyle denilmektedir: "Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının mümkün 
olamayacağı haller ile, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden teşki
latlanması, silah, araç ve gereçlerinin modern teknik gelişmelere uygun şekilde yenileştirilmesi ve 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Stratejik Hedef Planının gerçekleşmesi için temin edilecek mal ve hiz
metlerin ihalesinde; ilgili bakanlığın teklif edeceği ihaleler için bu Kanun hükümleri dışında kalın-
nlasına Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Bu ihalelerde uygulanacak usul ve esaslar idarelerin
ce hazırlanarak ilgili bakanın onayı ile belirlenir." 

Bu yolun ihalesi için, 2886 sayılı Yasanın 89 uncu maddesine müracaat etmek gereksizdir; 
çünkü, 89 uncu madde, yukarıda zikredilen özel haller için uygulanır. 
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İhaleye, idarece 11 firma davet edilmiş, bu sayı Sayın Bakan tarafından az görülmüş, bunun 
üzerine, 5 firma daha davet edilmiş ve bu sayı 16'ya kadar çıkarılmıştır. Davet edilen firmalar, oto
yollar konusunda deneyimli firmalar ve bağlantı yollarının yapımında deneyimli olan firmalardır. 
Bunların sayısı, gerçekten, Türkiye'de, 15 mi, yoksa 25 veya 30 mu? Bize göre, bu deneyime ve 
gerekli makine parkına sahip olan firma sayısı, mutlaka ki, Türkiye'de, 15'den daha fazladır. 

İhaleler, günde ikişer tane olmak üzere -biri sabah, diğeri öğleden sonra- 3 günde yapılmış; 
DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekinci, Ankara 7 nci Noterine, 274 milyon dolarlık Çayeli-
Hopa yolunun, Cengiz İnşaatın sahibi Mehmet Cengiz'e verileceğini tespit ettirmiş ve neticede, bu 
yolun, Cengiz İnşaatın önderliğindeki konsorsiyuma verildiği görülmüştür. 

Bu konuda, Sayın Yaşar Topçu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Sayın Hasan Ekinci hak
kında şikâyette bulunmuş ve bu konuda bir karar verilmiştir. Artvin Milletvekili Sayın Hasan Ekin
ci tarafından, ihale öncesi 29 Eylül 1997 günü ihalelerle ilgili yapılan ve noterce tespit edilmiş tah
min ihaleler sonrası kısmen tutmuştur. Bu durum, kamu adına açılmış, 21.11.1997'de verilen gen
soruya da gerekçe olarak gösterilmiştir. 

Hasan Ekinci'ye isnat edilen suçlamada, ihaleden önce yapılan tahmin noterce resmileştirilmiş, 
ihaleler bittikten sonra da kamuoyuna duyurulmuştur. Sanığa tavsif edilen bu eylem, Türk Ceza 
Kanununun 366, 367 ve 368 inci maddelerinde yazılı suçları oluşturmadığından, sanık hakkında 
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. 

Aynı konuda, bu sefer, Artvin Milletvekili Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan 
Ekinci, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuş, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar 
Topçu, Karayolları eski Genel Müdürü Yaman Kök ve diğer komisyon üyeleri hakkında şikayetçi 
olmuş ve Başsavcılık, ihale komisyon üyeleri ile Karayolları eski Genel Müdürü hakkında kovuş
turmaya yer olmadığına, ihale öncesi ve ihale süresince ihalelere onay veren Sayın Yaşar Topçu 55 
inci hükümetin Bayındırlık ve İskân Bakanı olduğundan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 100 
üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddesine göre başbakan ve bakanlar 
hakkında soruşturma yetkisi bulunmadığı için tahkikata yer olmadığına karar vermiştir. 

Değerli arkadaşlar, Karadeniz sahil yolunun devamı olan yollar -ihale edilmesiyle birlikte- ge
rek basında gerekse kamuoyunda çok konuşulan, çok tartışılan bir yol olmuştur. Halbuki, gerek ta
şıdığı trafik ağırlığı ve gerekse stratejik olarak, Karadeniz sahil yolunun ülkemiz ve yöre halkımız 
için büyük, hayatî bir önem taşıdığını, Türkiye'yi Kafkaslara, oradan, zengin petrol yataklarına sa
hip Ortaasya'ya, Türk cumhuriyetlerine bağlayan bir yol olduğunu hepimiz biliyoruz. Ülkesini dü
şünen her Türk insanı bu yolun mutlaka acilen yapılması gerektiği konusunda hemfikirdir. Biz de 
komisyon üyesi arkadaşlarımızla yolun son durumunu görmek için bölgeye gittik, yapımı yerinde 
inceledik, bölgede yaşayan insanlarla görüştük. Konuştuğumuz her kişi "siz, bu yolun durdurulma
sı için mi geldiniz" gibi sorular sordular. Bizlerde, yolun yapımıyla ilgili değil yolun ihalesinde bir 
usulsüzlük olup olmadığını Türk Milleti adına araştırdığımızı anlattık. 

Hayatî önem taşıyan bu yol, bir dönemin siyasî partileri arasında acımasız bir savaşa dönüş
müş, televizyon ekranlarında birbirlerini acımasızca eleştirmişler, toz duman içinde, Türk halkı, ki
min haklı kimin haksız olduğunu anlayamamış, kamu vicdanı rahatsız olmuştur. 

1 Nisan 1988 tarihinde TGRT televizyonunun "Alternatif" programında, Sayın Hasan Ekinci 
ile Sayın Eyüp Aşık'ın katıldığı bir programda, Tekelden sorumlu Sayın Bakan "biz, o ihaleye gi
renlerin tamamına o işi ihale ettik" diyor ve ekliyor "bütün işleri ve bütün riskleri idare, üzerine al
mış; karşı çıkılacağını, mahkemelere gidileceğini bile bile, işi, biz, bu şekilde verdik" diyor. Sayın 
Bakan da "biz, 6 işe 15 firma davet ettik" diyor. Her gün 2 ihale olmak üzere, toplam 6 ihale ya-
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pılmış ve davet edilen her firma da iş almıştır. Bir işi alana ikinci bir iş verilmemiştir. Dolayısıyla, 
her işe 15 firma çağrılmış gibi görünse de, bu, gerçekten böyle değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

(9/19) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASA-
Rİ GÜLER (Devamla) - Çünkü, birinci gün, bir işi 3 firma alıyor, aynı gün ikinci işe 15 değil 12 
firma kalıyor. İkinci gün sabah 2 firma daha işi alıyor ve üçüncü işe sadece 8 firma kalıyor. Aynı 
gün öğleden sonraki işi de 3 firma alıyor ve böylece, üçüncü güne sadece 5 firma kalıyor; bunlar 
da, iki işi kendi aralarında rakipsiz paylaşıyor. Hatta, üçüncü gün sabah yapılan ihaleyi 2 firma alı
yor. Geriye iş almayan sadece 3 firma kalıyor. Bu da, kalan işi bu 3 firma alacak demektir ki, öy
le de oluyor. 

Türkiye Cumhuriyeti Karayollarının 6 ncı grup yol ihale sonuçlarına baktığımızda da, sayın 
milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü bir süre önce belirli 
firmalara davet mektubu göndererek tekliflerini istediği 6 grup yol ihalesini sonuçlandırdı; sonuç
ları şöyledir: 

Çayeli-Ardeşen-Hopa Yolu: 
Keşif bedeli 276 617 679 dolar olan iş 30 Eylül Salı günü sabah ihale ediliyor ve bu yol, da

ha önce Sayın Hasan Ekinci'nin de tespit ettirdiği şekliyle, Cengiz İnşaat önderliğindeki konsorsi
yuma yüzde 20,3 indirimle veriliyor. 

Diğer: firmalar; Bayındırlık-Limak yüzde 16, 15, Polat Yol Yapı yüzde 15,70; Güriş-Metiş 
yüzde 14,25; Doğuş yüzde 14,17 ve benzeri rakamlar Entes-Kolin ve Özışık firmaları da teşekkür 
atıyor. 

Çayeli-İyidere Yolu: 
Keşif bedeli yaklaşık 122 milyon dolar olan bu yolun ihalesi, 30 Eylül Salı günü öğleden son

ra yapılıyor ve bu yolun ihalesi, Bayındır-Limak İnşaat konsorsiyumuna yüzde 17,55 indirimle ve
riliyor. Diğer firmalar, Güriş-Metiş yüzde 16,53; Nurol İnşaat yüzde 16,51 ve devam ediyor, Özı
şık Firması yine teşekkür atıyor. 

Araklı-İyidere yolu: 
Keşif bedeli yaklaşık 121 milyon dolar olan bu yolun ihalesi, 1 Ekim Çarşamba günü sabah 

ihalesi yapılıyor ve Doğuş İnşaat-Polat Yol Yapı konsorsiyumu bu ihaleyi yüzde 18,50 indirimle 
alıyor. Diğer firmalar; Bayındır yüzde 17,56; Nurol-Yüksel İnşaat yüzde 16,22; Güriş-Metiş yüz
de 16 ve devam ediyor, Özışık Firması burada yine teşekkür atıyor. 

Giresun- Espiye Yolu (Giresun şehir geçişi hariç): 
Keşif bedeli 108,3 milyon dolar. Bu ihale de 1 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra yapılıyor 

ve yine, bu yol da Güriş-Metiş ve Özışık Firmalarının Konsorsiyumuna yüzde 16,91 ile veriliyor. 
Limak 16,52; Mapa 16,40; Nurol 15,76-burada teşekkür sayısı biraz daha artıyor- Entes-Kolin, Po
lat Yol ve Cengiz İnşaat bu yola teşekkür mektubu atıyor. 

Üçüncü ve son gün, değerli arkadaşlar, Giresun-Piraziz, Giresun şehir geçişi hariç, bu yolun 
da keşif bedeli 50,4 milyon dolar. Burada da Entes-Kolin Firması 16,80 indirimle işi alıyor; diğer 
şirketlerden Nurol 16,11; Mapa 15,95; Yüksel 15,16 ve burada da yine Cengiz İnşaat ile Giiriş ve 
Metis Firmaları teşekkür ediyor. 

En son, Bolaman-Perşembe yolu, ki, bu bölgenin en can alıcı yolu; 27 kilometre uzunluğu ol
masına rağmen, hemen hemen, birinci yoldan sonra keşif bedeli en yüksek olan yol, çünkü, bu, hep 
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tünel ve viyadüklerle dolu. Bu yola da üç firma kalıyor ve o üç firmadan Nurol, Tekfen ve Yüksel 
daha önceki ihalelerde iş almamış ve bu işi de bunlar 17,25'lik indirimle alıyor; burada da Polat Yol 
Yapı, Cengiz, Güriş-Metiş, Entes-Kolin ve Özışık Firmaları teşekkür ediyor. Toplam 8 firma teşek
kür atıyor, 3 firma alıyor, etti 11, geriye kalan 5 firma da sadece göstermelik teklifler veriyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görülüyor ki, Sayın Yaşar Topçu, bu ihalede serbest reka
bet şartlarını oluşturmadığından devleti zarara uğratmıştır. Bu da Türk Ceza Kanununun 240 inci 
maddesini ihlal etmesi anlamındadır. Komisyonumuzda yaptığımız oylamada Sayın Topçu'nun 
Yüce Divanda yargılanması noktasında 8'e 5 ile karar verilmiş; karar, Türk Milleti adına hareket 
eden siz değerli milletvekillerinindir diyor, hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 
(MHP, DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim, 4 dakika eksik konuştunuz. 
Sayın Topçu söz istiyor musunuz? 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Siz niye efendim, sizi mi görevlendirdi ? 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Hayır efedim; benim adım zikredildi... (Gürültüler) 
BAŞKAN - Efendim, yerinizden ne söyleyecekseniz, lütfen, basın düğmeye, 60'a göre, size, 

1 dakika söz vereyim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkanım, Sayın Verkaya ve sayın konuşmacı arkadaşımız, 

biraz evvel, adımı da zikrederek benim bu yolun, bölündüğü, müteahhitler arasında taksim edildi
ği şeklinde bir beyanım olduğundan bahsettiler. 

Söz konusu beyan, bir televizyon kanalında Sayın Hasan Ekinci'yle aramızda geçen bu konuy
la ilgili bir tartışma sırasında söylenmiştir ve bahsettiğimiz, bölünmüşlük, ihalenin müteahhitler 
arasında bölünmesi değil; yolun tek bir ihale değil, daha çabuk bitirilmesi için bölümlere ayrılarak 
ihale edilmesidir. 

BAŞKAN - Sayın Verkaya da aynı şekilde söyledi efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Ama, o zaman, bunun tenkit edilecek ne tarafı var yani? Bunun şa

hit gösterilecek ne tarafı var veya tenkit edilecek?.. Yani, bir tek ihale şeklinde yapılsayda, bu yol, 
senelerce bitmezdi. Dolayısıyla, daha çabuk bitsin diye parçalara bölündü ve değişik müteahhitle
re verildi. 

Şimdi, burada yolsuzluk, burada adam kayırma bu cümlenin neresinde var ki, bu, buraya şa
hit olarak gösteriliyor? 

Ben, bunu, zabıtlara geçsin diye düzeltmek için söz aldım, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim, anlaşılmıştır efendim. 
Sayın Topçu, konuşma... 
MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan ?.. 
BAŞKAN - Sayın Verkaya, mesele anlaşıldı, lütfen... 
MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN - Efendim, bir dakikanızı rica edeceğim; Sayın Verkaya'nın bir açıklaması olacak 

herhalde. 
Evet efendim, buyurun. 
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MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Sayın Başkanım, Sayın Eyüp Aşık Beyefendinin burada 
dile getirdiği konuyla, TGRT'nin "Alternatif" programında ortaya koymuş oldukları ifadeler çok 
farklıdır. Mesela, Sayın Eyüp Aşık, aynen şöyle söylüyor: "Biz, o ihaleye girenlerin tamamına o işi 
taksim ettik" diyor. Yine devam ediyor "idare, işi, tamamına taksim etti" diyor ve yine devam edi
yor "bütün riskleri idare üzerine almış, karşı çıkılacağını, mahkemelere gidileceğini bile bile" ifa
desini kullanıyor. "İş taksim edildi, 13'e bölündü" diyor ve devam ediyor yine "para taksim etme
dik, iş taksim ettik" diyor. İşin taksim edilmesi manidardır. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Zaten, efendim, Sayın Eyüp Aşık da "bölüştük" dedi "işi firmalar bölüştü" dedi 
efendim. (MHP sıralarından gülüşmeler) Taksimle bölüşmenin ne farkı var?! 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Neyi bölüştüler Sayın Başkan?! 
MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Bölüştürme, ihale yapıldığı manasına gelmiyor Sayın 

Başkan. 
AHMET KABİL (Rize) - Öyle bir şey demedi, nereden çıktı?! 
BAŞKAN - Efendim "firmalara verdi" demedi mi? "Firmalar arasında bölündü otoyol" deme

di mi, aç zaptı, bak kardeşim. 
MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - "Taksim ettik" diyor efendim. 
AHMET KABİL (Rize) - Bölünme başka, bölüşme başka! 
BAŞKAN - Sayın Aşık ne söylediyse, onu tekrarladım efendim; zabıtları alırsınız, söylersi

niz. 
Sayın Topçu, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla se

lamlıyorum. 
Sayın Verkaya'ya, Sayın Sabahattin Yıldız'a, Sayın İhsan Çabuk'a, Sayın Hasari Güler'e teşek

kür ediyorum. 
Ben, buraya savunma yapma niyetiyle gelmedim, başka şeyler söyleyecektim, bir tartışma çık

tı, lafa başka taraftan başlayacaktım; ama, isterseniz, sıcağı sıcağına onu arz edeyim. Sayın Verka-
ya'nın konuşmasına üzüldüm, Sayın Verkaya yalan söylüyor. (MHP sıralarından gürültüler) Evet, 
yalan söylüyor. Böyle bir konuşma yok; sadece, yolun... Konuşan diyor ki konuşan... (MHP sıra
larından gürültüler) 

Ben, sizi dinledim, hiç itiraz ettim mi; hayır. Şimdi, söz hakkım var benim. 
Efendim, yalan söylüyor ısrarla. 
MUSTAFA HAYKIR (Kırşehir) - Komisyon üyesiyim ben. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Efendim, ne üyesi olursanız olun; yalanın üyesi, üyesizliği ol

maz. 
Şimdi, arkadaşımız diyor ki "ben, böyle bir laf söylemedim." Siz, ona atfen "hayır, söylediniz" 

diyorsunuz. O zaman, bunu söyleyip söylemediğini tartışırsınız. Olaydan benim de haberim var -
ben buraya not aldım- bu konuşmada böyle bir söz; yani "biz, parayı değil işi taksim ettik" gibi laf
lar edilmiş değil. Siz, burada -ben çok dikkatli dinledim- "Eyüp Aşık 'biz, parayı değil, işi taksim 
ettik' dedi" dediniz. Yalan olan bu, böyle bir laf yok. Yani, ben, durup dururken şey etmiyorum ki! 
Ben, kimseye iftira etmeyi sevmem, yaptığı işlerin arkasında duran bir insanım. 
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Dediğim gibi, ben, aslında, buraya başka şeyler söylemek için çıktım; ama, konuyu açtığınız 
için söylüyorum: Başından beri, benim Yüce Divana sevkım konusunda gayret içerisinde olduğu
nuzu biliyorum; bu, sizin hakkınızdır, sizin inancınız bu yöndedir; olabilir, hiçbir itirazım yok. 
Kendinizi tanıtırken "hukuka uygun hareket etmeye çalıştık" ama, Hasan Ekinci Beyin müracaatı 
üzerine savcı, verdiği kararda "ben, Yaşar Topçu bakandır; onun hakkında soruşturma yapamam. 
Diğerleri için, onların bir kabahati yoktur. 205 inci madde uygulamasını Yaşar Topçu adına yapa
mam dedi" dediniz. 

Sayın Verkaya, ben avukatım. Ceza Kanunu burada yanımda ve bu kara kaplı kitabı iddia edi
yorum ki, bu Mecliste en iyi bilenlerinizden birisiyim. 205 inci madde, on yıl hapis cezasını gerek
tiren irtikâp suçudur, irtikâp suçudur ve doğrudur, alım satımda irtikâptır. 

Sonra, sizin, bu raporda, rapor sırasındaki görüşmelerde beyanınız var ve diyorsunuz ki "Ya
şar Topçu hakkında savcı beyin ihaleye fesat karıştırmadan takipsizlik kararı var." Yani, komisyon 
üyeleri, bir genel müdür hakkında, savcı diyor ki, hiçbir belge ve bilgiye, delile rastlanmadı. Hiç
bir bilgi, delil ve belgeye rastlanmamışsa, ben, tabiî, bakan olduğum için, savcı benim hakkımda 
takipsizlik kararı düzenleyemez; onun anlatmak istediği budur. Zaten, ben de, arkadaşlara hep de
mişimdir ki -geçen dönemde siz yoktunuz- ben, burada, bu yol için, bir de gensoru önergesiyle kar
şılaştım. 

Değerli arkadaşlar, hani bir söz var -lafı uzatmak istemiyorum- Sivas'a atfen söylenen bir söz 
var senfoni orkestrasıyla ilgili "Sivas Sivas olalı Topal Timur'dan bu yana böyle zulüm görmedi" 
denilmiş. 

MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Sivas değil, Bayburt!.. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Benim Bayındırlık Bakanı olduğum günlerde gördüğüm zulmü 

hiçbir bakan da görmedi. Sele gittim, ayağımın çamuruyla, dışarıda çizmeyi çıkardım; geldim, bu
rada gensoru. Depreme gittim, çizmemi dışarıda, şurada çıkardım; geldim, burada soruşturma. He
yelana gittim, geldim, ayağımdaki çizmeyi şurada çıkardım; geldim, burada hesap. Ben, mutluyum, 
hesap vermeye her zaman hazırım, her şartta hazırım, her yerde hazırım. Yanlış insan üzerine oy
nuyorsunuz... 

Şimdi söylediğiniz suçlar, 366'nın cezası üç aydır, 240'ın cezası bir senedir, 205'in cezası on 
yıldır. Siz, diyorsunuz ki "savcı bey, 366 buraya uymaz dedi." Peki, nereden gönderelim, 240'tan 
gönderelim. Ben, ihaleye fesat karıştırmışsam, bu, 240 suçu olmaz, beni, 366'dan sevk edecektiniz. 
366'dan sevk etmekten niye kaçıyorsunuz? 

Ben Yaşar Topçu, Bakanlığa geldiğimin birinci ayında 16 firmayı -içlerinden sadece ikisinin 
sahibini tanırım, o da, bir yerde karşılaşırsak, "merhaba, nasılsınızdan" ibarettir, diğer 14'ünün sa
hibini tanımıyorum- çağırıyorum yahut topluyorum, bunları anlaştırıyorum, iyi mi?!. Niye, bunlar, 
benim babamın oğlu mu? Ben, bunları, tanımadığım insanları niye anlaştıracağım? Siz, duydunuz 
mu, bir bakan, tanımadığı 16 insanı bir araya getirecek ve yaptığı bir ihalede anlaştıracak? Böyle 
bir şeyi içinizden kabul edebilecek, böyle bir senaryoya "evet" diyebilecek bir arkadaşınız var mı? 
Bana söylediğiniz laf... Ben, bütün bunlara rağmen alınmıyorum. Diyorum ki, arkadaşların yakla
şımı bu. 

Burada bir şey var, 718 milyon dolara Karadeniz... Oradan bir arkadaş "otoyol değil" dedi, o 
arkadaşa da cevap vereyim, otoyoldur. 

HASAN AKGÜN (Giresun) - Duble yol. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Siz, otoyolun ne olduğunu bilmiyorsunuz, otoyoldur. 
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BAŞKAN - Hatibe müdahale etmeyin efendim. 
Siz de, Genel Kurula hitap edin. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Otoyolla, benim yaptığım yol arasında, sadece, erişme kontro
lü farkı vardır. Erişme kontrolü nedir; oraya hayvan girmesini, yabancı araçların girmesini engele-
yen, yolu iki taraftan kapatan bir nesnedir. Yoksa, otoyol üç şerit olacak, yani, üç gidiş, üç gelişli 
olacak diye bir kural yok, iki gidiş, iki gelişli otoyol da vardır; nitekim, Kocaeli-Derince arası iki 
gidiş iki geliştir. Yani "yaptığınız yol, otoyol değil, aldatıyorsunuz" demek... Yapmayın, böyle söz
leri rahatlıkla söylemeyin. Ne olur, bilmediğiniz şeyler hakkında, biraz araştırarak konuşun. Siya
set yapıyoruz derken, birbirimizi rencide etme derecesine gelmeyelim. 

Değerli arkadaşlar bakınız, 718 milyon dolara, altı parçaya bölerek, ben, buraya ihale ettim. 
Doğru yaptım; Karadenizlinin acilen bu yola ihtiyacı vardı, Karadenizlinin her evinde trafik kurba
nı vardı, her gün birisi ölüyordu. Demokrat Partiden bu tarafa, 50 yıldır, kimse bu yola el atmamış
tı. Biz gelmeden evvel, Samsun bölgesinde başlayan ve ancak Çarşamba'ya kadar gidebilen, millî 
bütçeden bir duble yol vardı. 

Değerli arkadaşlar, Dünya Bankası için yapılan ihaleler, sadece 2'şer kilometrelerden ibaretti. 
Her ilçeye, iki ilçe arasında, 2'şer kilometrelik, Dünya Bankasıyla ihale edilmiş yollar vardı. Nite
kim, ben bunların 6'sını ihale ettikten bir sene sonra, sanıyorum Espiye civarında 60 kilometrelik 
bir bölümün, ihale edilmiş sanılarak unutulduğu ortaya çıktı; onun 7 ncisini ihale ettik. Sayın Ko-
ray Aydın, geçen gün, 15 gün evvel 8 incisini ihale etti; Araklı-Çarşıbaşı-Trabzon... 

Yine itham ediyorsunuz. Sayın Koray Aydın -buradaysa ben özür diliyorum, ben itham etmi
yorum; ben, yaptığı işin yanlış bir tarafını görmüyorum- 7 firma çağırdı, 4'ü hiç kredili iş yapma
mıştır, çağırdığı 7 firmanın 4'ü hiç kredili iş yapmamıştır. Üstelik, orada, daha evvel, bu yeri, iha
le olarak, tünelden evvel almış bir firma vardır; Polat İnşaat. Onu da, Sayın Verkaya noksan söy
ledi. Noterdeki mektubunda Sayın Ekinci demiş ki "ANAP'ın kasası Cengiz İnşaata verilecek." öy
le demiyor; "ANAP'ın kasası olarak bilinen Cengiz ve Polat İnşaat" diyor. Niye "Polat" ını söyle-
mediniz; Cezmi burada diye mi? Cezmi bizim kardeşimiz... 

MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Polat... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Öyle diyor, aynen... Sayın Ekinci'nin mektubu budur. 
Ben şunu söylüyorum: Ben, firmaları, partilerine göre filan ayıran bir insan değilim, onu baş

kaları yapıyor. Cezmi, bizim arkadaşımızdır, sizin de Uyenizdir. Nitekim, Polat İnşaatın, benim 
bahsettiğim, İ5 gün evvel yapılan yerde, daha evvel aldığı ihale vardır, oraya çağrılmamıştır; ama, 
Polat İnşaat, Karayollarının dışkredili müteahhididir, çok da iyi müteahhididir. Niye çağrılmadı bi
lemem; o, Bakanın takdiridir, Karayollarının takdiridir. Ben bunları, muahaze etmek için söylemi
yorum; yani, çifte standart yapmayın diye söylüyorum. Hani, ben yapınca suç, başkası yapınca ya 
da şimdiki yapınca değil; bu yanlış. Ben, diyorum ki, Onunki de doğru. Ben olsam, şimdi, böyle 
bir hükümette olsam, geri kalan kısımlar var ya, dış krediye dönüşmemiş geri kalan kısımlar, Sa
yın Koray'dan rica ediyorum, Allah aşkına, onları da dış krediye çevirsin; yapması gereken odur, 
başka türlü bitmez. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de, bir işin -hele, böyle yol falansa- bitme süresi 15 yıldır, 20 yıl
dır. Zaten, bir yolun programı 20 yıldır. Siz, başlarsınız, bitinceye kadar programı dolar. Anlatmak 
istediğim bu, işin yanlışı burada. 

Şimdi, ben, esas kendi konuma geleyim, lafı da uzatmayayım. 
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Değerli arkadaşlar, bakınız, bu Parlamento, geçen dönemden kalan 15 soruşturma önergesini 
iki perşembedir görüşüyor, bu son perşembe. 2 eski sayın başbakan ve 11 bakan hakkında soruş
turma yapıyor. 

Şimdi, arkadaşlarımız merak edip de, bu soruşturma önergelerine baktıysa, benim hakkımda, 
şimdi görüşülen Karadeniz Otoyolu, 240; daha evvel, 496'da, benim de çetelerle işbirliği yaptığı
ma dair, 240; Telsim ve Turkcell'den dolayı, 240; İzmit Körfez geçişi, 240; personel sınavı, Neca
ti Çelik hakkında, 240; turizm merkezlerinde partizanlık yapmaktan, Sayın Yılmaz hakkında, 240; 
Kurtköy Havaalanı hakkında, 240; POAŞ hakkında, 240; İzmit Körfez geçişi, Sayın Yılmaz hak
kında, 240; Sayın Mehmet Ağar hakkında, 240; Sayın Güneş Taner ve Sayın Ahmet Mesut Yılmaz 
hakkında, 240; eski Bakan Mustafa Kul hakkında, 240; Burhan Kara hakkında, 240; İsmet Attila 
ve Sayın Çiller hakkında, 240; Sayın Yalım Erez ve Sayın Mesut Yılmaz hakkında, 240... 

Değerli arkadaşlarım, bendeniz epeydir bu Parlamentodayım, epeydir de bu işlerin peşini ta
kip etmişimdir. Bugüne kadar, Parlamentoya gelmiş olan soruşturmaların 3'ü hariç, 2'si, 1980 ihti
lalinden sonra, Yüce Divana gönderilen 2 eski bakan Mataracı ve İşgüzar; biri de -Allah rahmet ey
lesin- Kurucu Genel Başkanımız Sayın Turgut Özal'ın, Sayın Özdağlar'ı şevki dışında, bu Parla
mentoya gelen soruşturma önergelerinin tümü 240'tır. Neden 240'tır? 

Değerli arkadaşlar, hukukçular arasında 240'ın adı "kırk ambar suçu"dur; 230*un adı da öyle
dir, "kırk ambar suçu" derler. İdarede -birçoğunuz idareden geldiniz- 240 suçuna "müfettiş suçu" 
derler. Amir, müfettişe "git, şuna bak" dediği zaman, müfettiş, hiç takacak bir şey bulamazsa, 
240'tan takar; niye; çünkü, orada der ki "hangi nedenle olursa olsun görevi kötüye kullanma" ya da 
"hangi nedenle olursa olsun görevi ihmal etmek." Açık, istediğinizi sokun. 

Ha, şimdi, Anayasamız ve yasalarımız, Cumhurbaşkanına, bir denetleme, müfettiş kadrosu 
vermiş, Devlet Denetleme Kurulu; sayın Başbakanımıza vermiş, Yüksek Denetleme Kurulu; Par
lamentomuza da, 100 üncü maddeyi vermiş; ama, siyasî çekişmeler, siyasî rekabet, siyasî kinleş-
meye dönüşünce, izanlar da ortadan kalkınca, siyasî partiler, bu 100 üncü maddeyi bir taşla bir gü
zel bilemişler, herkes, önüne gelene, o bilediği sivri kamayı çakar olmuş. 

Bakın, hiç birbiriyle alakası olmayan -Sayın Başbakanımız ile bizim ilişkimiz hariç- 11 bakan 
ve 2 başbakan, aynı suçtan... Geçmişte de, bunun yirmi otuz tane örneği oldu. Niye böyle oluyor; 
şundan oluyor: Siz -siz, derken, Heyetinizi kastetmiyorum, bunu yapanları söylüyorum- Anayasa
nın 100 üncü maddesini, teftiş maddesi haline getirmişsiniz, müfettiş maddesi haline getirmişsiniz; 
öylesine getirmişsiniz ki, önüne gelen bunaldı mı, işte Sayın Verkaya'nın söylediği gibi "canım, 
240'tan bir gitsin gelsin bakalım" falan deniyor... 

Değerli arkadaşlar, siyasetçi, bakan, hükümet ne demek; bütün dillerde, bakan ve başbakanın 
adı, halk adına, millet adına nezaret, niyabeten bakmak anlamına gelen kelimeleri ifade eder. Ba
kan, vezir, nazır; halk adına, millet adınadır. Sizin, memurdan farkınız var. Memur, Anayasamıza 
göre, devletin aslî ve sürekli işlerini, kanunlar ve Anayasa çerçevesinde yürüten kişidir. Siz, bunu 
döndürüp, müfettiş maddesiyle, siyasîlere, böyle uluorta uygularsanız, Türkiye'de, bakanları, baş
bakanları, siyasîleri memurlaştırırsınız; yapılan iş budur, yanlışlığı buradadır. O zaman ne olur; her 
işe bürokrasi koyanınız. 

Şimdi, burada, bugüne kadar yapılan oylamalarda "evet" oyu veren bakanlarımız var; takdir 
onlarındır, kimseyi muaheze için söylemiyorum, tekrar, hiç yanlış anlamayın. Ben, tamamen, bir 
olayın yanlışlığını anlatmaya çalışıyorum. Şimdi, 3 kişilik bir müfettiş heyeti göndersek o arkadaş
ların bakanlıklarına -kendilerinin haberi yoktur- üç gün çalışsalar, herbirisinde üç beş tane 240 su
çu bulurlar. Bu hükümette bulunur, gelecek hükümetlerde bulunur, geçmiş hükümetlerde, her hü-
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kümette bulunur; çünkü, sabahtan akşama kadar yaptığınız her iş, yani, ille oradaki prosedüre uy
gun olacak diye bir kural yok; zaten, öyle olsaydı, sizi, seçip de göndermezlerdi. Memuriyet, aslî 
hizmettir, bakanlık, hükümet, geçici hizmettir; onun için seçimle gelinir. Seçimi kaybedersiniz gi
dersiniz veya işte, azınlığa düşersiniz, çoğunluğunuzu kaybedersiniz gidersiniz veya bizim gibi, 
geçmişte olduğu gibi, eğer, azınlık hükümeti olarak buraya gelmişseniz vay halinize... Eğer, karşı
nızda da -burada yok; ama, kusura bakmasınlar- Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir parti varsa, DSP 
ile ortak hükümet kurmuşsanız, bunu, burnunuzdan getirecektir; yapılan işlem de budur. 

Şimdi, ben, diyorum ki, gelin -bu, bensem ben, kimse kim- bunu, ya bir mutabakat sağlayarak 
ya bir prensip kararı alarak veya uygulamaya koyarak, 100 üncü maddeyi iki şeye inhisar ettirelim. 
Bir, bakan ve başbakanlar, eğer, vatana hiyanet ediyorlarsa... Bu kitap Ceza Kanunu, üç kitaptır; 
Genel Esasları, Cürümler, Kabahatler. Cürümlerin Birinci Babı, devletin şahsiyetine karşı suçlar
dır. Eğer, devletin şahsiyetine karşı, bakan, başbakan suç işliyorsa, Yüce Divana gönderin. 

Bunun İkinci Babı, devlet idaresi aleyhine suçlardır. Onun da Birinci, ikinci, Üçüncü Faslı 
zimmet, ihtilas, irtikâp ve rüşvettir. Eğer, Yaşar Topçu, Sayın Mesut Yılmaz, Sayın Tansu Çiller 
veya herhangi birisi, kimse, bulunduğu makam ve mevkii kullanarak rüşvet alıyorsa, kendi zengin
liğine kullanıyorsa, oradaki nüfuzunu veya imkânları bu tür ahlakdışı işlerde kullanıyorsa oraya 
gönderin, gitsin hesabını versin, veremeyen de yatsın canım, buna itirazı olmaz; ama, değil de, bir
birimizi karalama uğruna getirilen bu işlere böyle yaklaşır ve sabahtan akşama kadar, 240 suçu iş
ledi mi işlemedi mi, 230 suçu işledi mi işlemedi... 

Demin burada, çok takdir ettiğim, İstanbul Barosundan değerli bir arkadaşımız, Sayın Çiller 
hakkında konuşurken, "canım, yaptığı iş 240'a girmezse 230'a girer" dedi. Olabilir, 230'a girdiğini 
düşünelim. Ben şimdi size diyorum ki, bir başbakanın veya bir bakanın, Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin Başbakanının veya bakanının Yüce Divana gidip, 230'dan üç ay hapis cezası alması bu dev
lete onur mu verecek, bunun onuru var mı?! Bunun onuru yok; hem suçlanana yok hem devlete 
yok; bu yanlış. Ben "suç işleyenin yanına kâr kalsın" anlamında söylemiyorum, sizin görüşünüz o, 
onu söylüyorum; yani, mahkemeye gittiği zaman 230'dan mahkûm olacaksa tabiî, suç işlemiştir, 
olacaktır. Ben, insanlar arasında, başbakandır, bekçidir, ayırım yapılsın; hayır, katiyen, aklımın ke
narından geçmez, onu söylemiyorum. Sizin buradaki yaklaşımınızı anlatmaya çalışıyorum, yakla
şım yanlış. Efendim, biz buradan sevk ediyoruz, o baksın... İşte, benim dosyamda var, arkadaşlar 
diyor ki... Burada bilirkişi raporu var, bilirkişi diyor ki; Orta Doğu Teknik Üniversitesinden bir 
yüksek mühendis öğretim üyesi, Türkiye Mühendis Mimar Odalarından yüksek mühendis bir öğ
retim üyesi, Türkiye Barolar Birliğinden bir öğretim üyesi avukat, bu Karadeniz dosyasını inceli
yor, diyor ki: "Bunda bir yanlışlık yok, her şey normaldir" Hatta, 1997 yılı sonunda, 1998 yılı ba
şında yapılan fiyat tespitleri itibariyle -Bayındırlık Bakanlığı her yıl birim fiyatı açıklamıyor mu-
diyor ki: "Sayın Topçu, öyle bir fiyat açıklamıştır ki, dövizin, doların altında tutmakla, bu ihaleden 
dolayı devlet yüzde 11 daha kâr etmiştir" Benim yaptığım ihaleden dolayı. "Yüzde 11 daha kâr et
miştir" bilirkişi raporu... 

Bakınız, bu bilirkişi raporunun önemi nereden geliyor: Şu elimde gördüğünüz bir soruşturma 
raporu arkadaşlar. Bunu, biraz da halk görsün diye gösteriyorum, siz görmüşsünüzdür. 850 sayfa! 
6 bakan dönemi geçirmiş, Elli yıllık Karayolları Genel Müdürlüğü, dünyaya ün salmış Karayolla
rı Genel Müdürlüğü, Boğazda iki tane köprü yaptıktan sonra, İzmit Körfez Köprüsü için, kendisi
ni yeterli bulmamış, bizden çok evvel, senelerce evvel yabancı bir müşavir firmayla anlaşmış. Şim
di, o yabancı müşavir firma bu işi bilememiş, Karayolları bilememiş, bu kadar teknik heyet seçe
memiş; bu 850 sayfalık raporla bizim buradaki 15 kişilik siyasî arkadaşlarımız tercih yapacaklar! 
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Bakın, başlığında ne diyor: "Yanlış tercih yapmak..." Benim suçum neymiş biliyor musunuz; yan
lış tercih yapmak! Şimdi, kim yapacak tercihi; buradaki arkadaşlar yapacak. 

Yahu, arkadaşlar, ciddiyet bunun neresinde?! Bunun, bilimsellik neresinde?! Bunun, doğruluk 
neresinde?! Böyle şey olur mu?! 1,5 milyar dolarlık bir yatırımın, dünyada ancak birkaç firmanın 
yapabildiği bir teknolojinin seçimini buradaki arkadaşlar yapıyor! Arkadaşlar, 1,5 milyar dolar, 
leblebi değil Çorum'dan getirelim! Böyle şey var mı?! Bu kadar büyük işleri yaparken, biraz, ola
ya, ciddiyetiyle yaklaşmak zorundayız; benim anlatmak istediğim odur. Yoksa, tabiî ki, bu, Mecli
sin hakkıdır, bakacaktır, edecektir, araştıracaktır; ama, siz bilirkişi raporunu dinlemiyorsunuz, sav
cıyı dinlemiyorsunuz, teknoloji bilen insanları dinlemiyorsunuz, "bizim dediğimiz doğrudur" deyip 
çıkıyorsunuz. Tabiî ki, takdir sizindir, ona ben bir şey demem. Yalnız, lafı fazla uzatmadan ben şu
nu söylüyorum: Bu olaylardan çok canım yandı. Bunu, burada, izniniz olursa anlatacağım. Konuş
maya başlayalı 22 dakika oldu, birkaç dakikanızı daha alacağım. Başıma gelen bir olay... Hakkım
da bir soruşturma daha var, tekrar tekrar söz almak istemiyorum, sonunda söz almayacağım, geçen 
gün de söz almadım; bu, ilk ve son olacak. 

Yalnız, Sayın Başkan, Karadeniz yollarındaki tenzilatları eleştirdi. Koray Beyin geçen gün 
yaptığı ihalenin tenzilatı da 18,50'dir, sanmayın ki, başka bir şey, benim yaptığımı az buldunuz ya, 
o da yüzde 18,50'dir. Ben buradan bir şey okuyacağım. Benim biraz canımın yanmışlığına verin 
bunu. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Süreniz kısıtlı değil, rahat olun, rahat olun... 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Süre kısıtlı değil de ben başka bir şey söyleyeceğim. 
Bakınız, bu hizmeti yapanlar, burada nelerle karşılaşıyor. Değerli arkadaşlar, bakanlık yapmak 

şerefli bir iştir; Allah, hepinize nasip etsin. Memlekete hizmet yoludur, hepimize nasip etsin. Ce
nabı Hak, onu bilenlere nasip eder, ben onu bildiğim kanaatindeyim. 718 milyon dolarlık, bu işi 
yaptım, 1 milyar 718 milyon dolar olsa yine yapacağım. Bunu şunu için söyledim, Eyüp Aşık'ın 
söylediği odur. Bu işleri yapmak, çok büyük cesaret işidir. Neden cesaret işidir; yaparsınız, böyle 
gelir, hesabını verirsiniz. Hesabını vermek bir şey değil, bazı işleri anlatamazsınız, anlatmaktaki 
zorluğunuzdur. 

Arkadaşımız diyor ki "teşekkür atmış bazı firmalar..." Sayın Başkan, ben göreve gelinceye ka
dar teşekkür atmak yasak değildi, teşekkür atmayı ben yasakladım, şimdi yine yürürlükte. Bakın, 
beş bakandan; Maliye Bakanı, Millî Savunma Bakanı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, Ulaştır
ma Bakanı ve beşi Bayındırlık ve İskân Bakanı düzenler, tebliğ yayınlar. Ben, bakan olduğum dö
nemde yayınladım, teşekkür atmayı yasakladım. Dahası, karne alım satımını yasakladım, uydurma 
teklif vermeyi yasakladım, Maliye Bakanlığına içtihat değiştirttim. Siz, beni, devleti zarara sok
makla itham ediyorsunuz; ama, ben, Maliye Bakanlığına içtihat değiştirttim. Şimdiye kadar, İhale 
Kanununda hüküm vardır "yüzde 30'dan fazlası olan işler, mevcut ihale şartlarıyla devam edilir." 
Bunu, müteahhitlik yapan arkadaşlar bilir. Ben bunu değiştirttim, inat ettim. Sayın Zekeri ya Temi-
zel Beye şükran borçluyum, çağırdık adamları dedik ki: "Müteahhitlerin verecekleri yüzde 30'dan 
sonraki kırım artırmaları bu hükme dahil değildir." Burada devlet korunmak isteniyor, değiştirtti-
ren benim. Siz, beni, müteahhitleri anlaştırmakla itham ediyorsunuz; ama, bundan önceki, emekli 
olan, Ankara Valisi Erdoğan Beye -beni dinliyorsa kulakları çınlasın- ben telefon edip ihalelere po
lis sokturdum. İşte, o Uıfalı falan yakalanıp da hapse atılanlar o yüzdendir. Siz diyorsunuz ki: "Mü
teahhitleri anlaştırmışsınız." Ben polis soktum ihalelere, ben sizin kadar titizim. Bu, böyle dursun... 

Şimdi, bakınız, neyle karşılaştığımızı anlatmak için, içimde ukde, madem hakkım var, bunu 
okumadan edemeyeceğim; bu bir gazete kupürü: 
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"Sakın, Yılmaz'ı getirenler, şimdi götürüyor olmasın. Topçu devrede. Şimdi gelelim dün Ra
dikalde yayınlanan kasete. Bu kaset, Yaşar Topçu ile Alaaddin Çakıcı'nın ilişkilerini gözler önüne 
seriyor. Böylece, sözü edilen ikinci bakan da ortaya çıkıyor. Gerçi, Yaşar Topçu Eyüp Aşık gibi, 
Çakıcı'yla doğrudan konuşmuyor; ama, şu cümlelere bakınız: Çakıcı 'Kâmuran'ın falan' deyince 
Topçu'nun ödü patladı. Ya, dedim ağabey, yatıyorsun para, kalkıyorsun para, paradan önemli şey
ler var. Mesut'a sövüyordu anlıyor musun 'bırak şu politikayı, bankayı alalım gitsin' diyordu, Me
sut'a sövüyordu anlıyor musun. Çakıcı, bir zamanlar, Topçu'nun, Türk Ticaret Bankasının alımına, 
politikadan daha fazla önem verdiğini de söylüyor; ama, sözleri Topçu'yu ürkütmeye yetmiştir..." 
Bunun devamı var, "bu bakan yerinde oturuyor" diyor falan... 

Değerli arkadaşlar, geçmiş dönemde MHP'li arkadaşlarımız yoktu; ama, televizyonlardan, rad
yolardan takip etmişlerdir. Geçmiş dönemde bir kaset meselesi oldu, burada bir "topçu" kelimesi 
geçti. Topçu, askerlikte bir sınıftır, topçu, harpte kullanılan bir büyük silahı kullanan insandır, halk 
arasında topla oynayan kişidir... Topçunun, seksen çeşit anlamı var. Benim soyadım Topçu. Bu 
Parlamentoda oturan bir kadın milletvekili, Allah'tan korkmadan, kulundan utanmadan, bu "topçu" 
nun, benim olduğumu yazdı. 

Bakın şimdi, bakanların başına gelenlere... "240" dediniz ya, 240'ı anlatıyorum. Sonra, ben, bu 
soruşturmaya dahil oldum o öyle yazdığı için... Ben, Susurluk Komisyonunun üyesiyim, mafya ve 
çetelerle mücadele eden; yani, onların faaliyetini araştıran komisyonun üyesiyim ANAP'tan... Te
sadüfe bakın ki, önergeyi veren arkadaşımız da Karabük milletvekiliydi, o da komisyon üyesiydi; 
o, beni iyi tanır. Bu yazı, iki komisyon üyesini, birbirine, bu şekilde, asılsız, yalan ve birbuçuk se
nedir, mafyayla ilişkili bir adam olarak, çoluk çocuğum, kimsenin yüzüne bakamadan dolaştık. 

Burada Çakıcı'nın ifadesi var, bana lazım değil; Erol Evcil'in de ifadesi var, bana lazım değil; 
onların ifadesine itibar edildiği için söylüyorum. Çakıcı'ya soruyor arkadaşımız -sanıyorum, Sayın 
Polat; teşekkür ediyorum; Cezmi buradaysa; göremiyorum kendisini; Cezmi sormuş, Allah ondan 
razı olsun, bin kere razı olsun- Cezmi diyor ki: "Sayın Çakıcı, bu Yaşar Topçu?.." "Yok" diyormuş, 
"öyle bir adamı tanımam ben, yani, haşa, öyle bir şey yok. Bir defa, Ankara Otelinde, bir eski dos
tumla, bakan dostumla yemek yiyorduk, masada o da vardı, herkes bana iltifat etti de, adam dönüp 
yüzüme bakmadı" diyor benim için... 

Erol Evcil'e gelince, diyor ki: "O topçu falancaydı, futbol oynayan birisiydi -İsim zikretmiyo
rum- Yaşar Topçu değildi, yazık ettiniz, boş yere ettiniz." 

Şimdi, dönüp, bana, diyebilirsiniz ki, canım, böyle şeylerle karşılaşılıyor; ama, komisyon da 
seni 14-0 akladı. Yeter mi?!. Benden özür dilenmeliydi. Bu Meclisin böyle bir hasleti yok mu? Ya
ni, yetiyor mu?.. Seni, biz akladık... Ben, kara mıydım ki, akladınız?! (ANAP sıralarından alkışlar) 
Ben, kara mıydım da akladınız?!. 

Değerli arkadaşlar, onun için, buradaki kararınız ne olursa olsun, Yüce Divan mı, hayhay efen
dim... Ben, oralarda devletin Cumhurbaşkanlarını savundum, Başbakanlarını savundum, bakanla
rını savundum; gider kendimi de savunurum. Aman efendim, sakın ha!.. Oralardan içinizde hiç 
korkmayan birisi varsa, birinci sırada benim. Hiç korkmayan... Çünkü, benim bir tane korkum var
dır; Allah korusun, Allah bana nasip etmesin -biz, hepiniz gibi Müslüman ailelerden gelmeyiz- be
nim bir tane korkum vardır; şuradan aşağı geçmesin. Geçmedikten sonra, benim veremeyeceğim 
hiçbir hesap yoktur vereceğiniz her kararın başım üzerinde yeri var. 

Hepinize saygı sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
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Sayın Polat, buyurun. 
CEZMİ POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce konuşan değer

li milletvekili Yaşar Topçu, konuşmasının arasında dört defa ismimi zikrederek konuştu. İlk konuş
masında, Karadeniz otoyolu yapımını üstlenen Polat Yol Yapı ile ilgili imalı bir şekilde -yanlış an-
lamadımsa- bir beyanda bulundu. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır, hayır... Yanlış anladınız. 
CEZMİ POLAT (Erzurum) - Bahse konu şirketin sahipleri, amcamın çocuklarıdır. Şu an, bu

rada oturan Fazilet Partisi Milletvekili Aslan Polat da amcamın oğlu. Ben, Erzurum'da, geniş bir 
ailenin bir ferdiyim ve bundan da onur duyuyorum. Bahse konu olan şirket, Türkiye'de, inşaat sek
töründe hizmet veren, bütün kesimin tanıdığı, çalışkan, aldığı işi yerine getiren, üstlendiği görev ve 
yaptığı işlerle de bu camiada haklı bir şöhreti olan bir firmadır. Amcamın oğlu olmaktan başka, hiç
bir bağlantım yok. 

Diğer konu da, soruşturma komisyonunda görevli olarak, bahse konu insanlarla konuşurken, 
soruşturma komisyonu kapsamında bulunan Yaşar Topçu Beyle ilgili de bahse konu olan insanla
ra soru yöneltmemiz, herhalde, sanıyorum, komisyon üyesi olarak da en tabiî hakkımızdı. Biz, bu 
soruları yönelttik; onun karşılığında da cevaplarını aldık. 

Biraz önce kendi beyanında belirttiği gibi, 14-0 gibi bir rakamla, komisyonda aklandı; ancak 
"özür dilenmesi gerekir" diye bir beyanda bulundu. Sanıyorum, ne komisyon üyelerinin ne de Yü
ce Parlamentonun böyle bir şeyi yapmasını hiç kimsenin düşünmeye hakkı yoktur. Biz, o soruştur
ma komisyonunda, o önergeyi veren 20 nci Dönem Parlamentosunda görevli arkadaşlarımızın ken
dilerini de dinledik, onlara da sorduk; ellerinde bilgi, belge var mı diye sorduk; ama, kendileri, bi
ze, gazete beyanlarından bahsettiler. 

Biz, araştırmayı, bütün komisyon üyesi arkadaşlar olarak, bize verilen, Yüce Parlamentonun 
bizlere yüklemiş olduğu görevi en iyi şekilde yerine getirdiğimiz kanaatindeyim. Biz, komisyonda 
hiç kimseyi aklamak veya yargılamak gibi bir düşüncemiz olmadı. Meseleyi, hiçbir zaman da, si
yasî bir bağlamda görmedik. Biz, vicdanî kanaatimize göre, belgelere ve bilgilere göre -gerek şah
sım gerekse komisyondaki arkadaşlarım da, sanıyorum, aynı doğrultuda- değerlendirdik ve kararı
mızı ona göre verdik. Nihaî karar da Yüce Parlamentonun. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Tamam; mesele anlaşılmıştır efendim. 
Sayın Verkaya, buyurun. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sayın Başkan, son söz bana aittir; ihlal ettiniz... 
BAŞKAN - Sayın Topçu, bir dakika... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Benim, Cezmi'ye ima ettiğim şey... Ben, memnunum... Ben, Cez-

mi'nin bana iyilik ettiği kanaatindeyim. 
BAŞKAN - Cezmi Bey de öyle söyledi efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ama, son söz hakkı benim; ihlal edemezsiniz... 
BAŞKAN - Vereceğim efendim, müsaade edin. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Niye veriyorsunuz; benden sonra kimse konuşamaz; olur mu öyle 

şey! 
BAŞKAN - Sataştınız ama!. 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Olur mu efendim!.. 
BAŞKAN - İsmini zikrettiniz. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, ben, iyilikle zikrettim ismini, teşekkür ettim; ben, Cez-

mi'ye yine teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Topçu, affedersiniz, bendeniz dahi, birinci konuşmanızda, Polat İnşaatı, 
Cezmi Beyle alakalı zannetmiştim efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır efendim. 
BAŞKAN - Ben öyle zannettim; imalı söylediniz. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İyilikle söyledim... 
BAŞKAN - Tamam efendim. 
Sayın Verkaya, çok kısa, buyurun. 
MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Sayın Başkanım, Sayın Topçu, öyle zannediyorum, şu 

anda yaşadığı haletiruhiyeden dolayı, kürsüye gelir gelmez, benim "yalan söylediğimi" beyan etti
ler; bundan dolayı kendilerini kınıyorum. Ancak, bahsi geçen TGRT'deki programın kaset çözümü 
buradadır, tutanaklardan aynen okuyorum: "Biz o ihaleye girenlerin tamamını eşit taksim ettirdik; 
doğru, yani, netice itibariyle" diyor, devam ediyor "İdare işi tamamına taksim etti; yani, bütün risk
leri idare almış, bütün riskleri almış; böyle, karşı çıkılacağını bile bile, mahkemelere gidileceğini 
bile bile bütün riskleri almış; hem, siyaseten, biz, kararname çıkardık." Bütün bunlar, Sayın Eyüp 
Aşık'a ait olan ifadeler. Devam ediyor: "Para taksim edilmedi yalnız, iş taksim edildi, iş... İş tak
sim ediyoruz beyefendi, iş... " Şimdi, yine devam ediyor "taksim ettik, doğrudur" diyor. 

Şimdi, Sayın Topçu'nun, şahsımı "yalancılıkla" hatta, biraz da öteye geçerek "bazı gerçekleri 
bilerek sakladığımı" ifade ettiği bir noter tespit tutanağı var. Orada da "Cengiz İnşaatın sahibi Meh
met Cengiz'e." Bakınız, devam ediyorum; şöyle, baştan alıyorum: "Hopa, 274 milyon dolar ihale 
bedelli bu inşaatın, Anavatan Partili ve Anavatan Partisinin kasası olarak bilinen Cengiz İnşaatın 
sahibi Mehmet Cengiz'e verileceği ve İyidere-Çayeli 122 milyon dolar, Araklı-İyidere 121 milyon 
dolar, Piraziz-Espiye 52 milyon dolar, Piraziz-Espiye 108 milyon dolar olduğu ve bu ihalelerin de 
Anaplı Polat İnşaat, Özışık İnşaat ve Anaplı iki inşaat şirketine verileceği, ihaleden önce kendi ara
larında anlaşarak gerçekleştirmiş olduğu" diye, noter tespit tutanağı bu. Bizim ifademiz değil, no
ter tespit tutanağı böyle. 

BAŞKAN - Anlaşıldı herhalde efendim. 
MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Sayın Başkanım, Sayın Topçu, geniş bir perspektif içe

risinde bizi suçladılar. 
Şimdi, yine bir mahkeme kararı var. Orada "Artvin Milletvekili Hasan Ekinci tarafından, iha

le öncesi, 29 Eylül 1997 günü ihalelerle ilgili yapılan ve noterce resmileştirilen tahmin ihaleler son
rası kısmen tutturulmuştur" deniliyor savcılığın verdiği kararda. 

Şimdi, yine devam ediyor "İlgili şahısla ilgili de -yani, Hasan Ekinci'yle ilgili- hakkında tah-
kibata yer olmadığı" deniliyor. 

Yine, bir başka... 205 inci maddenin tartışmasını yaptığı için söylüyorum: "İhale komisyonu 
üyeleri ve ihaleyi onaylayan..." 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sayın Başkan... Sayın Başkan.... 
BAŞKAN - Efendim, sataşmaya cevap verdiniz... 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, böyle bir usul var mı?! Benden sonra nasıl konuşu
yor arkadaş?!.. 

BAŞKAN - Efendim, sataşma olursa konuşur 60'a göre... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ne münasebet efendim!.. Son söz benim... 
MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Yalancılıkla itham ederseniz konuşuruz Sayın Topçu. 

BAŞKAN - İsmen, Verkaya'yı... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Aman efendim... 
MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Yalancılıkla itham edemezsiniz... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Böyle bir usul var mı Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Var efendim, 60'a göre verdim; yalancılıkla itham ediyorsunuz... 
MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - İhale komisyonu üyeleri... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ne sataşması?!. Sataşan onlar... 
MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Dinleyin Sayın Topçu... 
BAŞKAN - Efendim, mesele anlaşılmıştır Sayın Verkaya. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Öyle olur mu! Yeniden bir konuşma yapıyor... 
BAŞKAN - Sayın Verkaya, teşekkür ederim; mesele anlaşılmıştır. 
MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Efendim... 
BAŞKAN - Tamam efendim, mesele anlaşılmıştır... 
Sayın milletvekilleri... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Böyle olur mu Sayın Başkan?!. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım, benim de ismimden bahsedildi... 
BAŞKAN - ...Meclis soruşturması komisyonu raporu üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Hiç kimseye söz vermiyorum efendim... 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Sizin isminizden bahseden kim efendim? 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Cezmi Bey söyledi. (MHP sıralarından gülüşmeler) 
BAŞKAN - Efendim, rica ederim... Rica ederim... 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Hayır; yani, anlaşılması için... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, raporda, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu'nun 

Yüce Divana şevki istenilmektedir. 
Komisyon raporunu oylarınıza sunacağım. Anayasanın 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrası

na ve İçtüzüğün 112 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre, Yüce Divana sevk kararı alınabilmesi 
için, üye tamsayısının salt çoğunluğunun kabul oyu; yani, 276 kabul oyu gerekmektedir. Açık oy
lamada kabul oyu 276'nın altında olduğu takdirde, Yüce Divana sevk kabul edilmemiş olacaktır. 
Bu nedenle, oylamayı açık oylama şeklinde yapacağız. 

Şimdi, açık oylamanın şekli için Genel Kurulun onayını alacağım. 
Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
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Oylama için 3 dakika süre veriyorum. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân eski bakanı Yaşar Topçu hakkında ku
rulan (9/19) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Yüce Divana şevke dair raporunun 
açık oylamasına 360 sayın milletvekili katılmış; kabul 174, ret 177, çekimser 9 oy kullanılmıştır. 

Bu sonuca göre, rapor kabul edilmemiştir. Böylece, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar 
Topçu'nun Yüce Divana şevkine mahal olmadığına karar verilmiştir efendim. 

Sayın milletvekilleri, gündemin 5 inci sırasında yer alan, 20 nci Yasama Döneminde Denizli 
Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 55 arkadaşı tarafından verilen, 6.1.1998 tarih ve 98/10496 sa
yılı Bakanlar Kurulu kararnamesiyle mevzuata aykırı bir şekilde İstanbul'da yeni turizm merkez
leri ilan attiği ve bu suretle partizanlık yapılmasına yol açarak görevini kötüye kullandığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasiyla eski Başbakan Ahmet Mesut 
Yılmaz hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruş
turması açılmasına ilişkin önerge ve (9/24) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonu raporu 
üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

5. - 20 nci Yasama Döneminde Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 55 Arkadaşı Tara
fından Verilen, 6.1.1998 Tarih ve 98/10496 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle Mevzuata Ay
kırı Bir Şekilde İstanbul'da Yeni Turizm Merkezleri İlan Ettiği ve Bu Suretle Partizanlık Yapılma
sına Yol Açarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci Mad
desine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz Hakkında Anayasanın 100 üncü ve 
İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge ve Mec
lis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/24) (S. Sayısı: 508) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Meclis soruşturması komisyonunun 508 sıra sayılı raporu daha önce sayın üyelere dağıtılmış 

ve eski Başbakana gönderilmiştir. 
Rapor üzerindeki görüşmelerde komisyona, şahısları adına 6 milletvekiline ve hakkında soruş

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

dır. Son söz, hakkında soruşturma açılması istenilen eski Başbakana ait olup, süresizdir. 
Rapor üzerinde söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: İstanbul Milletvekili Hüseyin 

Mert, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Sakarya Milletve
kili Nezir Aydın, Kars Milletvekili Arslan Aydar. 

Komisyon söz istemiştir. 
(9/24) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI BEDRİ 

YAŞAR (Gümüşhane) - Sonunda Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Şimdi istiyorsanız, buyurun. 
(9/24) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI BEDRİ 

YAŞAR (Gümüşhane) - Sonunda, en sonunda efendim. 

(1) 508 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Sonunda istiyorsunuz?.. 

(9/24) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI BEDRİ 
YAŞAR (Gümüşhane) - Evet. 

BAŞKAN - Peki. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Olmaz Sayın Başkan. İçtüzük çok açık; evvela komisyon, sonra, 
6 milletvekili söz alır efendim. Yok böyle bir şey... Önce, komisyon efendim. Uygulamanızı düzel
tin. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Öyle olsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, ben de ifade ederken, buyurduğunuz gibi, "komisyon, şahısları adına 6 
milletvekili ve hakkında soruşturma açılması istenilen Başbakan" dedim. 

Komisyon, ilk önce söz istemeyip de daha sonra söz isterse ne yapacağım? 

TURHAN GÜVEN (İçel) - İsteyemez... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Veremezsiniz! 

BAŞKAN - Veremez miyim? 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Bu sırayı değiştiremezsiniz Sayın Başkan. İçtüzük buna amir; siz, 

bunu değiştiremezsiniz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Doğrusu o; ama, siz verirseniz... 
(9/24) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI BEDRİ 

YAŞAR (Gümüşhane) - Sayın Başkanım, şimdi de konuşabilirim. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
(9/24) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI BEDRİ 

YAŞAR (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlı
yorum. 

20 nci Yasama Döneminde Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 55 arkadaşı tarafından 
verilen 6 Ocak 1998 tarih, 98/10496 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesiyle mevzuata aykırı bir şe
kilde İstanbul'da yeni turizm merkezleri ilan ettiği ve bu suretle partizanlık yapılmasına yol açarak 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu id
diasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge ve (9/24) esas numaralı Mec
lis Soruşturması Komisyonu raporu hakkında, komisyon adına söz almış bulunuyorum. 

12.3.1982 gün ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun amacı, ülkemiz turizm sektörünü dü
zenleyecek, geliştirecek dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturacak düzen ve önlemlerin alınmasını 
sağlamaktır. 

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunun 3 üncü maddesinde, yasada geçen bazı kavramların ta
nımlarını yapmak istiyorum: 

Turizm bölgeleri: Sınırları Turizm Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla belirle
nen ve ilan edilen bölgeler. 

Turizm alanları: Turizm bölgeleri içinde öncelikle geliştirilmesi öngörülen, mevkii ve sınırla
rı, Turizm Bakanlığı önerisi, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen ve ilan edilen, doğal ve sosyo
kültürel değerlerin yoğunlaştığı alanlar. 
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Turizm merkezleri: Turizm bölgeleri içinde veya dışında, yeri, mevkii ve sınırları, Bakanlığın 
önerisi, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen ve ilan edilen, turizm yönünden önem taşıyan yerle
rin adı olarak isimlendirebiliriz. 

Değerli milletvekilleri, tanımlardan da görüleceği gibi, turizm bölgeleri, alanları ve merkezle
ri arasındaki fark, genelde, bir nitelik farkı olmayıp, nicelik farkıdır. Bu nedenle, bu tür yerlerin tes
pitinde ortak kurallara uyulur. Bu düşünceden hareketle, Turizmi Teşvik Kanununun 4 üncü mad
desinde "Turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezlerinin tespitinde; ülkenin doğal, tari
hî, arkeolojik ve sosyokültürel turizm değerleri, kış, av ve su sporları ve sağlık turizmi ile mevcut 
diğer turizm potansiyeli dikkate alınır" denilerek, her üç yerin belirlenmesinde ortak ölçüler say
mıştır. 

Bu maddenin uygulanmasını göstermek üzere, 2634 sayılı Yasanın 37/A-(l) maddesine daya
nılarak, Bakanlar Kurulunun 24.5.1983 gün ve 83/6733 sayılı kararıyla, turizm bölgeleri, turizm 
alanları ve turizm merkezlerinin belirlenmesi için çalışma gruplarının oluşturulması görev ve yet
kileri ile çalışma şekline ilişkin yönetmelik, 27 Temmuz 1983 tarihli ve 18117 sayılı Resmî Gaze
teyle yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu yönetmeliğe göre, turizm bölge, alan ve merkezle
ri, aşağıda açıklanacağı şekilde belirlenmektedir. 

Turizm Bakanlığının içinde bir komisyon oluşturulur, bu komisyona "bakanlık içi komisyon" 
denir. Bu komisyonun görevi, yukarıda belirtilen Turizmi Teşvik Kanununun 4 üncü maddesi esas
ları çerçevesinde, ileride ilanı düşünülen turizm bölgelerinin, turizm alanlarının ve turizm merkez
lerinin mevkii ve sınırlarını, Bayındırlık ve İskân Bakanlığıyla ilişki içinde belirlemektir. Belirle
nen mevki ve sınırlar, Turizm Bakanlığının onayıyla bakanlıklararası komisyona, oradan da Bakan
lar Kuruluna gönderilerek yayımlanır. 

Değerli arkadaşlar, bakanlıklararası komisyon, Turizm Bakanlığı, Planlama ve Yatırımlar Da
iresi Başkanlığının koordinatörlüğünde, Genelkurmay Başkanlığı, Başbakanlık Devlet Planlama 
Müsteşarlığı, Çevre Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakan
lığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ilgi
li ve yetkili temsilcilerinden oluşur. 

Turizm Bakanlığınca ilan edilmesi önerilen yerlerin mevkii ve sınırlarını gösteren haritalar ön
celikle Bayındırlık ve İskân Bakanlığına sunulur; Bayındırlık ve İskân Bakanlığından gelen görü
şe göre Turizm Bakanının onayıyla, bakanlıklar arası komisyona davet yazısı yazılır, 20 gün içeri
sinde toplanmak üzere. Bakanlıklararası komisyon, toplantıya davet edildiği tarihte, bu görüşlerini 
toplantıda beyan eder. Eğer, bu toplantıda aksine görüşü olanlar varsa, onunla ilgili 7 günlük eksü-
re verilir. Bu süre zarfında olumlu veya olumsuz görüş beyan edilmediği takdirde, kanunî süre içe
risinde olumlu görüş beyan etmiş gibi algılanır. 

Değerli arkadaşlar, sunulan öneriler. Bakanlar Kurulunca uygun bulunduğu takdirde, belirle
nen yerler Resmi Gazetede ilan olunur. Bir yer turizm bölgesi, turizm alanı veya turizm merkezi 
olarak Bakanlar Kurulunca ilan edilince, o yerin planlama yetkisi Turizm Bakanlığına geçer. Plan
lama yetkisinin nasıl kullanılacağı 17 Ocak 1983 gün ve 17941 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 
turizm alanları ve turizm merkezlerinde imar planlarının hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin yö
netmelikte gösterilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, her kimin mülkiyetinde veya yönetiminde olursa olsun, taşınmaz kül
tür ve tabiat varlıklarının korunmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak, aldırmak ve bunla
rın her türlü denetimlerini yapmak, yine. Kültür Bakanlığına aittir. 
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Kültür Bakanlığı Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun yetkilerinden bazıları şun
lardır: Belirlenen, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının tescilini yapmak, koruma amaç
lı imar planlan ile bunların her türlü değişikliklerini inceleyip onamak, korunması gerekli taşınmaz 
kültür ve tabiat varlıklarının koruma alanlarının tespitini yapmak. 

Değerli arkadaşlar, bu ön bilgilerden sonra olayları kısaca özetlemek istiyorum. Önergedeki 
iddiaların odak noktasını oluşturan 19 uncu ve 20 nci gruplarda yer alan turizm merkezi ve alanla
rına ilişkin yapılan işlemlerin özeti kısaca şöyledir. 

19 uncu grupta yapılan işlemlerin özeti: Turizm Bakanlığı yetkilileri, 19 uncu grupta bulunan 
yerlerin sınırlarının belirlenmesi için Bayındırlık ve İskân Bakanlığıyla 11.12.1996 tarihinde görüş
müşler ve 19 uncu grupta bulunan yerlerin sınırlarını belirlemişlerdir. Bu belirleme sırasında, Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı, Beşiktaş-Kuruçeşme, İstanbul-İstinye turizm merkezi tevsiine ilişkin 
olarak, söz konusu alanların Boğaziçi alanında kalması nedeniyle, öncelikle Boğaziçi Kanununun 
uygulamasına tabi olduğundan, ilanında yarar olmadığını belirtmiştir. Bayındırlık ve İskân Bakan
lığının bu görüşüne karşı, Turizm Bakanlığı, bir yörenin turizm merkezi ilanının, salt imar planı 
onayı ve plan tadilatı sürecinde yetki almaya yönelik bir tasarruf olmadığı; Kuruçeşme turizm mer
kezi sınırları içinde kalan alanların büyük bölümünün Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi Uygulama 
İmar Planında zaten turizm tesis alanı olarak düzenlendiği, bu alanın, turizm merkezi ilanındaki 
amacın da, bu alandaki yatırımın desteklenmesi olduğunu ileri sürmüştür. Turizm Bakanlığı Yatı
rımlar Genel Müdürlüğü, bakanlık makamından onay alarak, konunun, bakanlıklararası komisyo
na sunulmasını sağlamıştır. Bakanlıklararası komisyon 10.1.1997 tarihinde toplanmış; toplantı sı
rasında, itirazlar üzerine, bazı yerler öneri paketinden çıkarılmıştır. 

Bakanlar Kurulunun kararıyla, 4 Mayıs 1997 gün ve 24 222 sayılı yazıyla bir kez daha istenil
miştir. Yazı eki listede, İstanbul-Beşiktaş Kuruçeşme turizm merkezi, İstanbul Şişli Bomonti tu
rizm merkezi, İstanbul İstinye turizm merkezi tevsii projesi, İstanbul Sarıyer İstinye turizm merke
zi tevsii yerleri vardır. 

Turizm Bakanlığı, 12 Eylül 1997 gün ve 29482 sayılı yazıda, özetle; Maliye Bakanı Sayın Ze-
keriya Temizel'in, Kuruçeşme turizm merkezi ile Şişli Bomonti turizm merkezinin kararnameden 
çıkarılması, çıkarılmadığı takdirde kararnameyi imzalamayacağını beyan etmesi üzerine, bu iki yer 
kararnameden çıkarılmıştır. Bilahara, Bakanlar Kurulunun 23.9.1997 gün ve 97/9885 sayılı kara
rıyla, ekli listede, İstanbul'da bulunan herhangi bir yer kalmamıştır. 

Değerli arkadaşlar, 20 nci Grupta yapılan işlemlerde ise, bu yerlerin tamamı tekrar gündeme 
gelmiş, tekrar ilan edilmek üzere, Turizm Bakanlığına müracaatta bulunulmuştur 4 Aralıkta Turizm 
Bakanlığınca İstanbul Beşiktaş Atik Alipaşa Yalısı, İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme turizm merkezi, 
Şişli Bomonti turizm merkezi, İstinye turizm merkezi ve Sarıyer İstinye Turizm Merkezi Tevsii 
Projeleri, ilk etapta sunulan projeler. 

8 Aralıkta toplanan komisyona ilave olarak üç yer daha önerilmiş; İstanbul Beşiktaş Serence-
bey Yokuşu, İstanbul Sarıyer Mavramoloz turizm merkezi ye İstanbul Ataköy Turizm Merkezi 
İkinci Tevsii Projesi bakanlık onayına aynı gün sunulmuştur. 

Değerli arkadaşlar, bu bölgelerin tamamı, Bakanlar Kurulu tarafından ilan edildikten sonra, 
gerek o zamanki Cumhuriyet Halk Partisinin hükümeti dışarıdan desteklemesi gerekse diğer sivil 
toplum örgütlerinin baskısı sonucu, İstanbul'daki üç yer hariç, tamamı kararnameden çıkarılmıştır. 
Bunlardan bir tanesi Şişli Bomonti, diğeri Atik Alipaşa Yalısı, üçüncüsü de Ataköy Tevsii İkinci 
Projesi. 
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Biz, komisyon olarak 70'e yakın arkadaşımızı dinledik. Gerek Şişli Bomonti gerekse Atik Ali 
Paşa Yalısının turizm merkezi ilan edilmesiyle ilgili hiçbirimizin bir itirazı olmamıştır. Hatta, bu
raların turizm merkezi ilan edilmesi, tarafımızdan da uygun görülmüştür. Hakikaten, Türkiye'deki 
tarihî yerlerin, turizmin hizmetine açılmasında, biz, şahsen, büyük bir fayda görmekteyiz. 

Yalnız, özellikle, dikkatimizi çeken Ataköy Tevsi-2 Projesi için 4.12.1997 tarihinde ilk defa 
bakanlığa müracaat edilmiş, bakanlıklararası komisyona gönderilmeden, 8. 12.1997 tarihinde di
rekt bakanlıklararası komisyona gönderilmiştir. Aynı şekilde, diğer bakanlıkların herhangi bir gö
rüş beyan etme zamanı olmadan, bu süre çalışmadan 6.1.1998 tarihinde de, zaten, buraların tama
mı turizm alanı olarak ilan edilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, turizm alanlarının bölgesel olarak ilan edilmesine, şahsen, bizim hiçbir iti
razımız yok; ama, bu.2634 sayılı Yasa, hakikaten, Türkiye'de turizmin canlanmasına çok büyük 
katkılar sağlamıştır ve bugün, Türkiye ekonomisi de turizmden çok büyük gelirler beklemektedir; 
ama, özelilkle, noktasal bazda yapılan turizm alanı, turizm merkezi ilanları her zaman şaibe uyan
dırmıştır ve bundan sonra da uyandırmaya devam edecektir. 

Özellikle, Ataköy Tevsi-2 Projesi üzerinde geçmiş dönemde Cumhuriyet Halk Partisinden Ah
met Güryüz Ketenci'nin, gerekse İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Mimarlar Odasının 
müracaatları Danıştay 6. Ceza Dairesinde birleştirilerek, dava görülmüş, bilirkişiler bölgeye gön
derilmiş, giden bilirkişiler, Bakanlar Kurulu kararının iptali yönünde karar vermişlerdir. Bu karara 
Turizm Bakanlığı itiraz etmiş, ek bilirkişi tayin edilmiş, giden ek bilirkişi de daha önceki bilirkişi
lerin kararına uymuştur. Bunun neticesinde, Ataköy Tevsi-2 Projesi netice itibariyle iptal edilmiş
tir. Şu an için de burada herhangi bir faaliyette bulunulmamıştır; ama, maalesef, komisyonumuzun 
çalışma süresi içerisinde, özellikle, Turizm Bakanlığının Yatırımlar Genel Müdürlüğünden, Plan
lamadan, işletmeden çağırdığımız bütün arkadaşlar, bu konuyla ilgili gerekli çalışmayı yapmadığı 
kanaati komisyonumuzda ve şahsen bende de hasıl olmuştur. 

Turizm alanı ilan edilecek bir yer, müracaat edildiği andan itibaren yöresel özelliklere göre, 
yöresel potansiyele göre bir çalışma neticesinde bakanlıklararası komisyona gönderilmesi lazım 
gelirdi; ama, maalesef, Turizm Bakanlığının hiçbir birimi -bizim incelediğimiz, gerek 19 uncu ge
rekse 20 nci dönemlerde ilan edilen yerlerle ilgili söylüyorum- hiçbir ciddî bir çalışma yapmamış
tır. Biz, bu konuda, komisyonumuz olarak, Turizm Bakanlığıyla ilgili, Turizm Bakanlığının çalı
şanlarıyla ilgili yine suç duyurusunda bulunduk; onu da size aynen okumak istiyorum : 

"Turizm bölgeleri, turizm merkezleri ve turizm alanlarının tespiti ve ilan edilmesiyle ilgili ça
lışmalar yapmakla görevli bakanlığınızın Yatırımlar Genel Müdürlüğünün çalışmaları hakkında 
ciddî kuşkular duyulmuştur. Komisyonumuz, anılan genel müdürlüğünün turizm alanlarının tespi
ti ve ilanı konusunda yürüttüğü çalışmalara gereken önem ve ciddiyeti göstermediği inancındadır. 
Şöyle ki, komisyon çalışmaları sırasında bilgisine başvurduğumuz yetkililerin ifadeleri ve komis
yonumuza ulaşan bilgi ve belgeler, ilanı düşünülen bölgelere ilişkin ciddî bir ön hazırlık yapılma
dığı, herhangi bir rapor hazırlanmadığı gibi, yürütülen çalışmalarda kişilerin uhdelerinde kaldığı, 
kurumdan veya görevden ayrıldıkları zaman bu bilgilerin de onlarla beraber gideceği kanaatinin 
oluşmasına yol açmıştır. Böyle bir çalışma ise, devlet ciddîyetiyle uzaktan ve yakından bağdaşmaz. 
Bu genel müdürlüğün çalışmalarının ciddî bir şekilde denetlenip, gözden geçirilmesi gerekmekte
dir." 

Ayrıca, soruşturma açılmasına neden olan söz konusu önergede ileri sürülen iddialara da mes
net olan Ataköy Turizm Merkezi 2-Tevsii Projesi için yapılan işlemler de komisyonumuzu ciddî 
şekilde düşünceye sevk etmiştir. 
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İstanbul bölgesinde 1987-1997 arasında 115 müracaat varken, özellikle, 6 tane yerin, hem 19 
uncu hem 20 nci Dönemlerde direkt komisyona sunulmasına, biz, bir mana veremedik. Özel bir 
şahsa ait Emayetaş arazisiyle ilgili müracaatın hemen dört gün sonrasında, diğer müracaatlar için 
seneler süren işlemlerin, dört beş gün gibi kısa sürede tamamlanarak Bakanlar Kurulunun imzası
na getirilmesi, ciddî kuşkuların doğmasına neden olmuştur. 

Komisyonumuz, son karar toplantısında konu üzerinde hassasiyetle durmuş ve Bakanlığınızın 
ilgili genel müdürlüğünün çalışmalarının yetkili kurullarınız aracılığıyla denetlenmesini ve çalış
maların, olması gerektiği düzeye getirilmesini; eğer varsa, yapılan yanlış işlemlerin sorumlularının 
cezalandırılmasını ve neticeden komisyonumuzun haberdar edilmesini kararlaştırmıştır. 

Değerli arkadaşlar, çağırdığımız bütün arkadaşlar, her seferinde, İstanbul'un yatak kapasitesin
deki önemli açıktan bahsetmiştir. İşte, İstanbul, dünyanın ticaret merkezidir, Türkiye'nin gözbebe
ğidir... Biz, bunların tamamına katılıyoruz. Her seferinde, İstanbul'un 100 000 yatağa ihtiyacı var
dır, biz de verdik... Ben de diyorum ki -komisyonda da bunu hep sordum- 60 000 yatağa ihtiyacı 
var, bir başka üyemiz de diyor ki, 120 000 yatağa ihtiyacı var. Maalesef, elde, somut, yani, İstan
bul'un, önümüzdeki beş yılda veya on yılda, Sekizinci Beş Yıllık Plan da dahil, yatak kapasitesinin 
ne olduğu konusunda, sadece bu tür beyanların dışında, elle tutulur hiçbir bilgi, maalesef, yoktur; 
bu da, bizim Bakanlığımızın bir eksikliğidir. 

Ümit ediyorum ki, 57 nci hükümet döneminde, sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin turizm 
potansiyeli, turizm portföyü kapasitesi neyse, daha önceden çalışmaları yapılır ve müteşebbislerin 
hizmetine sunulur. Bu, bizim en büyük arzumuz, en büyük dileğimiz. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de, her şeyi şeffaf yapmak lazım. Ne olursa olsun, rekabete açıl
mayan, davetiyelerle, özel isteklerle yapılan işler, her zaman şaibe uyandırmıştır, şaibe uyandırma
ya da devam edecektir. İhaleler yapılıyorsa, gerek turizm alanlarıyla ilgili olsun gerek otoyollarla 
ilgili olsun gerek enerji sektöründe olsun -Türkiye, bütün sektörlerde, özellikle inşaat sektöründe 
bugün dünyayla boy ölçüşecek seviyededir- bu devirde, artık, davetiyelerle, özel isteklerle veya 
özel kararnamelerle yapılan ihalelerin tamamı, hangi dönemde yapılmış olursa olsun, şaibe uyan
dıracaktır ve uyandırmaya da devam edecektir. 

Değerli arkadaşlar, asıl olan, rekabete açık, herkese açık, ulusal veya uluslararası rekabete açık 
ihaleleri yapmanın zamanı gelmiş ve geçmektedir. Bu, hem Parlamentonun hem milletvekillerinin 
hem bakanların hem de kamuoyunun sırtından bu yükü almış olacaktır. 

Bunlardan daha önemlisi de, özellikle 2886'nın bir an önce değiştirilmesidir. Proje olmadan, 
proje yapılmadan gerçekleştirilen ihalelerin Türkiye'ye maliyeti, olduğundan fazladır. 

Sözü fazla uzatmak istemiyorum, kısa bir örnek vermek açısından söylüyorum: Karadeniz oto
yolunun 718 milyon dolar olduğundan bahsettik. Daha bugün, keşif bedelleri, bugünkü rakamlar 
itibariyle, ortalama yüzde 35, yüzde 40'lar civarında artmıştır. Niye; ciddî manada planı, projesi ya
pılmadığı için. Bundan sonra, hangi sektörde olursa olsun, Türkiye'de bir yatırım yapılacaksa, ön
ce projeler üretilmeli, bu projelerin ihaleleri, anahtar teslimi teklif fiyatı üzerinden yapılmalıdır. Ne 
müteahhitlerimiz hırsızlıkla ne de devletimiz, yöneticilerimiz yolsuzlukla suçlansın diyorum. 

Burada, tabiî, biz, Sayın Mesut Yılmaz'la ilgili, suçu sübuta erdirecek bir madde bulamadık. 
Netice itibariyle, sadece Ataköy Tevzi Projesinde sıkıntılarımız vardı; onu da, zaten, Danıştayın 6 
nci Dairesi ve Dairelerarası Kurul iptal etti, şu an ortada da bir şey yok. 

Komisyon üyesi bütün arkadaşlarımız, tüm toplantılara en az 10 kişiyle katılmışlardır; gerek 
Ankara ve gerekse İstanbul'da müşterek yaptığımız toplantılarda katılımımız fevkalade olmuştur; 
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karan da müşterek olarak vermişizdir. Ben, üyelerimize, Komisyonumuzda gösterdikleri faaliyet
lerden dolayı teşekkür ediyorum. Kararlarımızı, tümüyle, kendi ahlakî ve vicdanî kanaatlerimizle 
verdik. Hiçbir tesir altında kalmadığımızı da özellikle belirtmek istiyorum. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - İlk söz, İstanbul Milletvekili Sayın Hüseyin Mert'te. 
Buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
HÜSEYİN MERT (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 20 nci Yasama Dönemin

de, Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 55 arkadaşı tarafından verilen Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önergeye ait (9/24) esas numaralı Soruşturma Komisyonu raporu hakkında gö
rüşlerimi belirtmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlı
yorum. 

Önerge, dönemin Başbakanı Sayın Ahmet Mesut Yılmaz'ın, 6.1.1998 tarih ve 98/10496 sayı
lı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle, İstanbul'da mevzuata aykırı bir şekilde yeni turizm merkezle
ri ilan ederek ve bu suretle partizanlık yapılmasına yol açarak görevini kötüye kullandığı iddiasıy
la, Anayasanın 100 ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılması is
temini içermektedir. 

20 nci Dönemde kurulan, ancak, seçim nedeniyle görevini tamamlayamayan soruşturma ko
misyonlarından sonra, 21 inci Dönemde kurulan (9/24) esas numaralı Soruşturma Komisyonu, dört 
aylık süre içerisinde, kamu kurum ve kuruluşlarından konuyla ilgili tüm bilgi ve belgeyi toplamış, 
yönlendirici ve karar verici noktadaki hemen hemen tüm bürokrat ve siyasîleri dinlemiş, İstanbul'a 
giderek, bu yerleri, çevresel şartlarıyla birlikte görüp, değerlendirerek kararını vermiştir. 

Bakanlar Kurulunun 11 Ocak 1998 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan kararı ve ekli listesiy
le "20 nci Grup Turizm Merkezleri" başlığı altında, çeşitli şehirlerimizde 19 adet yeni turizm bölge
si ilan edilmiş, 6 yerde ise, tevsi ve tadil çalışması yapılmıştır. Adı geçen listede, iddiaya konu olan 
yerlerden yeni ilan edilen 19 yerin 5 adedi, tevsi ve tadil edilen 6 yerin ise 3 adedi İstanbul'dadır. 

Bu yerlerin turizm bölgesi ilan edilmesinden yaklaşık iki ay sonra, kamuoyundan gelen baskı
lar ve dönemin hükümetinin bir azınlık hükümeti oluşu nedenleriyle, İstanbul'daki bu toplam 8 adet 
yerin 5 adedinden vazgeçilmiş, Bakanlığın istemi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla, bu yerlerin tu
rizm merkezi olması kararı iptal edilmiştir. İptal sonucu, 20 nci grup turizm bölgelerinden, İstan
bul'a ait olan Atikali Paşa Yalısı ve Şişli Bomonti Turizm Merkezi, yeni ilan edilen, Ataköy Tu
rizm Merkezi ise, tevsi ve tadil edilen yer olarak yürürlükte kalmıştır. 

1982 yılında yürürlüğe giren Turizmi Teşvik Kanunu, turizm sektörünü düzenleyecek, gelişti
recek, dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturacak tertip ve tedbirlerin alınmasını sağlamaya yönelik, 
ülke turizminin bölge ülkelerinden geri kalmaması için, Bakanlığın hareket kabiliyetini artıran ve 
gerekli önlemlerin, bürokratik engellemelere takılmadan, çok kısa süre içerisinde alınmasını sağla
yan bir yasadır. Türk turizminin gelişmesinde, dünyanın ve Türkiye'nin olağan gelişiminin yanı sı
ra, bu yasanın da önemli bir desteği vardır. 

Yasaya göre, bir yerin turizm bölgesi ilan edilebilmesi için, Turizm Bakanlığı içerisinde oluş
turulacak komisyonun, yine, yasanın 4 üncü maddesinde belirtilen turizm bölge, alan ve merkezle
rinin tespiti kriterlerini göz önünde bulundurarak, yapacağı çalışmanın, bakanlıklar arasında kuru
lacak komisyonda değerlendirilmesi ve Bakanlar Kurulu kararını gerektirmektedir. 

Değerlendirme yapılırken göz önünde tutulması gereken en önemli konulardan birisi, bir ye
rin turizm bölgesi olmasının ortaya çıkaracağı sonuçlardır. Turizm bölgesi olarak ilan edilen bir ye-
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rin planlaması, Turizm Bakanlığının tasarrufuna geçmektedir. Ancak, gözden kaçırılmaması gere
ken en önemli konu, oldukça geniş yetkiler vermesine rağmen, Turizmi Teşvik Yasası, hiçbir za
man, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu ortadan kaldırmamaktadır. Başka bir deyiş
le, Bakanlar Kurulunun turizm merkezi olarak ilan ettiği yerler üzerinde Turizm Bakanlığının tasa-
ruffu, ancak, koruma kurulllarının uygun görmesiyle mümkün olabilmektedir. Bunun da anlamı, 
SİT kararıyla donatılmış bir yer üzerinde, koruma kurullarının uygun görmediği hiçbir yapılaşma
nın olamayacağıdır. 

Ülkemizin ve İstanbul'un, özellikle şu günlerde daha yoğun eksikliğini duyduğu, turizm tesisi 
eksikliği bir şekilde giderilmek zorundadır. Yapılaşma gerçekleşmediği sürece, turizm merkezi ola
rak ilan edilen yerlerden her zaman geri dönme şansı vardır; ama, özellikle, tarihî ve doğal güzel
liklerimize ve ulaşım olanaklarına yakın olan yerlerde arsa üretiminin sıfır ya da sıfıra yakın bir de
ğerde olması, turizm merkezleri ilanı uygulamalarında, insanlarımızın şüpheli düşünmelerine ne
den olmaktadır. Gelecekte de, yeni turizm merkezleri ilanında aynı soru işaretlerine neden olacak
tır. 

Açıkladığım bu kriterlere dayanarak, eski Başbakan Sayın Ahmet Mesut Yılmaz'ın Başbakan
lık görevi yaptığı döneme ilişkin, İstanbul'da mevzuata aykırı bir şekilde yeni turizm merkezleri 
ilan ederek partizanlık yaptığı ve görevini kötüye kullandığı iddiasından ötürü YüceDivanda yar
gılanmasına gerek olmadığına oybirliğiyle karar veren Soruşturma Komisyonunun düşüncesine ka
tılıyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Şimdi, söz sırası, Antalya Milletvekili Sayın Kemal Çelik'te. 
Buyurun efendim. 
KEMAL ÇELİK (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlar Kurulu Kararna

mesiyle, mevzuata aykırı bir şekilde İstanbul'da yeni turizm merkezleri ilan ettiği ve bu suretle par
tizanlık yapılmasına yol açarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla eski Başbakan Sayın Mesut 
Yılmaz hakkında Meclis soruşturması açılmasıyla ilgili olarak kurulan Meclis Soruşturması Ko
misyonu raporu üzerinde söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, ben, bahse konu komisyonun bir üyesiydim. Komisyon olarak çok cid
dî ve yoğun bir inceleme ve çalışma yaptık. Sonuç olarak da, Meclisimizdeki tüm siyasî partilerin 
üyeleri olarak, ittifakla, Sayın Yılmaz'ın Yüce Divanda yargılanmasına gerek olmadığına karar ver
dik. 

Bu soruşturmayla ilgili olarak, turizm merkezlerinin ilanında yapılan tercihlerde ve zamanı 
zorlamak suretiyle, bürokratik işlemlerin tamamlattırılmasında siyasî iradenin bir dayatmasının ol
duğu konusunda bazı tereddütlü hususlar bulunmakla birlikte, konunun yargıya intikal etmiş oldu
ğunu da gördüm. Ben, demokratik hukuk devleti olma iddiasında olan bir ülkenin parlamentosu
nun bir üyesi olarak, siyasî rant uğruna, hukuka aykırı davranamazdım. 

Önceki soruşturmalarda yapılan siyasî yanlışlıklara, birilerinin artık "dur" demesi gerekiyor
du. Bu bakımdan, ben, yanlışın devamına müsaade etmeyen tüm komisyon üyesi arkadaşlarımı, bu 
örnek davranışları nedeniyle, huzurunuzda kutluyorum. Evet, bu karar, benim için çok anlamlıdır; 
ama, dileğim, bu örnek kararın, Türk siyaseti için de bir anlam ifade etmesidir. 

Değerli milletvekilleri, Türk siyasetinde, demokrasimizin geleceği açısından çok önemli olan 
bazı talihsiz olayların geçmişte yaşanmış olduğunu ve hâlâ, aynı hataların ısrarla sürdürülmek is
tendiğini görüyorum. Yüce Parlamento, tarihimize, gelecek kuşakların gururla okuyacakları'notlar 
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düşmek yerine, hayretle ve biraz da esefle okuyacakları notların düşülmüş olduğunu maalesef gö
rüyorum. Demokrasinin bir ürünü olan, bilgi toplumunu yaşamaya başlayan bir dünyada, demok
rasinin bir sembolü olan parlamentonun, tamamen hukuk dışı ve hukukun üstünlüğünü hiçe sayan 
uygulamalar yaptığını, maalesef görüyorum. 

Düşünün ki, Anayasamızın 138 inci maddesindeki "yasama ve yürütme organları ile idare, 
mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle 
değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez" hükmü yok sayılabiliyor. Bu açık hük
me rağmen, yargı kararlarına itibar edilmediğini görüyoruz. 

Bakınız, Türk siyasetinde bu yanlışlıklar, zaman zaman bizlere pahalıya mal olmuştur. Bu ko
nuda, 1996 yılında, çok basit bir siyasî hesapla, Anayol Hükümetinin bozulmuş olması, çarpıcı bir 
örnektir. 

Değerli milletvekilleri, hafızalarımızı tazelersek, o hükümet, Türkiye için büyük bir fırsattı, bir 
toplumsal talebin ifadesiydi, Türk Halkının çok şey beklediği bir hükümetti. Bugün, herkes görü
yor ki, Türkiye, Anayol'un yıkılmasıyla, altın değerinde beş yılını kaybetmiştir. 1996 yılının şart
larını tekrar oluşturmamız için, hiç hata yapmadan, belki de bir beş yıl daha harcamamız gerekiyor. 
O gün Anayol Hükümetinin bozulmasında başrolü oynayanlar, bugün "hukuk, bir gün herkese la
zım olur" diyenler, ne yazık ki, dört yıl sonrasını görüp de "hukuk, bir gün bana da lazım olur" di
yememişlerdir. Buna rağmen, ben, doğruların dört yıl sonra da olsa görülmesini, Türk siyaseti açı
sından büyük bir fırsat olarak görüyorum; ama, tüm partilerin bu gerçekleri görmesi gerekiyor. Ba
kıyorum da, hâlâ gerçekleri göremeyenlerin ve tarihi iyi tahlil edemeyenlerin varlığını görüyoruz. 

Bir kişinin suçlu olup olmadığına karar verecek tek merci olan bağımsız Türk yargısının suç
suzdur dediği bir siyasî hakkında, "hayır, suçludur" diye parmakla mahkûm etmeye çalışmak, aca
ba, hangi siyasî hesabın bir sonucudur?! Diyebilirsiniz ki, biz, yolsuzlukla mücadele ediyoruz... 
Ancak, yolsuzlukla mücadele ediyoruz diyenler, acaba kendileri için de yolsuzluk suçlaması yapı
lıp, parmak hesabıyla mahkûm edilme kısırdöngüsünün yeniden başlayabileceğini hiç düşündüler 
mi?! Evet, bugün hesabınıza uygun düşse bile, yanlış, yanlıştır; yanlış üzerine oluşturulan siyaset 
de, her zaman geri tepmeye mahkûmdur. 

Değerli milletvekilleri, biz, bu tür küçük siyasî hesaplaşmalarla kendimizi ve halkımızı kan
dırmaya devam ederken, dünyamız hızla değişiyor. Demokrasinin nimeti olan bilgi toplumunu ya
şamaya başlayan dünyada, en büyük sermaye olan insan önplana çıkıyor. İnsan, bilgi teknolojisiy
le, her gün, asırların bilimsel gerçeklerini değiştiriyor. Bizler, insan beyninin yaptıklarını izlemeye 
bile yetişemiyoruz. Acaba, biz, Türkiye olarak, bu değişimin neresindeyiz?. Hâlâ, rakiplerini hu-
kukdışı yollarla linç etmeye çalışanlar, değişim konusunda acaba ne düşünüyorlar? Türkiye'deki 
bütün sorunların kaynağının, değişim talebinin yerine getirilmemesi olduğunun farkında mıyız? 

Değerli milletvekilleri, yolsuzluklar da dahil olmak üzere, bütün problemlerimizin haykırdığı 
bir gerçek var: Türkiye değişmek istiyor. Gemi, her tarafından su alıyor ve bizler, üst kamarada, 
delikleri tıkamaya çalışarak ve sorunları erteleyerek yola devam etmeye çalışıyoruz. İdarede yerel
leşmeyi ve ekonomide özelleşmeyi esas alan, başta mahallî idareler reformu olmak üzere, eğitim, 
sağlık, adalet ve tarım gibi reformları gerçekleştirecek adımları atıp, Meclisimizi çalıştıramıyoruz. 

Yine, Avrupa Birliğine aday ülke statüsünde olan Türkiye'nin Parlamentosunda, adaylık sta
tüsüyle ilgili, hemen hemen hiçbir şeyin yapılmadığı görülmektedir. Kısacası, Yüce Parlamento
muz, tam demokrasi içerisinde, aday olduğumuz Avrupa Birliğinin etkin ve saygın bir üyesi olma 
hedefi için, bir an önce kısır çekişmeleri bırakıp, yapısal reformları, bir bütün halinde gerçekleştir
mek zorundadır. 
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Değerli milletvekilleri, bu komisyonun bir üyesi olarak, hukukun üstünlüğüne inanarak verdi
ğimiz kararın bilinci içerisinde, özellikle bu tür soruşturmalarla ilgili olarak diyorum ki: 

Siyaseti bir çözüm üretme platformu olmaktan çıkarıp bir sorun üretme mekanizmasına dönüş
türmeye bir son verelim. 

Çağdaş dünyanın evrensel değerlerinden birisi olan hukukun üstünlüğüne, bize lazım olduğu 
zaman değil, her zaman sahip çıkalım. 

Suç ve suçluları yargıya bırakalım. Yargının suçlu görmediklerini suçlayarak, halkın demok
rasiye güvenini zedeleyen siyasî linç hareketine son verelim. 

Doğru Yol Partisinin yıllardır söylediği ve bugün, Sayın Başbakanımızın bizzat ifade ettikle
ri, siyasî soruşturmalarla ilgili anayasal düzenlemeyi bir an önce gerçekleştirelim ve demokrasimi
zin önündeki parmak engelini ortadan kaldıralım. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Şimdi, söz sırası, İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'da. 
Buyurun efendim. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım, komisyonumuz 
ciddî ve kapsamlı bir çalışma yapmıştır. Komisyonun çalışmalarına teşekkür ediyorum. 

Söz almamın nedeni, komisyon çalışmaları esnasında görülen temel bir aksaklıkla ilgilidir. Es
ki bir Turizm Bakanı olarak da, benim de sorumluluğunu paylaştığım bu aksaklığın, önümüzdeki 
dönemlerde giderilmesinde yarar olacaktır. 

Komisyon, özellikle turizm alanları tahsisi konusu yanında, Türkiye'nin geleceğe yönelik tu
ristik master planının olmayışını, İstanbul gibi bir şehirde turizm yatırımlarının daha önceden be
lirlenmiş belirli bir plana, belirli bir çalışmaya değil, neredeyse el yordamıyla ve ortaya çıkan fır
satlara göre yapıldığını tespit etmiş ve Turizm Bakanlığının bu konudaki yetkili olarak ortaya çı
kan insanlarının da yetkileriyle aynı ölçüde olmayan düşük bilgi düzeyinde olduklarını saptamış
tır. 

İleriye yönelik olarak, temelde bu konularda tedbir alınmasında çok ciddî yarar vardır. Türk 
turizmi, kapsamlı bir çalışmaya muhtaçtır ve özellikle İstanbul, bu çalışmanın ana merkezini oluş
turma durumunda olmalıdır. 

İleride ilan edilecek turizm alanları ya da diğer başka yatırımlar ne şekilde olacaksa, bunlar, 
biraz önce belirttiğim gibi, "turizmde her türlü yatırıma ihtiyaç vardır, hangi yatırım yapılırsa ya
pılsın yararlıdır" anlayışından, bu yatırımların belirli bir plan, program ve perspektif çerçevesinde 
olmasında yarar olacaktır. 

Bunun için de, Turizm Bakanlığının, kadro açısından, özellikle teknik kadro açısından, yetiş
miş eleman açısından desteklenmesinde yarar vardır. 

Komisyonun yapmış olduğu çalışmalarda bu temel eksiklik ortaya çıktı. İşte, bu soruşturma 
komisyonlarının da, olsa olsa bir yararı, bu şekildeki eksiklikleri ortaya çıkarmaktır. 

Komisyon çalışmalarına tekrar teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Akarcalı. 

Efendim, söz sırası, şimdi, Sakarya Milletvekili Sayın Nezir Aydın'da. 
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Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 
NEZİR AYDIN (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, (9/24) esas numaralı Mec

lis Soruşturması Komisyonu raporu üzerinde söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Malumunuz olduğu üzere, Bakanlar Kurulunun 6.1.1998 tarih ve 98/10496 sayılı Kararname
siyle, Turizmi Teşvik Kanununa istinaden, 20 nci grupta kabul edilen turizm merkezleri listesi ilan 
edilmişti. Bu grupta, İstanbul'da 5 yer turizm merkezi olarak yeni kabul edilmiş, 3 yerin de tevsii 
karârı verilmişti. Hükümetin bu konuda yetki ve görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle, Başba
kan Sayın Mesut Yılmaz hakkında verilen Meclis soruşturması önergesi, 30.6.1998 tarihli birleşim
de kabul edilmiş ve (9/24) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu kurulmuştu. 

Komisyon, çalışmalarına devam ederken, genel seçimin gündeme gelmesi nedeniyle, karar al
ma noktasına gelememişti. Bu defa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun, 23.11.1999 
tarih ve 656 sayılı kararıyla, geçen yasama döneminde sonuçlandırılamayari Meclis soruşturması 
önergelerinde belirtilen ilgililer hakkında, Anayasanın 100 üncü maddesine göre, (9/24) esas nu
maralı Meclis Soruşturması Komisyonu tekrar kurulmuş ve çalışmalarını tamamlamıştır. 

Geçen dönemde aynı komisyonda görev yapan bir arkadaşınız olarak, bu konudaki kanaatle
rimi sizinle paylaşmak istiyorum. Burada, komisyon üyesi arkadaşlarımın söylediklerine katılıyo
rum; ancak, bir şeyin altını çizerek ifade etmek istiyorum ki, bu komisyon çalışmaları dönemimiz
de de, ilk komisyon çalışmaları dönemimizde de, maalesef, bu konuyla ilgili komisyonda dinledi
ğimiz bürokrat arkadaşlarımızdan ve çeşitli yetkililerden, sorduğumuz sorulara tatmin edici cevap 
alamadığımızda, zannediyorum, bütün komisyon üyesi arkadaşlarım iştirak edeceklerdir. 

Şimdi, burada, müsaadenizle kanaatimi dile getirmek istiyorum. Burada, komisyonumuz, 15-
0 gibi rekor denilebilecek bir sayıyla, ittifakla, Sayın Mesut Yılmaz'ın, bu, turizm alanları ilanıyla 
ilgili noktadan Yüce Divana gitmesinin söz konusu olmadığı kanaatine varmıştır. Bunun birçok ne
denleri vardır. 

Birincisi, ilan edilen 8 yerin 5'inden, zaten vazgeçilmiş durumdaydı; kalan 3 yerin 1 tanesini 
de Danıştay iptal etmiştir, hukukî aşamadadır. 

Diğer bir noktadan, takdir ediyoruz ki, bir başbakan, yüzlerce kararnameye imza atmaktadır, 
birçok meseleyi takip etmektedir; bir bürokratın yapabileceği bir hatayı veya bir bakanın hatasını, 
her zaman başbakanlara yüklemeye kalkmak, herhalde adalet ölçüleriyle bağdaşmaz gibi geliyor 
bana. Ancak, bu olay detaylı incelendiği zaman, bu olayda yanlışlık veya hata yoktur, kesinlikle, 
denilemez. Şöyle ki: Bir kere, mevzuata aykırılık vardır, bu 20 nci Dönemde, özellikle İstanbul'da
ki 8 yerin ilanında. 8 yerin ilanında mevzuata aykırılık olduğu gibi, iptalinde de yanlışlıklar vardır 
-onu da ifade etmeye çalışacağım- yargı kararlarına aykırılık vardır? Burada, bakanlıklarını temsi-
len ilgili komisyonlara iştirak eden bürokratların uyarıları da dikkate alınmamıştır. 

Bu kanaatimin oluş gerekçesine geçmeden önce, ilgili mevzuatı ve hükümet tarafından yapı
lan işlemleri kısaca özetlemek istiyorum. 

Bir yerin nasıl turizm merkezi ilan edileceği, 2634 sayılı Kanun ile bu Kanuna göre çıkarılan 
yönetmeliklerle belirlenmiştir. Kanunun 4 üncü maddesinde, turizm merkezi ilan edilirken dikkate 
alınacak kriterler sayılmıştır. Bu konuda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Boğaziçi 
İmar Kanunu, Kıyı Kanunu ile yargı kararları mutlaka dikkate alınması gerekiyor. 

55 inci hükümet tarafından ilan edilen ve 20 nci grupta bulunan 8 yerin 4 adedi, 19 uncu grup 
çalışmalarında da; yani, daha önceki hükümetler tarafından da gündeme getirilmiş, devrin Maliye 
Bakanı, 2'sine itiraz etmiş, bunun üzerine 4 yer de 19 uncu gruptan çıkarılmıştır. 
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Değerli milletvekilleri, burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bir yerin turizm merke
zi ilan edilmesi, talepte bulunanlar açısından ne anlam ifade etmektedir? 

Birinci olarak, turizm merkezi ilan edilen yerdeki taşınmaz malın imar statüsü değişmektedir; 
yani, imar alanında park alanı, yeşil alan veya konut alanı olan bir yer, bu yolla turistik otel haline 
dönüştürülebilmektedir. 

Bir diğeri, konuya ait taşınmaz mal veya orman gibi yerler, bu yolla, talepte bulunan kişilere 
uzun vadeli tahsis edilmekte ve kiralanabilmektedir. 

Bir diğeri, özellikle İstanbul için oldukça önem arz eden bir nokta -Sayın Başbakan, komis
yonda bize o zaman verdiği bilgilerde de bunu ifade etmişti- turizm merkezi ilan edilen yerde, şe
hir imar planı yerine, tamamen, Turizm Bakanlığı veya Bayındırlık ve İskân Bakanlığıyla birlikte
ki yetkilere sahip olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, çok kısa olarak, bu uygulamada mevzuata aykırılıklara örnek vermek 
istiyorum. 

6.1.1998 tarih ve 98/10496 sayılı Kararnamede, Kuruçeşme ve Bomonti turizm merkezi ilan 
edilmesine, devrin Maliye Bakanı Sayın Zekeriya Temizel şiddetle karşı çıkmasına rağmen, kendi
sinin kısa süreli bir yurtdışı seyahatinde, vekâleten Millî Eğitim Bakanına imzalattırılmış ve Sayın 
Temizel de, dönüşünde, bu meşhur "uyum" var ya, işte bu uyumun bozulmaması için bu olaya ses 
çıkarmamıştır. 

Ataköy turizm merkezi, bakan oluruyla doğrudan komisyona; yani, bakanlıklararası komisyo
na gönderilmiş, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı temsilcisi yazılı itirazda bulunmuştur. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, burada, konunun iyi anlaşılması için bir parantez açmak istiyorum. 
Malum, 17 Ağustos, 12 Kasım ve daha sonrasında ülkemiz büyük depremler gördü; Allah bir da
ha göstermesin. Hükümet, bu konuyla ilgili, özellikle belediyelerin afetteki zararlarını tazmin ba
bında, katsayı artışları şeklinde yardımda bulundu. Bu senenin başında çıkarılan Bakanlar Kurulu 
kararnamesinde, Adapazan'nın yarısını teşkil eden Serdivan Belediyesi kararname dışı kalmıştı. 
Biz, bunu, tüm Sakarya milletvekilleri olarak Sayın Başbakana, Sayın Başbakan Yardımcısına ve 
sayın ilgili bakana defaatle aktarmamıza rağmen ve bunun, tamamen, sehven kararname dışı kaldı
ğını herkesin bilmesine rağmen, maalesef, altı ay geçmiş, hâlâ düzeltilememiştir; ama, bu ülkede 
nasıl oluyorsa, nasıl yapılabiliyorsa, birileri, yirmi günde bütün işlerini bitiriyor, bütün prosedür ta
mamlanıyor ve İstanbul'un çok güzel bir yerinde, bir yer turizm alanı olarak ilan edilebiliyor. Ba
kan, jet hızıyla bakanlıklararası komisyona götürüyor; halbuki, bunun daha önce bakanlık iç komis
yonuna getirilmesi lazım -burada bir sürü şeyler sayılıyor- onlardan bilgi alınması lazım; ama, ma
alesef, hiçbiri yapılmıyor, yirmi günde bütün işlemler tamamlanıyor ve burası turizm alanı ilan edi
lebiliyor. 

Değerli arkadaşlar, burada bir şey daha var: 30.12 1997 tarihinde bakanlıklararası komisyon 
toplanıyor; bakınız, 30.12.1997. Kararnamenin ilan tarihi 6.1.1998; yani, bakanlık kararnamesi bir 
hafta sonra ilan ediliyor. Şimdi, bu bakanlıklararası kurula katılan 14 bakanlık ve ilgili kurumdan 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığıyla, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı temsilcileri o gün bu toplan
tıya katılmıyorlar. Katılanlardan 9 bakanlık veya kurum yetkilisi, yazılı görüş bildireceklerini be
yan ediyorlar; ancak, hiçbir görüş belirtmeden imza koyan sadece iki kurum temsilcisi olmasına 
rağmen, 6.1.1998 tarihinde hiçbir bakanlık veya kurumun yazılı görüşünün, fikrinin alınması bek
lenilmeden kararname yayımlanmıştır. 
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Kültür Bakanlığınca bu konuyla ilgili Turizm Bakanlığına yazılan bir cevabî yazıdan iki cüm
le okumak istiyorum; zamanım azalıyor. O cümlelerin birinde şöyle deniliyor: "Ancak, Bakanlığı
nızın da bilgisi dahilinde olan ve Bakanlığımızca yürütülen bu rutin prosedür için yukarıda da de
ğinildiği gibi, yeterli süre tanınmamaktadır. Ayrıca, yirminci grup alan ve merkezler için yapılacak 
olan komisyon toplantısı çağrı yazısı ekinde listede yer alan öneri alanlarının haricinde, toplantı sı
rasında 5 yeni merkezin ilave edildiği görülmektedir." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, toparlayın. 
NEZİR AYDIN (Devamla) - Bakanlıklararası komisyona getirilen listede olmayan 5 yeni yer, 

o anda bunu ifade ediyor? Bitiriyorum yazıyı. "Bu örnekte görüldüğü gibi, Bakanlığınızca, ilk kez, 
toplantı sırasında bildirilen alanlar hakkında da görüş verilmesi istenmektedir." 

BAŞKAN - Efendim, lütfen... Artık toparlayın efendim. 
NEZİR AYDIN (Devamla) - Bir paragraf Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Ama, olmuyor efendim! 
NEZİR AYDIN (Devamla) - Sayın Başkanım, ama, herkese 2 dakika, 3 dakika verdiniz. 
BAŞKAN - Efendim, zatıâlinize de verdim; lütfen toparlayın. 
NEZİR AYDIN (Devamla) - Tamam bitiriyorum. 
BAŞKAN - Ben kâğıtlarınızı görüyorum efendim; o, 1 dakikalık iş değil. 
NEZİR AYDIN (Devamla) - Kültür Bakanlığının bir başka yazısından bir cümle okuyorum: 

"İstanbul Sarıyer Mavramoloz Ormanları İstanbul 3 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru
ma Kurulu tarafından 20.6.1996 tarihinde 1, 2 ve 3 üncü derecede doğal SİT alanı olarak ilan edil
miştir" deniliyor. 

Sonra, yine, Bakanlar Kurulu kararıyla 5 yerden vazgeçiyorlar. Orada deniyor ki: "SİT alan
larıyla çakıştığı anlaşıldığından iptal edilmiştir." 

1996'da bu karar alınmış; bunun itirazları yapılmış; ama, ne yazık ki, tüm sair itirazlar ise ka
rarname öncesinde yapılmasına rağmen, nazarı itibara alınmamıştır. Görüldüğü gibi, turizm alan
ları ilan noktasında mevzuata uygunluktan söz edilemez. 

Zaman konusunda Sayın Başkanın hoşgörüsünü istismar etmek istemiyorum; bir cümleyle şu
nu ifade etmek gerekirse, 1990 yılında, 1991 yılında bu yerlerle ilgili, yine turizm alanı ilan edilen 
yerler vardı; ancak, Danıştay bunları iptal etmişti. İtiraz edilmişti, itiraz da reddedilmişti. Öyle ol
masına rağmen, yine buralar turizm alanı ilan edilmekle maalesef yargı kararlarına da uyulmamış 
idi. 

Şimdi, burada, baştan ifade ettiğim nedenlerle, komisyon olarak, tüm arkadaşlarımızla uyum
lu bir çalışma içerisinde bulunduk ve neticede, malum, baştan izah ettiğim sebeplerle, Sayın Baş
bakanın, devrin Başbakanının bu konuyla ilgili Yüce Divana gitmesinin uygun olmadığı görüşün
deyiz; ama, şu bir gerçektir ki, zabıtlara girmesi bakımından söylüyorum, bütün arkadaşlarım da 
bunda hemfikirizdir ki, maalesef, bu ülkede 20 nci dönem gruptan önce, 19 grup daha turizm mer
kezleri ilanı yapılmıştır. Aslında, bunların hepsinin tek tek incelenmesi lazım; çünkü, Türkiye'de, 
turizm alanları çalışmalarında, ne doğru dürüst bir master planına rastlanılmıştır ne bir plana rast
lanılmıştır ne bir projeye rastlanılmıştır. 

Onun için, bunların düzeltilmesi, daha uygun, daha ciddî çalışmalar yapılması bakımından tet
kik edilmesi uygundur diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (FP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Size de 3,5 dakika eksüre vermişiz efendim. 
NEZİR AYDIN (Sakarya) - Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN - Ben, teşekkür ederim. 
Kars Milletvekili Sayın Arslan Aydar, buyurun efendim. 
ARSLAN AYDAR (Kars) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yeni turizm merkezlerinin 

belirlenmesiyle ilgili Sayın Mesut Yılmaz hakkında, görevini kötüye kullanmak iddiasıyla (9/24) 
esas nolu soruşturma önergesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Mesut Yılmaz başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, 6.1.1988 tarih ve 98/10496 sayılı Ka
rarnameyle, 20 grup olarak 25 adet yeni turizm merkezleri ilan etmiştir. Bunlardan 8'i İstanbul'da
dır. Bu yerlerin tespitinde ve ilanında, 12.3.1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 
ve 4 üncü maddeleri ve Bakanlar Kurulunun 24.5.1983 tarih ve 83/6733 sayılı Kararıyla çıkarılan 
turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezlerinin belirlenmesi için çalışma gruplarının oluş
turulması, görev ve yetkileri ile çalışma şekline ilişkin yönetmeliğin esaslarına göre hareket edil
mesi gerekmektedir. 

Soruşturma önergesine konu olan yerlerden 5'i, kamuoyu baskısıyla, 16.2.1998 gün ve 
98/10667 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla turizm merkezi olmaktan çıkarılmıştır, geriye 3 yer kal
mıştır. Bunlar; 

1- İstanbul Beşiktaş Atik Ali Paşa Yalısı, 
2- İstanbul Şişli Bomonti Bira Fabrikası, 
3- İstanbul Ataköy Turizm Merkezi İkinci Tevsii Emayetaş arazisidir. 
Bahsi geçen yerlerin 2'si Hazineye, 3 üncü yer, yani, Ataköy Turizm Merkezi İkinci Tevsii ise, 

şahsa aittir. Bu yer, Ataköy Turizm Merkezi Bölgesi dışındadır; etrafı tamamen yerleşim bölgesi
dir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Danıştaya iptal davası açmıştır. Belediyenin iddiası şudur: 

1- Alan, nâzım imar planına aykırıdır. 
2- Bölgenin gelişimi, sosyal ve altyapı donanımları, çevre şartlan gibi ana planlama durumla

rı araştırılmamıştır. 
3- Şehrin gelişme bütünlüğünü bozmaktadır. 

4- Bu yer, Turizmi Teşvik Kanununun 4 üncü maddesindeki kriterlere uymamaktadır. 
Danıştay 6. Dairesi, Belediyenin tüm iddialarını kabul ederek, ikinci defa bilirkişiye incelet

tirmiş ve yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bakanlık, Danıştay 6. Dairenin kararına bir üst 
mahkemeye, Daireler Kuruluna itiraz etmiştir. Üst mahkeme de itirazı reddetmiştir. Danıştayın her 
iki kararı da oybirliğiyle alınmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları ve Turizm Merkezleri Kanununun 4 
üncü maddesinde; 

"1- Ülkenin doğal, tarihî, arkeolojik ve sosyokültürel turizm değerleri, 
2- Kış, av, su sporları ve sağlık turizmi, 
3- Mevcut diğer turizm potansiyelini dikkate alarak, mevkii ve sınırları, Turizm Bakanlığı ile 

İmar ve İskân Bakanlığı yetkililerince, ilişki içinde, İmar ve İskân Bakanlığı yetkililerince ilişki 
içinde İmar ve İskân Bakanlığı görüşüyle birlikte tespit edilir, tutanağa bağlanır ve Bakanlığa su
nulur" denilmektedir. 
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Halbuki, Ataköy Turizm Merkezi İkinci Tevsii meselesi böyle olmamıştır. 30.12.1997 tarihin
de toplanan Bakanlıklararası Kurul (yönetmelik madde 8) 14 üyelidir. Toplantıya kurul üyelerin
den 3'ü katılmamış, 9'u da görüşlerini sonradan yazılı olarak bildirecekleri şerhini koymuşlardır. 
Sadece 3 kuruluş imzalamıştır. Kurulun bu kararından bir hafta sonra, 6.1.1998 tarihinde, Bakan
lar Kurulu, 98/10496 sayılı Kararnamesi ekinde, 20 grup turizm merkezini Resmî Gazetede ilan et
miştir. 

Yönetmeliğin kurallarına uyulmadan (müracaat Turizm Bakanlığının kabulü, incelenmesi, 
mevki ve sınırının tespiti, imar, belediye, çevre gibi dairelerle yazışma, varılan sonucun İmar ve İs
kân Bakanlığıyla ilişkilendirilmesi, Bakanlıklararası Kurul üyelerine yazılması, kurulun toplanma
sı, itirazlar için bir haftalık süre verilmesi, Bakanlar Kuruluna sunulması, Bakanlar Kurulunda tar
tışılması ve kabulü) hepsi, toplam 24 işgününde tamamlanmıştır. 

Aylarca, hatta, yıllarca bekleyen müracaatlar dururken, Ataköy Turizm Merkezinin gündeme 
gelişi, yangından mal kaçırırcasına hareket edildiği kanaatini oluşturmaktadır. Turizm Bakanlığına 
bağlı turizm sahalarını açmak ve tespitini yapmakla görevli genel müdürlüğün, vazifesini tam yap
tığı kanaatinde değilim. Akıl almaz bir suretle yönetmelikleri altüst ederek yanlışlık yapanları an
lamak mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, maksadım, birilerini zan altında bırakmak değil. Açık seçik görülen, ka
muoyunda bütün yönleriyle anlatılmasına rağmen, vurdumduymazlığı anlamak mümkün değildir. 
Devlet yönetiminde görev alan insanların esas vazifeleri, kendilerinin çıkardığı kanun ve yönetme
liklere ilk önce kendilerinin dikkat etmeleridir. Eğer, kanun ve yönetmeliklere dikkat edilseydi, bu 
mevzu, bugün, burada tartışılmayacak, Yüce Mecliste memleketimizin başka sıkıntılarını dile ge
tirmiş olacaktık. 

Sizlerin huzurunda, kanun ve yönetmelikleri görmezlikten gelerek telafisi mümkün olmayacak 
yanlışlığa sebep olmanın önünü kesen ve sağlıklı karar veren Danıştay 6. Dairesine ve Danıştay 
Daireler Kuruluna teşekkür ediyorum. 

Turizme hizmet veren kuruluşların idarecilerinin birbirinden kopuk çalışmalarının sonucu, ya
tak kapasitesi dahi tüm olarak bilinmemektedir. Bu konuda hizmet veren bazı belediye, oda, der
nek, yerel kuruluşlardan ve seçilen bazı otellerden istatistikî olarak bilgi alan Turizm Bakanlığının 
çalışmalarının ne kadar başarılı olduğunu, turizm konusunda ne kadar planlı bir çalışma yaptıkla
rını yukarıdaki icraatlarında görmek mümkündür. 

Turizm, altyapısı büyük ölçüde tamamlanmış yörelerde, yörenin gelişmesi ve kalkınması açı
sından, birinci derecede önemli bir iktisadî faaliyet olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bir bakanlığın veya genel müdürlüğün bilinçli veya bilinçsiz yapmış ol
duğu hataları buradan söylemeyi, seçilen insan olarak, vazife görüyorum. Yüce Meclisimizin kür
süsünde siyasetçilere karşı milletimizin kafasındaki istifhamları da aydınlatmak bizlerin görevidir. 

Bizleri üzen, yapılan her işin sabahında, birsürü şaibelerin olduğunun yazılıp çizilmesidir. 
Türk insanı, artık, yolsuzluğun adını bile duymak istemiyor. Gelin, hep birlikte, toplum haya

tımızı, demokratik rejimi ve ahlakî değerlerimizi tahrip eden bu illetten elbirliğiyle kurtulalım. 
Devletimiz ve milletimiz arasında tesis edilmesi gereken en önemli meselenin saygı olduğu kana
atini taşıyorum. Türk Devletine ve Milletine hizmet eden insanlarımıza karşı duyulan saygıya göl
ge düşürmeyelim. 

Sayın milletvekilleri, (9/24) esas sayılı Komisyon üyelerini de burada kutlamak istiyorum. Ge
reken incelemeleri bütün detaylarıyla yapmış, Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğünün 
yanlış çalışmalarıyla ilgili suç duyurusunda bulunmuşlardır. 
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Sayın Turizm Bakanımızın da konuya ciddiyetle yaklaşacağından ve gerekli kovuşturmayı ya
pacağından eminim. 

Kanaatim Komisyon üyeleriyle aynıdır. Takdir Yüce Meclisindir. 
Bir kez daha, Yüce Heyetinizi, bizi televizyonları başında seyreden aziz milletimizi saygıyla 

selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Efendim, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 
Sayın milletvekilleri, Komisyonun raporu, Yüce Divana sevk etmeme yönündedir; ancak, İç

tüzüğün 112 nci maddesinin beşinci fıkrası "Komisyonun Yüce Divana sevk etmeme yönündeki ra
porlarının reddi, ancak, Yüce Divana şevke dair verilen ve sevk kararının hangi ceza hükmüne da
yanacağını gösteren bir önergenin kabulüyle mümkün olur" hükmünü taşımaktadır. Bu hüküm uya
rınca Başkanlığa verilmiş bir önerge bulunmamaktadır. 

Bu itibarla, rapor benimsenmiştir. 
6 ncı sırada yer alan, 20 nci Yasama Döneminde Hatay Milletvekili Atila Sav ve 54 arkadaşı 

tarafından verilen, suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturduğu ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 313, 296,240,31 ve 33 üncü maddelerine uyduğu iddiasıyla İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar 
hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önerge ve (9/38) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerin
deki görüşmelere başlıyoruz. 

6. - 20 nci Yasama Döneminde Hatay Milletvekili Atila Sav ve 54 Arkadaşı Tarafından Veri
len, 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 Hakkında 
Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılma
sına İlişkin Önerge ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/38) (S. Sayısı: 509) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Meclis soruşturması komisyonunun 509 sıra sayılı raporu daha önce sayın üyelere dağıtılmış 

ve ilgili eski Bakana gönderilmiştir. 
Rapor üzerindeki görüşmelerde, şahısları adına 6 milletvekiline ve hakkında soruşturma açıl

ması istenilen eski Bakana söz verilecektir. 
Konuşma süreleri; komisyon için 20 dakika, şahısları adına söz alan milletvekilleri için 10'ar 

dakikadır. Son söz hakkı da, hakkında soruşturma açılması istenilen eski Bakana ait olup, süresiz
dir. 

Rapor üzerinde söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: İstanbul Milletvekili Sayın Sü-
han Özkan, Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman, Bitlis Milletvekili İbrahim Halil Oral, Adana 
Milletvekili İbrahim Yavuz Bildik, Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın. 

Komisyon söz istiyor mu? 
(9/38) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MASUM 

TÜRKER (İstanbul) - İstiyoruz, gerekirse, vazgeçeriz. 

(1) 509 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Vazgeçeceksiniz, ben de aynı kanaatteyim; çünkü, öyle olacak. 
İlk söz, İstanbul Milletvekili Sayın Sühan Özkan'a aittir. 
Buyurun Sayın Özkan. 

İ. SÜHAN ÖZKAN (İstanbul) - İstemiyorum. 
BAŞKAN - Söz istemiyorsunuz; teşekkür ederim. 
İkinci söz, Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'a aittir. 
Buyurun Sayın Akman. 
YAHYA AKMAN (Şanlıurfa) - İstemiyorum. 
BAŞKAN - Siz de istemiyorsunuz; çok teşekkür ederim. 
Üçüncü söz, Bitlis Milletvekili İbrahim Halil Oral'a aittir. 
İBRAHİM HALİL ORAL (Bitlis) - İstemiyorum. 
BAŞKAN -Adana Milletvekili İbrahim Yavuz Bildik'?.. Yok. 
Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın?.. O da istemez herhalde. 
Komisyon da istemiyor. 
Önerge de yok. 

Sayın milletvekilleri, raporda, soruşturma açılmaması istenmektedir. 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, Yüce Divana şevke dair bir önerge verilmemiştir; bu itibarla, rapor 
benimsenmiştir efendim. 

Sayın milletvekilleri, saat 24.00'te toplanmak üzere ara veriyorum efendim. 
Kapanına Saati: 23.48 

• © • 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 00.04 

BAŞKAN : Başkanvekili Murat SÖKMENOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Hüseyin ÇELİK (Van), Vedat ÇINAROĞLU (Samsun) 

© 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 122 nci Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 
Görüşmelere kaldığım» yerden devam ediyoruz. 
Şimdi, 7 nci sırada yer alan, 20 nci Yasama Döneminde Konya Milletvekili Veysel Candan ve 

61 arkadaşı tarafından verilen, Telsim ve Turkcell firmalarıyla imzalanan sözleşmelere ve 4046 nu
maralı Özelleştirme Kanunu hükümlerine aykırı davranmak suretiyle devleti gelir kaybına uğrata
rak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine 
uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Ulaştırma eski Bakanı Necdet Menzir 
haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturma
sı açılmasına ilişkin önerge ve (9/42) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üze
rinde görüşmelere başlıyoruz. 

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

A) GÖRÜŞMELER (Devam) 
7. - 20 nci Yasama Döneminde Konya Milletvekili Veysel Candan ve 61 Arkadaşı Tarafından 

Verilen, Telsim ve Turkcell Firmalarıyla İmzalanan Sözleşmelere ve 4046 Numaralı Özelleştirme 
Kanunu Hükümlerine Aykırı Davranmak Suretiyle Devleti Gelir Kaybına Uğratarak Görevlerini 
Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddi
asıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Ulaştırma Eski Bakanı Necdet Menzir Haklarında 
Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılma
sına İlişkin Önerge ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/42) (S. Sayısı : 510) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Meclis Soruşturması Komisyonunun 510 sıra sayılı raporu daha önce sayın üyelere dağıtılmış 

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

ruşturma açılması istenen eski bakana 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 bakana ve eski başbakana ait olup, süresizdir. 
Rapor üzerinde söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: Erzurum Milletvekili Fahrettin 

Kukaracı, Jsparta Milletvekili Mustafa Zorlu, Yalova Milletvekili Hasan Suna, Balıkesir Milletve
kili İlyas Yılmazyıldız, Ankara Milletvekili Birkan Erdal, Manisa Milletvekili Mustafa Enöz, İs
tanbul Milletvekili Nazlı Ilıcak, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın. 

Sayın Komisyon Başkanı, konuşacak mısınız efendim? 
(9/42) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MEH

MET NACAR (Kilis) - Daha sonra konuşacağım Sayın Başkan. 

(1) 510 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - İlk söz, Erzurum Milletvekili Fahrettin Kukaracı'ya aittir efendim. 
Buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 

FAHRETTİN KUKARACI (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte 
olan (9/42) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerinde kişisel görüşlerimi 
açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Anayasamızın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci maddeleri gereğince kurulmuş, dört ay süreyle ça
lışmalarını büyük bir titizlik ve tarafsızlıkla sürdürmüş bulunan komisyon, hazırladığı raporunu 
Yüce Meclise sunmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Meclis soruşturması komisyonları, bir yargı mercii gibi hüküm veren, ki
şileri mahkûm eden bir mahkeme olmayıp, hazırlık veya önsoruşturma yapan ve anayasal bir gö
revi yerine getiren komisyonlardır. 

Kamuoyuna verilen mesajlarla bu faaliyetlerin ve kararların siyasî olduğu, husumete dayalı 
bulunduğu iddiaları, ahlâkî olup olmadığı tartışmaları Yüce Meclisimizi incitecek boyutlara ulaş
mıştır ve milletvekillerinin vicdanî kanaatleri doğrultusunda verdikleri kararlar eleştirilmeye baş
lanmıştır. 

Parmak sayısıyla Yüce Divana gönderilmenin doğru olmadığını söyleyenler, aynı mantıkla, 
parmak hesabıyla aklanmanın ne anlama geldiğini izah etmelidirler. 

Bir taraftan aklanmayı arzu edip diğer taraftan Meclisin verdiği karara ve Yüce Divana bu ka
dar tepki göstermek, anlaşılması güç bir durumdur. Yüce Divana sevk kararının siyasî etikle bağ
daşmadığını savunanların, bunun mefhumu muhalifinden, Yüce Divana sevk edilmeme veya aklan
manın da siyasî etiğe aykırı olacağını peşinen kabul etmeleri gerekir. Verilen kararlar, oluşan ka
naatlerin sonucudur ve saygıya layıktır. İsabetli olabilir veya olmayabilir; ama, mutlaka vicdanîdir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde GSM sistemleri kurulabilmesi için 1993 yılında ihale açıl
mış ve Temmuz 1993'te Turkcell ve Telsim firmalarıyla "gelir paylaşım sözleşmeleri" adı altında 
birer sözleşme yapılmıştır. Gelir paylaşım sözleşmesinde, gelirin yüzde 67,1'inin PTT'ye, yüzde 
32,9'unun ise firmalara bırakılması kabul edilmiş; süresi ise, onbeş yıl olarak sınırlandırılmıştır. 
Mevzuat müsaade etmediği için lisans devir sözleşmesi yapılamamış, gelecekte yapılabilmesini 
sağlamak amacıyla lisans esasına geçişle ilgili 15 inci madde tanzim edilmiştir. Bu sözleşme hü
kümleri icra edilirken, bir yandan da lisans devir sözleşmesi için mevzuat çalışmaları devam etmiş
tir. 

4161 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesiyle lisans devir sözleşmesine imkân tanınmış; ancak 
"bu sözleşmedeki lisans esasına geçişle ilgili hükümler saklı kalmak üzere" cümlesi Anayasa Mah
kemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu karar, lisans devri için tespit edilen 500 milyon dolarlık de
ğerin, yirmibeş yıllık lisans süresinin ve alınacak yüzde 15'lik payın iptali anlamını taşımaktadır. 
Lisans sözleşmesinin asıl dayanağı olan bu hüküm, iptal edilip, keenlemyekün olmasına rağmen, 
idare, bu kararı dikkate almadan, aynı sonuca varacak sözleşmeleri 1998 yılında firmalarla imzala
mıştır. 

Bu sözleşmeler, gelir paylaşım sözleşmesinden çok farklı şartlar taşıyan, idareyi zarara uğra
tan, firmaları koruyan sözleşmelerdir. Örnek olarak, gelir paylaşım sözleşmesinde süre onbeş yıl 
iken yirmibeş yıla çıkarılmış, devletin payı yüzde 67,1'den yüzde 15'e düşürülmüştür. Bu yüzde 
15'in, gelir paylaşımına göre daha kârlı olduğunu ifade edenler olmuş; ancak, gelir mukayesesini 
gerçek abone sayısı üzerinden yapmaya kimse yanaşmamıştır. 
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Firmalar, 1993'te gelir paylaşımı sözleşmesini imzalarken, bahse konu 15 inci maddeyi, abo
ne sayısı sıfır iken tereddüt etmeden imzalamışlardır; pazarın gücünü ve geleceğini görmüşler, iti
razsız kabul etmişlerdir; ancak, devleti yönetenlerin ve bürokrasinin, uzağı görmek bir yana, aya
ğının ucunu dahi göremediği bugün açıkça ortaya çıkmıştır. Bir süre önce 2 milyar 525 milyon do
lara yapılan ihale, bunun canlı delilidir. Abone sayısı, 1994 yılında 168 000 iken yüzde 100 artışla 
1995'te 320 000, 1996'da 700 000, 1997'de 1 300 000 olmuş, bu artış trendinde 1998'de 2 600 000 
olması kuvvetle muhtemel olmasına rağmen, idare bunu görememiş, görmemiştir. Firmalar kadar 
geleceği göremeyen idare, beceriksiz, yetersiz bürokratları nedeniyle, ülkenin zarara uğramasına 
sebep olmuştur. 

Aradan beş yıl geçmiş, abone sayısı 1 900 000'e çıkmış, pazar görülmüş, her yıl asgarî bir kat 
artan abone sayısı ortadayken, yine 500 milyon dolarlık bir lisans bedeliyle yetinilmiştir. 

İki yıl sonra abone sayısının 10 milyona yükselmiş olması, sadece Turkcell firmasının değeri
nin bugün 19 milyar dolar olarak belirlenmesi, idarenjn ve onları yönlendiren bürokrasinin, bu ko
nuda ne kadar yetersiz olduğunu göstermektedir. 

İdare, Anayasa Mahkemesinin iptal kararını dolanmak üzere bir lisans değer tespit komisyo
nu kurmuş; kurulan komisyon, büyük bir hız, büyük bir aculiyetle raporunu üç gün içinde tanzim 
ederek, 1993 yılındaki gibi, lisans değerini 500 milyon dolar olarak tespit etmiştir. Aradan geçen 
beş yıl ve pazarın süratle gelişmiş olması dikkate alınmamış; tabir caiz ise, 500 milyon dolara kı
lıf bulunmuştur. 

Raporun yüzeysel ve sümmettedarik olarak hazırlanmış olduğu, konunun uzmanı olmayanlar 
tarafından da kolayca anlaşılmıştır. Bu rapora istinaden de lisans sözleşmeleri derhal imzalanmış
tır. 

Sayın Başbakan "firmalara fiyat garantisi verdiğimiz içindir ki, firmalar buna razı olmuşlardır. 
Komisyon, 1993'te tespit edilen değerin 1998'de de geçerli olduğunu tespit etti, bize bildirdi, biz de 
onayladık" diyor. 

Bir başka bakan ise "o komisyon göreve başladığı zaman bir ikilemle karşı karşıya kalmıştır. 
Bir, sözleşmede daha önce konmuş olan firmalara karşı idareyi bağlayıcı olan bir müstakbel değer 
var, bir de o firmadan bizim istediğimiz bu lisansın bugünkü değerini tespit edin görevi var. O ko
misyon, iki mülahazayı da göz önünde tutmak zorunda kaldı. Bir değer farkı olsaydı, yeniden bir 
hukukî ihtilaf konusu olurdu" ifadelerini kullanmıştır. Anlaşılan odur ki, Anayasa Mahkemesinin 
iptal kararı göstermelik bir raporla etkisiz hale getirilerek, statünün devamı sağlanmıştır. 

Bir başka husus ise, hiçbir gerekçe gösterilmeden, KDV'nin tahsil edilmemiş olmasıdır. 1 mil
yon dolara dahi büyük ihtiyaç gösteren ülkemizin, 150 milyon dolar gibi önemli bir meblağı halen 
almamış olması, iyiniyetle bağdaşır bir durum değildir. 

Sayın Bakanların KDV konusundaki çelişkili ifadeleri, Maliye Bakanlığı Hesapları İnceleme 
Kurulu raporuyla netleşmiştir. İdarenin yapılan lisans sözleşmesine KDV'yle ilgili bir hüküm koy
mamış olması, devletin 150 milyon dolar zarara uğramasına sebep olmuştur. 

Bir başka husus, lisans sözleşmesine bağlı önemli unsurlardan biri olan ara bağlantı sözleşme
sinin, devletin aleyhine sonuç doğuracak şekilde yapılmış olmasıdır. Zira, Mc Kenzee GSM şebe
kesine ilişkin değerlendirme raporunda, Avrupa'daki sözleşmelerde, idarenin payının 1 dakikalık 
görüşmede 14 ilâ 20 sent olarak belirlendiğini, Telekom'un da asgarî 14 sent ücret talep etmesi ge
rektiğini öngörmüştür... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Toparlar mısınız lütfen. 
FAHRETTİN KUKARACI (Devamla) - Buna rağmen, GSM şebekesinden sabit telefon ara

nırken 1;4 ilâ 2,5 sent, sabit hattan GSM şebekesi aranırken, Telekom'a 6 sent pay verilmesi kabul 
edilmiştir. Her iki yönlü aramalarda Telekom'un ücret tarifesinin sabit tutulması gerekirken, idare
nin aleyhine değişken ve düşük ücretin kabul edilmiş olması devleti büyük zarara uğratmıştır. Bu 
zarar, gelirin artışıyla orantılı olarak ve artarak devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, kanaatime göre, bu soruşturma sonucunda, idarenin ihmali kesindir; söz
leşmelerin yapılmasında gerekli özenin gösterilmediği muhakkaktır; emirleri altındaki bürokratla
rın görevlerini gereği gibi yapmadıkları çok belirgin iken, gerekli uyarı, ikaz ve denetimin yapıl
madığı, devletin zarara uğradığı kesindir. Soruşturma sonucunda, görevi kötüye kullanma fiilinin 
unsurlarının olayda var olduğu gözlenmektedir. Memur, kendisine tanınmış olan kudret ve salahi
yetin hududunu aşar.... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kukaracı, lütfen... 
FAHRETTİN KUKARACI (Devamla) - Bitiriyorum. 
BAŞKAN - Hayır, hepsini okumaya lüzum yok yani. 

FAHRETTİN KUKARACI (Devamla) - ...riayetsizlik eder, takdir hakkını gaye dışında kul
lanır, usulsüzlük yapar, mahkeme kararlarına uymaz, kendisine ya da başkasına yarar sağlamak 
amacı taşırsa, görevi kötüye kullanmış olur. Burada korunmak istenen hukukî yarar, kamu görevi
nin yürütülmesini sağlarken, idarenin davranış ve eylemleriyle kamuya zarar vermesini önlemek
tir. 

Kanaatim, idarenin işlemleri dolayısıyla kamu zarar görmüştür. Bu, sadece bir kanaattir. Yü
ce Meclisimizin vereceği karar da bir kanaat olacaktır. Gerçek hüküm, yüce yargıya aittir. 

Bu yolda oy kullanacağımı belirtir, hepinize saygılar sunarım.(FP sıralarından aikışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kukaracı. 
Şimdi, söz, İsparta Milletvekili Sayın Mustafa Zorlu'da. 
Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA ZORLU (İsparta) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 20 nci Yasama Dönemin

de Konya Milletvekili Veysel Candan ve 61 arkadaşı tarafından verilen Telsim ve Turkcell firma
larıyla imzalanan sözleşmelere ve 4046 numaralı Özelleştirme Kanunu hükümlerine aykırı davran
mak suretiyle devleti gelir kaybına uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve 
Ulaştırma eski Bakanı Necdet Menzir haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge ve (9/42) esas numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonu raporu hakkında şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; eski adı PTT olan kuruluşumuz ile Turkcell firması ara
sında, 21.7.1993 tarihinde gelir paylaşımı sözleşmesi; yine, PTT ile Telsim firması arasında 
20.8.1993 tarihinde gelir paylaşımı sözleşmesi anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma hükümlerine 
göre, gelirin yüzde 67,1 'i devletin, yani PTT'nin, yüzde 32,9'u da Telsim ve Turkcell firmalarının. 
Buna bağlı olarak, ileride lisans sözleşmesine geçilmek üzere birtakım maddeler de konulmuş ve 
bu maddeler uyarınca da, Nisan 1998'de lisans sözleşmesi, yani, lisans devri işlemine geçilmiştir; 
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fakat, lisans devri işlemine geçilmeden önce, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa eklenen ge
çici 6 ncı maddede yer alan "bu sözleşmelerdeki lisans esasına geçişle ilgili hükümler saklı kalmak 
üzere" ibaresinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi, gerekçeli kararın da yayımlanma
ması, gelir paylaşması sözleşmesinden lisans sözleşmesine geçişle ilgili 15 inci madde hükümleri
nin bağlayıcılığının ortadan kalkmış olduğu ve yapılacak lisans sözleşmelerine yeniden tespiti ge
rekeceğinden bahisle, Ulaştırma Bakanlığının 25.7.1997 tarih, 1 232 sayılı yazıları, 4161 sayılı Ka
nun gereği, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı başkanlık makamının 8.8.1997 tarih, 511 sayılı olurla
rı ve Sermaye Piyasası Kurulunun 11.8.1997 tarih, 8614 sayılı yazılarıyla değer tespit komisyonu 
oluşturulmuştur. 

Bu değer tespit komisyonunun oluşturulmasıyla, gelir paylaşımı anlaşmasından lisans sözleş
mesine geçebilmek için kanunî bir gerekçe hazırlanmıştır; fakat, Ulaştırma Bakanlığından değer 
tespit komisyonuna yazılan yazıda, 4161 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, söz konusu gelir 
paylaşım esasına dayalı sözleşmelerin 25 yıl süreli ve elde edilecek brüt gelirlerin yüzde 15'inin 
Türk Telekoma ödenmesi kaydıyla lisans sözleşmesine dönüştürülmesi için görüşmelerde baz alı
nacak lisans bedellerinin oluşturulacak bir değer komisyonu tarafından belirlenerek, sonucun Ulaş
tırma Bakanlığına bildirilmesi talep edilmektedir. Yani, buradaki esas ve usul, bakanlık tarafından 
değer tespit komisyonuna bildirilmiştir. 

Değer tespit komisyonu, yapmış olduğu çalışmalarda, Avrupa ülkelerinde o güne kadar yapı
lan uygulamalarla ve kişi başına düşen gelirle beraber, nüfusu da içine katarak bir takım değerler 
tespit etmiştir; fakat, bu değerlerin tespitinde, tam manasıyla sıhhatli bir araştırma yapılmadığı ve 
bu araştırmanın neticesinde de tespit edilen değerlerin sıhhatli bir şekilde ortaya çıkmadığı görül
mektedir. 

Size, komisyonumuza gelen bilgilerden birtakım değerler vermek istiyorum: Yunanistan'ın 
nüfusu 10 milyon 600 bin, lisans ücreti de, fert başına 15 dolar. Bu tarihlerde, sadece, PSNT dedi
ğimiz Telekom'un normal abone sayısı, Nisan 1998 tarihi itibariyle Yunanistan'ın nüfusunun 1,5 
katı civarında; yani, Telsim ve Turkcell firmalarıyla anlaşma imzalandığı zaman, Telekomun, en 
az 15 milyon abonesi bulunmaktaydı. Bunu neden anlatıyorum: Lisans sözleşmesinin ardından ya
pılan ara bağlantı sözleşmelerinde, Telsim ve Turkcell firmaları; yani, GSM işletmecilerine verilen 
hakla, konuşma ücretlerinin yüzde 90'ı işletmecilere, yüzde 10'u da devlete kalmaktadır. Dolayı
sıyla, devletin, burada, çok yüksek bir oranda gelir kaybına uğradığını tahmin etmemek elde değil. 

Değer tespit komisyonumuz, en üst ve en alt limitlerden birtakım değerler tespit etmiş ve bu 
tespit edilen değerler nispetince de, 1993 yılında, gelir paylaşım esasında belirtilen 500 milyon do
ların aynısını tekrar bulmuştur. Yani, ne 300 milyon dolar bulmuştur ne 400 milyon dolar bulmuş
tur ne de 700 milyon dolar bulmuştur; 1993 yılı değerleriyle 1998 yılı değerleri aynı çıkmıştır ve o 
da 500 milyon dolardır. Biraz önce okuduğum emir gereğince de, bu değerin bu şekilde bulunma
sı, zaten, değer tespit komisyonuna belirtilmiş ve onlar da, bu şekilde 500 milyon dolar bulmuşlar. 
Üst bürokratlar, bu işle uğraşan insanlar, ifadelerinde de, bu değer tespit komisyonunca yapılan de
ğer için "devletin çok acil paraya ihtiyacı olduğu; yani, o günkü şartlar altında, 1 milyar doların, iki 
GSM işletmecinden alınacak olan 1 milyar dolara çok ihtiyaç olduğu için, biz, bu değeri tespit et
tik ve gönderdik" diyorlar. 

Bu 1 milyar dolar üzerinde biraz durmak istiyorum: GSM işletmecileri, yani, Telsim ve Turk
cell, hepinizin bildiği gibi ve kamuoyunda da birtakım konuşmalara yer veren, infiale sebep olan 
bu sabit ücret meselesinde, Nisan 1998'den bugüne kadar, eğer, biz, bu değerleri, şu anda 9 milyon 
küsur olan aboneyi değer tespitine tabi tutacak olursak, Türk Milletinden sabit ücret adı altında 700 
milyon dolar civarında para almışlardır. 
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Yine, ara bağlantı sözleşmesinden, normal telefondan GSM'e, GSM'den normal telefona yapı
lan konuşmalardan, Nisan 1998'den 1999 yılı sonuna kadar -yani, 2000 yılını katmıyoruz bu hesap
lamalara- elde etmiş oldukları gelirlerin yüzde 90'ı Telsim ve Turkcell'in olduğu için, aşağı yukarı 
308 trilyon lira almışlardır. Bu da, yaklaşık, 750 milyon dolar ediyor; yani, GSM işletmecileri, sa
dece sabit ücretten ve ara bağlantı sözleşmesi hükümlerine göre konuşmalardan aldığı ücretlerden 
1,5 milyar doları şimdiden almış durumdalar. Yani, 1 milyar dolar çoktan çıkmıştır. 

Yine, değer tespit komisyonu yapmış olduğu çalışmalarda, 2022 yılma kadar Telsim ve Turk-
cell'e abone olacakların sayısını 5 milyon küsur olarak bulmuştur. Şu anda, 2000 yılında ulaştığı
mız abone sayısı ise, 10 milyon civarındadır. Bu değer tespit komisyonu, birtakım saikleri göz önü
ne almadan, birtakım gelişmeleri göz önünde bulundurmadan, şu andaki, 2000 yılında ulaşılacak 
olan rakamın yüzde 50'sini 2022 yılı rakamı olarak tespit etmiştir. 

Bu durumda şunu söylemek istiyorum: Bu yapılan anlaşmaların ve KDV konusunun, dönemin 
Ulaştırma eski Bakanından ve Başbakanımız Sayın Mesut Yılmaz'dan soru sorulduğu zaman, bu 
tür bir konunun irdelenmemesini ve hesaba katılmamasını açıkça dile getirmişlerdir. Hatta, eski 
Bakanımız şunu söylemiştir: "Ben Maliyeden sorumlu bir uzman değilim, benim Bakanlığımda 
malî konuları denetleyecek bir yetkili de yok. Bu konu Merkez Bankasını ilgilendirir; parayı kim 
aldıysa, o KDV'sini alır." 

Dolayısıyla, şunu söylemek istiyorum; o tarihlerde yapılan lisans sözleşmesine ve ara bağlan
tı sözleşmelerine ne biz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin idarecileri olarak ne de bürokratlar olarak 
hazır olmadığımızı sizlere bildirmek istiyorum. Hazır olmadığımız bir konuda ihale yapmamızı ve 
onu düşük bedelle 2 işletmeye vermemizi siz Yüce Heyetin takdirlerine arz ediyor, Yüce Heyeti
nizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Şimdi, söz sırası, Yalova Milletvekili Sayın Hasan Suna'da. 
Buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
HASAN SUNA (Yalova) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; (9/42) esas numaralı Meclis 

Soruşturması Komisyonu raporu üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım; Yüce He
yetinizi saygıyla selamlıyorum. 

20 nci Yasama Döneminde Konya Milletvekili Sayın Veysel Candan ve arkadaşları tarafından 
verilen, Telsim ve Turkcell firmalarıyla imzalanan sözleşmelere ve 4046 numaralı Özelleştirme 
Kanunu hükümlerine aykırı davranmak suretiyle devleti gelir kaybına uğratarak görevlerini kötü
ye kullandıkları iddiasıyla zamanın Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz ve zamanın Ulaştırma Bakanı 
Sayın Necdet Menzir haklarında Meclis soruşturması açılması istenmiş, bu amaçla kurulmuş olan 
(9/42) esas numaralı Komisyonumuz, çalışmalarını tamamlamıştır. 

Sayın milletvekilleri, dört ay devam eden komisyon çalışmalarım sürecinde, dinlediğimizta-
nıklar, uzmanlar ve incelediğimiz belgeler ışığında yaptığım tespitleri, özetle sunmak istiyorum. 

1987 yılında, Avrupa'da serbest dolaşım yapabilecek bir mobil telefon sistemi düşünülmüş, 37 
ülkeden oluşan bir komite oluşturulmuştur. Türkiye de, bu grubun içinde bulunan ülkelerden biri
si olmuştur. 1991 yılında, GSM sistemi kulanılmaya başlandı. O zamanki PTT, bu sisteme, Türki
ye'nin bir an önce girmesi için ihaleye çıktı. Amaç, Avrupa'daki uygulamaların paralelinde, bu iha
lenin lisans şeklinde verilmesiydi. Ancak, o zamanki hukukî altyapının buna müsait olmaması ve 
şebekenin daha fazla gecikmemesi için, lisansa geçişe amir hükümler de ihtiva etmek üzere, ihale
ye, gelir paylaşımı sözleşmesi şeklinde çıkıldı. 
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Bu sözleşmenin birinci kısmında, idare ile şirketler arasındaki gelir paylaşımını, PTT'nin ope
ratör, şirketlerin de yatırımcı olarak belirtildiğini görüyoruz. İkinci kısımda ise, lisansa geçilmesi 
halinde ödenecek lisans bedelini, bu bedel dışında gelirlerden alınacak yüzdenin miktarını görmek
teyiz. 

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Türkiye'ye, 25 megahertzlik bir frekans bant 
tahsis etmişti. 1993 yılında, PTT, bu 25 megahertzlik frekans bandını, 10+10+5 megahertz olarak 
3'e bölmüş, 5 megahertzlik bölüm yedekte tutularak, diğer 10 megahertzlik 2 bant, Turkcell ve Tel-
sim'e ihale edilmiştir. Bu iki firmaya, gelir paylaşımı sözleşmesine göre, 400 000 aboneye ulaşın
caya kadar üçüncü bir firmaya ihale yapılmayacağı teminatı verilmiştir. 

Yine, gelir paylaşımı sözleşmesinde, lisansa geçildiğinde 500'er milyon dolar olmak üzere top
lam 1 milyar Amerikan Doları lisans bedeli artı brüt gelirlerin yüzde 15'ini Hazineye ödeyeceği be
lirtilmiştir. Gelir paylaşımı sözleşmesinin yürürlükte kaldığı sürece, gelirlerden KDV ve Haberleş
me Vergisi düşüldükten sonra kalan miktarın yüzde 32,9'u şirketlere, yüzde 67,1'i PTT'ye ait ola
caktı. Şirketler, kendilerine düşen payla gerekli altyapı yatırımlarını yapacaklardı. Gelir paylaşımı 
sözleşmesine göre, mobil telefonlar, 1998 yılına kadar Türkiye'de hizmet verdi. 1998'de, hukukî or
tam oluştuğundan, lisans sözleşmesine geçildi. 

20 nci Dönemde verilen ve görüşmekte olduğumuz soruşturma önergesinde, Anayasanın 167 
nci maddesinden bahisle, "Başbakan ve Ulaştırma Bakanı, bu özelleştirmeyle tekelleştirmeyi bera
berinde getirmiştir" denilmektedir. Varsayalım öyle oldu; ama, ne zaman oldu? 1993 yılındaki ge
lir paylaşımı sözleşmesinde, 25 megahertzlik frekans bandın, 10+10+5 olmak üzere üçe ayrılması; 
2 adet 10 megahertzlik bandın, adı geçen iki şirkete ihale edilmesi ve kalan 5 megahertzlik dilimin 
de serbest piyasa şartlarında rekabet edemeyeceği uzmanların görüşüdür. Öyleyse, iki firmaya iha
le etmek rekabet ortamını yok ediyor varsayarsak, bu ihale ne zaman yapılmıştır? Evet, herkesin 
bildiği gibi, gelir paylaşımı sözleşmesi 1993 yılında yapılmıştır; demek ki, serbest piyasa şartları
nın bozulduğu tarih 1993'tür, bozan sözleşme de, o tarihte yapılan gelir paylaşımı sözleşmesidir. 

Yine, deniliyor ki "gelir paylaşımı sözleşmesine göre, 400 000 abone aşıldığında, üçüncü bir 
ihale yapılmadığı için, devlet zarara uğratılmış, şirketler de kullanmıştır." 1996 yılının sonunda 
GSM abone sayısı 700 000'i aşmıştır. Zamanın hükümeti hangi hükümettir ve o hükümet, adı ge
çen, suçlanılan bu üçüncü ihaleyi neden yapmamıştır? O hükümet de, devleti zarara uğratıp, o şir
ketleri korumamış mıdır? Bu iki tespit ışığında yapılacak değerlendirmede, bu soruşturmanın hu
kukî mesnedden yoksun olduğu, siyasî amaçlarla verildiğini görmek zor olmamalıdır. 

Değerli milletvekilleri, siyasî endişelerle verilen soruşturma önergeleri, hem siyasete hem de 
Yüce Meclise itibar kaybettirmektedir. Bu yüzden, Anayasanın 100 üncü maddesi, çağdaş bir an
layışla, yeniden düzenlenmelidir diyor, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (DSP ve ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Şimdi, söz sırası, Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'da. 
Buyurun efendim. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Konya Milletve

kili Veysel Candan ve arkadaşlarının, Telsim ve Turkcell Firmalarıyla imzalanan sözleşmelere ve 
4046 numaralı Özelleştirme Kanunu hükümlerine aykırı davranmak suretiyle devleti gelir kaybına 
uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemin, Türk Ceza Kanununun 240 inci madde
sine uyduğu iddiasıyla, eski Başkabakan Sayın Mesut Yılmaz ve Ulaştırma eski Bakanı Necdet 
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Menzir haklarında, Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Meclis soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi ve (9/42) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu rapo
ru hakkında kişisel söz almış bulunmaktayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Bu önergede, GSM gelir paylaşım sözleşmesinden lisans sözleşmesine geçmek suretiyle dev
letin zarara uğratıldığı, gelir paylaşım sözleşmesinde 15 yıllık sözleşme süresi öngörüldüğü halde, 
lisans sözleşmesinde lisans süresinin 25 yıl olarak belirlenmesi, lisans sözleşmesinde işletmecile
rin yükümlülükleri yerine getirmediği, lisans sözleşmesinde süre sonunda işletmenin idareye devri 
hususunda devredilecek işletme varlığının detaylı belirlenmesi sebebiyle idarenin zarara uğratıldı
ğı, lisans sözleşmesine bağlı olarak yapılan ara bağlantı sözleşmesine, dünyadaki ücret uygulama
sının aksine, Telekomun imzaladığı ara bağlantı sözleşmesinde 4 sent gibi bir ücretin belirlenmiş 
olması sebebiyle idarenin zarara uğratıldığı, lisans sözleşmesi hükümlerinde kapsama alanıyla ilgi
li kamu menfaatlarının aleyhinde hüküm konulduğu, yine kapsama alanının tesisinde işletmecile
rin sorumluluklarını yerine getirmedikleri, lisans sözleşmesinden sonra, işletmecilerin abone sayı
sındaki yüksek artış sonucu yeni frekans tahsisi yapıldığı, bu suretle devletin zarara uğratıldığı id
dia edilmiştir. 

Komisyon üyelerinin yapmış olduğu son değerlendirme ve oylama toplantısında, lisans bede
linin belirlenmesinde objektif ve reel değer tespiti yapılamadığı, ara bağlantı sözleşmesinin devlet 
aleyhine hükümler içerdiği, KDV alacağının sözleşme hükümlerine konulmaması sebebiyle devle
tin zarara uğratıldığı iddiaları hususunda yeterli kanaate ulaşıldığı, (9/42) esas numaralı Meclis So
ruşturması komisyonunda çoğunlukla bu kararın alındığı belirtilmektedir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bugün sabahtan bu yana 7 nci soruşturma komisyonu rapo
runu görüşmekteyiz. Şöyle böyle bir hesap yaptığımızda, bugün, neredeyse, 12 saate varan bir za
man harcıyoruz; geçen hafta da yine 12 saate varan bir zaman harcadık; etti 24 saat. Meclisin nor
mal çalışma süresi, sadece 15.00'ten 19.00'a kadar; yani, 4 saat. Eğer, 24 saati 4 saate bölerseniz, 
tam 6 normal çalışma gününü heba ettik. Halbuki, biliyoruz ki, gündemde bekleyen çok önemli ka
nunlar var. Örneğin, kızını kaybetmiş, Meclise kadar gelmiş Sayın Uras'ın başlattığı bir eylem var; 
acilen Trafik Kanunuyla ilgili düzenleme yapılmalıdır diyoruz. Yine bakıyoruz, Meclisin etrafını 
belediye başkanları çevirmiş, "borçlarımızdan dolayı çalışanların maaşlarını ödeyemiyoruz" diyor
lar. Yine bakıyoruz, memurlarımızın acil olarak beklediği sendika yasasının çıkması lazım... (DSP 
ve MHP sıralarından gürültüler) Müsaade edin, anlatacağım. 

BAŞKAN - Efendim, ne oluyor?! 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Bütün bunlar dururken, tam bir hafta bir günlük, hat

ta Meclisin haftada üç gün çalıştığını düşünürsek, Meclisin normal iki haftalık, onbeş günlük çalış
ma süresini heba ettik. 

Şimdi, öyle konular var ki, örneğin, bugün Genel Başkanımızla ilgili görüşülen konuda yargı 
kararları var. 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 6. Ceza Dairesi... 

BAŞKAN - Sayın Yılmazyıldız, ben sözünüzü kesmeye pek alışık insan değilim; ama, dör
düncü arkadaşınız oluyor, her seferinde görüşmeleri geçmiş olan Sayın Genel Başkanınızın... 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Ama, anlatmak durumundayız. 
BAŞKAN - Hayır efendim, şimdi bu görüştüğümüz, Sayın Yılmaz'la ilgili; lütfen yani... 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Oraya geleceğim, müsaade eder misiniz. (DSP ve 

MHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN -Tabiî efendim; ama, rica edeceğim... 
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İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Yargı kararlarına rağmen, aklanmış olmasına rağmen, 
suçsuz olduğu son derece net bir şekilde belirtilmiş olmasına rağmen, bakıyoruz, buraya gelen bir 
sayın konuşmacı... (MHP ve DSP sıralarından "Sayın Başkan, ne alakası var" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN -Tamam efendim, müsaade edin... Oraya geliyor, birbirine bağlıyor. Sakın olun... 
Tamam efendim. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - ...ablasının eşinin, eniştesinin, siyasî mücadelede dışa
rıya itilmesi sebebiyle, hukukçu kariyerini de ortaya koyarak, bunları yok var sayıyor, kendi iddi
alarını dile getiriyor, dolaylı olarak bunun bir şekilde intikamını alma peşinde koşuyor. 

Yine, bakıyoruz, siyaseti bir çözüm üretme mesleği olmaktan çıkarıp, bir sorun üretme meka
nizmasına dönüştürülen bu dosya savaşı, ne yazık ki, Türkiye'yi içine kapatmıştır ve bunun sonu
cunda milletimize armağan edilen bir tek şey olmuştur; yönetemeyen demokrasi. 

Bugün, Çeçenistan'da insanlar katledilirken; bugün^ yine, bakıyoruz, Doğu Türkistan'daki zu
lüm varken, hediye verilebiliyor. (DSP ve MHP sıralarından gürültüler) 

SEDAT ÇEVİK (Ankara)-Niye önerge verdin?! , 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Bir dakika... Dışpolitikaya geldik! 
İSMAİL AYDINLI (İstanbul) - Konuyla ne alakası var! Konuya gel, konuya! 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Geliyorum, acele etmeyin. 

SEDAT ÇEVİK (Ankara) - Sayın Başkan... \ 
BAŞKAN - İstirham ederim efendim, lütfen!. Müdahale ediyorum efendim. 
SEDAT ÇEVİK (Ankara) - Konuştuklarının konuyla ne alakası var Sayın Başkan! Müdahale 

edin. 
BAŞKAN - Ediyorum efendim... 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - 6 ncı Telekom Yasası görüşülürken... (MHP ve DSP 

sıralarından "Ne alakası var" sesleri, gürültüler) 
Müsaade edin, anlatacağım... 
BAŞKAN - Efendim, Genel Kurula hitap eder misiniz... Niye bu gruba dönüp, konuşuyorsu

nuz?! 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Telekom Yasası görüşülürken, bu ara bağlantıyla ilgi

li konularda uyardık. Bu konularda aradan onüç ondört ay geçti, Ulaştırma Bakanı Sayın Enis Ök
süz ne yaptı? Soygun, hâlâ devam ediyor... (MHP sıralarından gürültüler) 

Bugünkü gazete, buyurun!.. Sabit ücrete mahkeme kararı var... 

BAŞKAN - Efendim, nereden nereye geldiniz şimdi... Nereden nereye geliyorsunuz Yılmaz-
yıldız. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Diyor ki, sabit ücretten toplanan para, 2 katrilyon lira
yı bulmuş. 

ULAŞTIRMA BAKANI ENİS ÖKSÜZ (İçel) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakika... Rica edeceğim... 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Bu sabit ücretle ilgili ne yaptı? (MHP sıralarından gü

rültüler) 
VAHİT KAYRICI (Çorum)-Sayın Bakan, cevabını verecek sana. 
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BAŞKAN - Efendim, lütfen sakın olun!.. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Yine, bakıyoruz... (MHP ve DSP sıralarından gürültü

ler) 

BAŞKAN - Sayın Yılmazyıldız... 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - ...arkadaşlarımız, şahin...(MHP sıralarından "konuyla 

ne alakası var" sesleri, gürültüler) 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Bana bırakın, ben idare ediyorum... 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - ...merak ediyorum, acaba, bir sayın bakanla ilgili yüz

de 15 komisyonla ihale dağıttığı iddiaları yaygın kamuoyunda. O konuda bir... (MHP sıralarından 
"ayağa kalkmalar ve sıra kapaklarına vurmalar) 

VAHİT KAYRICI (Çorum) - İspat et! İspat edemeyeceğin meseleleri konuşma burada! 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - . . . soruşturma önergesi gelirse, acaba, o zaman aynı şe

kilde "soruşturma komisyonu kurulsun" diyebilecekler mi? 
Değerli arkadaşlarım...(MHP sıralarından gürültüler) 
VAHİT KAYRICI (Çorum) - İspat edemeyeceğin şeyler hakkında konuşma! 
BAŞKAN - Sözünüzü kesiyorum efendim... Sözünüzü kesiyorum efendim... Bu şekilde olur 

mu efendim... Bu kadar sataşma olur mu efendim. 
Efendim, rica ederim... Rapora dönün... 
VAHİT KAYRICI (Çorum) - İspat etmezsen, yalancısın. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri, oturun efendim... Bırakın, ben ida

re edeyim efendim. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, maalesef, Meclisin en önemli 

soruşturma mekanizması tahrip edilmiştir. 
VAHİT KAYRICI (Çorum) - İspat edemeyeceğin şeyleri söylemeyeceksin! 

BAŞKAN - Sayın Yılmazyıldız... Sayın Yılmazyıldız... 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Ama, konuyla ilgili Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Lütfen, efendim... Bir dakika müsaade edin... 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Yani, o zaman siz söyleyin, ben onu da buradan tek

rar edeyim. 
BAŞKAN - Hayır efendim, bir dakika... Müsaade edin... Bana da laf yetiştirmekten vazgeçin 

efendim. Bir dakika... Sakinleşsin ortalık, ondan sonra söz vereceğim. Sataşmaya niye mahal veri
yorsunuz efendim. Siz bu raporla ilgili konuşacaksınız, Sayın Yılmaz ve Sayın Menzir'le... 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Sayın Başkan, raporla ilgili... 
BAŞKAN - Efendim, ne söyleyecekseniz söyleyin, kimse size dikte ettirmiyor. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Raporla ilgili konuşuyorum... 
BAŞKAN - Zaten, kendi adınıza konuşuyorsunuz. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) -Tamam... Diyorum ki... (MHP ve DSP sıralarından gü

rültüler) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, müsaade eder misiniz... Enis Öksüz Beye sataşmadan ötü

rü söz vereceğim, kendi kendini müdafaa edecektir, müsaade buyurun. 
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İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Hayır, ben sadece soru... 
BAŞKAN - Bir dakika efendim, yeter... Sadede gelin lütfen... 
VAHİT KAYRICI (Çorum) - Elinde bilgi olmadan konuşma! 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Sadede geliyorum, diyorum ki, bu konularda Sayın 

Ulaştırma Bakanı ne yapmış? Aynı konu, konuştuğumuz konular. 
Ben şunu söylemek istiyorum: Dikkat ederseniz, rapordaki iddiaları okudum, raporun vardığı 

sonuçları okudum; ama, bu sonuçlarla ilgili bir kanaat belirtmedim. Niye; burada bu kabul de edil
se ret de edilse konu çok aşırı siyasîleştiği için, soruşturma mekanizması iyice inanılmaz, güvenil
mez bir noktaya geldiği için, yargı kararlarıyla aklanmış konular bile tekrar burada gelip suiistimal 
edildiği için, biz Doğru Yol Partisi olarak bu oylamalara girmiyoruz, Genel Başkanımızla ilgili oy
lamalara da girmedik; dolayısıyla, bu raporun neticesi beni ilgilendirmiyor. Onun için, bizim yap
mamız gereken şey, gelin, bu konuları artık olması gereken yere... Siz demiyor musunuz "Yargıta-
ya götürelim" diye. 

MEHMET CEYLAN (Sivas) - Önerge kimin? 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Önerge bizim olabilir, o günkü noktada olan şeyler, 

maalesef çığırından çıkmıştır, yapılan bu... Sizinle ilgili bir soruşturma önergesi verildiği zaman 
tavrınızı göreceğiz. İnşallah, bugünkü şahin tavrınızı, hakkınızdaki bakanlarınızla ilgili soruşturma 
önergeleri verildiği zaman da gösterirsiniz, o zaman "bizi Yüce Divana gönderin, orada aklayalım" 
dersiniz. Bunları o zaman millete anlatırsınız. Başkası hakkında "Yüce Divana gitsin" demek ko
lay; bir de kendinizle ilgili geldiği zaman deyin!.. 

VAHİT KAYRICI (Çorum) - Gelsin bakalım... 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Gelecek merak etmeyin. 
VAHİT KAYRICI (Çorum) -Tamam, gelsin bakalım... Biz sizin gibi... 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Böyle ucuz siyasetin, Türkiye'ye sadece kaybettirdiği 

zaman tam iki hafta; yani onbeş günlük bir çalışma süresi, bu Meclis soruşturması komisyon rapor
ları görüşülmek için kaybedilmiştir. Halbuki, bu sürede, trafik kanunu çıkarılabilirdi, sendikalar ya
sası çıkarılabilirdi; mahallî idareler yasası çıkarılabilirdi. Dolayısıyla, bizim söyleyeceğimiz şudur: 
Bir gün kendi kazdığınız kuyuya kendiniz düşersiniz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Sayın Yılmazyıldız, teşekkür ederim, buyurun!".. 
ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bıçakçıoğlu, size ne dedi? 
ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Müsaade edin efendim, oturun... Oturun...Oturun... 
Sayın Bakan, buyurun. 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Bakana sataşma oldu. Sayın Bakan söz istedi ve kendilerine söz 

verdim. 
V. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 

2. - Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz 'Un, (9/42) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu 
raporunun görüşmeleri sırasında, Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'in, konuşmasında, şah
sına sataşması nedeniyle konuşması 
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ULAŞTIRMA BAKANI ENİS ÖKSÜZ (İçel) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; anlaya
madığım bir şekilde sayın hatibin, benim dönemimde de soygunun devam ettiğine dair cümlesini, 
huzurunuzda, kendisine, esefle, üzülerek iade ediyorum bu bir. (MHP sıralarından "Bravo" sesleri 
alkışlar) 

İkincisi; sabit ücretle ilgili konu kanun meselesidir. Bu kanun çıkarılırken, burada, Milliyetçi 
Hareket Partisi de yoktu, ben de yoktum. (MHP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) Bu kanuna 
dayanarak ye sabit ücret dikkate alınarak birtakım oranlarda 5 tane vergi, tüketicinin sırtına yük
lenmiş, bu, getirilip ocak ayına bindirilmiş ve memlekette feryat kopmuştur. Şimdi, bunlardan 3'ü 
izale edilmiş durumda; diğerlerini de kim fazla konuşursa, kim çok konuşursa, konuştuğu nispette, 
devlete gelir kaydedilecek kalemlerin buna göre ayarlanması konusunda -belki on belki yirmi defa 
söylemişimdir- Sayın Maliye Bakanıyla mutabakatımız var, orada bir tasarı hazırlanacak ve bu 
"soygun" dediğiniz mesele de ortadan kalkacaktır. 

Üçüncüsü: Sekiz yıldır çıkarılamayan Telekomla ilgili kanunu, benim bakanlığım zamanında 
biz çıkardık. Biz buraya getirdik, Yüce Parlamento çıkardı ve orada, sabit ücret kavramı, ihtiyarî 
bir kavram haline getirildi. İsterse şirketler bu kavramı ücretleri içerisine sokmazlar. Göreceksiniz 
sayın hatip, Telekom ve yeni, 3 milyar dolara sattığımız şebeke faaliyete geçtiği zaman, hiç kimse 
sabit ücret diye bir kavramı oraya koyamayacak; birisi çıkardığı zaman hepsi çıkaracak, ucuzluk ve 
kalite gelecek. Rekabet piyasasıyla tüketicinin korunması böyle olacak. 

Bir de şunu ifade etmek istiyorum; benim Bakanlığımda ve benim yönetimimde kim en ufa
cık, zerre kadar bir haksızlık, bir ahlaksızlık bulup buraya getirmezse, daha evvel birileri için söy
lediğim "dilsiz şeytan" lafını, size de aynı şekilde söyleyeceğim. Tamam mı kardeşim?! Hayalî... 
(MHP sıralarından alkışlar) Üstelik de, TelekomcusunuzL Telekom idaresinden geldiniz, bu işle
rin nasıl yürüdüğünü bilirsiniz; ama, şüphe bile yaratmayı ciddiyetsizlik sayıyorum en azından. 

Teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkan "sabit ücrete yönelik yargı kararları uy

gulanmıyor, Türkiye soyuluyor" yazısı benim değil... 
BAŞKAN - Yeter efendim. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - ...bir haberdir okuduğum; Sayın Bakan bunu niye tek

zip etmiyor?! 

BAŞKAN-Efendim, yeter!.. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Bana iade edeceğine, gazeteye iade etsin!.. 
BAŞKAN - Siz, Bakanın avukatı mısınız efendim?! 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Dolayısıyla, 2 katrilyon para toplanmış; yani, yeni bi

ri girmezse soyulmaya devam mı edeceğiz?! 
BAŞKAN - Sayın Yılmazyıldız, lütfen... 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Bakanı, mahkeme kararlarını bir an önce uygu

lamaya devam ediyorum. 
BAŞKAN - Tamam efendim. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - 2 katrilyon para, bu milletin parasını... 

BAŞKAN - Sayın Bakan size cevap verdi; oturun efendim. 
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Buyurun Sayın Köse. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkanım, zatıâliniz, bir milletvekili arkadaşımızın söz is
temesi sırasında, Sayın Bakana söz verdiniz. Milletvekilimiz haklı olarak bir hususu dile getirmek 
istiyordu ve size duyduğu saygıdan dolayı benim açıklamamı da istediler. 

BAŞKAN - Estağfurullah... 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Burada, bir polemik yaratarak, huzuru bozmak suretiyle ve şu an

daki soruşturma komisyonunun ne evraklarıyla ne de üzerindeki konuştuğumuz konuyla... 
BAŞKAN - Sözünü kestim zaten efendim. 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - ...alakası olmayan konuşma yapan kişi için söylüyorum; şu an

da, bundan sonrak görüşeceğimiz soruşturma önergesini veren İlyas Yılmazyıldız'dır. (MHP sıra
larından "kendisidir" sesleri) Evet, İlyas Yılmazyıldız ve arkadaşlarının vermiş olduğu... Biraz son
ra görüşeceğimiz soruşturma önergesini bu milletvekili vermiştir. Şimdi, Türkiye'nin kim zamanı
nı almıştır, Meclisimizin kim zamanını almıştır; Yüce milletimize ibret olarak aktarıyorum. 

Zatıâlilerinize teşekkür ediyorum, sağ olun. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI ENİS ÖKSÜZ (İçel) - Benim ifade edeceğimi, tesadüfen -akıl için 

yol birdir diyeceğim- Sayın Grup Başkanvekilim ifade ettiler. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkanım... (MHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Efendim, yeter!.. Sayın Başkan yok!.. 
Ankara Milletvekili Sayın Birkan Erdal, buyurun efendim. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkan, bu soruşturmayı ben talep etmedim, 

Veysel Candan ve arkadaşları talep etmiştir; Sayın Grup Başkanvekili yanıltıyor kamuoyunu... 
Veysel Candan ve arkadaşlarının verdiği soruşturma önergesini benim verdiğimi söyleyemez; ya
nıltıyor. 

BAŞKAN - 8 inci soruşturma önergesinden bahsediyor. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Tamam, o geldiğinde, o zaman söylesin, şimdi niye 

söylüyor. 
BAŞKAN - Oturun efendim!.. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Ben bu soruşturma önergesinde görüşlerimi dile geti

riyorum; bu görüşlerimde yanlış bir şey varsa, ona cevap verin. 
BAŞKAN - Oturun efendim!.. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Bir sonraki soruşturma önergesinde ne konuşacağımı 

nereden biliyor?! Nasıl davranacağımı nereden biliyor?! 
BAŞKAN - Oturur musunuz... Allah Allah!.. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Yani, olmayan bir konuda ahkam kesmek, ancak fal

cılara mahsustur. 
BAŞKAN - Efendim, oturur musunuz lütfen... 
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İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - İade ediyorum... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Erdal. 

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

A) GÖRÜŞMELER (Devam) 
7. - 20 nci Yasama Döneminde Konya Milletvekili Veysel Candan ve 61 Arkadaşı Tarafından 

Verilen, Telsim ve Türkcell Firmalarıyla İmzalanan Sözleşmelere ve 4046 Numaralı Özelleştirme 
Kanunu Hükümlerine Aykırı Davranmak Suretiyle Devleti Gelir Kaybına Uğratarak Görevlerini 
Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddi
asıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Ulaştırma Eski Bakanı Necdet Menzir Haklarında 
Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılma
sına İlişkin Önerge ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/42) (S. Sayısı: 510) (Devam) 

BİRKAN ERDAL (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamuoyunda bilinen 
adıyla, GSM soruşturma komisyonunun raporu hakkında görüşlerimi ifade etmek üzere huzurunuz
da bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Bildiğiniz gibi, bu komisyonun raporu, 6'ya karşı 7 oyla Yüce Divana sevk yönünde sonuçlan
mıştır. 

Değerli milletvekilleri, konuyla ilgili soruşturma önergesinde birkısım iddia ileri sürülmekte
dir. Komisyon kararını verirken, bu iddiaların çoğunun geçersiz olduğunu belirtmiş, üç iddiayı ise, 
Yüce Divana sevk kararına esas olarak göstermiştir. Bu iddialar, komisyonun karar metnindeki 
şekliyle: 

1 - Lisans bedellerinin belirlenmesinde objektif ve reel değer tespiti yapılmadığı, 

2- Ara bağlantı sözleşmesinin devlet aleyhine hükümler içerdiği, 
3- KDV alacağının sözleşme hükümlerine konulmaması suretiyle devletin zarara uğratıldığı 

şeklindedir. 
Değerli milletvekilleri, Türkiye, telekomünikasyon faaliyetlerini, bu sahadaki uluslararası ku

ruluşlara üyelik ve onların belirlediği genel kurallar çerçevesinde yürütür. Yine, bu kapsamda, ilk 
adıyla Global Special Mobile veya daha sonra Global System For Mobile Communication, yani, 
GSM olarak bildiğimiz bir kurula, 1987 yılında 12 Avrupa ülkesiyle birlikte üye olunmuştur. Bu 
üyelikle, PTT idareleri, 1991 yılına kadar kendi ülkelerinde taşınır telefon hizmetlerini kurmayı ve 
en az iki müstakil rekabet içinde şebekeyle hizmet vermeyi taahhüt etmişlerdir. 

1991 yılma gelindiğinde, Türkiye'de, PTT'nin telekomünikasyon hizmetlerinde tekel yetkisi 
sürmekteydi. Konuyla ilgili çeşitli ihaleler açıldı; fakat, sonuçlandırılamadan iptal edildi. Konuya 
çözüm arayan dönemin hükümeti, yani, 1991 yılındaki hükümet, yasal düzenleme yapılıp, lisans 
verebilme imkânı doğana kadar gelir paylaşımı şeklinde sürdürülecek bir hizmet için ihale açtı. Bu 
ihaleyi kazanan iki firma, lisans verme imkânı yasal olarak doğduğunda gelir paylaşımı modelini 
terk edecek ve lisans bedeli olarak, 24 ayda, 4 taksitle 500 milyon dolar ödeyeceklerdi ve neticede 
lisans alacaklardı. İhaleye bu şart konulduktan sonra üç firma ihaleye katıldı. Ayrıca, bu konuda, 
dünyadaki en güçlü firmalardan olan Vodafon, lisans bedeli olarak hiçbir bedel ödemeyeceğini; an
cak, kuracağı sistemin eleman istihdamı yapacağını, dolayısıyla, Gelir Vergisi doğacağını, ayrıca, 
Katma Değer Vergisi ve Kurumlar Vergisiyle 25 senelik sürede 800 milyon dolar devlete vergi ve-
rebileceğini belirtti; 25 senede 800 milyon dolar. 
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Sayın milletvekilleri, kimdir bu Vodafon Şirketi? Vodafon, bugün, dünyanın en büyük cep te
lefonu şirketidir. Bir İngiliz şirketidir ve geçtiğimiz dönemde, Amerikan Airtuch cep telefonu şir
ketini satın almıştır. Ayrıca, daha önce, İngiliz Orange cep telefonu şirketini satın almış olan Al
man Mannesman Şirketini de satın almıştır; yani, Orange, Mannesman ve Airtuch Şirketlerini sa
tın alarak, dünyanın en büyüğü olmuştur. İşte, bugün, dünyanın en büyüğü olan bu şirketin pazar 
değeri 400 milyar dolardır. İşte, bugünkü pazar değeri 400 milyar dolar olan bu şirket, o dönemde 
"bu 500 milyon dolar lisans ücreti ödenemez" demiş ve ihale dışı kalmıştır. 

Ayrıca, yine, hepinizijj bildiği dünyaca ünlü Motorola Şirketi de, ihaleye girmesine rağmen, 
500 milyon dolar lisans ücretini ödeme taahhüdünde bulunmamıştır. 

Sonuçta iki firma kalmış, bunlar, bu şartla işi almıştır; yani, lisans verilmesiyle ilgili yasal im
kân doğduğunda, 500 milyon dolar verecekler ve lisanslarını alacaklar, o güne kadarki gelir payla
şımı hizmet sözleşmesini de yürütecekler. Bu sözleşmelerin tarihi, 1 ve 2 Temmuz 1993. 

Gelelim meşhur 400 000 abone işine. Her ne kadar, komisyon, bu iddiayı kararında dikkate al
mamış ise de, kamuoyundaki yanlış bilgilenmeyi önlemek açısından, kısaca değinmek istiyorum. 

İki şirketin abone sayıları, toplam 400 000'i 1996 yılının ilk yarısının sonunda bulmuştur. O 
tarihten itibaren, iktidarlar değişmiş, hükümetler kurulmuş, hükümetler yıkılmış; ama, bırakın ye
ni ihale yapmayı, mevcutlara lisansları dahi verilememiştir. Konu, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ile Anayasa Mahkemesi arasında sürekli gidip gelmiştir. 

Sonuçta, 1997 yılında değişen hükümet, problem olarak önünde bulduğu bu konuyu çözmeye 
çalışmıştır; mevcutlara lisanslarını vererek problemi çözecek, daha sonra da, yeni lisanslar için iha
leye çıkılacak... Lisans bedeli, şirketlerle yapılan ilk sözleşmede 500 milyon dolar olarak belirtil
miş ve "24 ayda 4 taksitle alınır" denilmiş ise de, 1996 yılında çıkarılan 4161 sayılı Yasayla, değer 
tespitinin özel bir komisyonca yapılacağı belirtilmekte ve "lisans bedeli, yurtdışı emsal lisans sa
tışlarında kullanılan yöntemler kullanılarak belirlenir" denilmektedir. Yani, devlet bir sözleşmeye 
imza atmış, sonra da "bunu değiştirdim" demiştir. 

Bütün bunların üzerine özel komisyon kurulur. O dönemde yurt dışında verilen emsal lisans
lar nelerdir? İngiltere, Almanya, Norveç, İsveç ilk lisanslarını bedelsiz vermişlerdir. Böylece, sek
tör oluşmuş; günümüze gelindiğinde, yeni lisansları, hepinizin izlediği gibi, yüksek bedelle satabi
lecekleri ortamı yaratmışlardır. 

Ancak, 1997 yılında, bizde, Değer Tespit Komisyonu, tamamen özerk ve yasayla kurulmuş bir 
komisyon olarak çalışmış, yasada belirtildiği gibi, Avrupa'da değerlendirme kriterleri olarak ele alı
nabilecek emsallere bakarak "500 milyon dolar bedelin peşin alınması -24 ayda 4 taksitle değil... 
O dönemde döviz bazında verilen faizlerin reel anlamda yüzde 30-40'Iara çıktığını da lütfen unut
mayalım- ve hiçbir ülkede emsal uygulaması olmamasına rağmen, yüzde 15 Telekoma sabit ücret 
alınması halinde bu bedel uygun olacaktır" demiştir. 

Değer Tespit Komisyonunun raporu, 19 Ağustos 1997 tarihinde Bakanlar Kurulunca onaylan
mıştır. İlgili Bakan veya Başbakan tarafından değil, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. 

Böylece bedeli oluşan anlaşmalar Danıştaya gönderilmiştir. Danıştay, altı aylık bir çalışmadan 
sonra, 16 Şubat 1999 tarih ve 1998/23-24 sayılı İdarî İşler Genel Kurulu kararıyla anlaşmaları uy
gun bulmuştur. 

Danıştayın uygun bulduğu anlaşma, 27 Nisan 1998 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili fir
malar arasında imzalanmıştır. 

- 1 3 7 -



T.B.M.M. B : 122 29 . 6 .2000 O : 4 

Sayın milletvekilleri, özetle, objektif kriterlerle belirlenmediği söylenen lisans bedeli, kanun
la kurulmuş özerk bir komisyonca belirlenmiş, Bakanlar Kurulunca onaylanmış, bu bedeli içeren 
sözleşme Danıştayda altı ay süreyle incelenmiş, İdarî İşler Genel Kurulunca uygun bulunmuştur. 

Bu işlemde ilgili Bakanı veya Başbakanı suçlamanın hakkaniyet ölçüleriyle ne kadar bağdaş
tığını takdirlerinize bırakıyorum. 

Değerli milletvekilleri, soruşturma komisyonunun üzerinde durduğu ikinci husus; ara bağlan
tı sözleşmesinin, devlet aleyhine hükümler içerdiği iddiasıdır. İddiadaki genel ifadeden de açıkça 
ortaya konulduğu gibi, somut bir tespit bulunmamaktadır. Buna rağmen, bu konuya da kısaca de
ğinmek istiyorum. 

Öncelikle gelir paylaşımı sözleşmesi döneminde, Türk Telekom ile operatörler arasında yapıl
mış bir ara bağlantı sözleşmesi yoktur. Dolayısıyla, komisyonda, bu döneme ilişkin, yapılan değer
lendirmelerin doğru olabilmesi mümkün değildir; yani, olmayan bir sözleşme yanlış da olamaz. 

Ancak, lisansa geçişten sonra geçerli olan, ara bağlantı sözleşmesindeki şartların iyi ya da kö
tü olduğu hükmüne benzer başka örneklere bakarak varabiliriz. Avrupa'daki örneklerine bakıldı
ğında, bizde yapılan sözleşmenin her konuyu Türk Telekom lehine ele aldığı görülmektedir. 

Tamamen teknik olan böyle bir konuda, komisyona davet edilen uzmanlar, ara bağlantı anlaş
masının, Türk Telekom lehine olduğunu açıkça belirtmişken; komisyonun tersine bir değerlendir
me yapmasını, bir talihsizlik olarak değerlendiriyorum. Detaya girmeyeceğim; ancak, Avupa'daki 
emsalleriyle, bir kıyaslamayı da belirtmeden geçmek istemiyorum. 

Bu GSM operatörlerinin, yerel konuşmalar için; yani, Ankara'daki bir aboneden, yine Anka-
ra'daki bir kişiyi aramak için; Türkiye'de, Türk Telekoma ödenen ücret, dakika başına 1,4 Euro 
senttir. Avrupa'da ise, yine, yerel konuşmalar için, bu ücret 0,5 Euro sent ile 1 Euro sent arasında 
değişir; yani, orada en yüksek ücret, 1,0 Euro sent, biz de 1,4 Euro sent; yani, maksimumun yüzde 
40 fazlası. 

Uzun mesafelerde de aynı durum mevcuttur. Bu rakam, Avrupa'da 1,5 ila 2,3 Euro sent ara
sında değişir. Bizde ise, 2,5 Euro sent sabittir; yani, maksimum değerin yüzde 10 fazlası. 

Görüldüğü gibi, ara bağlantı sözleşmesinde Türk Telekom aleyhine herhangi bir husus mev
cut değildir. Kaldı ki, ara bağlantı sözleşmesi tamamen teknik bir konu olup, Başbakanı da hiçbir 
şekilde ilgilendirmemekte, hiçbir şekilde bağlamamaktadır. Aksi takdirde, başbakanların, kamu ku
rumlarındaki daire başkanlarının, teknik uzmanların sorumluluklarını yüklenmesini beklemiş olu
ruz ki, bunun da, yönetimle, siyasetle ve vicdanla bağdaşır bir yanı yoktur. 

Değerli milletvekilleri, soruşturma komisyonu raporunun üçüncü ve son suçlaması, KDV ala
cağının sözleşmede yer almaması hususudur. Esasen, sözleşmede KDV'yle ilgili bir hüküm bulun
maması, sonuca etki eden bir husus değildir; çünkü, KDV konusu, vergi mevzuatıyla düzenlenmiş
tir. Sözleşmede yer alsa da almasa da, şayet yapılan bir işlem sonucunda KDV ortaya çıkmışsa, 
Maliye bu vergiyi alır. Bu hususun sözleşmede yer alıp almamasının hiçbir önemi yoktur; ama, asıl 
önemli olan ve beni ürküten husus, yapılan sözleşmeye KDV'yle ilgili hükümlerin konulmamasın-
dan Başbakanı sorumlu tutmak olmuştur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, toparlayın lütfen. 

Buyurun. 
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BİRKAN ERDAL (Devamla) - Bu takdirde, başbakanların, tüm sözleşmelerdeki teknik, ida
rî ve benzeri hususlardan sorumlu olması gereği ortaya çıkar. Böyle bir durumda eğer böyle bir baş
bakan bulunabilirse, ülkenin hiçbir bürokrata ihtiyacı kalmaz, kamunun tüm yükü de büyük ölçü
de hafifler. Yüzbinlerce memurun işini yapabilecek bir başbakan, herhalde, dünyanın hangi ülke
sinde olsa sistemi rahatlatacaktır. 

Latife bir yana sayın milletvekilleri, komisyon raporunda belirtilen hususların tümü siyasî yö
netim usulleriyle bağdaşmamaktadır. 

Sonuç olarak, konuyla ilgili ne Bakanın ne de Başbakanın kişisel sorumluluğu yoktur; kanun
lar çerçevesinde ve bürokratik usullere uygun olarak yapılan bir hayırlı işin Bakanlar Kurulunca 
onaylanması mevcuttur. Kaldı ki, yapılan işlerin tümü de, dünyadaki örnekleriyle mukayese edil
diğinde gerçekten başarılıdır ve devlet menfaatlarına uygundur. 

Sayın milletvekilleri, ben, komisyonda Yüce Divan doğrultusunda karar vermiş üyelerimiz de 
dahil olmak üzere tüm milletvekillerimizin, dağıtılan raporu bir kez daha gözden geçirme fırsatı 
bulduklarını düşünüyor, Yüce Meclisimizin Yüce Divana sevk talebini reddedeceğine inanıyor, he
pinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Manisa Milletvekili Sayın Mustafa Enöz; buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA ENÖZ (Manisa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; (9/42) esas numaralı Mec

lis Soruşturma Komisyonu Raporuyla ilgili olarak, şahsım adına söz almış bulunmaktayım; bu ve
sileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz önerge, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 10.11.1998 
tarihli 16 ncı Birleşiminde okunmuş ve 26.11.1998 tarihli 25 inci Birleşiminde görüşülerek karara 
bağlanmıştır. 

İçtüzüğümüzün 77 nci maddesinin ikinci fıkrası, yasama dönemi başında, önceki dönemde ve
rilmiş soru, meclis araştırması, genel görüşme ve gensoru önergelerini hükümsüz sayarken, soruş
turma önergelerini bu kapsamın dışında tutmuştur. Dolayısıyla, 20 nci Yasama Döneminde Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen, ancak, çeşitli sebeplerle o dönem içerisinde sonuç
landırılmayan soruşturma önergeleri, bu döneme intikal etmiştir. 

Geçen yasama döneminde kurulmuş olan Meclis soruşturma komisyonlarınca rapora bağlan
mış olan önergeler ile rapora bağlanmamış olan Meclis soruşturması önergeleriyle ilgili olarak 15 
Meclis soruşturma komisyonu kurulmuş, bu komisyonlar, Anayasa ve İçtüzük gereği çalışmalarını 
yapmışlardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Telsim ve Turkcell firmalarıyla imzalanmış olan bu söz
leşmelerin, iki aşamada değerlendirilmesi gerekmektedir. Birinci aşama, 1993 yılında yapılmış 
olan Gelir Paylaşımı Sözleşmesi ve ikincisi de, 1998 yılında yapılmış olan lisansa geçişle ilgili li
sans sözleşmesi ve sonrasıdır. 

Gelir Paylaşımı Sözleşmesi, o günün yasal ortamı içerisinde hazırlanarak yürürlüğe konulmuş
tur. Söz konusu sözleşmelerin 3 üncü maddesinde, gelir paylaşımı esasına dayanan sözleşmenin sü
resinin 15 yıl olduğu, 7 nci maddesinde, gelirlerin tesis ücreti, aylık sabit ücret ve konuşma ücre
tinden oluştuğu, adı geçen gelirlerin katmadeğer vergisi ve haberleşme vergisi düşüldükten sonra 
kalan net tutarın yüzde 32,9'unun şirketlere, yüzde 67'sinin ise PTT'de kalacağı, 15 inci maddesin
de de, yasal düzenlemeler sonucu lisans verilmesi halinde, lisans bedelinin 500'er milyon Ameri
kan Doları olduğu, iki yıl içinde ve dört taksitte ödeneceği, lisans alan firmaların brüt gelirlerinden 
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PTT'ye yüzde 15 ödeyeceği, Türkiye'deki toplam GSM abone sayısı 400 000'e ulaşana kadar lisans 
sayısı 2 firmayla sınırlı olacağı, lisans süresinin lisans verilme tarihinden itibaren de 25 yıl olaca
ğı hususları yer almıştır. 

Bu düzenlemelerin, gerek yapısı gerekse geleceği belirleme açısından Danıştayın da kayıtları
na geçmiş birçok aksaklıkları ve eksiklikleri taşıdığı ve bu aksaklık ve eksikliklerden idareyi zara
ra uğrattığı hususu bir gerçektir. Bu husus, Danıştay Daireler Kurulunun vermiş olduğu 1998/9 esas 
ve 1998/24 karar sayılı ve yine 1998/8 esas, 1998/23 karar sayılı metinlerinde yer almıştır. Lisans 
sözleşmesine geçerken, bu aksaklık ve eksikliklerin düzeltilmesi cihetine gidilerek, lisans sözleş
mesi yapılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu aksaklıkların Danıştay kararına geçmeyen yönleri de 
vardır: Bilindiği üzere, GSM şebekelerinin, Türkiye'ye tahsis edilmiş olan 25 megahertzlik frekans, 
7 veya 8, veyahut da en fazla 9 megahertz halinde ilgili firmalara tahsis yapılması ve bu tahsisler
le de yeterli şebeke sisteminin kurulması mümkün olduğu halde bu frekansların 10 megahertz üze
rinden yapılmış olması idareyi zaafa uğratmış, zarara sokmuştur. Yine, oluşması gereken serbest 
rekabet ortamını da bir ölçüde engellemiştir. Bu husus, 1995 yılında, Telekomun özelleştirilmesi 
hususunda danışman firma olarak çalıştırılan Mc Kenzy raporunda da yerini bulmuştur. Aynı ra
porda 5 megahertzlik frekansın dahi asgari 200-300 milyon dolar bedelle satılabileceği hususu da 
tavsiye kararı olarak yer almıştır. Böyle geniş bir frekans tahsisinin yapılmış olması neticesinde, ül
kemizde, hizmetin yürütülmesi açısından kullanıcılar aleyhine aksaklıklar ve eksiklikler meydana 
getirmiştir. 

Gelir paylaşım sözleşmesinin 15 inci maddesiyle ödeme şartları belirtilmiş olan 500 milyon 
dolarlık bedelin, ciddî manada araştırmalar yapılmadan ve bu konuyla ilgili şirketlerin uygulama
ları göz önüne alınmadan yapılmış olması ve bunun yıllar öncesinden tespit edilerek bu hükümle
re uyulması noktasında idarenin kendini bağlaması gelir paylaşım sözleşmesinin aksak yönleridir. 

Yine, bu sözleşmeye göre firmalar sadece telefon haberleşme haklarına sahip olmalarına rağ
men lisans devriyle, data, çağrı, teleteks ve videoteks gibi servislerin işletme hakları da bu firma
lara devredilmiştir. Halbuki, bu servislerin ayrı ayrı özelleştirilmesiyle daha fazla gelir elde edil
mesi mümkün olabilirdi. 

7.2.2000 tarihli, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunun raporuy
la ortaya çıkan KDV alınması hususu da akıllarda soru işareti bırakmıştır. Hazinenin o zaman Ulaş
tırma Bakanlığına yazmış olduğu yazışmalarda, 150 milyon dolar gibi bir değer teşkil eden KDV 
alacağını herhangi bir şekilde gündeme getirmemiş olması, bunun, unutulduğu manasının ötesinde, 
bazı düşünceleri de çağrıştırmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gelir paylaşım sözleşmesinin sona erdiği ve lisans sözleş
mesine geçildiği bir evrede, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Yasasına 4161 sayılı Kanunla eklenen 
geçici 6 ncı madde Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Bu iptal kararıyla, gelir paylaşım söz
leşmesinin 15 inci maddesinin, kamu düzeni ve menfaatları açısından uygun olmadığı ve 5 madde 
halinde sayılmış olan hususların da ortadan kaldırılmasına matuf bir bozma kararı olduğu bahis ko
nusudur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Taparlar mısınız efendim. 
MUSTAFA ENÖZ (Devamla) - Bu bozma kararı çerçevesinde, idarenin, birkısım hususlara 

riayet etmediği bir gerçektir. Halbuki, kanunlar ve yüksek mahkeme kararları, başta, idarenin üze
rinde durması ve uyması gereken kurallar olduğu muhakkaktır. 
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Değer tespit komisyonu, tespit yapacağı çalışmada usul, çalışma şekli ve uyulması gereken hu
suslarda yetersiz kalmış, hatta hiçbir çalışma yapmamıştır denilebilir. 

Yine, GSM abone sayısı 400 000'e ulaştığında, bu iki firmanın dışında yeni firmalara lisans 
hakkı doğmasına rağmen, iki firmayla sınırlı kalınmış, bu da rekabeti ortadan kaldırmıştır. Bu du
rumda, idarenin, 2 milyar dolarlık bir zarara uğratıldığı akla gelmektedir. 

Bu hadisenin, yani soruşturma önergelerinin tarafı MHP olarak bizler değiliz. Bu önergeler, 
bizden önce gelmiş ve kabul edilmiştir. Bu sebeple, biz, bizim dışımızda verilmiş olan bu hadise
lerle ilgili önergelere siyasî kaygılar ve hissî davranışlardan uzak olarak baktığımızı özellikle be
lirtir, bu duygu ve düşüncelerle Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlarım. (MHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

Komisyon, buyurun efendim. 

(9/42) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MEH
MET NACAR (KİLİS) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Muhterem Heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

9/42 esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu hakkında Heyetinize bilgi sunmadan ön
ce, soruşturma komisyonu ve Yüce Divanın hukukî durumu açısından, Yüce Heyetinize kısa bilgi 
sunarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Malumunuz olduğu üzere, hukuk, mutlak irade tarafından kabul edilen ve uygulanan kurallar 
bütünü olup, bunun doğal sonucu olarak da bu normlara aykırı davranışlar, belli hukukî ve cezaî 
yaptırımlara bağlanmıştır. 

Hukuk kuralları içerisinde ceza hukuku kurallarından sapma, toplumsal etkileri ve sosyolojik 
yönü itibariyle önem arz etmektedir. 

Hukuk kurallarından sapma, sapma yapan kişinin, toplumsal statüsü ve işgal ettiği makam, iş
lenen suçun sosyal yankısının etkisni azaltan ya da çoğaltan bir rol oynar. 

Görevini kötüye kullanan, genel bir kamu görevlisiyle yüksek hâkim veya bakanın görevini 
kötüye kullanması arasında, gerek hukukî gerekse sosyolojik bakımdan büyük farklılıklar vardır. 
Bu farklılık, kişilerin kişiliklerinden değil, üstlenmiş oldukları görevin önemi ve niteliğinden kay
naklanmaktadır. Bu sebeple, devlet erkini elinde bulunduran kamu görevlileri hakkında olağan yar
gılama dışında farklı bir yargılama usulü getirilmiştir. Genel yargılama dışında Yüce Divan yargı
lamasına gidilmesine sebep olarak: 

1.- İtham edilen kişilerin üstlenmiş oldukları görevin tam anlamıyla yerine getirilmesini sağ
lamak ve görevin yerine getirilmesini güvence altına almak. 

2.- Üstün devlet erkini elinde bulunduran kişilerin siyasî suçlamalara karşı statüleriyle orantı
lı bir mahkemede yargılama yapılarak, statüye uygun bir teminat sağlamak. 

3- Genel mahkemelerdeki hâkimlerin özlük işlerine karar verme yetkisinde olan bu kişilerin 
yargılanmasına bakacak hâkimlerin etkilenme olasılıklarını ortadan kaldırmak, tarafsız ve gerçek 
bir yargılamanın temin edilmesini sağlamak olarak sayılabilir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Divan yargılaması, dünyada olduğu gibi, ülkemizde 
de ayrı bir yargılama usulü olarak yerini almıştır. 1876 Kanunuesasîsiyle, Yüce Divan yargılama
sı hukuk sistemimize girmiştir. 
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1924 Anayasasında Yüce Divan, Yargıtay Başkanı ve kurayla seçilen 10 üye, Danıştay Baş
kanı ve kurayla seçilen 9 üye olmak üzere, toplam 21 üyeden teşkil edilmiştir. Yüce Divan, 1 baş
kan ve 14 asil üyeyle toplanıp, savcılık görevi, cumhuriyet başsavcısı tarafından yürütülmüştür. 

1961 Anayasasıyla, Anayasa Mahkemesi hukuk sistemimize girmiştir. Anayasa Mahkemesi
nin hukuk sistemimize girmesiyle birlikte, Yüce Divan sıfatıyla yargılama yetkisi, Anayasa Mah
kemesine verilmiştir. 1982 Anayasasının 148 inci maddesinin üçüncü fıkrası Cumhurbaşkanı, Ba
kanlar Kurulu üyeleri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, başsavcılarını, başsavcı vekilini, Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerinin, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı, Yüce Divan sı
fatıyla yargılanacağını hüküm altına almıştır. 

Yüce Divan sıfatıyla yargılama yetkisi Anayasanın 148 inci maddesinin üçüncü fıkrasına gö
re Anayasa Mahkemesinin yetkisi içinde bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, Komisyon Başkanı, tarih dersi veriyor; tarih der
sine ihtiyacımız yok; olayı anlatsın genel olarak. 

BAŞKAN - Efendim, müsaade ederseniz olaya da... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bu kadar olmaz bu saatte Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Ama, efendim, 20 dakika süresi var. Allah Allah... Yeni âdetler çıkarıyorsunuz 

Sayın Genç!.. 
Buyurun efendim devam edin lütfen. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Herkesin Yüce Divan hakkında bilgisi var Anayasa hakkında bil

gisi var 
BAŞKAN - Sayın Nacar, lütfen devam eder misiniz... 
(9/42) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MEH

MET NACAR (Devamla) - Sayın Kamer Genç, biz, sizin burada çok masallar anlattığınızı dinle
dik... 

BAŞKAN - Efendim, lütfen Genel Kurula hitap ediniz... 
(9/42) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MEH

MET NACAR (Devamla)- Biz, sizlerin burada konuşabilmeniz için öncelikle, aynaya bakmanızı 
da tavsiye ediyoruz... (MHP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Evvela aynaya senin bakmanı tavsiye ederim. 
(9/42) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MEH

MET NACAR (Devamla)- Ve bu aynaya da ayda bir bile baksanız size çok şeyler kazandıracağı
na inanıyorum. (Gürültüler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani, şurada bir komisyon başkanı olarak çıkmışsınız... 
(9/42) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MEH

MET NACAR (Devamla)- Bu memlekete çok şeyler kaybettirdiniz ve hâlâ kaybettirmeye devam 
ediyorsunuz. 

BAŞKAN - Sayın Nacar, Genel Kurula hitap edin efendim. 
(9/42) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MEH

MET NACAR (Devamla)- O koca partiden, şu yöne baktığımda, sadece iki kişi görüyorum ve bu 
partide gördüğüm o iki kişiyi de yarın görmeyeceğime inanıyorum 
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BAŞKAN - Sayın Nacar, efendim lütfen Genel Kurula hitap edin. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bu saatte komisyon başkanın sorumluluğunu bil

mesi ve olayı bize anlatması lazım; hikâye anlatmasın yani... 
BAŞKAN - Efendim, müsaade edin... 
Sayın Nacar, lütfen... 
(9/42) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MEH

MET NACAR (Devamla) - Sayın Başkan, sayın üyeler; Muhterem Heyetinizden hakikaten özür 
diliyorum. 

Ben, bir hukukçu olarak bu hususun bir defa daha altını çizmekte yarar gördüğüm için bu hu
susları dile getirmek istemiştim; çünkü, bu hususlar önemli olarak görülmediği için, bu hususlara 
riayet edilmediği içindir ki, herbir sözcünün herbir parti mensubunun kürsüye çıkıp konuştuğu hu
sus Yüce Divan sıfatının siyasallaştığı, Yüce Divan sıfatıyla soruşturma önergelerinin hiçbir suret
te amacına uygun olarak uygulanmadığı yönündedir. 

Bu sebeple, Muhterem Heyetinize bu prosedürün memleketimizde hukuk sistemimize giriş 
şeklini ve aşamalarını ifade etmek isterim. 

Anayasanın 105 inci maddesinin üçüncü fıkrası, Cumhurbaşkanın, vatana ihanet suçundan 
dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Yüce Divana sevk usulünü belirtmiştir. Yine, 
Anayasanın 100 üncü maddesinde, Bakanlar Kurulu üyelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi ta
rafından ne suretle Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesine sevk edileceğini göstermiştir. Ana
yasanın 100 üncü maddesiyle, Meclis İçtüzüğünün 107 nci maddesi, başbakan ve bakanlar hakkın
da Yüce Divana şevki, esasli ye teferruatlı şekilde düzenlemiştir. Bu maddeler çerçevesinde, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tarafından oluşturulan soruşturma komisyonu ve Genel Kurulun ilgili
ler hakkında vermiş olduğu karar, bir yargı kararı olmayıp, sadece ilgililerin Yüce Divana şevkine 
gerek olduğuna veya gerek olmadığına ilişkin karardır. 

Ceza yargılaması içinde savcılar tarafından yapılmakta olan hazırlık soruşturması, Yüce Di
van yargılamasında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılmış olmakta, Meclisin yerine ge
tirmiş olduğu görev, hazırlık soruşturması ve davaya ilişkin iddianame niteliğini almaktadır. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tarafından Yüce Divana şevkine gerek olmadığına ilişkin karar ise, Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre, takipsizlik kararını karşılamaktadır. 

Soruşturma komisyonu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilmiş olan Yüce Diva
na sevk kararı, hukukî sonucu itibariyle yargı hükmü değildir. Komisyon ve Yüce Meclis tarafın
dan verilen sevk kararı, bir iddia niteliğinde ölüp, nihaî hükmü verecek olan merci, Yüce Divan sı
fatıyla Anayasa Mahkemesidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu hukukî açıklamadan sonra, (9/42) Esas Numaralı So
ruşturma Komisyonunun kuruluşu ve çalışmaları hakkında Yüce Heyetinize bilgi sunmak istiyo
rum: 20 nci yasama döneminde Konya Milletvekili Veysel Candan ve 61 arkadaşı, Telsim ve Turk-
cell firmalarıyla imzalanan sözleşmelere ve 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu hükümlerine aykırı 
davranmak suretiyle devleti gelir kaybına uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut 
Yılmaz ve Ulaştırma eski Bakanı Necdet Menzir haklarında Anayasanın 100 ve İçtüzüğün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge vermişlerdir. Söz konusu 
önerge, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 10 Kasım 1998 tarihli 16 nci Birleşimin
de okunmuş, 26 Kasım 1998 tarihli 25 inci Birleşimde görüşülerek, 614 karar no ile bir Meclis so-
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ruşturması açılmasına, soruşturmayı yapacak olan 15 kişilik komisyonun 2 aylık çalışma süresinin, 
başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden başlamasına karar vermiştir. 

Kurulmasına karar verilen Meclis soruşturması komisyonu, başkan ve başkanlık divanı seçimi 
yapılamadığı için çalışmalarına başlayamamış ve seçimler nedeniyle yasama dönemi sona ermiş
tir. 

21 inci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarında, Danışma Kurulunun 15 Meclis 
soruşturması komisyonu kurulması ve komisyonların 2 aylık çalışma süresinin, başkan, başkanve
kili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden başlaması önerisi üzerine, İçtüzüğün 72 nci maddesi uya
rınca görüşme açılarak, söz konusu Meclis soruşturması önergeleriyle ilgili olarak izlenecek yön
temin saptanması hususu, Genel Kurulun bilgi ve takdirlerine sunulmuştur. 

Öneri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 23 Kasım 1999 tarihli 23 üncü Birle
şiminde okunarak, 656 sayılı kararla kabul edilmiştir. 

18 Şubat 2000 tarihinde çalışmalarına başlayan komisyonumuz, ilk toplantısında, çalışma gün
leri ile hangi usul takip edilerek çalışmalarını yürüteceğine karar vermiştir. 

Komisyonumuz, konuyla ilgili teknik bilgi almak üzere ilgili kurumlardan uzman istenmesine 
karar vermiştir. 

Komisyonumuz, çalışmalarına başladığı 18 Şubat 2000 tarihinden itibaren 16 toplantı yapmış 
ve bu toplantılarda aldığı kararlar doğrultusunda 63 adet yazışma yapmıştır. 

Yine, komisyonumuz, almış olduğu karar gereği, ilgililerin dinlenmesine ve bu dinlemenin ne
ticesinde de, değerlendirmesine esas teşkil edecek hususları göz önüne almıştır. 

Sayın milletvekilleri, komisyonumuz, yukarıda kısaca izaha çalıştığımız üzere, dört ay sürey
le konuları araştırmış, çalışmalar sırasında konuyu aydınlığa kavuşturacak her türlü bilgi ve belge
ye ulaşmaya çalışmıştır. Komisyonumuz tarafından alınan karar gereği, elde edilen bilgi ve belge
ler, anında komisyon üyelerine iletilmiş, komisyona gelmiş olan bilgi ve belgelerin komisyon üye
leri tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesi için yeterli zaman verilmiştir. Komisyonumuz ta
rafından konunun ilgilileri ve tanıklar dinlenirken, önyargıdan uzak hareket edilmiştir. Komisyo
numuzda bilgisine başvurduğumuz kişilere, belirlenen usul çerçevesinde tüm üyelerin soru sorma
sına ortam hazırlanmış, olayın siyasî boyuta çekilmesi önlenerek, konuyla ilgili ve objektif olun
ması hususuna dikkat edilmiştir. Komisyon çalışmamız, konunun yeterince aydınlığa kavuştuğu 
kanaatinin hâsıl olması ve yasadan doğan süre de göz önüne alınarak sona erdirilmiştir. Komisyon 
üyelerimizin tümüne çalışma neticesini değerlendirmek üzere söz verilmiş, komisyon üyeleri tara
fından son değerlendirmeyi müteakip oylama yapılmış, dönemin Başbakanı ve Ulaştırma eski Ba
kanı hakkında soruşturma önergesinin kabulüne karar verilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; malumunuz olduğu üzere, (9/42) esas sayılı Meclis soruş
turma önergesi, 20 nci Yasama Döneminde, Konya Milletvekili Veysel Candan ve 61 arkadaşı ta
rafından verilmiştir. Yine, malumunuz olduğu üzere, işbu önerge, Yüce Meclisin 26 Kasım 1998 
tarihli 25 inci Birleşiminde görüşülerek, 614 karar no ile kabul edilmiştir. 

Bu hususu Yüce Meclisin dikkatine bir kez daha sunmak istedim; zira, bu önergede imzacı sı
fatıyla dahlim olmadığı gibi, Yüce Meclisin bu önergeyi kabul ettiği 26 Kasım 1998 tarihli Birle
şimde kabul yönünde oy da kullanmadım. Bu sebeple, (9/42) esas nolu Soruşturma Komisyonu 
önergesinin iddia amacı hangi sebebe dayanırsa dayansın, benim gibi, komisyonda görev alan bir
çok arkadaşımın bu iddiaların muhatabı olmadığı kanaatindeyim. 
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Önergelerin verilmesindeki mülahazaların dışında olan komisyonumuz, çalışmalara başladığı 
18.2.2000 tarihinden itibaren olayı yasal çerçeve içerisinde değerlendirerek, hukukî ve vicdanî ola
rak araştırmış ve sonuçlandırmıştır. Zira, soruşturmaya muhatap olan kişiler, Türkiye Cumhuriye
tinde başbakanlık ve bakanlık yapmış kişilerdir. Bu kişilerin, ülkeye yapmış oldukları hizmet ve 
katkıları görmezlikten gelmek mümkün değildir. Kaldı ki, hakkında karar verilecek kişilerin, ülke
mizi, başbakan ve bakan sıfatıyla temsil etmiş olmaları karşısında, sadece, ilgililerin şahsiyetinin 
değil, temsil ettikleri makamın manevî değeri de büyüktür. Bu sebeple, soruşturma yürütülüp, ka
rar verilirken, bu hususa fazlasıyla dikkat edilmiştir. 

Komisyonumuz, çalışmalarında, iddianın muhataplarının kişilik ve konumlarını göz önünde 
bulundurmuş, objektif ve hukukî karar vermek için hassasiyet göstermiştir. Komisyonumuz, bu 
hassasiyetinin yanı sıra, Anayasanın ve Yüce Meclisin bizlere yüklemiş olduğu sorumluluk ve yü
kümlülüklerin bilinci içerisinde de olayı irdelemiştir. 

Sayın milletvekilleri, soruşturma komisyonunun, uzun süreden beri toplumun gündeminde ol
ması sebebiyle, çeşitli tartışmalara muhatap olduğu ve her platformda tartışıldığı bir vakıadır; fa
kat, şunu söylemek isterim ki, biz, komisyon olarak çalışmalarımızı tamamladığımızda hazırlamış 
olduğumuz raporda hiçbir surette kendi özel kanaatimizi ve görüşümüzü serdetmedik; sadece ve 
sadece ilgililerin beyanlarını, hiçbir surette değişikliğe, eksikliğe veya aksaklığa sebep vermeyecek 
şekilde, bir bütün olarak ekledik ve yine, toplanan delilleri, delil gösterme suretiyle raporumuzu 
yazdık. 

Bu sebeple, bizim vermiş olduğumuz bu karar, hukukî ve vicdanî kanaatimizin bir neticesidir. 
Bu hususu da Muhterem Heyetinizin huzurlarına sunduk. Neticede, karar, Yüce Meclisindir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Başbakan, konuşacak mısınız efendim? 

AHMET MESUT YILMAZ (Rize) - Konuşmayacağım. 
BAŞKAN - Peki, efendim, teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, Meclis Soruşturması Komisyonunun raporu üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

Raporda eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Ulaştırma eski Bakanı Necdet Menzir'in Yü
ce Divana şevki istenmektedir. 

Şimdi, komisyon raporunun, eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Ulaştırma eski Bakanı 
Necdet Menzir'in Yüce Divana şevkle ilgili hükmünü 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 kabul oyu; yani, 276 kabul oyu 
gerekmektedir. Açık oylamada kabul oyu 276'nın altında olduğu takdirde, Yüce Divana sevk kabul 
edilmemiş olacaktır. 

Bu nedenle, oylamayı açık oylama şeklinde yapacağız. 
Açık oylamanın şekli- için, Genel Kurulun kararını alacağım. Açık oylamanın, elektronik ci

hazla yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylama için 3 dakikalık süre vereceğim. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Ulaştırma eski Ba
kanı Necdet Menzir haklarında kurulan (9/42) esas numaralı Soruşturma Komisyonu raporunun 
açık oylamasına 341 sayın üye katılmış, 151 kabul, 188 ret, 2 mükerrer oy çıkmıştır. 

Bu sonuca göre, rapor kabul edilmemiştir. Böylece, eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz'm ve 
Ulaştırma eski Bakanı Necdet Menzir'in Yüce Divana şevkine mahal olmadığına karar verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin 8 inci sırasında yer alan, 20 nci Yasama Döneminde, Balıke
sir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 57 arkadaşı tarafından verilen, İzmit Körfez Geçiş Projesi 
ihalesinde ihale usul ve esaslarını ihlal ederek rekabet ortamının oluşmasını önlediği, firma seçi
minde yanlı davranarak devleti zarara uğratmak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskan eski Ba
kanı Yaşar Topçu hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge ve (9/39) esas numaralı Meclis Soruşturması Komis
yonu raporu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

8. - 20 nci Yasama Döneminde Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 57 Arkadaşı Tara
fından Verilen, İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde İhale Usul ve Esaslarını İhlal Ederek Reka
bet Ortamının Oluşmasını Önlediği, Firma Seçiminde Yanlı Davranarak Devleti Zarara Uğratmak 
Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Madde: 

sine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı Yaşar Topçu Hakkında Anayasanın 100 
üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
ge ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/39) (S. Sayısı: 511) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 

Meclis Soruşturması Komisyonunun 511 sıra sayılı raporu, daha önce sayın üyelere dağıtılmış 
ve ilgili eski bakana gönderilmiştir. 

Rapor üzerindeki görüşmelerde, komisyona, şahısları adına 6 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: İstanbul Milletvekili Bozkurt Ya
şar Öztürk, İzmir Milletvekili Burhan Bıçakçıoğlu, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül, Adıyaman 
Milletvekili Mahmut Bozkurt, Tokat Milletvekili.Ergün Dağcıoğlu, Afyon Milletvekili Gaffar Ya
kın. 

İlk söz, İstanbul Milletvekili Sayın Bozkurt Yaşar Öztürk'e aittir. 
Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar ve "2 dakika" sesleri) 

BOZKURT YAŞAR ÖZTÜRK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 10 dakika
lık konuşmamı 2 dakikaya nasıl indirgeyeceğimi ben de düşünüyorum. (MHP sıralarından "bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sayın bakan hakkında açılan Meclis Soruşturması Ko
misyonunun kararı malumlarımızdır. Bu karar doğru veya yanlıştır; Genel Kurulda, siz değerli ar
kadaşlarımızın vereceği oylarla, Yüce Divana gitmesine veya gitmemesine karar verilecektir. 

(I) 511 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Sonuç ne olursa olsun, 1993'ten günümüze geçen zaman, ülkemizin maddî kaybı, karayolların
da çekilen çileler, trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar geri gelmeyecektir. Kamu vicdanında, 
bu işte görev alan herkes yerini bulmuştur. Artık, ülkemizin kaybedecek bir saniyesi bile yoktur. 

21 inci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin içinden çıkan 57 nci Cumhuriyet Hü
kümetinin hizmet hızı ve becerisi herkesçe görülmüştür. Geçen süre içinde çıkardığımız yasalardan 
bir tanesi de Tahkim Yasasıdır. Bu yasayla, Körfez Geçiş Projesi ve daha birçok projenin hayata 
geçirilmesinde, uluslararası sermayenin ülkemiz hizmetinde kullanılmasında, yap-işlet-devret pro
jesinde anlaşmazlıklar ve uyuşmazlıkların çözülmesinde uluslararası hukukun gerekleri yerine ge
tirilmiştir. 

Bundan faydalanarak, inşallah, yeni yapılacak ihale, uluslararası diğer konsorsiyumlar ve şir
ketlerin katılmasıyla, memleket menfaatına en kısa zamanda sunulacaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DSP ve MHP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Öztürk, teşekkür ederim efendim. 
Söz sırası, İzmir Milletvekili Sayın Burhan Bıçakçıoğlu'nda; buyurun efendim. 

BURHAN BIÇAKÇIOĞLU (İzmir) - Konuşmayacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. (DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 
Aydın Milletvekili Sayın Ali Rıza Gönül; buyurun efendim. (DSP ve MHP sıralarından "ko

nuşmuyor" sesleri) 
ŞEVKET BÜLEND YAHNİCİ (Ankara) - Zaten önerge siyasî amaçla verilmiş. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yahnici. 
Sayın Ali Rıza Gönül, ne yapacağını bilir efendim! 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi saygıy

la selamlıyorum. 

Tabiî, bir dönem başlayan ve bu döneme kalan soruşturma komisyonu raporları üzerinde saat
lerdir Yüce Heyetiniz çalışıyor. Ben, tabiî, bu şartlar altında çok uzun konuşup sizleri de sıkmak 
istemiyorum. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

Teşekkür ederim. 
Yalnız, söylemek istediğim şu: Bundan faydalanan, kazanan çıkmadı. Hisler önplana geçince, 

duygular önplana geçince, siyasî öç alma kavgası başlayınca, tabiî, sistem de demokrasi de bundan 
zarar gördü. Ciddî belge ve delil olmadan verilen soruşturma önergelerinin, maalesef, bugün, gel
diği durum hepimizin malumudur; ancak, Mecliste yapılan bu çalışmaların siyasî bir karar olarak 
nitelendirildiğini dört yıl evvel söyledik. Sevindirici olan şudur ki, iktidarın ortağı olan partilerin, 
artık bu gerçeği görmüş olmasından da gerçekten mutluluk duyuyoruz. Yani, burada yapılan görüş
melerin, alınan kararların hukukî olmaktan ziyade, siyasî olduğu gerçeği hepimizce kabul edilmiş
tir. 

Ülkemizin ve toplumumuzun pek çok sorunu vardır; enerjimizi ve çalışmalarımızı bu sorun
ların çözümüne hasretmemizin daha doğru olduğu kanısındayım ve bunu sizlerin de paylaştığınıza 
inanıyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ali Rıza Gönül'e teşekkür ediyorum efendim. 
Şimdi, söz sırası, Adıyaman Milletvekili Sayın Bozkurt'ta. 
MAHMUT BOZKURT (Adıyaman) - Vazgeçtim Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Sıra geldi Tokat Milletvekili Sayın Ergun Dağcıoğlu'na. 
Buyurun Sayın Dağcıoğlu. (FP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Sayın Başkan, konuşmayan arkadaşların yerine 
de mi ben konuşacağım? 

BAŞKAN - Siz, ne yapacağınızı bilirsiniz efendim. Gecenin saat 00.02'si... 
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizin 

bildiği üzere, Bayındırlık ve İskân eski Bakanlarından Sayın Yaşar Topçu ile ilgili olarak İzmit 
Körfez Geçiş ihalesi hakkındaki iddiaları inceleyen Soruşturma Komisyonunun almış olduğu ka
rarla ilgili olarak söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, benim de üyesi bulunduğum Soruşturma Komisyonu, şu
bat ayından itibaren takriben dört aylık bir çalışma maratonundan sonra, oy çokluğuyla, Sayın Ba
kanın Yüce Divana gönderilmesine gerek olmadığına karar vermişti. Karara katılmayan ve gerek
çeli tek muhalefet şerhini vermiş bir milletvekili olarak, konuyla ilgili görüşlerimi arz etmek üze
re huzurlarınızdayım. 

Arkadaşlar, gecenin bu ilerlemiş saatlerinde, bir hikâye anlatmak istiyorum size: Ormancı, bal
tayla ormana girip ağacı budamaya başlayınca, ağaç gözyaşı dökmeye başlamış. "Niye ağlıyorsun" 
diye sormuşlar, "o baltanın sapı benden de, ona gözyaşı döküyorum" demiş. İşte, şimdi burada, Yü
ce Divan meselelerini tartışıyoruz, aylardır Yüce Meclisin değerli elemanları hakikaten akademik 
çalışma niteliğinde olabilecek çalışmalar yaptılar; ama, son geldiğimiz noktada bunun tamamen 
sohbet havası içerisinde, bir zaman değerlendirme, gönül eğlendirme toplantılarına dönüştüğünü 
görünce, bu az önceki orman hikâyesi aklıma geldi. 

Şimdi, olaya dönecek olursak, İzmit Körfez geçişi -köprü dahil- 50 kilometrelik bir otoyol pro
jesi. Bu proje 1993 yılında başlamış, 7 yıl geçmiş, tam 7 bakan yemiş; ama, geldiğimiz nokta, bir 
arpa boyu yol gidilememiş, hâlâ başlangıç noktasında, sıfır noktasındayız maalesef. 

Soruşturma konusu olan Anasol-D Hükümetinin Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Yaşar 
Topçu, 1997 yılının temmuz ayından itibaren yürütülen eylem ve işlemlerin sorumlusu olarak şu 
anda karşımızda. Sayın Topçu, ilk olarak, işbaşına gelir gelmez firmalarla müzakereler aşamasın
da görevlendirme komisyonunu yeniden belirlemiş. Değiştirilen komisyonun, sıralamada birinci 
durumdaki AJTC diye bilenen; ama, aslında, bizim yerli o meşhur ENKA firmamızın ortaklığıyla 
oluşturulmuş bir konsorsiyuma uygulama görüşmelerine başlanması ve görevlendirmenin bu fir
maya yapılması şeklindeki ilk kararını onaylamıştır. Fakat, Sayın Yaşar Topçu, kendisinden önce
ki sıralamanın uygunluğu onayını, yanlış bir yorumla, kesin görevlendirme; yani, ihale sonucu ola
rak değerlendirmiş maalesef ve yetkisini sözleşme görüşmelerine geçmek yönünde kullanmıştır; 
çünkü, işin uygulayıcısı durumundaki genel müdürlüğün; yani, Karayolları Genel Müdürlüğünün 
10. İdare Mahkemesine savunmasından da anlıyoruz ki, dava konusu işlem etkili, nihaî ve icraî ni
telikte bir idarî işlem değil, hazırlayıcı bir işlem niteliğindedir. Hazırlayıcı muameleler dışında, he
nüz idare tarafından bir seçim yapılarak davacı tarafların elemine edilmesi söz konu olmamıştır. 

Nitekim, görevlendirme için uygulama müzakerelerine başlamak üzere yapılan ilk sıralamının 
tamamen usulüne uygun olarak yapıldığı Danıştay tarafından verilen kararla da tevsik edilmiştir; 
fakat, dikkatinizi çekiyorum, görevlendirmenin yapıldığı aynı gün -görevlendirme yapılıyor, o gün, 
öyle enteresan bir tevafuk ki- ENKA'nın ortağı bulunduğu firma, içerisinde tahkim şartı ve Dünya 
Bankası garantisi de bulunan tam 6 tane yeni istekte bulunuyor ve bu istekler kabul ediliyor Sayın 
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Bakan tarafından. Böylece bu haliyle mutabakat sağlanan sözleşme, Yüksek Planlama Kurulu üye-
Iirince de imzalanmış ve birinci imtiyaz sözleşmesi tasarısı, Danıştaya kadar gitmiş; yani, yanlış 
hesap Danıştaydan dönene kadar gitmiş. 

Ne ilginç tesadüftür ki, başlangıçta diğer firmaların Hazine garantisi talepleri bile reddedilmiş
ken -başlangıçta diğer firmalar da Hazine garantisi talep ediyor; ama, hiçbirisi kabul edilmezken-
sadece sözleşme yapıldıktan sonra; yani, nice zaman sonra, bu ENKA firması sözleşmeyi akteder 
etmez hemen ne yapılıyor; Hazine garantisi veriliyor ve ENKA grubunun bu talepleri görevlendir
me kararlarıyla aynı tarihte tetabuk ediyor. Kaldı ki, bu tarihten bir hafta sonra, tam bir hafta son
ra, Genel Müdür, Bakan Yaşar Topçu ve o zamanki Sayın Başbakan Mesut Yılmaz tarafından da 
imzalanan İzmit Körfez Geçiş Projesi anlaşmasıyla tarflar arasında parafe edilen uygulama sözleş
mesi taslağı hükümleri çerçevesinde anlaşmaya vardıkları Körfez geçişi asma köprüsü ve Anadolu 
otoyoluyla bağlantı yollarının yer tesliminden sonra, bakınız, 49 ayda hizmete gireceği bütün tesi
sin yapım, işletme toplam süresi yirmiyedi yıl sonunda devredileceği belirtilmişti. ENKA, işte, bu 
uygulama sözleşmesi taslağını paraf etmekle birlikte, özellikle, doymadığı için isteklere, 6 madde
lik, tekrardan yeni talepte bulunuyor ve bunlardan en belirgin olanı, en az 200 milyon dolarlık Dün
ya Bankası garantisi istiyor müteahhit firma, yeniden, diğer firmalara tanınmayan şart olarak ve 
sağlanmasına izin verilmesi halinde, lütfedip, süre ve ücretlerde tekrar olayı bir yıl indirerek göz
den geçireceğini vaat ediyor. Bu teklifin kabul edildiği, Bakan Yaşar Topçu imzasıyla Danıştaya 
gönderilen sözleşme taslağından da anlaşılmaktadır. Yani, çok ciddî bir sıkıntı var arkadaşlar. Bel
ki, siz, burada, zaman ilerledi, bir an evvel bu olayı bitirelim-diyorsunuz; ama, maalesef, o tarih
lerde, biliyorsunuz biz çıkardık, Tahkim Kanunu olmadığı halde, ENKA kayrılarak bir de tahkim 
imkânı veriliyor. Bunun dışında bir nice olay, 8-10 maddelik olay; ama, hepinizin gözlerinden "ha
di şu işi bitir de gidelim" ifadesini okuduğum için kısa kesmeye çalışıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu projenin, böylesine çıkmaza sokulması, inanın ülke 
için çok büyük bir kayıptır. Maddî değeri belki ölçülebilir; ancak, yitirilen zaman ve biriken sorun
ların manevî faturası trilyonlarla bile ifade edilemez. Bu nedenlerle, Sayın Bakanın döneminde, 
ihalede, yönlendirme ve rekabet ortamının gözetilememesi suretiyle ENKA firmasının kayrıldığı, 
ülkenin bu yüzden çok büyük ölçüde zaman kaybettiği; uluslararası alanda bu işle ilgili firmaların 
refüze edildiği ve Yap-İşlet-Devret Modelinin ilk uygulamalarından olan böyle bir projenin sonuç-
lanamamasının yeni yeni umutsuzluklara yol açtığı -yani, müteahhit, atılımcı firmalar adına- pro
jenin bugüne kadar uygulanamaması nedeniyle bölgedeki trafik sorununun çözümününde telafisi 
imkânsız sosyoekonomik, maddî ve manevî kayıplara yol açıldığı; aradan üç yıla yakın zaman geç
tiği halde, doların, Türk Lirası karşılığı üç misli artmış olması sonucunda, o zamanki 320 trilyon 
liralık maliyetin, bugünkü değerle 1,2 katrilyon liraya ulaşması sonucunda aradaki fark, 1 katrilyon 
liralık zararlar sizin için hiç önemli değil. 

Bir an evvel bitir diyorsunuz; bitiriyorum... 
Bu yüzden, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Sayın Yaşar Topçu'nun Türk Ceza Kanununun 

240 inci maddesinde belirtilen, görevini kötüye kullanmak suçunu işlediği kanaatimi, konunun yar
gıya intikali kanaatimi, o zaman komisyon toplantısında arz etmiştim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Yüce Divan yolunun, hem olayın aydınlatılmasına hem de kendisine aklanma fırsatı vereceği 

kanaatimi arz etmiştim; aksi halde, Yüce Divanda aklanmaya kendisi de gayret etmez, bu Yüce Ku
rulunuz da izin vermezse, en yüce divanda, hesabı, hepimizin çok zor vereceğini ifade ediyor, he
pinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

- 1 4 9 -



T.B.M.M. B:122 29 .6 .2000 0 : 4 

BAŞKAN - Sayın Gaffar Yakın, konuşacak mısınız? 
GAFFAR YAKIN (Afyon) - Vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN - Komisyon?.. 

(9/39) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
KILIÇ (İstanbul) - Konuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
(9/39) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 

KILIÇ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 511 sıra sayılı ve (9/39) esas numaralı So
ruşturma Komisyonu raporu üzerinde, Komisyon adına söz almış bulunmaktayım; sizleri saygıyla 
selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, 20 nci Yasama Döneminde Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız 
ve 57 arkadaşı tarafından verilen önergenin kabulüyle kurulan Komisyon, Bayındırlık ve İskân es
ki Bakanı Yaşar Topçu hakkında, İzmit Körfez Geçiş Projesi ihalesinde, ihale usul ve esaslarını ih
lal ederek rekabet ortamının oluşmasını önlediği, firma seçiminde yanlı davranarak devleti zarara 
uğratmak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddialarını soruşturmak için kurulmuştur. 

20 nci Dönemde çalışmalarına başlayamayan Komisyon, Başkanlık Divanı kararıyla, 21 inci 
Dönemde yeniden oluşturulmuş ve dört aylık çalışma süresinde raporunu tamamlayarak, Meclis 
Başkanlığına sunmuştur. 

İşlendiği ileri sürülen görevi kötüye kullanmak fiili, İzmit Körfez Geçiş Projesi olarak adlan
dırılan bir kamu projesinin Yap-İşlet-Devret Modeliyle 3465 ve 3996 sayılı Kanunlar ve kararna
meleri uyarınca yaptırılması işiyle ilgilidir. 

Söz konusu proje, İstanbul-İzmir otoyolu ağının bir kesimi olan, Anadolu Otoyolu-Dilovası 
ayrımı ile Orhangazi arasındaki Körfez Köprüsü dahil otoyoludur. 

Değerli milletvekilleri, otoyolun yapılması için tesis edilecek idarî işlem, görevlendirme ve 
görevlendirmenin sözleşmeye bağlanması aşamalarından oluşan idarî işlem bütünüdür. 

Bu noktada görevlendirme ve sözleşme tanımları üzerinde durmakta fayda görmekteyim. 
3996 sayılı Yasanın, 5907 sayılı kararnamesinde bu tanımlar şöylece yer almaktadır: 

Görevlendirme: Bu kararda yazılı usul ve esaslar dahilinde, istekliler arasından birisine işin 
verildiğini -görevlendirildiğini- gösteren ve yetkili mercilerin onayıyla tamamlanan işlemdir. 

Uygulama sözleşmesi: Yatırım ve hizmetlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak, idare ile gö
revli şirket arasında akdedilen sözleşmedir. 

Yukarıdaki tanımlamalar ve kararnamenin içeriğindeki düzenlemelerden de açık olarak anla
şılmaktadır ki, önce görev konusu işi yapmakla bir istekli görevlendirilecek, yani, seçme, yarış di
yebileceğimiz, ihale aşaması sonuçlandırılacak, sonra, görevlendirilen isteklinin kuracağı ve görev
li şirket adına, alacak şirket ile YPK tarafından yetkilendirilen Karayolları Genel Müdürlüğü ara
sında uygulama sözleşmesi yapılacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün dışında ilgili veya bağlı bakanlıkla
rın tasarruflarına bırakılan hususlar ise, kararnamede açıkça belirtilmiştir. Bu hususlar, görevlen
dirme; yani, seçme sürecinde yer alan iki aşamadır. Birincisi, 5907 sayılı Kararnamenin 13 üncü 
maddesinde belirlenmiştir. Buna göre, görevlendirmeye katılacak isteklilerin isimleri belirtilmek 
suretiyle, ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayının alınması zorunludur. 
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İkinci aşama ise, yine, 5907 sayılı Kararnamenin 15 inci maddesinde belirlenmiştir. Buna gö
re, görevlendirme komisyonu tarafından alınan görevlendirme kararı, ilgili bakan tarafından onay
lanır veya iptal edilir. 

Bu iki hususun dışında idarî işlemin tesisi sürecinde bakanlara verilen bir görev, yetki ve so
rumluluk bulunmamaktadır. 

Soruşturmaya konu önergedeki iddiaların tümü ihale aşamasına; yani, görevlendirilen istekli
nin belirlendiği bölüme aittir. 

Soruşturma konusu olayda, görevlendirme komisyonunun görevlendirme kararını onaylamak
la ve onaylanan kararın hukukuna, usulüne aykırı olması halinde, bakan sorumluluğu söz konusu 
olabilecektir. 

İzmit Körfez Geçişi Projesine ait görevlendirme çalışmalarında, iki tane bakan onayına sahip 
komisyon kararı bulunmaktadır. Oysa, bir tane görevlendirme kararı ve bir tane bakan onayı olmak 
gereklidir. Öyleyse, bu iki bakan onayından hangisi görevlendirme kararıdır? 

Bunlardan birincisi, 30.4.1997 tarihli ve zamanın Bayındırlık ve İskân Bakanı Cevat Ayhan 
onaylı görevlendirme komisyonu kararıdır. 

İkinci karar ise, 10.10.1997 tarihli ve zamanın Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu onay
lı görevlendirme komisyonu kararıdır. 

Her iki karar, esas ve şekil bakımından incelendiğinde, Sayın Cevat Ayhan onaylı kararda, 
görevlendirmeye verilen tekliflerin birbirleriyle mukayeselinin ve derecelendirilmesinin yapıldığı 
her teklifin, hukukî, malî, teknik olarak irdelendiği, değerlendirildiği; iki isteklinin tekliflerinin her 
bakımdan aykırılıklar, yetersizlikler taşıdığı; hukukî, teknik, malî yönlerden teklif verme belgele
rine uygun olmadığı ve gerçekleştirilebilme olanaklarının olmadığı, güvenilir bulunmadıkları; do
layısıyla, tercih edilemeyecekleri; diğer firmanın ise, her bakımdan uyumlu ve yeterli koşullara sa
hip olduğu, güvenilir ve inandırıcı olduğu, ayrıca, dürüst olduğu değerlendirmeleri ve tespitinden 
sonra, son paragrafında "AJTC grubu, deneyimi, teknik ve finans önerileriyle zaten birinci sırayı 
almışken, yukarıda belirtilen dürüst davranışı nedeniyle de, İzmit Körfez Geçişi Projesi uygulama 
sözleşmeleri görüşmelerinde ilk grup olarak seçilmeye layık görülmüştür. 

Sonuç olarak, Komisyonumuz, grupların sıralamasının; 
l.AJTC 
2. JBKO 
3. Bouygues-Vinsan 
şeklinde olmasına karar vermiştir" denilmektedir. 
Bu karar incelendiğinde, görülecektir ki, hem öz, esas ve şekil bakımından hem de uygulama 

sözleşmesine geçilmesini öngörmesi bakımından, mevzuatında tarifini bulan görevlendirme içeri
ğinde ve hükmünde bir karardır. 

Her ne kadar, bu kararın sıralama kararı olduğu söylense de, ne mevzuatında ne şartnamesin
de, bakan onaylı bir sıralama kararının yeri ve gereği bulunmamaktadır. 

Sayın Yaşar Topçu onaylı kararda ise "verilen tekliflerin incelenmesi sonucunda, en uygun 
teklif olma durumuna göre sıralaması ve birinci sırada yer alan AJTC konsorsiyumuyla uygulama 
sözleşmesi görüşmelerine başlanması hususunda 30.4.1997 tarih ve 570 sayılı karar alındığı, yapı
lan uygulama sözleşmesi görüşmeleri sonucunda, adı geçen ve sıralamada birinci seçilen AJTC 
konsorsiyumu ortaklarınca 3996 sayılı Kanuna göre kurulacak şirketin görevlendirilmesine oybir
liğiyle karar verilmiştir" denilmektedir. 
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Kanaatimce, 30.4.1997 tarihli kararda, en uygun teklif sahibi birinci isteklinin belirlenmesiy
le görevli istekli saptanmış ve sözleşme yapma aşamasına gelinmiştir. Sözleşme aşamasında ise 
tüm yetki idarenindir; yani, Karayolları Genel Müdürlüğünündür. 10.10.1997 tarihli karar, yeni bir 
hukukî durum yaratmadığı gibi, fazladan, gereksiz ve âdeta, idare hukuku alanında yok hükmünde 
bir karardır, tasarruftur. 

Değerli milletvekilleri, hepimizin bildiği temel bir anlayış olan "sorumsuz yetki olmaz" ve 
"yetkisiz sorumluluk olmaz" anlayışıyla bakacak olursak, yap-işlet-devret modeliyle işlem tesisin
de bakanların yetkisi, görevlendirme komisyonlarının görevlendirme kararını onaylamak veya ip
tal etmektedir; dolayısıyla, sorumlulukları da bu fiillerinden dolayı söz konusu olabilecektir. 

Ayrıntılı olarak değinmeye çalıştığım gibi, ihale; yani, görevlendirilen firmanın seçimi süre
cinde Sayın Yaşar Topçu'nun dahlinin ve sorumluluğunun bulunması olanaklı değildir; zira, o sı
rada, henüz, Bakan olarak görev başında değildir. 

Değerli milletvekilleri, Komisyonumuz, olayları, titiz bir inceleme, soruşturma ve değerlendir
meden geçirdikten sonra, hakkında soruşturma yapılan Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar 
Topçu'nun, önergedeki iddiaları doğrulayan mahiyette bir dahlinin, tasarrufunun olmadığı kana
atiyle, 2 oya karşılık 9 oyla, Yüce Divan yoluyla, yargı denetimine mahal olmadığı kararına var
mıştır. Tabiî ki, nihaî irade, kanaat, takdir ve karar, sayın milletvekillerinin şahsında Yüce Mecli
sindir. 

Öte yandan, Komisyonumuz, görevlendirme çalışmaları sürecinde, yetki ve sormululuk üstle
nen kamu görevlilerinin tasarruflarından dolayı, soruşturulması hususunu da önemle ele almış ve 6 
oya karşılık 7 oyla, Komisyon adına, kamu görevlileri hakkında duyuruda bulunmaya mahal olma
dığına, dileyen üyelerin, münferit olarak savcılığa duyuruda bulunabileceğine karar vermiştir. 

Değerli milletvekilleri, gelinen bu aşamada yapılacak olan, kanaatimce, süratle bu projeyi aya
ğı kaldırma ve hayata geçirmektir; ancak, bu projenin bugüne kadar yaşamış olduğu pek de olum
lu olmayan sürece bir nokta koyarak işe başlamak gereklidir. 

Bunun için, halen varolan görevlendirme kararı ve Danıştay onaylı sözleşmeyle oluşan huku
kî durumu, yine hukuken sonlandırmak ve yeni bir sayfa açarak, yeniden ihaleye çıkmak yerinde 
olacaktır. Mevzuat bu konuda yeterlidir. Titiz bir şekilde mevzuatın gereği yapılarak, İzmit Körfez 
Geçişi, yap-işlet-devret projesinin süratle realize edilebileceğine inanıyorum. 

Karayolları Genel Müdürlüğü gibi güzide bir kuruluşumuzun da, geçmişte ne olursa olsun, de
neyimli, birikimli kadroları ve tüzelkişiliğinin verdiği güçle, önce bu projeyi, ardından Çanakkale 
geçişi gibi daha pek çok projeyi hayata geçirebileceği düşüncesindeyim. 

Değerli milletvekilleri, son olarak, Meclisin denetim görevlerine ve dokunulmazlıklara değin
mek istiyorum: 

Öteden beri, milletvekilleri ve bakanların yargısal denetimi konusu, kamuoyunun yoğun ilgi
sini ve zaman zaman tepkisini çekmektedir. 

Son günlerde yaşananların etkisiyle, artık, ilgili tüm çevreler bu alanda yeni düzenleme yapıl
ması konusunda aynı fikirde buluşmaktadır. 

Bu müsait ortamda, konunun olgunlaştırılarak, gerekli anayasal düzenlemelerin yapılması ya
rarlı olacaktır. 

Erkler ayrılığı da dikkate alınarak, yargısal denetim alanına giren tüm konularda, yargı birim
lerinin etkili ve yetkili hale getirilmesi gereklidir. 
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83 üncü maddede yapılacak düzenlemeyle, milletvekili dokunulmazlıklarının, sadece yasama 
faaliyetlerine indirgenmesi, bunun dışındaki konuların, tutuklanmaksızın, sorgulanma ve yargılan
maya açık olması sağlanmalıdır. 

Yine, Meclis soruşturmasını düzenleyen 100 üncü maddede yapılacak düzenlemeyle, bir siya
sî kişi için, diğer siyasîlerin yargı alanına giren bir konuda karar vermek zorunluluğu doğuran bu
günkü düzenlemeye bir an önce son verilmelidir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, sizleri saygıyla selamlıyorum. (DSP ve ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kılıç. 
Sayın milletvekilleri, Meclis Soruşturması Komisyonunun raporu üzerindeki görüşmeler niha

yet tamamlanmıştır. 

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, rapor benimsenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, trafik kazalarının önlenmesi için alınması gere
ken tedbirlerle ilgili Meclis araştırması önergeleri ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 
için, bugün, 30 Haziran 2000 Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 02.16 

O 
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VII. -. SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç'un; 
Trabzon'da yerel bir gazetede yayınlanan "Bayındırlık İhaleleri MHP'lilerin" başlıklı ha

bere, 
- Konya Milletvekili Veysel Candan 'in; 
Afet Fonu kapsamına alınan belediyelere; 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı (7/2136, 2138) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sn. Koray Aydın tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 25.5.2000 

Şeref Malkoç 
Trabzon 

Trabzon'da yayınlanan Trabzon Ekspres Gazetesinin 15 Mayıs 2000 tarihli nüshasının 1 ve 4 
üncü sahifelerinde yer alan "Bayındırlık İhaleleri MHP'lilerin" başlıklı haberinde; 

Kredi Yurtlar Kurumunun Trabzon'daki Bölge Müdürlüğünün Ziraî Donatım Kurumundan bir 
bina satın aldığı, binanın ihale işinin Bayındırlık İl Müdürlüğünün yaptığı ve 119 milyarlık bu işin 
% 4 iskonto ile MHP'den belediye başkanı olan birisine verdiği, % 30 iskonto ile yapılacak bir işin 
% 4 ile gitmesi sonucu anılan MHP'li belediye başkan adayına 30 milyar TL ekstra kazanç sağla
dığı şeklinde haberler yer almıştır. 

1. Bu konuda Bakanlığınıza yapılmış herhangi bir şikâyet veya ihbar var mıdır? 
2. Bu konuda araştırma ve inceleme yaptırmayı düşünüyor musunuz? 
3. Gazetedeki bu iddialar doğru değilse tekzip etmeyi düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sn. Koray Aydın tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 30.5.2000 
Veysel Candan 

Konya 
Bilindiği gibi ülkemiz zaman zaman büyük afetlere maruz kalmaktadır. Yaşanan bu afetlerin 

zararlarını devletin yapacağı yardımlarla asgariye indirmek mümkündür. Devletin yapacağı yar
dımlarda adil olması ve afet yaşanmamış bölgeleri afet bölgesi ilân ederek hem afet bölgeleri için 
yapılacak yardımları azaltmakta, hem de afet olmayan bölgelerdeki belediyeler arasında haksızlığa 
yol açılmaktadır. Bu sebeple; 

1. Afet bölgesi kapsamına kaç belediye alınmıştır ve bunların isimleri nelerdir? 
2. Afet bölgesi kapsamına girmediği halde yardım yapmak için belediyelerin afet kapsamına 

alındığı, ayrıca afet kapsamında olması gereken bazı belediyelerin kapsam dışına çıkarıldığı doğru 
mudur? 

3. Afet Fonu ile ilgili olarak kapsam dışı belediyelerden kesintilerin ciddî boyutlara ulaştığı 
ve bunun devamı halinde belediyelerin personel maaşlarını dahi ödemeyecekleri bilinmektedir. Bu 
durumu düzeltmek için Bakanlık olarak bir çözüm üretmeyi düşünüyor musunuz? 

4. Mahallî İdareler Yasa değişikliği Bakanlar Kurulunda imzaya açıldığı ve bir çok Bakan im
zaladığı halde Bakanlığınızda bekletildiği doğru mudur? 
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T.C. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 28.6.2000 

Sayı: B.09.0.APK.0.22.00.00.17/962 

Konu : Yazılı soru önergesinin cevapları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Genel Sekreterliğinin 5.6.2000 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/5859 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Veysel Candan ile Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç'un TBMM (7/2138-
5811) ve (7/2136-5809) esas no.lu yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Koray Aydın 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç'un (7/2136-5809) Esas No.lu 

Yazılı Soru Önergesinin Soru ve Cevapları 

Sorular: 

Trabzon'da yayınlanan Trabzon Ekspres Gazetesinin 15 Mayıs 2000 tarihli nüshasının 1 ve 4 
üncü sahifelerinde yer alan "Bayındırlık İhaleleri MHP'lilerin" başlıklı haberinde; 

Kredi Yurtlar Kurumunun Trabzon'daki Bölge Müdürlüğünün Ziraî Donatım Kurumundan bir 
bina satın aldığı, binanın ihale işinin Bayındırlık İl Müdürlüğünün yaptığı ve 119 milyarlık bu işin 
% 4 iskonto ile MHP'den belediye başkanı olan birisine verdiği, % 30 iskonto ile yapılacak bir işin 
% 4 ile gitmesi sonucu anılan MHP'li belediye başkan adayına 30 milyar TL ekstra kazanç sağla
dığı şeklinde haberler yer almıştır. 

1. Bu konuda Bakanlığınıza yapılmış herhangi bir şikâyet veya ihbar var mıdır? 

2. Bu konuda araştırma ve inceleme yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

3. Gazetedeki bu iddialar doğru değilse tekzip etmeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap : 

Trabzon Merkez Kavakmeydanı Öğrenci Yurdu onarımı inşaatı işine, Bakanlığımızca (Yapı 
İşleri Genel Müdürlüğü) 11 Nisan 2000 gün ve 1322 sayılı ihale talimatı ile de ihale izni verilmiş 
ve bu talimat doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 81-L maddesine göre ihale ya
pılmıştır. 

Söz konusu onarım inşaatı işine 13 isteklinin müracaat ettiği, yapılan değerlendirme sonucun
da ise, ihale % 4.40 indirim yapan firmada kalmıştır. Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliğin
de belirtildiği üzere % 8.00 indirimde düşünüldüğünde 4.40+8.00 = 12.40 indirim yapıldığı görül
mektedir. 

İşin ilân edilerek, isteklilere açık ve şeffaf bir şekilde ihale yapıldığı, dolayısıyla herhangi bir 
ayrımın yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. 

Ayrıca, bu konuda Bakanlığımıza intikal eden herhangi bir şikâyet ve ihbara da rastlanmamıştır. 
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Konya Milletvekili Veysel Candan'ın (7/2138-5811) Esas No.lu 

Yazılı Soru Önergesinin Soru ve Cevapları 

Sorular: 

Bilindiği gibi ülkemiz zaman zaman büyük afetlere maruz kalmaktadır. Yaşanan bu afetlerin 
zararlarını devletin yapacağı yardımlarla asgariye indirmek mümkündür. Devletin yapacağı yar
dımlarda adil olması ve afet yaşanmamış bölgeleri afet bölgesi ilân ederek hem afet bölgeleri için 
yapılacak yardımları azaltmakta, hem de afet olmayan bölgelerdeki belediyeler arasında haksızlığa 
yol açılmaktadır. Bu sebeple; 

1. Afet bölgesi kapsamına kaç belediye alınmıştır ve bunların isimleri nelerdir? 

2. Afet bölgesi kapsamına girmediği halde yardım yapmak, için belediyelerin afet kapsamına 
alındığı, ayrıca afet kapsamında olması gereken bazı belediyelerin kapsam dışına çıkarıldığı doğru 
mudur? 

3. Afet Fonu ile ilgili olarak kapsam dışı belediyelerden kesintilerin ciddî boyutlara ulaştığı 
ve bunun devamı halinde belediyelerin personel maaşlarını dahi ödemeyecekleri bilinmektedir. Bu 
durumu düzeltmek için Bakanlık olarak bir çözüm üretmeyi düşünüyor musunuz? 

4. Mahallî İdareler Yasa değişikliği Bakanlar Kurulunda imzaya açıldığı ve bir çok Bakan im
zaladığı halde Bakanlığınızda bekletildiği doğru mudur? 

Cevap : 

Tabiî afet nedeniyle alt ve üst yapı hasarına veya gelir kaybına uğrayan belediyelerin 4123 Sa
yılı Kanun gereğince, Bakanlığımızın 24.9.1998 tarih ve 23473 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 
ve daha sonra 10.2.2000 tarih ve 23960 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Ta
biî Afet Nedeniyle Gelir Kaybı, Alt ve Üst Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin Yapmaları Gere
ken İşlemler Hakkındaki Tebliğ" uyarınca, 2380 Sayılı Kanun esasları çerçevesinde Bakanlar Ku
rulunca Belediyelerin İller Bankasından aldıkları paylar 5 katına kadar artırılabilmektedir. 

Bakanlığımız, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapmakta olup, hasara uğrayan ve ge
rekli işlemleri yerine getiren belediyelerin paylarının artırılması için çalışmalar yapmaktadır. 

Ancak, bazı belediyelerin hudutları dahilinde, teknik ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda, 
anılan Tebliğde belirtilen esaslara uymadıkları tespit edilen belediyelerin talepleri değerlendirme
ye alınamamaktadır. 

Belediye paylarının artırılmasında herhangi bir ayrımın yapılması söz konusu değildir. Bu yar
dımlar Bakanlığımızca yayımlanan tebliğler doğrultusunda belirli kıstaslar dikkate alınarak yapıl
maktadır. Ülke genelinde hasara uğrayan ve 8.2.2000 tarih ve 23978 sayılı Resmî Gazetenin eki lis
tede yer alan 358 belediye, hiçbir ayırım gözetilmeksizin Bakanlar Kurulu Karan kapsamına alın
mış olup, 15.1.2000-15.6.2000 tarihleri arasında afet payı alacak belediyeleri gösteren liste ekte su
nulmuştur. 

Esas itibariyle; belediyelere yapılan yardım ve yatırımlardaki kriterler, öncelikle yerleşim yer
lerinin nüfus yoğunluğu, proje özellikleri ve acil ihtiyaçları dikkate alınarak, Bakanlığımıza teklif 
edilecek projelere ilişkin D.P.T.'nin uygun görüşü ve belediyelerin kendi içindeki encümen yetki 
kararları çerçevesinde değerlendirilerek, Etüt Proje Programına alınmakta ve yıllar itibariyle uygu
lamaya konulan programlara ve bütçe imkânlarına bağlı olarak işlem yapılmaktadır. 
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13.1.2000 Tarihli ve 2000/9 
Kararnamenin Eki 

LİSTE 

• — 

SIRA 
NO 

1 
2 
3 
A 
5 
8 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
1ö 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32/ 
33; 
34 i 

35 / 

BELEDİYE İSMİ 

ADANA B. $£HİR 

GELİR PAYI 
ÇARPIM 

KATSAYISI 

2.00 

ADANA CEYHAN 2.03 

ADANA CEYHAN DORUK 

ADANA CEYHAN HAMDİLİ 

ADANA CEYHAN KURTKULAĞİ 

ADANA CEYHAN KURTPINAR 

ADANA CEYHAN MERCİMEK 

ADANA CEYHAN SAĞKAYA 

ADANA CEYHAN SARIMAZI 

ADANA KOZAN 

ADANA KOZAN GAZİKÖY 

ADANA KOZAN HACIBEYLİ 

ADANA SEYHAN 

ADANA YUMURTALIK 

AOANA YÜREĞİR 

AFYON ÇOBANLAR 

AFYON DAZKIRI 

AFYON EVCİLER 

AFYON MERKEZ 

ANKARA BALA 

ANKARA BALA KARAALİ 

ANKARA MAMAK 

ANKARA GÖLBAŞI 

ANKARA GÖLBAŞI BE2İRHANE 

ANKARA GÖLBAŞI SELAMETLİ 

ANKARA ELMADAĞ 

ANKARA ETİMESGUT 

ANKARA HAYMANA OYACA . 

ANKARA HAYMANA ÇALIŞ 

ANKARA HAYMANA 

ANKARA KAZAN 

ANKARA EVREN 

ANKARA ELMADAĞ HASANOĞLAN 

SNKARA MAMAK KUTLUDÛĞÛN 

KNKARA SİNCAN 

. 1.29 

1.5S 

1.39 

.1.51 . 

1.50 

1,73 

1.26 

2,11 

1.45 

1.49 

2.00 

1J93 
2,00 

2,36 

3.30 

3,00 

1.76 

2,10 

3,00 

1.09 

2.00 

2,00 

1,04 

2.11 

2.04 

2,00 

2.00 

1.98 

2.00 

3.00 
2,16 

3.00 . , 

1,21 » 
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SIRA 
NO 

36 

37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

BELEDİYE İSMİ 

ANKARA SİNCAN YENİKENT 

ANKARA ÇUBUK 

ANKARA Ş.KOCHİSAR 

ANKARA S.KOÇHİSAR GÜLHÜYÜK 

ANTALYA ELMALI 

ANTALYA MANAVGAT 

ARTVİN YUSUFELİ 

AYOIN KUŞADASI DAVUTLAR 

BALIKESİR BANDIRMA 

BARTIN MERKEZ 

BARTIN MERKEZ HASANKADl 

BARTIN MERKEZ KOZCAĞIZ 

BATMAN SASON 

BİTLİS ADİLCEVAZ 

BİTLİS ADİLCEVAZ AYDINLAR 

BİTLİS AHLAT 

BİTLİS AHLAT OVAKISLA 

BİTLİS GÜROYMAK 

BİTLİS GÜROYMAK GÖLBAŞI 

BİTLİS GÜROYMAK GÜNKIRI 

BİTLİS HİZAN 

BİTLİS HİZAN KOLLUDERE 

5Û BİTLİS MERKEZ YOLALAN 

59 
60 
01 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
66 
•'70 

r 7i 
72 

BİTLİS TATVAN 

BİTLİS MUTKİ MERKEZ 

BİTLİS MUTKİ KOYUNLU 

BİTLİS MUTKİ KAVAKBAŞI 

BOLU GÖYNÜK 

BOLU MENGEN 

BOLU MENGEN GÖKCESU 

BOLU MERKEZ 

BOLU MERKEZ ^ARACASU 

BOLU MUDURNU TASKESTİ 

BURSA GEMLİK 

BURSA GEMLİK KÜCÜKKUMLA 

BURSA OÛRSU 

GELİR PAYI 
ÇARPIM 

KATSAYISI 

3.00 

2.08 

2,00 

3.00 

3.54 

3.06 

3.23 

1.52 

1,04 

1,52 . 

1.07 

1,04 

2,62 

3,00 

2.26 

3r00 

3.09 

1.83 

2,08 

1.62 

1.67 

,1,77 

1.68 

2.18 

1.54 

1.32 

1.45 

2.40 

2,26 

1.07 

~ 3.00 

1.85 , 

2.48 , 

1.58 

1.28 , 

2.16 

BURSA İZNİK 1.21 
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SIRA 
NO 

73 
74 
75 
76 
77 
7B 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
00 
00 
81 
82 
93 
94 
es 
06 
97 
9B 
89 

100 
101 
102 
103 
104 

, 105 

106 
J07 
108 1 
109 l 

BELEDİYE İSMİ 

BURSA I2NİK ELBEYLİ 

BURSA MUDANYA 

BURSA NİLÜFER GÛRÜKLE 

BURSA ORHANGAZİ 

BURSA ORHANGAZİ ÇAKIRLI 

BURSA ORHANGAZİ YENİKÖY 

BURSA OSMANGAZl 

BURSA YILDIRIM 

BURSA NİLÜFER 

BURSA KESTEL 

ÇANAKKALE LAPSEKİ UMURBEY 

ÇANKIRI ÇERKEŞ 

ÇANKIRI KURŞUNLU ÇAVUNDUR 

ÇANKIRI MERKEZ 

ÇORUM İSKİLİP 

ÇORUM SUNGURLU. 

CORUM SUNGURLU ARİFEGAZİLİ 

DÜZCE CUMAYERİ 

DÜZCE GOLYAKA 

DÜZCE GÜMÜSOVA 

DÜZCE YIĞILCA 

DÜZCE AKÇAKOCA 

DÜ2CE CİLİMLİ 

DÜZCE BEYKÖY 

OÜZCE MERKEZ 

DÜZCE KAYNA5U 

DÜZCE KONURALP 

DÜZCE BOĞAZİÇİ 

ERZİNCAN ÇAYIRLI 

ERZİNCAN OTLUKBELİ 

ERZURUM B. ŞEHİR 

ERZURUM SENKAYA 

ERZURUM OLTU 

ERZURUM PASİNLER 

ERZURUM PASİNLER ALVAR 

ERZURUM TORTUM 

ERZURUM TORTUM PEHLİVANLI 

GELlR PAYI 
ÇARPIM 

KATSAYISI 
1.31 

1.79 

1,22 

1.08 

1.37 

1.23 

1.27 

1,40 

1.18 

1.53 

1,62 

1.58 

2,38 

2.00 

1.85 

1,85 

1.57 

2,85 

6,00 

2.41 

5.00 

2.10 

s.oo 
6,00 

4.39 

5.00 

5.00 

3,19 

4.13 

4,51 

_. -2,18 - f | . 

1.82 
1,88 • 

2,00 '•. 

1.60 
1.62 

2.18 
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T.B.M.M. B : 1 2 2 29 . 6 . 2 0 0 0 O 

SIRA 
NO 

110 

BELEDİYE İSMİ 

ERZURUM ÇAT YAV) 

GELİR ?\\\ \ 
ÇAftffiM ; 

! KATSAYISİ •• 

2.20 

111 ERZURUM NARMAN .60. 

112 ERZURUM UZUNDERE 1.o5 

113 ERZURUM MERKEZ YAKUTtYE 2.16 

114 ERZURUM MERKEZ KAZIMKARABEKİR 2.11 

115 ERZURUM MERKEZ YENİŞEHİR 2.16 

116 ERZURUM MERKEZ DADAŞKENT 2.0B 

117 ERZURUM TORTUM ŞENYURT 1,50 

110 ERZURUM ILICA 1,50 

110 ERZURUM HINIS 1.50 

120 ERZURUM PAZARYOLU 1.50 

121 ERZURUM KARAYAZI r~J& 
122 ERZURUM DUMLU 1.52 
123 ERZURUM AŞKALE 1,46 
124 ESKİŞEHİR 8. ŞEHİR 
125 GİRESUN ÇANAKÇI 

1.03 
2,04 

126 GİRESUN ESPİYE 2.86 

127 GİRESUN KEŞAP 1.19 
128 GİRESUN MERKEZ U± 
128 GİRESUN YAĞLIDERE 2.74. 
130 GÜMÜŞHANE KÜRTÜN 1,32 
131 GÜMÜŞHANE KÜRTÜN OZKÜRTÜN 2^1 
132 HAKKARİ MERKEZ 1.50 
133 HAKKARİ YÜKSEKOVA 1.53 
134 
135 

HAKKARİ YÜKSEKOVA ESENDERE 
HATAY BELEN 

1,66 
2,12 

13fl HATAY DÖRTYOL 1.B4 
137 HATAY DÖRTYOL ALTINCAG 2.72 
136 HATAY DÖRTYOL YENİYURT 2,81 
139 HATAY DÖRTYOL KARAKESE 2,49 

140 HATAY DÖRTYOL KUZUCULU 2,03 

Mİ HATAY DÖRTYOL PAYAS 2.14 
142 HATAY 

1— 
İSKENDERUN MADENLİ 

_l43f|ŞPARTA 
144 

GELENDOST 
1,50 
2.ÛÜ 

İSPARTA ULUBORLU 1,85 
145 İSPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ 2.25 V 

. , 1 4 6 iffJk TOROSLAR 2,00 
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SIRA 
NO 

147 
148 
149 
150 
İSİ 
152 
153 
154 
155 
156 

157 
158 

15e 
100 
181 
162 
163 
164 
165 
166 
187 
168 
169 
170 
171 

172 
173 
174 
175 
176 
177 

İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
KASTAMONU 

KASTAMONU 
KASTAMONU 
KASTAMONU 

KASTAMONU 
KASTAMONU 
KASTAMONU 
KAYSERİ " 
KAYSERİ1 

KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KİRİKKALE 
KIRIKKALE 
KIRIKKALE 

KIRIKKALE 
KIRIKKALE 
KIRIKKALE 
KIRIKKALE 
KIRIKKALE 
KIRIKKALE 
KIRIKKALE 

176 KIRIKKALE 
l?9{KIRIKKALE 

ısbl 
jftlf 

KIRIKKALE 
KİRİKKALE 

182 KIRIKKALE 
183 KOCAELİ 

BELEDİYE İSMİ 

AVCILAR 
BAĞCILAR 
BUYÜKÇEKMECE 
BUYÜKÇEKMECE 
BUYÜKÇEKMECE 
8ÜYÜKSEHİR 
KUCUKÇEKMECE 
SİSLİ 
İHSANGA2İ 
MERKEZ 

PINARBAŞI 
TOSYA 
TAŞKÖPRÜ 
SENPAZAR 
KÜRE 
FELAHİYE 
KOCASİNÂN 
KOCASİNAN 
KOCASİNÂN 
KOCASİNAN 
TALAŞ 
MERKEZ 
BAHŞÎLI 
BAHSILİ 

BAUSEYH 
ÇELEBİ 
OELİCE 
KARAKEÇİLİ 
KESKİN 
KESKİN 
KESKİN 
MERKEZ 
MERKEZ 
MERKEZ 
SULAKYURT 
YAHSİHAN 
B. ŞEHİR 

BAHCESEHİR 

KUMBURGAZ 

KUŞÇU 
AMARAT 
ERKİLET 
YEMLİHA 

KARÂAHMETÜ 

KOÇÜBABA 

ÇERİKÜ 

KONUR 
KÛPRÜKÛY 
AMİLİ 
A.MAHMUTLAR 
HACILAR 

IRMAK 

GELİR PAYI 
ÇARPIM 

KATSAYISI 

V 0 „ 
1.02 
1.01 -

"""1,40 
1.68 

1.01 

1.70 
1.30 
ur 
1.85 

1.67 
1̂ 48 
1,50 

"1.60 • 
2.00 
1.78 
2.4Ö 
166 
1,75 
1.84 
1İ64 
£00 
1.68 
2.02 

3;oo 
2:24 

' 2 . 7 4 
2İ78 
3.00 
1,59 
1.57 
1.56 
t58 
1.8 İ 
2,52 • '•-» 

2;42 
2.00 

161 -
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SIRA 
NO 

184 
185 

• 

106 

187 
198 
189 
190 
191 
192 
193 
194 

195 
196 

197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
200 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 

,2)8 
219 
220 

BELEOİYE İSMİ 

KOCAELİ GEBZE 
KOCAELİ GEBZE CAYIROBA 
KOCAELİ GEBZE DARICA 
KOCAELİ GEBZE DİLOVASI 
KOCAELİ GEBZE ŞEKERPINAR 
KOCAELİ GEBZE TAVŞANCIL 

KOCAELİ • GÖLCÜK 
KOCAELİ GÖLCÜK DEGİRMENOERE 
KOCAELİ GÖLCÜK HAUDERE 
KOCAELİ GÖLCÜK HİSAREYN 
KOCAELİ GÖLCÜK İHSANİYE 
KOCAELİ GÖLCÜK ULASU 
KOCAELİ GÖLCÜK YAZLIK 
KOCAELİ KANDIRA 
KOCAELİ KARAMÜRSEL 
KOCAELİ KARAMÜRSEL AKCAT 
KOCAELİ KARAMÜRSEL DEREKÖY 
KOCAELİ KARAMÜRSEL EREĞLİ 
KOCAELİ KARAMÜRSEL KIZDERBENT 
KOCAELİ KARAMÜRSEL YALAKDERE 
KOCAELİ KÖRFEZ 
KOCAELİ KÖRFEZ HEREKE 
KOCAELİ KÖRFEZ KİRAZLIYALI 
KOCAELİ MERKEZ ACISU 
KOCAELİ MERKEZ AKMESE 
KOCAELİ . MERKE2 ALİKAHYA 
KOCAELİ MERKEZ ARSLANBEY 
KOCAELİ MERKEZ BAHÇECİK 
KOCAELİ MERKEZ BEKİRPASA 
KOCAELİ DERİNCE 
KOCAELİ MERKEZ . OÖNGEL 
KOCAELİ MERKEZ ESME 
KOCAELİ MERKEZ HİKMETİYE 
KOCAELİ MERKEZ KÖSEKÖY 
KOCAELİ MERKEZ KULLAR 
KOCAELİ MERKEZ KURUÇEŞME 
KOCAELİ MERKEZ MA9UKİYE 

GELİR PAYI 
ÇARPIM 

KATSAYISI 
1,37 
1,11 
3.95 
1.37 
500 
2.00 

5.00 

2.00 
5,00 
5.00 
4.96 
5,00 

4.00 
4.91 
4.20 
1.81 
2,97 
4.00 
2.09 
1.54 
5.00 
3,84 
5.00 

1.72 
2,aı 
5.00 
4,00 
5,00 
4.00 
4.02 
5.00 ' 
1,16 . 
3,64'v *J 

5,00 ,'•. • 
5.00 « 
1,64 • 
5,00 
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SIRA 
NO 

221 

222 

223 
224 

225 

226 
227 

226 

229 
230 

231 

232 

233 
234 
235 
236 

237 
238 

239 

240 
241 
242 
243 

244 

245 

246 

247 
248 
249 

250 
251 
252 
253 
254 
2 5 5 1 
>56 
2 5 7 , 

BELGOİYE İSMİ 

KOCAELİ MERKEZ SARAYBAHÇE ... 

KOCAELİ MERKEZ SARIMESE 

KOCAELİ MERKEZ SUAOİYE 
KOCAELİ MERKEZ UZUNCİFTLİK 

KOCAELİ MERKEZ UZUNTARLA 

KOCAELİ MERKEZ YENİKÖY 

KOCAELİ MERKEZ YUVAClK 

KONYA KARAPINAR 

MALATYA DARENDE 
MALATYA DARENDE BALABAN 

MALATYA DOĞANŞEHİR GÖVDELİ . 

MALATYA YEŞİLYURT YAKINCA 

MUS MERKEZ 
MUS MERKEZ KONUKBEKLER 
MUS MERKEZ • KIZIIAĞAÇ 
MUŞ MERKEZ KARAAGAÇLI 

MUS KORKUT KARAKALE 

MUS KORKUT ALTINOVA 

MUS MALAZGİRT KONAKKURAN 

MUS HASKÖY 
MUS BULANIK YONCALI 
MUS BUIANIK YEMİSEN 
MUS BULANIK MOLLAKENT " 

NEVŞEHİR ACIGÖL KURUGÖL 

NEVŞEHİR ÜRGÜP AKSALUR 

ORDU FATSA HATİPLİ 

ORDU İKİZCE 
OSMANİYE SUMBAS 

OSMANİYE SUMBAS ALİBEYLİ 

RİZE AROESEN TUNCA 
RİZE ÇAYELİ 
RİZE FINDIKLI 
RİZE İKİZDERE 
RİZE İYİDERE 
3İZE MERKEZ GÜNDOĞDU 
RİZE MERKEZ 
SAKARYA AKYAZI 

GELİR PAYI 
ÇARPIM 

KATSAYISI 

2,50 

3,20 

5.00 
5.00 

2,37 

. 5.00 

2.92 

1.88 

3.00 
3,00 

3,16 

3,08 

2.83 

1.50 
1.45 
1.70 

1.52* 
1.88 

1,45 

1,50 
1.56 
1.72 

1.70 

1.11 

2,03 

1,80 

1,78 

5,00 
6.00 

3,10 
2.00 
1.32' 
170 

1.65'* 
1.2Ö 
2,00 
3.85 
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SIRA 
NO 

258 
259 
260 
201 
262 
263 
264 
266 
260 
287 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 

276 
276 
277 
278 
279 
280 
201 
282 
283 
284 
285 
2B6 

287 
288 
260 
290 
291 
•292 i 
293 
'294 , 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA-

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

STAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

3AKARYA 

SAKARYA 
3AKARYA 

OELEDİYE İSMİ 

AKYAZI 

AKYAZI 

AKYAZI 

AKYAZI 

FERİZÜ 

FERİZÜ 

FERİZÜ 

GEYVE 

GEYVE 

HENDEK 

HENDEK 

HENDEK 

KARAPÜRCEK 

KARASU 

KARASU 

KARASU 

KARASU 

KARASU 

KAYNARCA 

KOCAALİ 

KOCAAI.I 

ADAPAZARI 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

ALTINDERE 

DOKURCUN 

GÜCUCEK 

KUZULUK 

GĞLKENT 

SİNANOĞLU 

ALİFUATPASA 

ÇAMLICA . 

YEŞILYURT 

DARIÇAYIRI 

KURUDERE 

LİMANDERE 

YUVALİDERE 

LAHNA 

ARİFİYE 

OEKİRPAŞA 

ÇAY8ASI 

ERENLER 

GÜNEŞLER 

HANLI 

KAZIMPASA 

NEHİRKENT 

YAZLIK 

PAMUKOVA 

SAPANCA 

SAPANCA 

SAPANCA 

_ SÖĞÜTLÜ 

TARAKLI 

KIRKPINAR 

KURTKÖY 

GELİR PAYI 
ÇARPIM 

KATSAYISI 

2.68 

4.36 

5.00 

5,00 

3,00 

5.00 

3.42 

3.11 

4.33 

2,34 

5,00 

5,00 

2,00 

2,22 

3.00 

5,00 

4,68 

5,00 

2,33 

3.50 

2.99 

5.00 

3,04 

5,00 

4,24 

3,47 

5,00 

2.63' 

5.00 

5,00 

5,00 

ı.aı 
5,00 s 

4,70 

5.00 

3.30 

*.?Ö 
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SIRA 
NO 

295 
298 
297 
296 
299 

300 
301 

302 
303 
304 
305 
306 
307 
300 

309 
310 
311 

312 
313 
314 
315 
310 
317 
318 

319 
320 
321 
322 
323 

324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
33 i 

BELEDİYE İSMİ 

SAMSUN MERKEZ CANİK 
SAMSUN TERME SAKARLI 
SAMSUN HAVZA 
TEKİRDAĞ MALKARA BALABANClK 
TOKAT TURHAL 

TRABZON AKÇAABAT 
TRABZON AKÇAABAT DOĞANKÖY 

TRABZON AKÇAABAT AKÇAKÖY 
TRABZON AKÇAABAT SÖĞÜTLÜ 
TRABZON AKÇAABAT KAVAKLI 
TRABZON AKÇAABAT AKPINAR . 
TRABZON AKÇAABAT DÖRTYOL 
TRABZON ÇAYKARA 

TRABZON ÇAYKARA ATAKÖY 

TRABZON SÜRMENE CAMBURNU 
TRABZON ÇAYKARA TASKIRAN 
TRABZON DÜZKÖY 

TRABZON VAKFIKEBİR 
TRABZON BESİKDÜZÜ 
TRABZON MERKEZ OÜRBULAK 
TRABZON ÇAYKARA KARAÇAM 
TRABZON ÇAYKARA . UZUNGÖL 
TRABZON OF GÜRPINAR 

TRABZON BESİKDÜZÜ TÜRKELLİ 
TRABZON BESİKDÜZÜ YEŞİLKÖY 
TRABZON OERNEKPAZARI 
TRABZON HAYRAT 
TRABZON KÖPRÜBAŞI 

TRABZON KÖPRÜBAŞI BESKÖY 
TRABZON OF BÖLÜMLÜ 
TRABZON SÜRMENE 
TRABZON YOMRA 
TRABZON YOMRA OYMALITEPE 
TRABZON YOMRA ÖZDİL 
rRABZON MAÇKA SAHİNKAYA 
rRABZON OF UĞURLU 
fRABZON AKÇAABAT DERECİK 

GELİR PAY» 
ÇARPIM 

KATSAYISI 
2,18 

4,10 
2,10 
2.00 
2,20 

1,72 

._. 1.41 
1.52 
3,70 
1,41 
1,60 
3,62 
2,06 

3,76 
2,00 
2.68 
1,24 
1.07 
3.09 
1.72 
2,55 
2,23 

2.00 
1.B4 

1.49 
1.52 

•1.77 
1.85 

4,14 
2.48 
2.42 
1.32 
1.50 
3.80 
2.00 
2.00 
2.00 
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SIRA 
NO 

332 
333 
334 
336 
338 
337 
338 
339 

'340 
341 
342 
"343 

344 
345 

340 
347 
34a 
349 
350 
361 
352 
363 
354 
355 

356 
357 
358 

BELEOİYE İSMİ 

TUNCELİ 

UŞAK MERKEZ 
YALOVA ALTINOVA 
YALOVA ALTINOVA KAYTAZDERE 
YALOVA ALTINOVA SUBAŞI 
YALOVA ALTINOVA TAVŞANLI 
YALOVA ARMUTLU 
YALOVA ÇİFTLİKKÖY 
YALOVA CJFTÜKKÖY TAŞKÖPRÜ 
YALOVA ÇINARCIK 
YALOVA ÇINARCIK ESENKÖY 
YALOVA ÇINARCIK KOCADER6 
YALOVA ÇINARCIK KORU 

YALOVA ÇINARCIK TEŞVİKİYE 
YALOVA MERKEZ KADIKÖY 
YALOVA MERKE2 
YALOVA TERMAL 
ZONGULDAK EREĞLİ 
ZONGULOAK EREĞLİ GÜLÜÇ 
ZONGULDAK GÖKÇEBEY 
ZONGULDAK GÖKÇEÖEY BAKACAKKAOI 
ZONGULDAK MERKEZ 
ZONGULDAK MERKEZ GELİK 
ZONGULDAK MERKEZ KİLİMLİ 
ZONGULDAK MERKEZ KOZLU 
ZONGULDAK ÇAYCUMA 
ZONGULDAK ÇAYCUMA SALTUKOVA 

GELİR PAYI 
ÇARPIM 

KATSAYISI 
1,62 
1,60 
3.64 
3,34 
4.sa 
1,81 
2,00 
2,38 
3.74 
3,48 . 
1,49 
3,35 
2,62 

2,80 
1f88 
5,00 
2,65 
1,09 
1.16 
1.49 
2,06 
1.44 

1.17 
1.12 
1,40 
1.50 
2,78 
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2. - Aksaray Milletvekili Murat Akın 'in, Aksaray-Eskil İlçesi ve Tuz Gölü arasındaki arazinin 
ağaçlandırılmasına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Nami Çağan'in cevabı (7/2170) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Orman Bakanı Sayın Nami Çağan'a 

yöneltilmesi hususunu arz ye talep ederim. 31.5.2000 
Murat Akın 

Aksaray 
Soru: 
1. Aksaray İlimize bağlı Eskil İlçesi bilindiği üzere Konya Ovasının büyük bir bölümünü 

oluşturmaktadır. 
Eskil İlçesi ve Tuz Gölü arasında geniş ve boş bir alan bulunmaktadır. 
Kırsal olan yeşilden mahrum, 2000 kişinin yaşadığı Aksaray İli Eskil İlçesinde bulunan söz 

konusu boş alanın ağaçlandırılması ile ilgili herhangi bir çalışmanız var mıdır? 
T.C. 

Orman Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 29.6.2000 

Sayı: KM. 1.SOR/607-6128 
Konu : Sn. Murat Akın'ın yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 12.6.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2170-5893/14209 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alman Aksaray Milletvekili Sayın Murat Akın'ın "Aksaray-Eskil İlçesi ile Tuz 

Gölü arasındaki arazinin ağaçlandırılmasına ilişkin" 7/2170 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakan
lığımızca incelenmiş olup, cevabî yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 
Prof. Dr. Nami Çağan 

Orman Bakanı 
Aksaray Milletvekili Sayın Murat Akın'ın Aksaray-Eskil İlçesi İle Tuz Gölü Arasındaki 
Arazinin Ağaçlandırılmasına İlişkin 7/2170 Esas Sayılı Yazılı Soru Önergesi Hakkında 

Orman Bakanlığının Görüşü 
Eskil İlçesi ile Tuz Gölü arasındaki arazi, Devlet Ormanı sayılan yerlerin dışında olup, Dev

letin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerden olduğundan Amenajman Planlarında "Ağaç
landırılacak Alanlar Tablosu" nda yer almamaktadır. 

Daha önce aynı civarda bulunan 200 dekar sahada Maliye Ormanı kurulması talebiyle Eskil 
Kaymakamlığınca talepte bulunulmuş olup, yapılan etütler sonucunda; söz konusu arazinin drena
jının yetersiz, kireç ve özellikle tuz oranının çok yüksek olduğu, bataklık bitkileri ile kaplı bu sa
hada ağaçlandırma yapılmasının teknik yönden mümkün olmadığı, bitkilerin yaşamasına son dere
ce elverişsiz olan bu arazilerde yeşillendirme amaçlı dahi çalışma yapılmasının mümkün olmadığı 
tespit edilmiştir. 
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20 nci Yasama Döneminde istanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 71 Arkadaşı Tarafın 
Sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununun 77 nci Maddesine Aykırı Bir Şekilde Harcamak Suretiy 
Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Es 
İsmet'ıAttila Haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Me 
Meclis Soruşturması Komisyonu Raporuna verilen oyların sonucu:. 

Uye Sayısı :550 
Kabul edenler :1 4 5 
Reddedenler :123 
Çekimser : 44 

Toplam :312 
Açık Üyelikler : 5 Kabul edilmem 

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 j 
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 
ismet 
Recai 
Mahmut Nedim 
Mahmut 
Dengir Mir Mehmet 
Mahmut 
Hasan* 
Mehmet 
Sait 
Abdülkadir 
ismet * 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Pârt 
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 
ÇEKİMSER 
ıaiTiı;?ıiW"e 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
ÇEKİMSER 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 

KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL ., 
KATILMADI 
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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 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 Sor Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
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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 
AYDOGAN 
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 
KATİLMADİ 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
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 
KUMCUOGLU 
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 -j 
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 
RED 
ÇEKİMSER 
RED 
KATİLMADİ 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
RED 



İli 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 
BiÜis 
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 
KARSLIOGLU 
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 Altan 

Parti 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisj 
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 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
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 

,Sayfaüi~ 

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 

Oyu 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED 



i 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 
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 .-3 
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 
KATILMADI 
RED 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
RED 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
KABUL 



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 
KATILMADI 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
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 
TİRYAKİ 
YILMAZ 
AKGÜN 
ALÇELİK 
KARA 
YAMAN 
ZAİMOĞLU 
DOĞAN 
YAŞAR 
PARLAK 
PÎRÜZBEYOĞLU 
TÖRE 
ATAHAN 
AYKUT 
ÇİRKİN 
DÖNEN 
GEÇER 
GÜNAY 
KALKAN 
MISTIKOĞLU 

Adı 
İbrahim 
Ali 
Mustafa Rüştü 
Mehmet Hanifi 
Mustafa 
Hasan 
Turhan 
Burhan 
Mustafa 
Rasim 
Lütfi 
Bedri 
Evliya 
Mecit 
Hakkı 
NamıkKemal 
Hakkı Oğuz -j 
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 
KATİLMADİ 
RED 
RED 
KATİLMADİ 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
KABUL 
RED 



İli 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
içel 
İçel 
İçel 
İçel 
içel 
içel 
içel 
içel 
içel 
içel 
İçel 
İçel 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
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 
K&SkM&SVkASuL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KflpgS&iiftBl fc^3»ı/t-
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
K^a^K-MAni u/ip,,, 

KATILMADI 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 



İli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
tstanbul 
İstanbul 
İstanbul • 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 

Soyadı 
AL 
ANDİCAN 
ATEŞ 
AYAYDIN 
AYDINLI 
AYRIM 
BAŞ 
BAŞEGMEZ 
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 
irfan 

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 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 
RED 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
Ç â g Ö İ & ^ ^ 
RED 
RED 
ÇEKİMSER 
RED 
KABUL 
ÇEKİMSER 
KABUL 



İli 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
fstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
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 ' .-3 
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 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
RED 
RED 
j5«tfHtfW^M (j?€ 
KABUL 
KABUL 
RED 
RED 
KABUL 
KABUL 



IH 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 

Soyadı 
SARUHAN 
SERBEST 
SİPAHİ 
SÖKMENOĞLU 
ŞAHİN 
TAN 
TANER 
TANTAN 
TOPRAK 
TUZCU 
TÜRKER 
VERKAYA 
YAĞIZ 
YALÇINTAŞ 
YAZICI 
YUMAKOĞULLARI 
ZENGİN 
ASLAN 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOĞLU 
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 Partisî 
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 
RED 
RED 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
ÇEKİMSER 
RED 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
RED 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 



İli 
İzmir 
İzmir 

| İzmir 
j İzmir 
S İzmir 
| İzmir 
İzmir 

! İzmir 
İzmir 
İzmir 

i İzmir 
i İzmir 
'izmir 
; izmir 
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. 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 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 

^ £ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KABUL 
RED 
ÇEKİMSER 
ÇEKİMSER 



i İÜ 
i Kastamonu 
1 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 
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 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

£ c 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATİLMADİ 
RED 
ÇEKİMSER 
RED 
KABUL 
ÇEKİMSER 
RED 



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 -3 
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 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI , 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 



! in 
| Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
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 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
ÇEKİMSER 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 



İli 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 

j Muğla 
["Muğla 
•Muğla 
i Muğla 
jMuş 
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 
Mü kremin 

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 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
ÇEKİMSER 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED 
tefcgjgyg^l g £ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 



1 
(-» 00 

1 

İÜ 
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 
AYDİN 
AYHAN 
ERCAN 
SAVAŞ 
TARANOGLU 
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 . 3 

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 
ÇEKİMSER 
ÇEKİMSER 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
ÇEKİMSER 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
RED 
ÇEKİMSER 



İli 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
"Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 

Soyadı 
ÇINAROĞLU 
DEMİRCAN 
KABATAŞ 
KAPICI 
SEZGİN 
UZUNKAYA 
AYDIN 
YARAYAN 
BOSTANCIOGLU 
BOZKURT 
TOPÇU 
CEYLAN 
DEMİRCİ 
GÖKALP 
GÜLEÇ 
KARAMOLLAOGLU 
ŞENER 
AYTEKİN 
DAYANIKLI 
İLGÜN 
SÜLÜN 
ZAMANTILI 
BALAK 

Adı 
Vedat 
Ahmet 
Kemal 
Şenel 
Erdoğan 
Musa 
Ahmet Nurettin 
Takiddin 
Metin 
Kadir 
Yaşar 
Mehmet 
Musa 
Hüsnü Yusuf 
M. Cengiz 
Temel 
Abdüllatif ._, 
Fevzi ""* 
Bayram Fırat 
Nihan 
Enis 
Ahmet 
Hasan Hüseyin 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet 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 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 

•WnTiCİ!un<anl ld.'ıH 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
KABUL 



İli 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 

Soyadı 
CEYLAN 
DAĞCIOĞLU 
DOĞRU 
EREK 
SOBACI 
AŞİK 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOGLU 
ÇELEBİ 
MALKOÇ 
TUNCER 
TÜRK 
GENÇ 
GÜNDOĞAN 
AKMAN 
BUCAK 
CEVHERİ 
ÇAKMAKLI 
GÜLPINAR 
GÜNEŞ 
İZOL 
KARAVAR 
ŞIHANLIOĞLU 

Adı 
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 
Mehmet Fevzi 

Parti 
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 
Doğruyol Partisi 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
RED 
RED 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
ÇEKİMSER 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 



i İli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

Soyadı 
YALÇINKAYA 
YANMAZ 
ÖZGÖBEK 
ÜNAL 
YILMAZ 
ARVAS 
BAYRAM 
ÇELİK 
ÇEVİK 
ERBAŞ 
GÜLTEPE 
İNAN 
ARSLAN 
ÇİÇEK 
ERSOY 
KAYALAR 
TÜRKER 
ÜŞENMEZ 
ATASOY 
BARUTÇU 
BAYCİK 
CERRAHOĞLU 
GEMİCİ 

Adi 
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 Hakkı 
Hasan 

Parti 
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 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
RED 

e 
KABUL 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 



İli 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Sımak 
Sımak 
Sımak 
Bartın 
Bartın 

Soyadı 
ÜSTÜNKOL 
AKIN 
ESER 
SOMUNCUOĞLU 
TOPRAK 
KARDEŞ 
PAMUKÇU 
ÇALIŞ 
ÜNAL 
ÜNLÜ 
ALBAYRAK 
DURMUŞ 
FİLİZ 
GÖKBULUT 
AYDIN 
HAMİDİ 
İSEN 
ÖZDEMİR 
DEĞER 
ŞEYDA 
YILDIRIM 
ÇAKAN 
YAZICIOĞLU 

Adı 
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 
Cafer Tufan 

Parti 
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 
Demokratik Sol Part 

O y u 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
ICTUCîîra» g g 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
KATİLMADİ 
RED 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 



İli 
Ardahan -
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 

Soyadı 
DEMİR 
KAYA 
BOZYEL 
GÜNER 
OKUYAN 
SUNA 
EREN 
KARAN 
YILMAZ 
GÜREŞ 
NACAR 
BAHÇELİ 
BÜYÜKÖZTÜRK 
KUNDAKÇI 
ÜNAL 

Adı 
Faruk 
Saffet 
Abbas 
Ali 
Yaşar 
Hasan 
Mustafa 
Erol İ 
İlhami 
Doğan 
Mehmet 
Devlet 
Birol 
Mehmet 
Şükrü 

Parti 
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 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 

o 



21) nci Yasama Döneminde Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu ve 59 
Havaalanı ihalesi İçin Hazırlanmış Olan Protokol Hükümlerini Dikkate Alm 
Gerçekleştirilmesini Sağlamak Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemin 
Uyduğu iddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz Hakkında Anayasanın 100 
Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge ve (9/18) Esas Numaralı Me 
oyların sonucu:. 

Kabul e d e n l e r : 5 7 
R e d d e d e n l e r : 1 7 5 
Ç e k i m s e r 5 
Top 
Açı 

İli 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyon 
Afyon 
Afyon 

lam :237 
k Üyelikler : 5 

Soyadı 
BİLDİK 
BİLİCİ 
BUDAK 
ÇULHAOĞLU 
DAĞLI 
GÖREN 
GÖLEK 
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 
Hasan 
Mehmet 
Sait 
Abdülkadir 
ismet' 

I 

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 

<abul edilmem 

= Oyu 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
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 
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 A " 

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 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
j£â££&AB{- £ÖD 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMACI 
KATILMADI 



İH 
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 
ULUGBAY 
YAHNİCİ 
AYDOGAN 
BAYSARI 
ÇELEN 
ÇELİK 
GÜRDAL 
MÜDERRİSOĞLU 

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 

Oyu 
KATILMADI 
RED 
KATİLMADİ 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATİLMADİ 



1 

1 

ili 
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 
ilhan 
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 
KABUL 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
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 
YILMAZYILDIZ 
ARABACI 
VARDAR 
GÜLER 
KORKUTATA 
YÖNDAR 
ÇEVİK 
ERGEZEN 
GAYDALI 
ORAL 
ALPTEKİN 
HOŞVER 
KARSLIOGLU 
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 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 

cOyu 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
Mma-Dre 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
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 
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 
Beyhari 

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 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI. 
KABUL 
KATILMADI 
RED 



İli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edime 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
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 
SebğatuIIah 
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 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATİLMADİ 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 

R c O 
KATILMADI 
RED 
RED 



İH 
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 

cOyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI' 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 



İH 
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 
MISTIKOĞLU 

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 
KATILMADI 
&MffiİBHWe>t K.c 
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL -r 
RED 



İli 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
içel 
İçel 
içel 
İçel 
İçel 
içel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
içel 
İstanbul 
istanbul 
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. istemihan 
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 

=• O y u 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED • 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
ÇEKİMSER 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 



İli 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
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 
irfan 

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 
KATİLMADİ 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 

ge 
KABUL 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMACI 
KABUL 



İli 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
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 
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 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMACI 
KATILMADI 



İli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
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 
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 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED • 
RED 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
ÇEKİMSER 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 



1 
o 

1 

İli 
İzmir 
İzmir 

Soyadı 
DAYIOĞLU 
DİRİ 
fiflRFI 

İzmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
izmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 

KIRKPINAR 
METİN 
MUTMAN 
ORAL 
ÖZCAN 
SAYGİN 
SERDAROĞLU 
SEZGİN 
SÖYLEMEZ 
TANIK 
TANR1KULU 
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 
ilhan 
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 

cOyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
W,7\Uiit%&] -P 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
\$&Z$d&mM £ 
KATILMADI 
RED 
* â ü ö » s f & 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 



İii 
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 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

t?E 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
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 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATİLMADİ 

£ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 



İli 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
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 
BOZDAG 
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 A 

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 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
K A S * * * B l £ 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 



İ!i 
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 
KEMALOĞLU 
YAVUZ 
YILDIZ 
ÇEVİK 
ELKATMIŞ 
TAŞKIN 

Adı 
Edip 
Mehmet 
Ali 
Nevzat 
Fehim 
Süleyman 
Ömer 
Metin 
Veysi 
Mustafa Kemal 
Tun ay 
Metin 
Hasan 
Nazif 
Fikret 
İbrahim 
Zeki 
Erkan 
Mümtaz 
Sabahaddin 
ismail 
Mehmet 
Mükrerriin" 

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 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED -
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
U&SJW^SS>\ c.cQ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL .. 
KATILMADI 



in 
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 
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 
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 

^ O y u 
KATİLMADİ 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED " 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
ÇEKİMSER 
KATILMAPI 
RED 



İii 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 

Soyadı 
ÇINAROĞLU 
DEMİRCAN 
KABATAŞ 
KAPICI 
SEZGİN 
UZUNKAYA 
AYDIN 
YARAYAN 
BOSTANCIOĞLU 
BOZKURT 
TOPÇU 
CEYLAN 
DEMİRCİ 
GÖKALP 
GÜLEÇ 
KARAMOLLAOĞLU 
ŞENER 
AYTEKİN 
DAYANIKLI 
İLGÜN 
SÜLÜN 
ZAMANTILI 
BALAK 

Adı 
Vedat 
Ahmet 
Kemal 
Şenel 
Erdoğan 
Musa 
Ahmet Nurettin 
Takiddin 
Metin 
Kadir 
Yaşar 
Mehmet 
Musa 
Hüsnü Yusuf 
M. Cengiz 
Temel 
Abdüllatif 
Fevzi 
Bayram Fırat 
Nihan 
Enis 
Ahmet 
Hasan Hüseyin 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet 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 
Milliyetçi Hareket Pa 

cOyu 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 



İli 
Tokat 
Tokat 
Tokat ' 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 

Soyadı 
CEYLAN 
DAGCIOGLU 
DOĞRU 
EREK 
SOBACI 
AŞIK 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOĞLU 
ÇELEBİ 
MALKOÇ 
TUNCER 
TÜRK 
GENÇ 
GÜNDOĞAN 
AKMAN 
BUCAK 
CEVHERİ 
ÇAKMAKLI 
GÜLP1NAR 
GÜNEŞ 
İZOL 
KARAVAR 
ŞIHANLIOĞLU 

Adı 
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 
Mehmet Fevzi 

Parti 
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 
Doğruyol Partisi 

^Oyu 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
RED 
RED -
KATILMADI 
RED 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL .. 
KATILMADI 



İli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

Soyadı 
YALÇINKAYA 
YANMAZ 
ÖZGÖBEK 
ÜNAL 
YILMAZ 
ARVAS 
BAYRAM 
ÇELİK 
ÇEVİK 
ERBAŞ 
GÜLTEPE 
İNAN 
ARSLAN 
ÇİÇEK 
ERSOY 
KAYALAR 
TÜRKER 
ÜŞENMEZ 
ATASOY 
BARUTÇU 
BAYCIK 
CERRAHOĞLU 
GEMİCİ 

Ad! 
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 
Hasan * 

Parti 
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 
Demokratik Sol Part 

^Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 



İii 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Şırnak 
Şırnak 
Şırnak 
Bartın 
Bartın 

Soyadı 
ÜSTÜNKOL 
AKİN 
ESER 
SOMUNCUOĞLU 
TOPRAK 
KARDEŞ 
PAMUKÇU 
ÇALIŞ 
ÜNAL 
ÜNLÜ 
ALBAYRAK 
DURMUŞ 
FİLİZ 
GÖKBULUT 
AYDIN 
HAMİDİ 
İSEN 
ÖZDEMİR 
DEĞER 
ŞEYDA 
YILDIRIM 
ÇAKAN 
YAZICIOĞLU 

Adı 
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 
Cafer Tüfân 

Parti 
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 
Demokratik Sol Part 

^Oyu 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

£ ^ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 



İli 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 

Soyadı 
DEMİR 
KAYA 
BOZYEL 
GÜNER 
OKUYAN 
SUNA 
EREN 
KARAN 
YILMAZ 
GÜREŞ 
NACAR 
BAHÇELİ 
BÜYÜKÖZTÜRK 
KUNDAKÇI 
ÜNAL 

Adı 
Faruk 
Saffet 
Abbas 
Ali 
Yaşar 
Hasan 
Mustafa 
Erol 
İlhami 
Doğan 
Mehmet 
Devlet 
Birol 
Mehmet 
Şükrü 

Parti 
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 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 

££ 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
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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 
ÇULHAOGLU 
DAĞLI 
GÖREN 
GÛLEK 
HALAMAN 
ÖZDEMİR 
ÖZTÜRK 
SEZER 
TEKİN 
VURSAVUŞ 
YILDIRIM 
BİLGİÇ 
BOZKURT 
FIRAT 
GÖKSU 
GÜLER 
ÖZYOL 
AÇBA 
AKÇAN 
ATTİLA 

A d i 
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 

r a m 
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 

uyu 
ÇEKİMSER 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATİLMADİ 
RED 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
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 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 

cOyu 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
K^s^^gs^ı YH 
RED 
I^P',V-?.PI £.€ 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL ., 
KABUL 



1 

1 

İli 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antaiya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 

Soyadı 
ÇİÇEK 
ERDAL 
GÜRKAN 
GÜROCAK 
IŞIKLAR 
İÇLİ 
KÜÇÜK 
ÖZDEMİR 
ÖZDOĞU 
PAÇACI 
SANAY 
SEÇKİNER 
SEZER 
TÜMEN 
ULUCAK 
ULUĞBAY 
YAHNİCİ 
AYDOGAN 
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 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
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 
ilhan 
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 

&4 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
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 
YILMAZYILDIZ 
ARABACI 
VARDAR 
GÜLER 
KORKUTATA 
YÖNDAR 
ÇEVİK 
ERGEZEN 
GAYDALI 
ORAL 
ALPTEKİN 
HOŞVER 
KARSLIOGLU 
ÖZCAN 
COŞKUNER 
MACİT 
ÖRS 
ARABACI 
BEYRELI 
ÇELİK 
GÜLENER 
KARAPAŞAOGLU 

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 M a n 

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 

3Dyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADA 
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 
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 

^)yu 
ÇEKİMSER 
RED 
KABUL 
lıPAiSII-NliıftPlI ?C 

KATILMADI 
RED 
KABUL-
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
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 
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 
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 

__• 

öOyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL-
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
RED 
RED 
1 ı ı i l l i ^ 
KABUL 



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 
HIMOGLU 
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 

3Dyu 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
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 
KONUKOĞLU 
ÖZDEMİR 
TAŞAR 
TİRYAKİ 
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 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 

&yu 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KABUL 
RED 



İH 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
içel 
içel 
içel 
içel 
İçel 
İçel 
içel 
içel 
İçel 
içel 
içel 
içel 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
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. istemihan 
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 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED • 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 



İli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
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 

£)yu 
RED 
RED 
KABUL % 

RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
KABUL 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
l €SS? f f i i ^ e 
KABUL 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
KATILMADI, 
KABUL 



İli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 

Soyadı 
GÜZEL 
HUN 
ILICAK 
İRTEMÇELİK 
KAHRAMAN 
KANSU 
KARAKOYUNLU 
KARAKUŞ 
KAVAK 
KILIÇ 
KOZAKÇIOĞLU 
KOCAOGLU 
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 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED • 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI. 
KATILMADI 
RED 
RED 
\G®Bmmrf 
KABUL 
KABUL 
RED 
RED 
KABUL 
KABUL 



| 
N> 
00 
1 
1 -

ili 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 

Soyadı 
SARUHAN 
SERBEST 
SİPAHİ 
SÖKMENOĞLU 
ŞAHİN 
TAN 
TANER 
TANTAN 
TOPRAK 
TUZCU 
TÜRKER 
VERKAYA 
YAĞIZ 
YALÇINTAŞ 
YAZICI 
YUMAKOĞULLARI 
ZENGİN 
ASLAN * 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOGLU 
ÇAĞLAYAN 
CELEBİ 
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 

Öyu 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
* & S S ^ ^ 
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
RED 
RED 
RED 
RED 



İ!i 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
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. 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 

<Öyu 
RED 
KATILMADI 
• K S ^ R B I Ç e 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

4'<a*GfflS5§9r=»r \<z 
KABUL 
RED 
KrtFfflaSifttBI £ c 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
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 
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 

Öyu 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KıATILMABlggO 
KflSifcî.ıA&I fc4ö 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KABUL 
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 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KABUL-
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
RED 
KABUL 
KABUL 
ltiVHfcfllADi £ c 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatva 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
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. 
PAKÖEMİRLİ 
SERDENGEÇTİ 
YAZAR; 
DOĞAN 
DOĞAN 
KAMALAK 
KAYA 
KOCABAŞ 

Adı 
İsmail 
Miraç 
Oğuzhan 
Yaşar 
Basri 
Namık Hakan 
Recai Mehmet 
Ahmet Tevfik 
Rıza 
Hüseyin 
Bülent 
ismail 
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 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 



İH 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Mus 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevseh» 
Nevşehir 

Soyadı 
ÖZBAŞ 
SAĞLAM 
SEZAL 
TANER 
ADAK 
ÇELEBİ 
ERTAŞ 
MUSAOGLU 
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 
ismail 
Mehmet 
Mükremîh" 

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 

^Dyu 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
K ) * * ^ ^ ® ! £.c 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL t 

KABUL 



İH 
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 
AYDIN 
CENGİZ 
ÇAKAR 

Adi 
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 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
RED 
RED 



İH 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 

Soyadı 
ÇINAROĞLU 
DEMİRCAN 
KABATAŞ 
KAPICI 
SEZGİN 
UZUNKAYA 
AYDIN 
YARAYAN 
BOSTANCIOĞLU 
BOZKURT 
TOPÇU 
CEYLAN 
DEMİRCİ 
GÖKALP 
GÜLEÇ 
KARAMOLLAOGLU 
ŞENER 
AYTEKİN 
DAYANIKLI 
İLGÜN 
SÜLÜN 
ZAMANTILI 
BALAK 

Adı 
Vedat 
Ahmet 
Kemal 
Şenel 
Erdoğan 
Musa 
Ahmet Nurettin 
Takiddin 
Metin 
Kadir 
Yaşar 
Mehmet 
Musa 
Hüsnü Yusuf 
M. Cengiz 
Temel 
Abdüllatif 
Fevzi 
Bayram Fırat 
Nihan 
Enis 
Ahmet 
Hasan Hüseyin 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet 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 
Milliyetçi Hareket Pa 

-Öyu 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL' 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
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1!İ 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 

Soyadı 
CEYLAN 
DAĞCIOĞLU 
DOĞRU 
EREK 
SOBACI 
AŞIK 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOGLU 
ÇELEBİ 
MALKOÇ 
TUNCER 
TÜRK 
GENÇ 
GÜNDOĞAN 
AKMAN 
BUCAK 
CEVHERİ 
ÇAKMAKLI 
GÜLPINAR 
GÜNEŞ 
İZOL 
KARAVAR 
ŞIHANLIOĞLU 

Adı 
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 
Mehmef Fevzi 

Parti 
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 
Doğruyol Partisi 

^Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED -
ÇEKİMSER 
ÇEKİMSER 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
RED 
RED 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 



İli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

Soyadı 
YALÇ1NKAYA 
YANMAZ 
ÖZGÖBEK 
ÜNAL 
YILMAZ 
ARVAS 
BAYRAM 
ÇELİK 
ÇEVİK 
ERBAŞ 
GÜLTEPE 
İNAN 
ARSLAN 
ÇİÇEK 
ERSOY 
KAYALAR 
TÜRKER 
ÜŞENMEZ 
ATASÖY 
BARUTÇU 
BAYCIK 
CERRAHOĞLU 
GEMİCİ 

Adı 
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 
Hasan 

Parti 
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 H?reket Pa 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED " 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 



İli 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Şırnak 
Şırnak 
Şırnak 
Bartın 
Bartın 

Soyadı 
ÜSTÜNKOL 
AKIN 
ESER 
SOMUNCUOĞLU 
TOPRAK 
KARDEŞ 
PAMUKÇU 
ÇALIŞ 
ÜNAL 
ÜNLÜ 
ALBAYRAK 
DURMUŞ 
FİLİZ 
GÖKBULUT 
AYDIN 
HAMİDİ 
İSEN 
ÖZDEMİR 
DEĞER 
ŞEYDA 
YILDIRIM 
ÇAKAN 
YAZICIOĞLU 

Adı 
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 
Cafer Tdfah 

Parti 
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 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
İflffttıMAPl CE 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 



İli 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 

Soyadı 
DEMİR 
KAYA 
BOZYEL 
GÜNER 
OKUYAN 
SUNA 
EREN 
KARAN 
YILMAZ 
GÜREŞ 
NACAR 
BAHÇELİ 
BÜYÜKÖZTÜRK 
KUNDAKÇI 
ÜNAL 

Adı 
Faruk 
Saffet 
Abbas 
Ali 
Yaşar 
Hasan 
Mustafa 
Erol 
ilhami 
Doğan 
Mehmet 
Devlet 
Birol 
Mehmet 
Şükrü 

Parti 
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 Pâ 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 

Oyu 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
K&mAt, rij* r< 
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 



</ 

Sözleşmece "ve ^N^Tö^üL?*^*'? J-?-", S 3 " ^ v" 'n ArkadaŞ' Taraf>ndan 

»Srv.^^'K.l^r-^2 Snln^"107 ncl Madde,eri üyarınea Bir Me 
Öye Sayısı :550 
Kabul edenler :151 B 1 9 , 
Reddedenler :188 B - 1 2 2 

Mükerrer oylar: 2 
Toplam :341 
Açık Üyelikler : 5 

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 
ÇULHAOGLU 
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 
ismet 
Recai 
Mahmut Nedim 
Mahmut 
Dengir Mir Mehmet 
Mahmut 
Hasan 
Mehmet 
Sait 
Abdülkadir 
İsmet 

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 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMAD' 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
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 
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 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 

cOyu 
KATILMADI 
RED 
KATİLMADİ 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
\&gm&B\£€Q 
KAsStaMAüN €ğz.& 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL ,f 
KABUL 



İH 
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 
Döğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Döğruyol Partisi 
Döğruyol Partisi 
Döğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
KABUL 
K1TILMAD1 £ E 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
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 
KUMCUOGLU 
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. GüvĞn" 

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 
Kmm&&-
RED 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
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 
Y1LMAZYILD1Z 
ARABACI 
VARDAR 
GÜLER 
KORKUTATA 
YÖNDAR 
ÇEVİK 
ERGEZEN 
GAYDALI 
ORAL 
ALPTEKİN 
HOŞVER 
KARSLIOGLU 
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 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 

SOyu 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 

H§A=&fewı e a 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 



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 
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 O y u 
RED 
RED 
KABUL 

rtrTrrfc'ffl » 1 K.<~ 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED 

f ^ B B K â © ! e ^ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
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 
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 
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 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
KATİLMADİ 
RED 
KATILMADI 
K A S E S İ » ! & c 
RED 
RED 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 



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 
«ARAKAYA 
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 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 

K « ¥ J S » ® i e £ 
KATİLMADİ 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL ,r 
KATİLMADİ 



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 
KONUKOĞLU 
ÖZDEMİR 
TAŞAR 
TİRYAKİ 
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 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 

^ O y u 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 



İli 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İçel 
İçel 
İçel 
içel 
içel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel " 
İçel 
İçel 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
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 

cOyu 
Kâ£UsM&@l kA 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
lyLA- L Jl- f , 1 II JLJ>| , - , 

ı««>«ca!aaM ı ü c 
KABUL 
RED -
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
K£Sfe«*8 l g £ 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 



İ!i 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
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 
irfan 

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 
KABUL 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
RED 
t4^rifcfc&3ffi £Lo 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 



İli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
GÜZEL 
HUN 
ILICAK 
İRTEMÇELİK 
KAHRAMAN 
KANSU 
KARAKOYUNLU 
KARAKUŞ 
KAVAK 
KILIÇ 
KOZAKÇIOGLU 
KOCAOGLU 
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 
KABUL 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
RED 
RED 
KABUL 
KABUL 



İli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
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 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED " 
RED 
RED 
KArfttMrtBl g j £ 
RED 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
RED 
RED 
RED 
RED 



İli 
izmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
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. 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 

£)yu 
RED 
KATILMADI 
\&m&mD\ fö 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KuflfffETB^Bl e 
KATILMADI 
RED 

KfiTttfiftSBl e^ 
RED 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KABUL 
RED 
RED 
RED 
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İ!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 
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 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
RED 
KABUL 
KABUL 
j^ATIOtAni £ 

KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
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 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
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 
ismail 
Mehmet 
Mükrernin 

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 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
\Ç&&&8!&&\ ^ e o 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
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 
BEKAROĞLU 
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 
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 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
RED 
RED 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
RED 
RED 



İli 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 

Soyadı 
ÇINAROĞLU 
DEMİRCAN 
KABATAŞ 
KAPICI 
SEZGİN 
UZUNKAYA 
AYDIN 
YARAYAN 
BOSTANCIOGLU 
BOZKURT 
TOPÇU 
CEYLAN 
DEMİRCİ 
GÖKALP 
GÜLEÇ 
KARAMOLLAOGLU 
ŞENER 
AYTEKİN 
DAYANIKLI 
İLGÜN 
SÜLÜN 
ZAMANTILI 
BALAK 

Adı 
Vedat 
Ahmet 
Kemal 
Şenel 
Erdoğan 
Musa 
Ahmet Nurettin 
Takiddin 
Metin 
Kadir 
Yaşar 
Mehmet 
Musa 
Hüsnü Yusuf 
M. Cengiz 
Temel 
Abdüllatif 
Fevzi 
Bayram Fırat 
Nihan 
Enis 
Ahmet 
Hasan Hüseyin 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet 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 
Milliyetçi Hareket Pa 

£)yu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 

Soyadı 
CEYLAN 
DAĞCIOĞLU 
DOĞRU 
EREK 
SOBACI 
AŞIK 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOĞLU 
ÇELEBİ 
MALKOÇ 
TUNCER 
TÜRK 
GENÇ 
GÜNDOĞAN 
AKMAN 
BUCAK 
CEVHERİ 
ÇAKMAKLI 
GÜLPINAR 
GÜNEŞ 
İZOL 
KARAVAR 
ŞIHANLIOĞLU 

Adı 
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 
Mehmet Fevzi 

Parti 
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 
Doğruyol Partisi 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
KATILMADI 
KABUL ., 
KATILMADI 



İli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

Soyadı 
YALÇINKAYA 
YANMAZ 
ÖZGÖBEK 
ÜNAL 
YILMAZ 
ARVAS 
BAYRAM 
ÇELİK 
ÇEVİK 
ERBAŞ 
GÜLTEPE 
İNAN 
ARSLAN 
ÇİÇEK 
ERSOY 
KAYALAR 
TÜRKER 
ÜŞENMEZ 
ATASOY 
BARUTÇU 
BAYCIK 
CERRAHOĞLU 
GEMİCİ 

Adı 
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 Hakkı 
Hasan 

Parti 
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 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 



İ!i 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Sımak 
Şırnak 
Şırnak 
Bartın 
Bartın 

Soyadı 
ÜSTÜNKOL 
AKIN 
ESER 
SOMUNCUOGLU 
TOPRAK 
KARDEŞ 
PAMUKÇU 
ÇALIŞ 
ÜNAL 
ÜNLÜ 
ALBAYRAK 
DURMUŞ 
FİLİZ 
GÖKBULUT 
AYDIN 
HAMİDİ 
İSEN 
ÖZDEMİR 
DEĞER 
ŞEYDA 
YILDIRIM 
ÇAKAN 
YAZICIOGLU 

Adı 
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 
Cafer Tüfân 

Parti 
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 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
l'&jggfefcj&EM kL£ 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
¥£&¥&&& (£ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
RED 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
RED 
RED 
RED 



İli 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 

Soyadı 
DEMİR 
KAYA 
BOZYEL 
GÜNER 
OKUYAN 
SUNA 
EREN 
KARAN 
YILMAZ 
GÜREŞ 
NACAR 
BAHÇELİ 
BÜYÜKÖZTÜRK 
KUNDAKÇI 
ÜNAL 

Adı 
Faruk 
Saffet 
Abbas 
Ali 
Yaşar 
Hasan 
Mustafa 
Erol 
Ilhami 
Doğan 
Mehmet 
Devlet 
Birol 
Mehmet 
Şükrü 

Parti 
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 
KATILMADI 
KABUL 
KASUSSBl^ 
RED 
RED 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
122 NCİ BİRLEŞİM 29.6.2000 PERŞEMBE Saat: 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

* . 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. - İstanbul Milletvekili M.Murat Sökmenoğlu ve 32 arkadaşının, trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) (Görüşme günü : 30.6.2000 Cuma) 

2. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, trafik kazalarının önlenebilmesi için alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) (Görüşme günü : 30.6.2000 Cuma) 

3. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 32 arkadaşının, bayram tatillerinde şehirlerarası yollarda trafiğin yo
ğunlaşması nedeniyle meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzUğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/126) (Görüşme günü : 30.6.2000) Cuma 

4. - Doğru Yol Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Sakarya 
Milletvekili Nevzat Ercan ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınma
sı gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) (Görüşme günü : 30.6.2000 Cuma) 

5. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 20 arkadaşının, şehiriçi caddelerde ve özellikle İstanbul'un Bağdat 
Caddesinde gençlerin yaptıkları otomobil yarışları sonucu meydana gelen kazaların önlenmesi için alınması gereken 
tedbirlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzUğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) (Görüşme günü : 30.6.2000 Cuma) 

3 
S E Ç İ M 

\ t / 
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4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS 

î̂' 

5 
SORUŞTURMASI RAPORLARI 

1. - 20 nci Yasama Döneminde Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı ve 55 Arkadaşı Tarafından Verilen Denizci
lik Müsteşarlığına Ait Bazı İşlerin İhalelerinde ve Personel Alımıyla İlgili Konularda Görevini Kötüye Kullanma, İha
leye Fesat Karıştırma ve Evrakta Sahtecilik Suçlarını İşlediği ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240,339 ve 
366 ncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Burhan Kara Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İç
tüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge ve Meclis Soruştur
ması Komisyonu Raporu (9/29) (S. Sayısı: 501) (Dağıtma tarihi: 16.6.2000) 

2. - 20 nci Yasama Döneminde İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 71 Arkadaşı Tarafından Verilen Baş
bakanlık Örtülü Ödeneğini 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 77 nci Maddesine Aykırı Bir Şekilde Har
camak Suretiyle Hazineyi Zarara Uğratarak Görevini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Tansu Çiller ve Maliye Eski Bakanı İsmet Attila Hakla
rında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İliş
kin Önerge ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/27) (S. Sayısı: 502) (Dağıtma tarihi : 16.6.2000) 



5 
MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

3. - 20 nci Yasama Döneminde Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu ve 59 Arkadaşı Tarafından Verilen, İstan-
bııl-Kurtköy Havaalanı İhalesi İçin Hazırlanmış Olan Protokol Htlktlmlerini Dikkate Almadan İhalenin NATO ENF 
Dairesi Tarafından Gerçekleştirilmesini Sağlamak Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 inci 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 So
ruşturması Komisyonu Raporu (9/18) (S. Sayısı: 506) (Dağıtma tarihi : 22.6.2000) 

4. - 20 nci Yasama Döneminde Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 56 Arkadaşı Tarafından Verilen, Kara
deniz Sahil Yolunun Devamı Olan Yolların İhalesinde Usulsüzlük Yaparak Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı Yaşar Topçu Hak
kında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 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) 

5. - 20 nci Yasama Döneminde Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 55 Arkadaşı Tarafından 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 Yapılmasına Yol Açarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu 
Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz Hak
kında Anayasanın 100 üncü 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) 

6. - 20 nci Yasama Döneminde Hatay Milletvekili Atila Sav ve 54 Arkadaşı Tarafından Verilen, 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 Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Madde
leri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/38) 
(S. Sayısı: 509) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

7. - 20 nci Yasama Döneminde Konya Milletvekili Veysel Candan ve 61 Arkadaşı Tarafından Verilen, Telsim 
ve Turkcell Firmalarıyla İmzalanan Sözleşmelere ve 4046 Numaralı Özelleştirme Kanunu Hükümlerine Aykırı Dav
ranmak Suretiyle Devleti Gelir Kaybına Uğratarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 mcı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Ulaştırma Eski Bakanı 
Necdet Menzir Haklarında 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) (Dağıtma tarihi : 
22.6.2000) 

8. - 20 nci Yasama Döneminde Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 57 Arkadaşı Tarafından Verilen, İz
mit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde İhale Usul ve Esaslarını İhlâl Ederek Rekabet Ortamının Oluşmasını Önlediği, 
Firma Seçiminde Yanlı Davranarak Devleti Zarara Uğratmak Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemle
rinin Türk Ceza Kanununun 240 mcı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı Yaşar Topçu 
Hakkında Anayasanın 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) 

6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

& 

7 
SOZLU SORULAR 

* 
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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) (*) 
2. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarıları ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1 /650, 11619) (S. Sayısı: 517) (Dağıtma tarihi: 25.6.2000) 

X 3. - Sınır Aşan Suçları Önleme ve Mücadele Etmeye İlişkin İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Rapor
ları (1/636) (S. Sayısı: 387) (Dağıtma tarihi : 3.4.2000) 

X 4. — MEDA Programı ve Avrupa Yatırım Bankasının Akdeniz Ülkelerindeki Diğer Malî 
Anlaşmaları Çerçevesinde Malî ve Teknik İşbirliğinin Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/652) (S. Sayısı: 414) (Dağıtma tarihi: 3.5.2000) 

X 5. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında De
nizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/302) (S. Sayısı : 150) (Da
ğıtma tarihi : 26.8.1999) 

6. -Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu, Milliyet
çi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Konya Milletvekili Ömer İzgi, Doğru Yol Partisi Grup Baş
kanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arı kan Bedük, Fazilet Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Mil
letvekili İsmail Kahraman ve Demokratik Sol Parti Grup Başkanvekili Konya Milletvekili Emre-
han Halıcı'nın, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/527) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 19.6.2000) 

X 7. - 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) 

8. - 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) 

9. -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) 

10. - 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) 

11. - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/477) (S. Sayısı: 
377) (Dağıtma tarihi : 8.3.2000) 

12. - Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, * 
Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/485) (S. Sayısı : 356) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.2000) 

13. -Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/455) (S. 
Sayısı : 71) (Dağıtma tarihi : 23.7.1999) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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8 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
14. -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 15. - Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları 
(1 /393) (S. Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) (*) 

16. - 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 17. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/630) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma tarihi: 4.5.2000) 

1.8. -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 19. -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) 

20. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Siyasî Ahlak Komisyonu Kanunu Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/75) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 15.7.1999) 

X 21. -Türkiye Cumhuriyeti ve İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde 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 22. - Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/312) 
(S. Sayısı : 43) (Dağıtma tarihi: 21.7.1999) 

X 23. -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 24. -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 25. -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 26. - 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 27. -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) 
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8 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
28. -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) 
29. - Hazır Gıda İaşesi Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/439) 

(S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 26.7.1999) 
X 30. -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 31. -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 32. -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) 

X 33. - 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 34. - 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 35. -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 36. - Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslarara
sı Sergiler Bürosu Genel Kurul Kararına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı : 85) (Dağıtma tarihi : 
30.7.1999) 

X 37. -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 38. -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 39. - 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 40. -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 41. - 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) 

- 5 -



8 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 42. -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 43. - 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 44. -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 :I03) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) 

X 45. - 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 46. - 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) 

47. -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) 

48. - Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/385) (S.Sayısı : 139) (Dağıtma tarihi : 13.8.1999) 

49. - 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 50. -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 51. -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 52. - 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 53. -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 54. - 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) 

55. - 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) 
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X 56. -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 57. - 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 58. - 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) (Dağıtma tarihi : 
25.10.1999) 

59. - 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) 

60. - Şanlıurfa Milletvekili Ziilfükar İzol ve 38 Arkadaşının, Şanlıurfa İlinde Büyiikşehir 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) 

61. - Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/537) (S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 
2.11.1999) 

62.-Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania Sınırla
maları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/384) (S. Sayısı : 193) 
(Dağıtma tarihi : 4.11.1999) 

X 63. - 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 64. - 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 65. -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) 

66. - 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 67. - 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 68. - 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) 

69. - Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve 18 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi Bölge 
Kalkı nma 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) 
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70. - Uşak Milletvekilleri Mehmet Yaşar Ünal ile Hasan Özgöbek'in, Yükseköğretim Kurum

ları 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 (2/129) 
(S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi : 6.12.1999) 

71.-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) 

72. - uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve İçişleri Komisyonları 
Raporları (1/568) (S. Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi : 21.12.1999 ) 

73. - 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) 

74. - 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) 

75. -Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı, Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri 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 ) 

76. - 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 ) 

77. -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) 

78. - 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 Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/328) (S. Sayısı: 299) (Dağıtma tarihi : 24.12.1999) 

79. - 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) 

80. -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) 

81. - 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) 

82. - 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) 

83. -Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın 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) 

84. - 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) 
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85. - 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) 

86. - 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) 

87. -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) 

88. - 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) 

89. - 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) 

90. -Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan ve48 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) 

91. - 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) 

92. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın 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) 

93. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın 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) 

94. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/392) (S. Sayısı : 324) (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 (3/393) (S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 11.2.2000) 

96. - 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) 

97. - 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) 

98. - 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) 

99. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'Un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlar; Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'm 
içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/170) (S. Sayısı : 222'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

100. - 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'm 
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İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/171) (S. Sayısı : 223'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 142.2000) 

101. - Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılma
sı Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyon Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet 
Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/172) (S. Sayısı: 224'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

102. - Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'Un 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) 

103. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir 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 İçtUzüğıin 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/175) (S. Sayısı : 227'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

104. - Mardin Milletvekili Fehim Adak'in 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) 

105. -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 içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/177) (S. Sayısı : 229'a 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 itirazı (3/186) (S. Sayısı : 234'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

107. - 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) 

108. - 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) 

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 (3/197) (S. Sayısı : 242'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

110. - Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, Danca 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) 

111. - 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) 

112. - 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 tarihi : 18.2.2000) 
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113. - 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) 

114. - 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) 

115. - 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) 

116. - 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) 

117. - 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 118. -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) 

119 - 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 120. - 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) 

121. - 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) 

122. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/329) (S. Sayısı : 358) (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 (3/252) (S. Sayısı : 359) (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 (3/178) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 28.2.2000) 

125. - 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) 

126. - 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) 

127. - Burdur Milletvekili Süleyman Coşkuner'in, 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 İç
tüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362) (S. Sayısı : 364) 
(Dağıtma tarihi : 28.2.2000) 

X 128. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersck Bakanlar Kurulu Arasında Kültür 
Merkezlerinin 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) 
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129. - Fazilet Partisi Genel Başkanı Malatya Milletvekili Recai Kutan ve Doğru Yol Partisi 
Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ile 185 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Rapo
ru (2/452) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma tarihi : 6.3.2000) 

130. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 50 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teş
kilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 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 (2/263) 
(S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 7.3.2000) 

131. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon 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) 

132. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İti
razı (3/309) (S. Sayısı : 334'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 22.3.2000) 

133. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve İstanbul Milletvekili Aydın Ayay
dın'ın içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazları (3/346) (S. Sayısı : 339'a 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.2000) 

134. -Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve Bursa Milletvekili Ali Araba
cı'nın içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazları (3/347) (S. Sayısı : 340'a 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.2000) 

135. -Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu ve Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Ra
pora İtirazı (3/394) (S. Sayısı : 344'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 22.3.2000) 

136. - Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu ve Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapo
ra İtirazı (3/397) (S. Sayısı : 345'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 22.3.2000) 

137. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 
Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/107) (S. Sayısı: 381) (Dağıtma tarihi: 28.3.2000) 

138. -Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve 56Arkadaşının, Erzincan'a Erzincan Üni
versitesi 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) 

139. -Aksaray Milletvekilleri Sadi Somuncuoğlu ve Kürşat Eser'in, Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Öner
gesi (2/376) (S. Sayısı: 390) (Dağıtma tarihi : 30.3.2000) 

X 140. -Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Ra
porları (1/634) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 4.4.2000) 

141 . - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 
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190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İç
tüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/420) (S. Sayısı : 388) 
(Dağıtma tarihi : 4.4.2000) 

142. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam ve 13 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/370) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 4.4.2000) 

143. -Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78ye 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İç
tüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/240) (S. Sayısı : 393) 
(Dağıtma tarihi : 4.4.2000) 

144. -Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 18 Arkadaşın in, Trabzon İli Merkezinde Gazipa
şa, Fatih ve Değirmendere Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/413) (S. Sayısı : 396) (Dağıtma tarihi : 
11.4.2000) 

145. -Ağrı Milletvekili Nidai Seven ve 73 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 Alınmasına İlişkin Önergesi (2/190) 
(S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 13.4.2000) 

146. - İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/443) (S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 13.4.2000) 

147. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesin
de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/100) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 17.4.2000) 

148. - Giresun Milletvekilleri Mustafa Yaman, Burhan Kara, Hasan Akgün, Turhan Alçelik, 
Rasim Zaimoğlu ve 14 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma Önergesi (2/333) (S. Sayısı: 403) (Dağıtma tarihi: 18.4.2000) 

X 149. — 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 Komisyon
ları Raporları (1/618) (S. Sayısı: 406) (Dağıtma tarihi : 24.4.2000) 

X 150. — Silahlı Kuvvetler 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 Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Di
ğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sayılı Ka
nun 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) 

151. — Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse, Cezmi Polat ve Mücahit Himoğlu'nun, Doğu 
Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/379) 
(S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 24.4.2000) 

152. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 3 arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yük
seköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilc-
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rek Kabulüne 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) 

153. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/595) (S.Sayısı: 411) (Dağıtma tarihi : 26.4.2000) 

154. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı: 412) (Dağıtma tarihi: 
26.4.2000) 

155. — Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Avukatlık Ka
nununa Bazı Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Kütahya Milletvekili Emin Ka-
raa'nın, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/422, 1/411, 2/317) 
(S.Sayısı: 413) (Dağıtma tarihi : 1.5.2000) 

X 156. — Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişiklikle
rinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/655) (S. Sayısı: 415) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

X 157. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilâtı Sözleşmesinde Yapılan Değişik
liklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapo
ru (1/656) (S. Sayısı: 416) (Dağıtma tarihi : 1.5.2000) 

X 158. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da 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) 

159. — Bursa Milletvekili Burhan Orhan'ın, Beş İlçe ve Bir İl Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi 
(2/301) (S. Sayısı: 419) (Dağıtma tarihi: 4.5.2000) 

160. — Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 21 Arkadaşının, İnegöl Adıyla Bir İl, Alan-
yurt, Cerrah, Kurşunlu, Tahtaköprü ve Yenice Adıyla 5 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 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 
Kalkınma 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) 

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 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan 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 Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Pro
tokolün 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 Taşı
macılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 29.5.2000) 

X 166. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ha
va Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/649) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 29.5.2000) 
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167.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeleri 

ile Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 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 Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğru
dan 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 
Başkanvekilleri Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Konya Milletvekili Ömer İzgi ile 7 Ar
kadaşının, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/559, 2/250, 2/360) 
(S. Sayısı: 435) (Dağıtma Tarihi: 30.5.2000) 

170. - Emniyet Teşkilâtı Kanunu, Polis Yükseköğretim Kanunu ve 190 Sayılı Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 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'm, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında 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 Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/430)) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 5.6.2000) 

173. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması 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 Ka
nun 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 
Sekreteri Arasında Radyokomiinikasyon Meclisi ve Dünya Radyokomünikasyon Konferansı ile 
Radyokomünikasyon Sektörü ile İlgili Diğer Toplantıların Düzenlenmesi, Gerçekleştirilmesi ve Gi
derlerinin Karşılanmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/661) (S. Sayısı: 454) (Dağıtma tarihi : 8.6.2000) 

X 176. -Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri arasında Ankara ve 
Aşkabad'da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı: 455) 
(Dağıtma tarihi : 8.6.2000) 

X 177. - E n 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 Sözleşmesi
nin 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 nci Maddele
rine Uygun Olarak, Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında 5 Nisan 1966 Tarihinde 
Düzenlenen Hollanda-Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan ve Hakla
rın Meşruluğunu 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) 
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X 180. - 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 ncı Mad

deleri Uyarınca, 5 Nisan 1966 Tarihli Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Sos
yal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti 
Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/675) (S. Sayısı: 459) (Dağıtma ta
rihi : 12.6.2000) 

181. - Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma Komisyonları Rapor
ları (1/581) (S. Sayısı : 482) (Dağıtma tarihi : 12.6.2000) 

182. - Nevşehir Milletvekilleri Mükremin Taşkın ve İsmail Çevik'in, Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İliş
kin Önergesi (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 Tek
lifi 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 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komis
yonları Raporları (1/677) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 15.6.2000) 

X 185. -Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teş
viki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/671) (S. Sayısı: 489) (Dağıtma tarihi: 
19.6.2000) 

186. - 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 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/365) (S. Sayısı : 498) (Dağıtma Tarihi : 19.6.2000) 

187. -Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Hatay Milletvekili 
Namık Kemal Atahan ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/433, 2/500) (S. Sayısı: 493) (Dağıtma Tarihi : 21.6.2000) 

188. -Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Millî Savunma Komisyonları Ra
porları (1/459) (S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 27.6.2000) 

X 189. - Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve 
Duşanbe'de Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/683) (S. Sayısı: 512) (Dağıt
ma tarihi : 27.6.2000) 

X 190. - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan 
Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/681) (S. Sa
yısı : 513) (Dağıtma tarihi : 27.6.2000) 

X 191. - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Ayrıcalıklar ve Bağışıklıklar Ek Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komis
yonları Raporları (1/686) (S. Sayısı : 514) (Dağıtma tarihi : 27.6.2000) 

X 192. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kral
lığı Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında Protoko
lün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/687) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 27.6.2000) 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 511) 

20 nci Yasama Döneminde Balıkesir Milletvekili İlyas 
Yılmazyıldız ve 57 Arkadaşı Tarafından Verilen İzmit Kör
fez Geçiş Projesi ihalesinde İhale Usul ve Esaslarını İhlal 
Ederek Rekabet Ortamının Oluşmasını Önlediği, Firma Se
çiminde Yanlı Davranarak Devleti Zarara Uğratmak Sure
tiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Ba
yındırlık ve İskân Eski Bakanı Yaşar Topçu Hakkında Ana-
yasanın 100 üncü ve içtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca 
Bir Meclis Soruşturması Açılmasına ilişkin Önerge ve (9/39) 
Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu döneminde 46 ihale yapılmış, bunların 11'i Hanlı, 

29'u davetli, 6'sı özel olarak gerçekleştirilmiştir. Bu ihalelerde indirim oranı ise ortalama % 23'dür. 
Bu oran bir önceki hükümet döneminde ise % 41 'dir. Bugünkü iktidar döneminde yapılan ihaleler
de ciddi müzakereler yapılmamış, hukuk bir kenara bırakılmış, ihale usul ve esasları açıkça ihlal 
edilmek suretiyle devlet trilyonlarca lira zarara sokulmuştur. 

Bunun en son örneği İzmit Körfez Geçiş Projesi ihalesinde görülmüştür. 
Söz konusu ihaleye 10 ayrı Konsorsiyum başvuruda bulunmuş, yapılan inceleme ve değerlen

dirme sonucunda Bouygues-Vinsan Grubunun da dahil olduğu 6 firma grubu teknik yeterlilikleri ve 
kapasiteleri itibariyle uygun bulunmuş ve bu ihaleye teklif vermek için davet edilmişlerdir. Ancak, 
projenin ihalesine katılabilmek için yeterlilik alan diğer 5 ayrı Konsorsiyumun Türk ortakları, çe
şitli nedenlerle yabancı ortaklarını ikna edemedikleri için ihaleye katılmak istememişler, sadece Bo
uygues-Vinsan Grubu teklif vermiştir. Yeterlilik alan firmaların istekleri üzerine idarenin iki defa 
süre uzatımı vermesine rağmen, bu firmalar uluslararası tahkimi şart koştukları için ihaleye girme
mişlerdir. İhaleye girmeyen Konsorsiyumlardan birinin ortağı olan Enka Firması, ihalenin son gü
nünde Karayolları Genel Müdürlüğüne mektup göndererek ihalenin tekrarlanması halinde iştirak 
edeceğini bildirmiştir. 

Bouygues-Vinsan Grubunun 14.2.1996 tarihli ilk ihaleye verdiği teklif Karayolları Genel Mü
dürlüğü tarafından incelenmiş ve geçerli teklif kabul edilerek resmî kayıtlara geçirilmiştir. 

Bilahare bu ihale Karayolları Genel Müdürlüğünce iptal edilmiş ve 4.12.1996 tarihinde ihale 
yenilenmiştir. 

4.12.1996 tarihinde yenilenen ihaleye bu defa önseçimi kazanan 6 firma grubundan; 

1. Bouygues-Vinsan 
2. Enka (AJTC), 
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3. İbko-Consortium, 
grupları teklif vermişlerdir. 
Bilindiği gibi; îzmit Körfez Geçişi ihalesi 3996 sayılı "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-

Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun" hükümlerine göre gerçekleştirilirken; 
uygulanacak usul ve esaslar, dönemin Bayındırlık ve iskân Bakanı tarafından onaylanan 20.6.1995 
tarihli OLUR ile belirlenmiştir, Bu OLUR'un en hayatî noktalarından biri olan görevlendirme sıra
lamasına 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 gö
rüşmelere son verilmesi ve ikinci sıradaki teklif sahibiyle görüşmelere başlanması..." hükmü yer al
maktadır. 

Buna göre; en ucuz teklifi veren ve tesisi en kısa sürede devlete teslim edecek olan firmanın 
birinci sırada yazılarak müzakerelerin o sıraya göre başlatılması, diğer yandan ise; Yap-İşlet-Dev-
ret modeli olduğu için sonuna kadar kamu yararını gözeten bütün ihtimallerin değerlendirilmesi 
amaçlanmış olmasına rağmen bu en temel ve en önemli hükme uyulmamıştır. 

İhalede yapılan hukuk dışı uygulamalar GENSORU önergesi ile Genel Kurul gündemine geti
rilmiş, ancak görüşmeler sırasında Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu, konuya açıklık geti
receği yerde sürekli olarak kendisinden önceki Bakanları suçlama yolunu seçmiştir. Oysa daha ön
ceki Bakanlar ihaleyle ilgili hazırlık çalışmalarını yapmışlar, henüz ihale tamamlanmamıştır. Nite
kim 55 inci hükümetin göreve gelmesiyle müzakerelere devam edilmiş, ihale sonuçlanmıştır. 

Sonuç olarak; 
- Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından onaylanmış bulunan OLUR'un 8 inci maddesi ihlal 

edilmiştir. 
- Sıralama ve görevlendirmenin iptal davası Ankara 10 uncu İdare Mahkemesinde devam et

mekte iken, ihaleyle ilgili olarak yargının kararı dikkate alınmamıştır. 
- Yapım ve işletme süresi 22 yıl olan ve ENKA (AJTC) grubundan 5 yıl daha kısa süre ile tüp 

geçidi teklif eden ve devleti trilyonlarca lira zarardan kurtaran firma gözardı edilmiştir. 
- İhaleyle ilgili Mahkemelerce istenen belge ve bilgiler Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca ek

siksiz olarak verilmemiştir. 
Kısaca; bu ihalede yönlendirme vardır, ihale usul ve esaslarını ihlal vardır, rekabet ortamı oluş

turulmamıştır. Ve en önemlisi ENKA firması kayırılmıştır ve devlet zarara uğratılmıştır. Böylece, 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu, görevini kötüye kullanmak suretiyle suç işlemiştir. 

Yukarıda belirtilen ve TCK'nun 240 inci maddesine uyan bu eyleminden dolayı Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 inci ve müteakip mad
deleri gereğince bir Meclis Soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

İlyas Yılmazyıldız Ergiin Özkan Cemil Erhan 
Balıkesir Niğde Ağrı 

Mehmet Gözlükaya Zeki Ertugay Ayfer Yılmaz 
Denizli Erzurum İçel 
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NevzatKöse 
Aksaray 

Necati Çetinkaya 
Konya 

Fevzi Arıcı 
İçel 

Mehmet Tatar 
Şırnak 

M. Fevzi Şihanlıoğlu 
Şanlıurfa 

Mustafa Dedeoğlu 
Muğla 

Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 

Saffet Arıkan Bedük 
Ankara 

Tahsin İrmak 
Sivas 

M. Salim Ensarioğlu 
Diyarbakır 

Ergıın Özdemir 
Giresun 

Mahmut Duyan 
Mardin 

Cihan Paçacı 
Elazığ 

Nahit Menteşe 
Aydın 

Necmettin Dede 
Muş 

Turhan Tayan 
Bursa 

Haluk Yıldız 
Kastamonu 

/. Cevher Cevheri 
Adana 

Mahmut Nedim Bilgiç 
Adıyaman 

Sabrı Giiner 
Kars 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

Abdulkadir Akgöl 
Hatay 

Ahmet Bilgiç 
Balıkesir 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Ümran Akkan 
Edirne 

Turhan Güven 
İçel 

İrfettin Akar 
Muğla 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Faris Özdemir 
Batman 

Nihan İlgün 
Tekirdağ 

Rıza Akçalı 
Manisa 

Esat Kıratlıoğlu 
Nevşehir 

Abdülbaki Ataç 
Balıkesir 

Ufuk Söylemez 
İzmir 

İsmail Karakuyu 
Kütahya 

Bekir Aksoy 
Çorum 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Yusuf Bacanlı 
Yozgat 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Yusuf Bahadır 
Trabzon 

Doğan Baran 
Niğde 

İsmail Kalkandelen 
Kocaeli 

M. Halit Dağlı 
Adana 

Osman Berberoğlu 
Antalya 

Halil Yıldız 
İsparta 

İsmet Attila 
Afyon 

Tayyar Altıkıılaç 
İstanbul 

Mehmet Gölhan 
Ankara 

Ömer Bilgin 
İsparta 

Hayrı Kozakçıoğlu 
İstanbul 

A. Sezai Özbek 
Kırklareli 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 
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(9/39) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(9/39) Esas Numaralı 
Meclis Soruşturması Komisyonu 
Esas No. : A.01.1.GEÇ.9139-71 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde; İhale Usul ve Esaslarını İhlal Ederek Rekabet Ortamı

nın Oluşmasını Önlediği, Firma Seçiminde Yanlı Davranarak Devleti Zarara Uğratmak Suretiyle 
Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uydu
ğu İddiasıyla, Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı Yaşar Topçu Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İç
tüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Kurulan (9/39) Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu
nun yaptığı soruşturma sonucunda düzenlediği raporu ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla 

Osman Kılıç 
Komisyon Başkanı 

İstanbul 

EKLER : 
Ek 1- Soruşturma Komisyonu Raporu 
Ek 2- Tekmil İşlem Dosyası 
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1.- KOMİSYONUN KURULUŞU: 

20 nci Dönemde; Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 54 Arkadaşının, İzmit Körfez 

Geçiş Projesi İhalesinde İhale usul ve Esaslarını İhlal Ederek Rekabet Ortamının Oluşmasını 

Önlediği, Firma Seçiminde Yanlı Davranarak Devleti Zarara Uğratmak Suretiyle Görevini Kötüye 

Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla 

Bayındırlık ve İskan Eski Bakam Yaşar TOPÇU Hakkında Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 

İlişkin Önerge Vermişlerdir. 

Söz konusu önerge; TBMM Genel Kurulunun 27.10.1998 tarihli 16. nci Birleşiminde 

görüşülerek 609 Karar no ile İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde İhale usul ve Esaslarını İhlal 

Ederek Rekabet Ortamının Oluşmasını Önlediği, Firma Seçiminde Yanlı Davranarak Devleti 

Zarara Uğratmak Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 

240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskan Bakam Yaşar TOPÇU Hakkında 

Anayasasının 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 

açılmasına; Soruşturmayı yapacak olan 15 kişilik Komisyonunun iki aylık çalışma süresinin Başkan, 

Başkanvekili, Sözcü ve Katip Üye seçimi tarihinde başlamasına Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Kurulunun 10.11.1998 tarihli 16 nci Birleşiminde karar verilmiştir. 

18.03.1999 tarihinde Saat 11.00'de ilk toplantısını çoğunluk olmaması nedeniyle 

yapamamış; Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimini yapamadığı için çalışmalarına 

başlayamamıştır. 

Komisyon çalışma yapamadan, 20 nci Dönem seçimler nedeniyle sona ermiştir.Bu nedenle 

20nci Yasama Döneminde Meclis Başkanlığına verilen ve aynı dönem içinde sonuçlandırılmayan 

ancak, İçtüzüğümüze göre hükümsüz sayılmayan (9/39) Soruşturma Önergesi ile birlikte 16 adet 

Meclis Soruşturması Önergesi 21 nci döneme intikal etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu önergeler hakkında yapılması gereken işlemin 

belirlenmesi amacıyla Danışma Kurulunun 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 "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 

Soruşturmaları önergeleri için, diğer önergelerin her biri içinde bir olmak üzere görüşme 

yapılmaksızın 15 Meclis Soruşturması Komisyonu Kurulması ve Komisyonların ilk iki aylık çalışma 
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süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi; tarihinden başlaması" önerisi üzerine 

İçtüzüğün 72 ncî maddesi uyannca görüşme açılarak söz konusu Meclis Soruşturması önergeleri 

ile ilgili olarak izlenerek yöntemin saptanması hususunu Yüce Genel Kurulunun bilgilerine ve 

takdirlerine sunmuş, öneri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 23.11.1999 tarihli 23 

üncü Birleşiminde okunarak 656 sayılı kararla kabul edilmiştir. 

Komisyon 18.02.2000 tarihinde Saat: 12.00'de en yaşlı üye Erzincan Milletvekili Sayın 

Mihrali AKSU Başkanlığında toplanmıştır. Toplantıya 9 üye katılmış, Başkanlık Divanı seçimi 

yapılmıştır. Yapılan gizli oylama ile Başkanlığa İstanbul Milletvekili Osman KILIÇ, 

Başkanvekiliğine Erzincan Milletvekili Sayın Mihrali AKSU, Sözcülüğe Adıyaman Milletvekili 

Mahmut BOZKURT, Katipliğe Bursa Milletvekili Sayın Orhan OCAK seçilmişlerdir. 

Kırklareli Milletvekili Cemal ÖZBİLEN, İzmir Milletvekili Atilla MUTMAN ile Samsun 

Milletvekili Ahmet DEMİRCAN Komisyonumuz üyeliklerinden çekilmiş yerlerine Ordu 

Milletvekili Şükrü YÜRÜR, İzmir Milletvekili Burhan BIÇAKÇIOĞLU ile Bayburt Milletvekili 

Suat PAMUKÇU seçilmişlerdir. 

Soruşturma Komisyonumuz Anayasanın 100 üncü, Türkiye Büyük millet Meclisi 

İçtüzüğünün 107 ila 113 üncü maddeleri ve genel hükümler çerçevesinde görev yapmıştır. 

18.02.2000'de çalışmalarına başlayan Komisyonumuz, Anayasanın 100 üncü maddesine 

göre iki aylık sürede çalışmalarını tamamlayamadığı için 09.04.2000 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 nci Birleşiminde kabul edilerek 

20.04.2000 tarihinden itibaren iki aylık ek süre verilmiştir. 

2.- ÖNERGEDEKİ İDDİALAR: 

Balıkesir Milletvekili İlyas YILMAZYILDIZ ve 54 Arkadaşının imzaladığı soruşturma 

önergesinde; (Ek:l) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık ve İskan Bakanı Yaşar TOPÇU döneminde 46 ihale yapılmış, bunların I Ti 

ilanlı, 29'u davetli, 6'sı özel olarak gerçekleştirilmiştir. Bu ihalelerde indirim oranı ise ortalama % 

23'tür. Bu oran bir önceki hükümet döneminde ise % 41'dir. Bugünü iktidar döneminde yapılan 

ihalelerde ciddi müzakereler yapılmamış, hukuk bir bırakılmış, ihale usul ve esasları açıkça ihlal 

edilmek suretiyle devlet trilyonlarca lira zarara sokulmuştur., 

Bunun en son örneği İzmit Körfez Geçiş Projesi ihalesinde görülmüştür. 
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Söz konusu ihaleye 10 ayrı Konsorsiyum başvuruda bulunmuş, yapılan inceleme ve 

değerlendirme sonucunda BOUYGUES-VİNSAN Grubunun da dahil olduğu 6 firma grubu teknik 

yeterlilikleri ve kapasiteleri itibariyle uygun bulunmuş ve bu ihaleye teklif vermek için davet 

edilmişlerdir. Ancak, projenin ihalesine katılabilmek için yeterlilik alan diğer 5 ayrı Konsorsiyum 

Türk ortaklan çeşitli nedenlerle yabancı ortaklarım ikna edemedikleri için ihaleye katılmak 

istememişler, sadece BOUYGUES-VİNSAN Grubu teklif vermiştir. Yeterlilik alan firmaların 

istekleri üzerine idarenin iki defa süre uzatımı vermesine rağmen, bu firmalar Uluslararası tahkimi 

şart koştukları için ihaleye girmemişlerdir. İhaleye girmeyen Konsorsiyumlardan birinin ortağı olan 

ENKA firması ihalenin son gününde Karayolları Genel Müdürlüğüne mektup göndererek ihalenin 

tekrarlanması halinde iştirak edeceğini bildirmiştir. 

BOUYGUES-VİNSAN Grubunun 14.2.1996 tarihli ilk ihaleye verdiği teklif Karayolları 

Genel Müdürlüğü tarafından incelenmiş ve geçerli teklif kabul edilerek resmi kayıtlara geçirilmiştir. 

Bilahare bu ihale Karayolları Genel Müdürlüğünce iptal edilmiş ve 4.12.1996 tarihinde ihale 

yenilenmiştir. 

4.12.1996 tarihinde yenilenen ihaleye bu defa önseçimi kazanan 6 firma grubundan; 

1.-BOUYGUES-VİNSAN, 

2.- ENKA (AJTC) 

3.- İBKO-CONSORTIUM, 

grupları teklif vermişlerdir. 

Bilindiği gibi; İzmit Körfez Geçişi İhalesi 3996 sayılı "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-

İşlet-Devret Modeli çerçevesinde yaptırılması hakkında kanun" hükümlerine göre 

gerçekleştirilirken; uygulanacak usul ve esaslar,, dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanı tarafından 

onaylanan 20.6.1995 tarihli Olur ile belirlenmiştir. Bu Olur'un en hayati 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 

halinde uygulama sözleşmesinin imzalanması ile teklif sahibi ile anlaşmaya varılamaması halinde 

görüşmelere son verilmesi ve ikinci sıradaki teklif sahibiyle görüşmelere başlanması...." hükmü yer 

almaktadır. 

Buna göre; en ucuz teklifi veren ve tesisi en kısa sürede devlete teslim edecek olan firmanın 

birinci sırada yazılarak müzakerelerin o sıraya göre başlatılması, diğer yandan ise; Yap-İşlet-Devret 

modeli olduğu için sonuna kadar kamu yararını gözeten bütün ihtimallerin değerlendirilmesi 

amaçlanmış olmasına rağmen bu en temel ve en önemli hükme uyulmamıştır. 
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İhalede yapılan hukuk dışı uygulamalar gensoru önergesi ile Genel Kurul gündemine 

getirilmiş, ancak görüşmeler sırasında Bayındırlık ve İskan Bakanı Yaşar TOPÇU, konuyu açıklık 

getireceği yerde sürekli olarak kendisinden önceki Bakanın suçlama yolunu seçmiştir. Oysa daha 

önceki Bakanlar İhaleyle ilgili hazırlık çalışmalarını yapmışlar, henüz ihale tamamlanmamıştır. 

Nitekim 55 inci hükümetin göreve gelmesiyle müzakerelere devam edilmiş, ihale sonuçlanmıştır. 

Sonuç olarak; 

- Bayındırlık ve İskan Bakanı tarafından onaylanmış bulunan Olur'un 8 inci maddesi ihlal 

edilmiştir. 

- Sıralama ve görevlendirmenin iptal davası Ankara 10 uncu İdare Mahkemesinde devam 

etmekte iken, ihaleyle ilgili olarak yargının kararı dikkate alınmamıştır. 

- Yapım ve işletme.süresi 22 yıl olan ve ENKA (AJTC) grubundan 5 yıl daha kısa süre ile 

tüp geçidi teklif eden ve devletin trilyonlarca lira zarardan kurtaran firma gözardı edilmiştir. 

- İhaleyle ilgili Mahkemelerce istenen belge ve bilgiler Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 

eksiksiz olarak verilmemiştir. 

Kısaca; bu ihalede yönlendirme vardır, ihale usul ve esaslarını ihlal vardır, rekabet ortamı 

oluşturulmamıştır. Ve en önemlisi ENKA firması kayırılmıştır ve devlet zarara uğratılmıştır. 

Böylece, Bayındırlık ve İskan Bakanı Yaşar TOPÇU, görevini kötüye kullanmak suretiyle suç 

işlemiştir. 

Yukarıda belirtilen ve TCK'nun 240 inci maddesine uyan bu eyleminden dolayı Bayındırlık 

ve İskan Bakanı Yaşar TOPÇU hakkında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci ve müteakip 

maddeleri gereğince bir Meclis Soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımla. 

denilmektedir. 

2.- İDARİ İŞLEMLERİN HUKUKİ KAPSAMI: 

- 2.6,1988 tarihinde yürürlüğe giren 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki 

Kuruluşların Erişme Kontrolü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile 

Görevlendirilmesi Hakkında Kanun, 

- 14.4.1993 tarihinda yürürlüğe giren 93/4186 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 

Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrolü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile 

Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği, 

- (Anadolu Otoyolu Ayr.- Dilovası) Ayr.- Orhangazi (Körfez Köprüsü dahil) otoyollarının 

proje, mühendislik hizmetleri ve yapım işlerine ilişkin ihalelerde 2886 savılı Devlet İhale Kanunu 

hükümlerinin uygulanmamasın? lair 12.5.1993 gün ve 93/4402 sayılı Kararname, 
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- Görev yerinin, Anadolu Otoyolundan Dilovası civarındaki kavşaktan ayrılarak İzmit 

Körfezini Karaburun - Dilburnu arasında yaklaşık 3 km. uzunluğunda bir köprü ile geçen ve 

Orhangaziye kadar uzanan yaklaşık 50 km. lik bir otoyol olduğuna dair 28.5.1993 gün ve 1265 

sayılı Bakan Oluru, 

- Görevlendirmede uygulanacak usul ve esasların tespit edildiğine, en yüksek puanı alan en 

fazla 5 firmaya Görevlendirmeye katılmak üzere davet mektubu gönderileceğine dair 31.5.1994 

gün ve 1347 sayılı Bakan Oluru, 

- 13.6.1994 tarihinde yürürlüğe giren 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap İşlet-

Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun, 

-1.10.1994 tarihinde yürürlüğe giren 94/5907 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-

Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 sayılı Kanunun Uygulama Usul ve 

Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Karan, 

- 26.5.1993 tarihli Bakan Olur ile verilen yetkiye istinaden öncelikle Yap-İşlet-Devlet 

Modeline göre ihale konusunda idareye; hukuki, mali, idari ve teknik konularda danışmanlık 

hizmetleri verecek firmanın belirlenmesi için bir ihale yapıldığı ve ihaleyi kazanan DELCAN-

(Kanada)+DAP(Türkiye) ortak girişimi ile 25.11.1993 tarihinde imzalanan sözleşme, 

- Bu zamana kadar 3465 sayılı yasanın uygulama yönetmeliğine göre yürütülen işlemlerin, 

3996 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ve bu kanunun uygulama Yönetmeliğinin 1.10.1994 tarihli 

Resmi Gazetede yayımlanması üzerine (94/5907), söz konusu otoyolun ihale edilebilmesi için bu 

yönetmeliğin 4. Maddesi gereğince "Karayolları Genel Müdürlüğünün yetkili kılınması ve 

görevlendirmenin 3996 sayılı kanunun uygulama usul ve esaslarının 13. Maddesinde yer alan tüm 

hususları içerek şekilde yapılabilmesi için Yüksek Planlama Kurulu Kararı alınması konusundaki 

31.10.1994 gün ve 2601 sayılı olup Bakan Halil Çulhaoğlu imzası ile Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığına yazılan yazı, 

- Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 22.3.1995 tarih ve 769 sayılı yazısıyla "Yüksek 

Planlama Kurulundan" karar istenmesi üzerine, 3996 sayılı kanun kapsamında projenin 

gerçekleştirilmesine ve görevlendirilecek şirket ile sözleşme yapmaya Karayolları Genel 

Müdürlüğünün 3996 sayılı kanunun 4. Maddesine göre yetkili kılınmasına dair Yüksek Planlama 

Kurulunun 18.5.1995 tarih ve 95/T-33 sayılı kararı, 

- Şartname, 

- 31.5.1994 tarih ve 1347 sayılı "Bakan Olurunda"' belirtilen usul ve esaslara ilaveten yeni 

Görevlendirme Usul ve Esasları belirlendiği 20.6.1995 tarih ve 1647 sayılı olup Bakan Sayın 

Erman Şahin'in olurlarına sunulan yazı, 



- 1 2 -

- 14.9.1995 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğünde yapılan toplantıda firma gruplarının 

yöneltmiş oldukları sorulara ve bu sorulara verilen cevaplara göre düzenlenen ve görevlendirme 

belgeleri eki olarak firmalara 23.1.1996 tarih ve 0153 sayılı yazıyla gönderilen zeyilname, 

- Karayolları Genel Müdürlüğünün Bayındırlık Bakanlığına bağlı. Tüzel kişiliği haiz olmak 

ve Katma Bütçe ile idare edilmek üzere bir kuruluş olduğuna dair 16.2.1950 tarihinde yürürlüğe 

giren 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. 

maddesi, 

3.- İDARİ İŞLEMLERİN OLUŞUMU : 

Projenin Tanımı: 

93 E040 270 DPT No.lu Yatırım Tutarı 1.413 Milyar ABD Doları olan (Anadolu Otoyolu-

Dilovası) Ayr.-Orhangazi (İzmit Körfez Köprüsü dahil) Otoyolu Km:0+000-44+00 arası Asma 

Köprüye otoyol yapımı işi'dir. 

Bu otoyolun bünyesinde 1 adet 2808 m. Uzunluğunda Asma Köprü 6 Adet 3300 m. 

Uzunluğunda Viyadük 2 Adet Nehir Köprüsü, 9 Adet Altgeçit Köprüsü, 14 adet Üstgeçit 

Köprüsü, 1 Adet 1006 m. Uzunluğunda Yaklaşım Viyadüğü ve 1 adet 5580 m. Uzunluğunda 

Tünel bulunmaktadır. 

Proje Anadolu Otoyolu (0-4) üzerindeki Gebze Köprülü Kavşağından, Ankara yönünde 

yaklaşık 2,5 km. sonra teşkil edilecek bir köprülü kavşakla (11) başlayarak, İzmit Körfezini 

karaburun-Dilburnu arasında yaklaşık 3 km. uzunluğunda bir asma köprü ile geçerek Yalova-

Karamürsel Devlet yoluna bağlanmaktadır. (Kuzey Otoyolu). Bu kavşağa (12) aştıktan sonra 

Orhangazi yakınlarında Orhangazi-Bursa Devlet yoluna (13) Kavşağı ile bağlanmaktadır. (Güney 

Otoyolu) 

Proje Yatırım Tutan 1.413 Milyon ABD Doları'dır. 

İhale Öncesi Çalışmalar: 

31.5.1994- İşin 3465 sayılı Yap-İşlet-Devret Kanununa göre Görevlendirmesinin Yapılması 

İçin Bakan Olur'u 

Projenin 3465 sayılı Kanun ve 93/4186 sayılı Uygulama Yönetmeliği (Yap-İşlet-Devret 

Modeli) esaslarına göre görevlendirme yapılması 31.5.1994 tarih ve 1347 sayılı Bakan Oluru ile 

uygun görülmüştür. 



- 1 3 -

.BAKANLIK'.MAKAMINA 

. Kamu Ortaklığı Yatırım Programında 93E040270 DPT No ile yer alan ve 
İstanbul-izmir Otoyolu ağının bir kesimi olan (Anadolu Otoyolu-
Dilovasi)Ayr-Orhangazi (Körfez Köprüsü dahil) Otoyolunun; Yapımı, Bakımı 
işletilmesi, ve Görev süresi sonunda-Karayolları Genel Müdürlüğüne devri 
işi, Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların- Erişme Kontrolü 
Karayolu. (Otoyol)" 'Yapimi.'Ve""Bakımr ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi 
hakkında 3465 sayılı Kanunun 11.-Maddesi uyarınca hazırlanan ve . 93/4186 
sayıli.Uygulama Yönetmeliği .esaslarına göre görevlendirme yapmak suretiyle 
gerçekleştirilecektir. ••'••' •' " ' ; .' ' •' 

Söz konusu Otoyol için yapılacak- görevlendirmede aşağıdaki usul ve 
esasların uygulanmasını, ' • ' ' 
1. Görevlendirmenin Konusu ve Görev -Yeri 

1.1 Görevlendirmenin Konusu 
Görevlendirme konusunun Dilovası Kavşağı Orhangazi otoyolunun proje ve' 

yapımı da, dahil yapımı, bakımı ve işletilmesi ve görev süresi Sonunda. 
Karayolları. Genel .Müdürlüğüne • bedelsiz devri olarak belirlenmesini,-
1.2 Görev yeri 

Görev yerinin Anadolu Otoyolundan Dilovası civarındaki kavşaktan 
ayrılarak izmit Körfezini Karaburun-Dilburnu aracında yaklaşık 3 Km 
uzunluğunda bir köprü ile geçen- ve Orhangazi'ye kadar -uzanan yaklaşık 
50 Km.lik bir Otoyol olarak belirlenmesiai,, 
2. Görevlendirme için Önseçim İlanı • 

Önseçim duyurusunun Resmi .Gazetede ve yurt içinde dağıtımı yapılan 
yüksek tirajlı iki gazetede önseçim için belirlenen son müracaat tarihinden 
en az 30 gün önce olmak üzere birer defa yayımlanmasını, 
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3. Önseçime Müracaat Edecek Şirketlerde Aranacak Nitelikler 

Görevlendirme için özel hukuk hükümlerine göre Türkiye'de kurulmuş 
sermaye şirketleri veya 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre 
kurulmas'ı taahhüt edilen anonim şirketlerin müracaat edebilmesini, 

Görevlendirmenin en elverişli koşullarla sonuçlanmasını sağlamak 
amacıyla isteklilerde mali ve teknik yeterlik ile işe yaklaşım ve deneyim 
gibi nitelikler aranmasını,' 
4. Müracaatların Değerlendirilmesi ve Görevlendirmeye Davet 

Önseçim dokümanlarında belirtilen kriterlere göre yapılan puanTama 
sonucunda en yüksek puanı alan en fazla 5 firmaya Görevlendirmeye katılmak 
üzere davet mektubu gönderilmesini, 
5. Görevlendirme Usulü 

Görevlendirmenin davet mektubu gönderilen isteklilerden kapalı teklif 
alınmak suretiyle yapılmasını, 
6. Geçici Teminat alınması 

Her teklif verenden teklifi ile beraber, finansman analız raporunda 
gösterilen tesis , yatırını bedelinin %2 (yüzde iki) si tutarında geçici 
teminat alırimasını, 

7. Yapım Kesin Teminatı Alınması 

Sözleşmeye esas proje dahil yapım maaliyetinin % 6 (yüzde altı) sı 
oranında yapım kesin teminatı alınmasını, 
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8. İşletme Teminatı Alınması 

İşletme süresince 
- Birinci yıl için fiili yatırım tutarının %. 1 (yüzde bir) i 
- Takip.eden yıllar için bir önceki yılın gayri safi hasılasının % 3 

(yüzde üç) ü 
- Görevin sona erme yılı için bir önceki yılın gayrı safi hasılasının 
% 10 (yüzde on) u 

oranında işletme Teminatı alınmasını, 
9. Önseçim ve Görevlendirme Belgelerinin Verilmesi 

9.1 Önseçim Belgelerinin ücretsiz olmasını, 
9.2 İhale öncesinde isteklilere verilecek görevlendirme belgelerinin 

50 000 000 TL (Eli imi İyon TL) karşılığında davet mektubu gönderilen 
şirketlere verilmesini, ve 

( Anadolu Otoyolu-Dilovası)Ayr-Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) Otoyolu 
için3 İşletme Süresince Gayri Safi Hasıladan Pay Alınması hususu ile Uygun 
Teklifih. Tespitine Esas Değerlendirme Kriterleri bilahare ayrı bir OLUR ile 
tespit edilmek üzere,yukarıda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak 
görevlendirme yapılmasını, Uygulama Yönetmeliğinin 14.maddesi uyarınç 
"OLUR" emirlerine arz ederim. 

Dinçer YİĞİT 
Genel Müdür 

O L U R 
^ . / p f / 1 9 9 4 

(T 
jOlflBARACI 

Onur RUflBARACIBAŞI 

Bakan 

8.03.iy95-Bakan Onaylı Önseçim Kararı: 

Görevlendirmeye katılacak firma grupları 8.3.1995 gün ve 0634 sayılı Bakan Oluru 

ile belirlenmiştir. Bu firma grupları aşağıda belirtilmiştir. 

• Anglo-Japanese-Turkish Consortium 
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- İ.B.K.O. Consortium 

- İzmit Körfez Geçişi ve Otoyolu A.Ş. 

- İzmit Bay Crossing Consortium 

- Bouygues-Vinsan 

- İzmit bay Crossing Group 

18.05.1995- İşin 3996 sayılı Yap-İşlet-Devret Kanununa göre ihalesinin yapılması için 

YPK Kararı 

3996 sayılı "Bazı yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 

Yaptırılması hakkında Kanun"un yürürlüğe girmesi üzerine söz konusu görevlendirmenin bu 

yasaya göre yapılması ve Karayolları Genel Müdürlüğü'-nün yetkilrkılınmasriçin 18.05.1995 

tarih ve 95-T-33 sayılı YPK Kararı alınmıştır. 
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YÜKSEK PLANLAMA KURULU I — • 
İÜ UZ EL 

Tarih 
Karar No 
Konu 

18.5.1995 
95/T- 33 
"(Anadolu Otoyolu - Dilova'sı) Âyr. 
Körfez Köprüsü Dahil)" Projesi. 

- Orhangazi (îzmit 

Yüksek Planlama Kurulu"nca; 

Bayındırlık ve îskan Bakanlığı 'mn 22.3.1995 tarih ve 0769 
sayılı yazısı dikkate alınarak; "(Anadolu Otoyolu - Dilovası) 
Ayr. .-Orhangazi (îzmit Körfez Köprüsü Dahil)" Projesinin, 3996 
Sayılı "Bazı Yatırımların Yap-îşlet-Devret'Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında Kanun" uyarınca Yap-îşlet-Devret modeli ile 
gerçekleştirilmesine, stfzkonusu yatırım ve hizmetleri yaptırmak 
üzere görevlendirilecek şirket ile sözleşme yapmaya Karayolları 
Genel Müdürlüğü•nün yetkili kılınmasına, 3996 sayılı Kanunun 4. 
maddesine göre karar verilmiştir. 

^ 

Başkan 
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER 

Başbakan 

Üye 
Hikmet ÇETİN 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Üye 
Necmettin CEVHERİ 

Devlet Bakanı 

Üve 
Aykon DOĞAN 
Devlet Bakanı 

Üye 
ismet ATTÎ LA 
Maliye Bakanı 

Üye 
Erman ŞAHÎN 

Bayındırlık ve îskan 
Bakam 

fasan AKYOL 
Sanayi ve Ticaret 

Bakanı 
Enerji Ve Tabii Kaynak! 

Bakanı 
dar\ 

• • • « W 7 
x?.r 

fye 
, Necati OZFIRAT 

Dgvlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarı | T_T î V î\ ••" 

(S. Sayısı: 511) 
T S " 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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20.06.1995-Görevlendirme Usul ve Esaslarının belirlendiği Bakan Olur'u 

Görevlendirmede uygulanacak İhale Usul ve Esasları 20.06.1995 tarih ve 1674 sayılı 

Bakan Olur'u ile belirlenmiştir. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI 

Karayolları G«nel Müdürlüğü 

$091TCK013~03.720.1. 
T c ? ^ : Körfaz Geçişi Görev- .JjO, ..S.... 19..9 5* 
lendi'rme Usul va Esasları 

BAKANLIK MAKAMINA 

Kamu Ortaklığı İdaresinin 1993 Yılı Yatırım Programında 93E040 270 DPT 
numarası ila yer alan va ±stanbul-±zmir Otoyolu ağının bir kesimini teşkil 
eden (Anadolu Otoyolu-Dilovası) Ayr. Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) 
yaklaşık 46 kra.lik otoyolun; yapımı,bakımı,işletilmesi va görev BüraBİ 
sonunda Karayolları Genel Müdürlüğüne bedelsiz devri için, 346S sayılı Kanun 
ve 93/4186 sayılı Uygulama Yönetmeliği (Yap-îşlat-Davrat Modeli) 
esaslarına göre, görevlendirme yapılması 26.05.1993 tarih va 1265 sayılı 
Bakan Olur'u ile uygun görülmüş olup Görevlendirmenin konusu va görev yeri 
ila görevlendirmeye ilişkin usul vo esasların bir kısmı 31.5.1994 tarih va 
1347 sayılı Bakan Olur'u ila belirlenmiştir. 

Söz konUBU işle ilgili önseçim ilanı 13.6.1994 va 18.7.1994 tarihli 
Resmi Gazetelerde yayınlanmıştır. Belgeleri ila birlikte yazılı başvuruda 
bulunan 10 (on) "Firma Grubunun önB"açim değerlendirmesi sonucunda yotorli 
bulunan 6' (Altı) Firma Grubunun görevlendirmeye katılması 08.03.1995 tarih 
ve 0634 sayılı Bakan onayı ila kesinlik kazanmıştır. „.. ,„„ 

ılır 

Süz konusu işin görevlendirilmesi ila ilgili çalışmalar yürütülürken 
13.6.1994 tarihinda 3996 sayılı "Bazı Yatırım va Hizmetlerin Yap-îşlec-
Davret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun" ila 01.10.1994 
Tarihinda bu Kanun'un uygulama yönetmeliği yayınlanmıştır. 

Bunun üzerine BÖZ konusu projenin 3996 sayılı Kanun Hükümlerine göre 
gerçekleştirilmesinin daha uygun| olacağı düşünülerek, bu Kanunun 
4.maddesi .uyarınca 31.10.1994 tarihinde Yüksek Planlama Kuruluna müracaat 
edilmiştir. Yüksek Planlama Kurulunun 18.05.1995 tarih ve 95/T-33 sayılı 
kararı ila (Anadolu Otoyolu-Dilavaaı)Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü dahil) 
Otoyolunun 3 996 sayılı Kanuna göre Yap-tşlet-Devret Modeli ile 
yaptırılması için Karayolları Genel Müdürlüğü Yetkili kılınmıştır. 

Çerçeve Sözleşme ve ekleri hakkında, Haaina Müsteşarlığının 16.05.1995 
tarih ve 20116 sayılı, DPT Müsteşarlığının 15.05.1995 va 1782 sayılı 
yazıları ila .görüşleri alınmıştır. 

Îstanbul-İzmir Otoyolu ağının bir koaimini teşkil eden (Anadolu 
Otoyolu-Dilovası) Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) otoyolunda 
yapılacak görevlendirmede;' 31.5.1994 tarih ve 4365- sayılı Bakan Olur'unda 
belirtilen usul ve esaslara ilâveten; 1347 
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1- Görevlendirme Belgesi Olarak; 

a) İlişikte sunulan Teklif Verme Şartnamesi, _çerçeve sözloşmeai ve 
Teknik Şartnamelerin, 

b) Bağlayıcı olmamak üzere ilişikte sunulan teknik bilgiler dosyasının, 

c) Geometrik standartları idarece kabul edilebilen alternatif teklif
lere açık olmak üzere, ilişikte sunulan ve alternatif otoyol güzer
gahı koridorlarını içeren 1/25000 ve 1/5000 ölçekli proje paftaları
nın 

verilmesi, 

2- 31.05.1994 tarih ve 1265 sayılı Bakan Olur'unun S, 7 va 8. maddelerinin 
iptal edilerek, 

a- 1 Milyon ABD $ Geçici teminat alınması, 
b- Yatırım tutarının "«0,5'i' oranında koain teminat alınması, 

3- îdare tarafından hizmet alım ve trafik garantisi verilmemesi, 

4- Köprü ve Otoyol geçiş tavan ücretlerinin şirket tarafından Avrupa Para 
Birimi (ECU) bazında teklifinde belirtilmeai, şirketin tavan ücreti 
aşmayacak şekilde geçiş ücretlerini arz-talep durumuna bağlı olarak İdareye 
bilgi vererek ayarlaması, 

5- Görevli şirketin Kamulaştırma bedeline 30 000 000 ABD $ tutarındaki 
bir pay ile iştirak etmeai, 

6- Görevli Sirkat lehine üst hakkı taaiai sözkonuau olduğunda arazi kullanım 
bedeli alınması, bu tak'dirda bedelin ECU bazında ve- rayiç bedeller dikkate 
alınmak suretiyle uygulama sözleşmesi safhaaında tesbJ,_t edilmesi, körfez 
köprüsü İçin üat hakkı verilmesi halinde kullanım bedeli alınmaması, 

7- Köprü va otoyol ila üzerindeki tüm yapı ve tesislerin projelendirme, 
yapım, bakım, işletme ve devrine ilişkin tüm masrafların Görevli Şirket 
tarafından finanse edilmesi, 

8- Tekliflerin görev süresine göre sıralanması ve en kısa görev süresini 
teklif eden istekli ile çerçeve sözleşmesinin şartlarının görüşülmesi ve 
görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılması halinde sözleşme şartları, finans
man şartları va diğer şartlar üzerinde Yüksek Planlama Kurulu va Hazine 
Müsteşarlığının uygun görüşleri alındıktan sonra uygulama sözleşmesinin 
imzalanması, ilk teklif sahibi ile anlaşmaya varılamaması halinde görüşme
lere son verilmesi ve ikinci sıradaki teklif sahibi ile görüşmelere başla
nılması ve işlemlere anlaşma sağlanıncaya kadar bu şekilde devam edilmesi, 
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9- sözkonusu projenin 1995 yılı Yatırım Programında TCK Genel Müdürlüğü 
(Kamu Ortaklığı Fonu) kapsamındaki projeler arasında yer alması nedaniyla 
görevlendirme ila ilgili harcamaların Kamu Ortaklığı Fonundan sağlanacak 
ödenekten karşılanması, 

usul ve esaslarının uygulanmasını "OLUR" emirlerine arz ed 

Dinçer YİÖİT 
.Ga.no3L.Mdüx. 

EKLER: 

EK-1 31.05.1994 tarih vo İ347 sayılı 
Bakan Olur'u 

EK-2 Teklif verme şartnamesi ' y 
EK-3 Çerçeve sözleşme tasarısı"' 
EK-4 .Diğer Şartnameler 

4.1 Otoyol Yapım Teknik Şartnamesi 
4.2 Otoyol-Köprü Proje ' " 
4.3 Köprü Yapım Proje •;' " 
4.4 Tünal Teknik Şartnamesi ' 
4.5 Zemin Etüdlori Şartnamesi 
4.6 Jeodezi tşleri Teknik Şartnamesi 
4.7 İkincil-taler Teknik Şartnamesi 

O L U R 
../../1995 

Erman ŞAHÎN 
Bakan 
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İŞİN İHALESİ: 

I-İHALE 

Görevlendirmeye katılmaları uygun görülen; 

- Anglo-Japanese-Turkish Consortium 

- İ.B.K.O. Consortium 

- İzmit Körfez Geçişi ve Otoyolu A.Ş. 

- İzmit Bây Crossing Consortium 

- Bouygues-Vinsan 

- İzmit bay Crossing Group 

Firma gruplarından tekliflerini 04.02.1996 günü vermeleri istenmiştir. 

04.02.1996-Tekliflerin Alınması 

Görevlendirme için sadece Bouygues-Vinsan firma grubu teklif vermiştir. 
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TEKLIF MEKTUBU 

14.02.1996 Tarihinde görevlendirilmesi yapılacak olan (Anadolu Otoyolu-Dilovası) 
Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) otoyolunun ve bağlantı yollarımn 
projelendirilmesi,' yapımı, bakımı, işletilmesi ve işletme süresi sonunda tDARE'ye 
bedelsiz ve kullanılabilir durumda devredilmesi işine ait görevlendirme belgelerini 
tamamen okuyup inceledikten sonra aşağıda imzası bulunan bizler bu işi; 

Yatırım Bedeli 01.01.1996 bazına göre en az ..J..dT}.p..jüÛÛ.0.C!fl,rABD Dolan 
olacak şekilde, 

Yapım Süresi 

İşletme Süresi 

Olmak üzere toplam 

&.. 

...3.0... 

...34. 

yıl 

yıl 

yıl 

ay, 

ay, 

ay, 

olan görevlendirme süresi içerisinde yapmayı ve görev süresi sonunda Karayolları 
Genel Müdürlüğüne bedelsiz ve kullanılabilir durumda devretmeyi, 

Söz konusu otoyolun işletmeye ilk açıldığında uygulayacağımız başlangıç tavan 
ücretlerinin ABD Dolan bazında aşağıda verildiği şekilde olmasını, 

Anadolu Otoy.Ayr. D130 Devlet Yolu 
D130 Devlet Yolu Orhangazi Kavşağı 

Araç Araç Tipi Aks Kavş.Körfez Geç. (Cent/Km) 
Sınıf Köp. Geç. Dahil 

(Cent) 

İlave Aks.Ücr. 
(Cent/Km) 

Motosiklet 400 s 

Otomobil, 
Minübüs 
(3 kişiye kadar) 2 
Ceep 
Land Rover 

1200 10 



- 2 3 -

3 Küçük Otobüs 

K:^2 1ÖÖÖ AJ 3 
(3.5 Ton'a kadar) 

4 Otobüs . 
(31 Kişiden fazla)2 4 ^ 0 0 3 0 3 
ve Kamyon 

5 Treyler 4 

01.01.1996 ABD cent'i, 

Bu tavan ücretlerinin Amerika Birleşik Devletlerindeki fiyat endekslerine göre her 
P.IC yılda bir defa olmak üzere idarenin onayı ile ayarlanması, 

kabul ve taahhüt ederiz.. 14.02.1996 

BOUYGUES S.A. 

1. Avenue Eugene Freyssinet 
78061 Saint Quentin en Yvelines - Cedex 
FRANSA 

Olivier BONNIN 
Menajer BOUYGUES 

S.A. au capitel de F 1.160.713.700 
1, avenuo.Eugfcne Freyssinet 
78061 St. 0UENTIN YVELİNES CEDEX 

tr 30 60 2311 
R.C.S. Vatsallles B 572 015 246 

T6lex Böuyg A 689 060 F 

VİNSAN VEZIROGLU İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
Cinnah Caddesi No: 12 
Çankaya 06690 Ankara 
TÜRKİYE 

AhmetÖZBEK 
Teknik/K0J3taınatör, 

M Çelalettin Di 
Teknik-Kpordmatör 
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TEKLİF MEKTUBU 
ALTERNATİF 1 

14.02.1996 Tarihinde görevlendirilmesi yapılacak olan (Anadolu Otoyolu-Dilovası) 
Ayr . -Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) o toyolunun ve bağlantı yollarının 
projelendirilmesi, yapımı, bakımı, işletilmesi ve işletme süresi sonunda İDARE'ye 
bedelsiz ve kullanılabilir d u r u m d a devredilmesi işine ait görevlendirme belgelerini 
tamamen okuyup inceledikten sonra aşağıda imzası bulunan bizler bu işi; 9 

Yatırım Bedeli 01.01.1996 bazına göre en az (Faz 1 için) ..6.7£.\0.Û.O..Û.ÛÛ/.— 
ABD Dolan ve (Faz 2 için) ...3ffi..QO0...ÛÛÛ.).rr... ABD Dolan olacak şekilde, 

Yapım Süresi (Faz l) Ar. yıl T7TT. ay, 
(Faz 2) .4 yıl .T! ay, 

tşletme Süresi (Faz 1) 3.0. yıl .TTT. ay, 
(Faz 2) ZX2. yıl 6. ay, 

Olmak üzere toplam (Faz 1) 34? yıl ~. ay, 
(Faz 2) 2,4: yıl £ ay, 

olan görevlendirme süresi içerisinde yapmayı ve görev süresi sonunda Karayollan 
Genel Müdürlüğüne bedelsiz ve kullanılabilir durumda devretmeyi, 

Söz konusu otoyolun işletmeye ilk açıldığında uygulayacağımız başlangıç tavan 
ücretlerinin ABD Dolan bazında aşağıda verildiği şekilde olmasını, 

Anadolu Otoy.Ayr. D130 Devlet Yolu İlave Aks.Ücr. 
D130 Devlet Yolu Orhangazi Kavşağı (Cent/Km) 

Araç Araç Tipi Aks Kavş.Körfez Geç. (Cent/Km) 
Sınıf Köp. Geç. Dahil 

(Cent) 

l Motos ikle t I^OO 2}A-0 

Otomobil, 
Minübüs 
(3 kişiye kadar) 2 
Ceep 
Land Rover 

8 3 
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Küçük Otobüs 
(31 kişiye kadar) 2 
Kamyonet 
(3.5 Ton'a kadar) 

\<&oo 12. 

4 Otobüs . r\/\r\ 
(31 Kişiden fazla)2 $0OO 
ve Kamyon 

2 4 

5 Treyler 4 

01.01.1996 ABD cent'i, 

6 000 $6 10 

Bu tavan ücretlerinin Amerika Birleşik Devletlerindeki fiyat endekslerine göre her 
...bir. yılda bir defa olmak üzere idarenin onayı ile ayarlanması, 

kabul ve taahhüt ederiz.. 14.02.1996 

BOUYGUES S.A. 

l.Avenue Eugene Freyssinet 
78061 Saint Quentin en Yvelines - Cedex 
FRANSA 

Olivier BONNIN 
Menaier BOUYGUES 

/I SAaucapttal da F 1.160.713.700 
M T 1, avenue.Eugono Freysainot 
(// 70061 8t. 0UENTIN YVEUNE3 CEDEX 

W T? 30602311 
R.C.S. VtruütM D 672 015 248 

T<l$tBouygA689060F 

VİNSAN VEZİROĞLU İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
Cinnah Caddesi No: 12 
Çankaya 06690 Ankara 
TÜRKİYE 

Ahmet ÖZBE] MCelalettin Dİ 
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TEKLİF MEKTUBU 
ALTERNATİF 2 

14.02.1996 Tarihinde görevlendirilmesi yapılacak olan (Anadolu Otoyolu-Dilovası) 
Ayr.-Orhangazi ' (Körfez Geçişi Dahil) otoyolunun ve bağlantı yollannın 
projelendirilmesi, yapımı, bakımı, işletilmesi ve işletme süresi sonunda İDARE'ye 
bedelsiz ve kullanılabilir durumda devredilmesi işine ait görevlendirme belgelerini 
tamamen okuyup inceledikten sonra aşağıda imzası bulunan bizler bu işi; 

Yatırım Bedeli 01.01.1996 bazına göre en az (Faz 1 için) .!y!^.ODt.O...ÛÛ.Or 
ABD Doları ve (Faz 2 için) ..3>4^.ÛÛO..Û.O.CP./.rr..... ABD Dolan olacak şekilde, 

Yapım Süresi 

İşletme Süresi 

(Fazl) 
(Faz 2) 

(Fazl) 
(Faz 2) 

3 . 

3.O.. 
£.1. 

Olmak üzere toplam (Faz 1) 2?^> 
(Faz 2) £ . Ş 

yıl 
yıl 

yıl 
yıl 

yıl 
yıl 

ay, 
ay, 

ay, 
ay, 

ay, 
ay, 

olan görevlendirme süresi içerisinde yapmayı ve görev süresi sonunda Karayolları 
Genel Müdürlüğüne bedelsiz ve kullanılabilir durumda devretmeyi, 

Söz konusu otoyolun işletmeye ilk açıldığında uygulayacağımız başlangıç tavan 
ücretlerinin ABD Dolan bazında aşağıda verildiği şekilde olmasını, 

Araç 
Sınıf 

1 

2 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil, 
Minübüs 
(3 kişiye kadar) 
Ceep 
Land Rover 

Aks 

2 

Anadolu Otoy.Ayr. 
D130 Devlet Yolu 
Kavş.Körfez Geç. 
Kör. Geç. Dahil 
(Cent) 

/{.OD 

1ZOO 

D130 Devlet Yolu 
Orhangazi Kavşağı 
(Cent/Km) 

2,4-o 

8 ' 

İlave Aks.Ücr. 
(Cent/Km) 

— 

3 
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3 Küçük Otobüs 
(31 kişiye kadar) 2 y\Q0O 12. 3 
Kamyonet ' 
(3.5 Ton'a kadar) 

4 Otobüs 
(31 Kişiden fazla)2 Aç 00O 2 4 2> 
ve Kamyon 

5 Treyler 4 bOOO 3 6 1 0 

01.01.1996 ABD cent'i, 

Bu tayan ücretlerinin Amerika Birleşik Devletlerindeki fiyat endekslerine göre her 
h/C. yılda bir defa olmak üzere idarenin onayı ile ayarlanması, • 

kabul ve taahhüt ederiz. 14.02.1996 

BOUYGUES S.A. 

l.Avenue Eugene Freyssinet 
78061 Saint Quentin en Yvelines - Cedex 
FRANSA 

OlivierBONNIN ^ . g ç 
Menajer ;A Q U 1 İJÎ U & O 

8İ^capitald.F1.1^13.7(W 
1, avenuo.Eugfcnö ?W«*™i 
7806^ 8t. OUEN-HH YVEUNES CEDEX 

•tt 3060 23 t1 
RC.S.V.raalltosB 672 01534* 

T«exB6uygA680 060F 

VİNSAN VEZİROĞLU İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
Cinnah Caddesi No: 12 
Çankaya 06690 Ankara 
TÜRKİYE 

AhmetÖZBEK 
Tekmk>%Q0tâınatör 

M.Celalettin D 
Ta 



28 
B091TCÜ0I3G3 - 720-1 / C l\C \ 
î p ü t Körfez GÖREVLENDİRME KOMİSYONU ARA KARARI I 
Geç.Projesi 

j y . £ . ' - ' ^ 

Kamu Ortaklığı İdaresi Yatırım Programında 93E040270 Proje Numarası i l e 
yer alan (Anadolu Otoyolu-DilovasıJAyr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) 
Otoyolunda; 3465 sayılı Kanun ve 93/4186 sayı l ı Uygulama Yönetmeliği (Yap-
İşlet-Devret Modeli) esaslarına göre görevlendirme yapılması 31.05.1994 
tar ih ve 1347 sayılı Bakan Olur'u i l e uygun görülmüştür. 

Görevlendirmede uygulanacak ihale usul ve esasları 20.06.1995 tar ih ve 
1674 sayılı Bakan Olur'u bel i r lenmişt i r . 

Görevlendirmeye katılabilecek Firma Grubları 08.03.1995 tar ih ve 0634 
sayılı Bakan Olur'u i l e bel i r lenmişt i r . Görevlendirmeye katılmaları uygun 
görülen Firma Grublanmn t e k l i f l e r i n i 14.02.1996 günü saat 16:30'a kadar 
vermeleri istenmiştir. 

14.02.1996 günü saat 16:30'da Tekl i f Verme belgelerinde bel i r t i len 
yerde Komisyonumuz toplanmıştır. 

Sözkonusu Görevlendirme i ç in ; 

- BOUYGUES-VINSAN 
Firma Grubunun teklif verdiği,' 

- ANGLO-JAPANESE-TURKISH CONSORTIUM* 
Firma Grubunun niçin t e k l i f vermediğini açıklayan bir mektup verdiği, 

görülmüştür. 

BOUYGUES-VINSAN Firma Grubunun verdiği t e k l i f i n 15.02.1996 günü saat 
14:00'de açılmasına, incelenmesi ve değerlendirilmesi iç in ihale kararının 
başka güne bırakılması gerektiğine karar verilerek durum görevlendirme için 
t ek l i f verene sözlü olarak b i l d i r i l m i ş t i r . 14.02.1996 

İHALE KOMİSYONU BAŞKANI 

/ H N e j a t DERİCİ 
Hukuk Müşaviri 

•• üp> 
Özcan EROL 
Proje Teknik Şefi 

ÜYE 

Hikmet TUĞLU 
Otoy.D.Bşk.v. 

ÜYE 

.A. İhsan SANDIKÇI 
moy.Köp.Şb.Md.v 

ÜYE 

ÜYE 

Selahattin ŞAHİN 
Bütçe D.Bşk.v. 

ÜYE 

.A.İhsan SANDIKÇI H.Güven ULUSU H.Güven ULUS^ 
Otoy.Yap.Şb.Md. 

.eyla ÜNAL 
Ekonomik Analiz Şefi 
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HC.1AS3& 

GÖREVLENDİRME KOMİSYONU ARA KARARI I I 

(Anadolu Otoyolu-Dilovası)Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) 
Otoyolunda; 3996 sayılı "Bazı Yatırımların Yap-lşlet-Devret Modeli 
çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun" uyarınca yapılacak görevlendirme 
iç in alınmış olan 14.2.1996 gün ve 0301 sayı l ı Ara Karar uyarınca Komisyo
numuz 15.2.1996 günü saat 14.00'te eksiksiz toplanmıştır. 

Görevlendirme için t e k l i f veren BOUYGUES-VİNSAN Firma grubunun, Tekl i f i 
i l e i l g i l i Teklif belgelerini iht iva eden Dış ve. îç Zarf ları açılmıştır. 
Dış ve iç zarftaki belgelerin 20.06.1995 t a r i h l i davet mektubu i le Tekl i f 
Verme Şartnamesi Ci l t I Bölüm 2 Madde 2.1.2 ve 2.2'de be l i r t i l en belgeleri 
ihtiva e t t iğ i görülmüştür. 

Tekl i f in incelenmesi ve değerlendirilmesi için- komisyonun başka bir gün 
tekrar toplanmasına karar ver i lmiş t i r . ,15.02.1996 

~4) 
Çetin FIRAT 
Genel Müdür Yrd. 

afi 
Hikmet TUĞLU 
Otoy.Dai.Bşk.v. 

•9-' 
Selahattin ŞAtfİN 
Bütçe Dai.Bİk. 

ÜYE ÜYE ÜYE 

Nejat DERİCİ 
Hukuk Müşaviri 

Ali İhsan SANDIKÇI 
Otoy.Köp.Şb.Md.v. 

H. Güven ULUSU 
Otoy.Yap.Şb.Md. 

ÜYE ÜYE 
.—- >v 

Özcan EROL 
Proje Tek.Şefi 

Leyla ÜNAL 
Ekonomik Analiz Şefi 
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7. f. 1336 
B091TCK01303.720.1 / O K ) 2-
îzmit Körfez Geçişi 

GÖREVLENDİRME KOMİSYONU ARA KARARI I I I 

(Anadolu Otoyolu-Dilovası)Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) Otoyo
lunda yapılacak Görevlendirme i ç in , Ara Karar I I gereğince, toplanan komis
yonumuz yaptığı incelemede: 

Söz konusu otoyolda; 31.05.1994 tar ih ve 1347 sayılı Bakan Olur'u i l e , 
Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü 
Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve' İşlet i lmesi i l e görevlendirilmesi 
hakkındaki 3465 sayılı Kanun ve bu kanuna a i t 93/4186 sayıl ı Uyguluma Yönet
meliği esaslarına göre görevlendirme yapılmasının karar laşt ı r ı ldığı ancak 
Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-lş*let-Devret Modeli çerçevesinde Yaptı
rılması Hakkında 3996 sayı l ı Kanunun yürürlüğe girmesi üzerine görevlen
dirmenin bu kanun kapsamında yaptırılmasına karar verilerek ve bu konuda 
18.05.1995 tar ih ve 95/T-33 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararının al ın
dığı görülmüştür. 

Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında 3996 sayılı Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına 
i l i şk in 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında; 

"Belli İs tek l i ler Arasında Yapılan Görevlendirme 

Madde 13-İdare bu karar kapsamında gerçekleştireceği yatırım ve 
hizmetleri, diğer görevlendirme usulleri yerine, teknik y e t e r l i l i k l e r i 
ve mali güçleri İdarece kabul edilmiş en az üç is tek l i arasında kapalı 
tek l i f usulü i le yap t ı rab i l i r . 

Zorunlu nedenlerle üçten az istekliden t e k l i f almak gerektiği 
takdirde Yüksek Planlama Kurulundan iz in alınması şa r t t ı r . " 

hükmü yer almaktadır. 

Komisyonumuzun a ld ığ ı , 14.2.1996 tar ih ve 0301 sayılı Ara Kararı I i l e 
26.2.1996 tar ih ve 0320 sayıl] Ara Kararı H'de b e l i r t i l d i ğ i üzere görev
lendirme için sadepe tek bir firma grubu (BOUYGUES- VİNSAN Ortak Girişimi) 
t ek l i f vermiştir. 
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KARAR 
Komisyonumuza gelen teklif sayısının üçten az ve bir adet olmasından 

dolayı 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 13. maddesinin ikinci 
bendinde öngörülen durumun ortaya çıktığına ve bu nedenle de söz konusu 
teklifin değerlendirmeye alınabilmesi ve uygulama sözleşmesi görüşmelerine 
başlanabilmesi için Yüksek Planlama Kurulundan izin alınmasının gerekli 
olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir. 

İHALE KOMİSYONU BAŞKANI 

Çetin FIRAT 
Genei_Wödür Yrd. 

ÜYE 

Hikmet TUĞLU 
Otoy.Daı.Bşk.v. 

ÜYE 

•sOtfıİA 
Selahattin' ŞMÎN 
Bütçe Dai/.Bşk. 

ÜYE ÜYE ÜYE 

Nejat DERİCİ 
Hukuk Müşaviri 

A.ihsan SANDIKÇI 
Otoy.Köp.Şb.Md.v, 

H.Güven ULUSU 
Otoy.Yap.Şb.Md. 

ÜYE ÜYE 

;M 
Özcan EROL 
Proje Teknik Şefi Leyla ÜNAL 

Ekonomik Analiz Şefi 
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23.05.1996-DPT'den Görüş İstenmesi 
Tek bir teklif verildiğinden ve rekabet sağlanamadığından dolayı ön seçimi kazanan 6 

firma grubundan yeniden teklif alınması konusunda YPK'dan izin alınması için Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'na yazı yazılmıştır. 

B09İTCK01303.720.1. K ? f c 3 
İzmit Körfez Geçişinde -)-> ^,v.^j>*3^ 
Görevlendirme 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞINA 
(Yüksek Planlama Kurulu Sekreteryası) 

Kamu Ortaklığı İdaresinin 1993 Yı l ı Yatırım Programında 93E 040 270 DPT 
numarası i le yer alan ve İstanbul -İzmir Otoyolu ağırım bir kesimini teşki l 
eden (Anadolu Otoyolu-DHovası) Ayr. Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) 
yaklaşık 46 km.lik otoyolun; yapımı»bakımı»işletilmesi ve görev süresi 
sonunda Karayolları Genel Müdürlüğüne bedelsiz devri i ç in , 3465 sayılı Kanun 
ve 93/4186 sayılı Uygulama Yönetmeliği (Yap-îşlet-Devret Modeli) 
esaslarına göre, görevlendirme yapılması 26.05.1993 tar ih ve 1265 sayılı 
Bakan Olur'u i le uygun görülmüş olup Görevlendirmenin konusu ve görev yeri 
i le görevlendirmeye i l i ş k i n u$ul ve esasların bir kısmı 31.5.1994 tar ih ve 
1347 sayılı Bakan Olur'u i l e bel i r lenmişt i r . 

Söz konusu iç le i l g i l i önseçim i lanı 13.6.1994 ve 18.7.1994 t a r i h l i 
Resmi Gazetelerde yayınlanmıştır. Belgeleri i l e b i r l i k te yazılı başvuruda 
bulunan 10 (on) Firma Grubunun önseçim değerlendirmesi sonucunda yeter'M 
bulunan 6 (Al t ı ) Firma Grubunun görevlendirmeye katılması 08.03.1995 tar ih 
ve 0634 sayılı Bakan onayı i l e kesinlik kazanmıştır. 

Söz konusu iş in görevlendirilmesi i l e i l g i l i çalışmalar yürütülürken 
13.6.1994 tarihinde 3996 sayıl ı "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-
Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun" i l e 01.10.1994 
Tarihinde bu Kanun'un uygulama yönetmeliği yayınlanmıştır. 

Bunun üzerine söz konusu projenin 3996 sayılı Kanun Hükümlerine göre 
gerçekleştirilmesinin daha uygun olacağı düşünülerek, bu Kanunun 
4.maddesi uyarınca 31.10.1994 tarihinde Yüksek Planlama Kuruluna müracaat 
edi lmişt i r . Yüksek Planlama Kurulunun 18.05.1995 tarih ve 95/T-33 sayılı 
ka ran ' i l e (Anadolu Otoyolu-D1lovası)Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü dahil) 
Otoyolunun 3996 sayılı Kanuna göre Yap-îşlet-Devret Modeli i le 
yaptırılması iç in Karayolları Genel Müdürlüğü Yetki l i kı l ınmıştır . 

Çerçeve Sözleşme ve ekleri hakkında, Hazine Müsteşarlığının 16.05.1995 
tar ih ve 20116 say ı l ı , DPT Müsteşarlığının 15.05.İ995 ve 1782 sayılı 
yazıları 11e görüşleri alınmıştır. 

(Anadolu Otoyolu-Dilovası) Ayr.-Orha'ngazi (Körfez Köprüsü Dahil) otoyo
lunda yapılacak görevlendirmede; 31.5.1994 tarih ve 1347 sayılı Bakan 
Olur'unda be l i r t i l en usul ve esaslara ilaveten uygulanacak usul ve esaslar 
20.6.1995 tar ih ve 1674 sayıl ı Bakan Olur/u. i le belir lenmiştir. 
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(Anadolu Otoyolu-Dilovası) Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) otoyo
lunda yapılacak görevlendirmede; 31.5.1994 tar ih ve 1347 sayılı Bakan 
Olur'unda bel i r t i len usul ve esaslara ilaveten uygulanacak usul ve esaslar 
20.6.1995 tar ih ve 1674 sayılı Bakan Ûlur'u i l e belir lenmiştir.-

Önseçim sonucu yeter l i görülen 6 Ortak Girişime t ek l i f l e r i n i en geç 
14.12.1995 tarihinde teslim etmeleri iç in davet mektubu gönderilmiştir. 
Yapılacak ihale i le i l g i l i sorunları tartışmak üzere, Karayolları Genel 
Müdürlüğünde; 14.9.1995 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü, Maliye 
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı i l e Ortak Girişim y e t k i l i l e r i n i n katı ldığı toplantı
da önseçim sonucu yeter l i bulunan Ortak Gir işimlerin y e t k i l i l e r i , 3996 
sayılı Yap-İşlet-Devret kanunun 5.maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından 
açıklığa kavuşuncaya kadar ihalenin askıya alınmasını talep etmişlerdir. 
Ortak Girişimlerin talebi îdaremizce uygun bulunarak t e k l i f verme tar ih i 
14.02.1996 tarihine ertelemlşt ir . Tekl i f verme günü 14.02.1996 saat 16.00'ya 
kadar sadece BOUYGUES-VÎNSAN Ortak Girişimi t e k l i f vermiş diğer Ortak 
Girişimler ise görevlendirmenin ertelenmesini talep ederek t ek l i f vermemiş
lerdir . 

Bu işle i l g i l i olarak 14.2.1996 tar ih ve 0282 sayıl ı Genel Müdürlük 
Olur'u i le oluşturulan Görevlendirme Komisyonu, 2.5.1996 ta r i h l i ARA KARARİ 
I I I 'de gelen tek l i f sayısının üçten az ve b i r adet olmasından dolayı 
94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 13.maddese göre söz konusu tek l i f i n 
değerlendirmeye alınabilmesi ve uygulama sözleşmeleri görüşmelerine 
başlanabilmesi için Yüksek Planlama Kurulundan iz in alınmasının gerekli 
olduğu doğrultusunda oybi r l iğ i i l e karar almışt ı r . 

Bu duruma göre t ek l i f l e r i n değerlendirilmesine ve mukayesesine esas 
olacak kr i ter ler in sağlanamadığı ayrıca görevlendirme iç in gerekli rekabet 
ortamının yaratılamadığı görülmektedir. 

Bu nedenle, Tam bir rekabet ortamının sağlanabilmesi, t ek l i f l e r i n 
değerlendirilmesi ve mukayesesinde baz teşki l edecek kr i te r le r in bel i r len
mesi amacı i le 94/5907 sayıl ı Bakanlar Kurulu Kararının "Pazarlık usulünde 
Görevlendirme" Madde 14'ün uygulanması buna göre ön seçimi kazanan, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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1- ANGLO JAPANESE-TURKISH CONSORTIUM 
2- I.B.K.O. CONSORTIUM 
3- ÎZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ VE OTOYOLU A.'Ş. 
4- İZMİT BAY CROSSING CONSORTIUM 
5- BOUYGUES-VİNSAN 
6- İZMİT BAY CROSSING GROUP 

6 (altı) firma grubundan yazılı teklif alınması ve teklif veren 
BOUYGUES-VİNSAN Firmasının teklifinde yer alan ve İdare güzergahına göre 
verilen 4 yıl (Dört yıl) yapım artı 30 yıl (Otuz yıl) işletme süresi olmak 
üzere toplam 34 yıl (Otuzdört yıl) tavan olmak üzere görevlendirmenin 
Pazarlık usulü ile yaptırılması için Yüksek Planlama Kurulundan izin 
alınması hususunda gereğini rica ederim. 

/3 
/ Mehmet £tf/MlE EKLER: 

EK.-1 26.5.1993 tarih ve 1265 sayılı 
Bakan Olur'u 

EK-2 31.05.1994 tarih ve 1347 sayılı 
Bakan Olur'u 

EK-3 8.3.1995 tarih ve 0634 sayılı 
Bakan Olur'u 

EK-4 20.6.1995 tarih ve 1674 sayı İv 
Bakan Olur'u 

EK-5 Görevlendirme Komisyonu ara kararı III 

Prj.Tek.Şefi 
Şube Müdürü 
Dai.Bşk.v. 
Genel Müdür Yrd. 
Genel Müdür 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar 

~&r- Ö.EROL H.PİŞKİN 
Hikmet TUĞLU 
Ç. FIRAT 
Y.KÖK İ.AKMERMER Ö.ALTAN 

itö/5/1996 O-* 
//3/57/1996 
t$/S71996 &P 
/^AS/1996 u,r 
fifîC/19.96 İ Î * - ^ _ V 

! EyreK Geliş 
i a/.ı./!îcC3«t>5^Li 

i ? v ^ . / : ^ . \ i e > ~ 
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T.C. 
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

SAYI : B091TCK0.01-03/ 
KONU: 

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA 

16.02.1996 tarihinde yapılan (Anadolu Otoyolu-Dilovası) Ayr.-Orhangazi 
(Körfez Köprüsü Dahil) Otoyoluna ait görevlendirme için sadece BOUYGUES-
VİNSAN Ortak Girişimi teklif vermiş olup bu durum Görevlendirme 
Komisyonumuzun 14.02.1996 tarih ve 0301 sayılı Ara Karar I ile 26.02.1996 
tarih ve 0320 sayılı Ara Karar ll'de belirtilmiştir. 

Komisyonumuz 03.05.1996 tarihinde tekrara toplanmış ve verilen teklif 
sayısının üçten az ve bir adet olmasından dolayı 94/5907 sayılı "Bazı Yatırım ve 
Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 
sayılı Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Karar"ın 13. Maddesine 
göre sözkonusu teklifin değerlendirilmeye alınabilmesi ve uygulama 
sözleşmesi görüşmelerine başlanabilmesi için Yüksek Planlama Kurulu 
Kararının alınmasının gerektiğine oT birliği ile karar verilmiştir. 

Durum gereği için bilgilerinize arz olur. 

/u*-**«- / | ) 

GörevlendirmeJ<omJsyonu Başkanı 

«/Su/a*? y^rjiM ££<2^ d*£*ÂA~>? 
J^Jİ S^j^^- <£<2sv&*&- /AcU&^f^— 

&â?/itf~>M<rLiu_ / & 
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24.07.1996-DPT Görüşü 

Devlet Planlama Teşkilat» Müsteşarlığı'nın İdarenin sonuç alamadığı bir 

görevlendirme usulü yerine yeni bir usule başvurma yetkisine sahip olduğunu belirten yazısı. 

* DPT / BAŞBAKANLIK 
V N l M ^ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 

MÜSTEŞARLIĞI 
(Yüksek Planlama Kurulu Sekreteryası) 

,. • 9tta^ 1 4 TEMMUZ 1998 
izmit Körfez Geçişinde 

Konu: Görevlendirme. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA 

±LGÎ : a) 23,5.1996 tarih ve £0863 sayılı yazınız. 
b) Hazine Müsteşarlığı'nın 27.6.1996 tarih ve 26566 sayılı 

yazısı. 
tlgi'de kayıtlı yazıyla, ıs.5.1995 tarih ve 95/T-33 sayılı 

Kurul Kararı ile 3996 sayılı Kanuna göre Yap-Işlet-Devret modeli 
ile yaptırılmasına Karar verilen (Anadolu Otoyolu-Dilovasi) Ayr.-
orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) Otoyolu projesinde ihale 
işlemlerinin başlatıldığı, ancak, sadece bir firmanın teklif 
vermesi nedeniyle, tekliflerin değerlendirilmesine ve 
mukayesesine esas olacak rekabet ortamının yaratılabilmesi için, 
önseçimle belirlenen 6 firma grubu ile 94/5907 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararının 14. maddesine dayanarak görüşmelerin pazarlık 
usulüne göre sürdürülebilmesi konusunda Kurul Kararı alınması 
talep edilmektedir. 

Bilindiği üzere, sözkonusu projenin YİD modeli ile 
yaptırılabilmesi konusunda Karayolları Genel Müdürlüğüne yetki 
veren 95/T-33 sayılı Kurul Kararında, görevlendirme usulü 
hakkında bir belirleme yapılmamıştır. 94/5907 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararının 15, maddesinin son fıkrasında ise "İstekli 
çıkmadığa veya tekliflerin uygun görülmediği hallerde, idare aynı 
yatırım ve hismetler için bu Kararda öngörülen usullere yeniden 
başvurmakta serbesttir" hükmü yeralmaktadır. Bu madde 
çerçevesinde îdare sonuç alamadığı bir görevlendirme usulü yerine 
yeni bir usule başvurma yetkisine sahiptir. 
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T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Sayfa ( ) 

Bu nedenle, İdarenin yeni bir görevlendirme usulüne 
başvurmakta serbest olduğu ve bunun için yeni bir Kurul Kararın 
gerekli olmadığı düşünülmektedir. 

Konuyla ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı"ndan alınan ilgi 
(b) görüş yazısı ekli olarak gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

û? 
Cfeoir X . . 
£3&ı:ı'».-.ı M 

EK : İlgi (b) görüş yazısı. 

Necati ÖZFIRAT 
Müsteşar 

GHNEL MÜDÜRLÜK BÜROSU 

TAMU SAYI 

f fi
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T.C 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

yi* vı 
B.02.1.PM.0.YSGM.00.01/F.C/ 27.06.96* 2 6 5 6 6 ' 

DEVLET PLANLAMA TEŞKÎLATI MÜSTEŞARLIĞINA 
(Yüksek Planlama Kurulu Sekreteryası) 

•İLGİ : 29 Mayıs 199G tarih ve G.1.5-(1GS)-13G-9G-1962 sayılı 
yazınız. 

İlgi yazınızla 18.S. 1995 tarih ve 95/T-33 sayılı Kurul 
Kararı ile 399G sayılı Kanuna göre Yap-îşlet-Devret Modeli ile 
yaptırılmasına karar verilen (Anadolu Otoyolu-Dilovası) Ayr.-
Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesinde 94/5907 
sayılı Bakanlar Km/ulu Kararının 14.maddesine istinaden pazarlık 
usulü ile görevlendirme- yapılması hususunda Yüksek Planlarca 
Kurulu (YPK)Kararı istihsali hakkında görüşümüz sorulmaktadır. 

İlgi- eki Bayındırlık ve takan Bakanlığı Karayolları Genel 
Müdürlüyü yazısında YPK Kararı istihsali gereği, söz konusu Genel 
Müdürlükçe oluşturulan komisyonun 399G sayılı Kanunun Uygulama 
Usul ve Esaslarına ilişkin 94/15907 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararının 13. maddesine göre vermiş olduğu karara dayandırılmak
tadır . 

Adn. geçen madde, zorunlu nedenlerle üçten az istekliden 
teklif almayı gerektirdiği takdirde YPK'ndan izin alınmasını yart 
koymaktadır. 

Oysa sözkonuâu genel müdür)ük görevlendirmeyi 94/5907 sayılı 
Kararın 14, maddesine güre yapmak istemekte ve ön seçimi kazanan 
G firma grubundan teklif almayı planlamaktadır. 

Ayrıca' aynı Bakanlar Kurulu kararının görevlendirme usulleri 
ile ilgili 11. maddesinde "Görevin gereğine göre bu usullerden 
(Kapalı teklif usulü, belli istekliler arasında kapaLı telsJif 
ıısulu, pazarlık usu^ü) hangisinin uygulanacağı idarece tespit 
edilir hükmüne yer verilmiştir. 

3u itibarla adı geçen proje kapsamında görevlendirme 
yapılması için YPK Kararının istihsaline gerek olmayacağı 
düşünülmektedir, 

Bilgilerinize afz ederim. 

MÜSTEŞAR ADINA İ £v • I •'•'•••• 

/ 

3ı 

'İ"7İ6.?6T"o755"ç | £nv« GüfeteV \ 
u / y 0 D 1 Genel Hüaas» 

nü Bulvan 
İAo10 B ALG AT / ANKARA. 

Santral ; (312)212 83 00 Faks; (312)212 37 26 
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II- İHALE: 

31.7.1996-Yeniden Teklif Alinmasi İçin Genel Müdürlük Olur'u 

Ön seçimi kazanın 6 istekli firma grubundan yeniden teklif alınması için 31.7.1996 

tarih ve 1312 sayılı Genel Müdürlük Olur'u alınmıştır. 

T.c 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI 

Ktrayolkn Genel Müdürlüğü 

B091TCK01303.720.1. / ( 3 İ 2 . 
SAYÎznrit Körfez Geçişinde 
^görev lend i rme 

GjENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA 

Kamu Ortak l ığ ı İdares in in 1992 Y ı l ı Yat ı r ım Programında 92E 040 270 OPT 
numarası i l e yer alan ve İs tanbu l - İzmi r Otoyolu ağının b i r kesimini t eşk i l 
aaen .(Anadolu Otayolu-Oi lovası) Ayr. Orhangazi .(Körfez Köprüsü Dahi 1J 
yaklaşık 46 km.l ik o toyo lun; yapımı . bak ım ı . i ş l e t i lmes i ve görev süresi 
sonunda Karayol ları Genel Müdüriüûüne bedelsiz devr i i ç i n . 3465 say ı l ı Kanun 
ve 93/4186 say ı l ı Uygulama Yönetmeliği (Yap-tş let-Oevret Moaeiıj 
esaslarına göre, görevlendirme yapılması 26.05.1993 ta r i h ve 1265 say ı l ı 
3aKan Olur 'u i l e uygun görülmüş olup Görevlendirmenin konusu ve görev yp.r: 
i l e görevlendirmeye i l i ş k i n usul ve esaslar ın b i r kısmı 31.5.1994 t a r i h ve 
1247 say ı l ı Bakan O lu r 'u i l e b e l i r l e n m i ş t i r . 

Söz konusu i ş le i l g i l i önseçim i l a m 13.5.1994 ve 13.7.1994 t a r i h l i 
Sesmı Gazetelerde yay ın lanmış t ı r . 8e lge le r i i l e b i r i i k t e yazı 11 başvuruda 
bulunan 10 (on) r i rma Grubunun Önseçim değerlendirmesi sonucunda y e t a r l i 
^ulunan 5 ( A l t ı ) Firma Grubunun görevlendirmeye katı lması 08.03.1995* ta r ih 
/e 0624 -sayı h BaKan anayı i l * kesini ik "uzanmışt ı r . 

Söz konusu i ş i n görev lendi r i lmesi i l e i l g i l i çalışmalar, yürütülürken 
•2.5.1994 tar i f imde 3996 say ı l ı "Bazı Yatır ım ve Hizmetler in Yao-(ş!et -
Devret Modeli Çerçevesinde Yap t ın İması Hakkında Kanun' n e 01.10.199*1 
Tarihinde bu Kanûn'un uygulama yönetme!igi yay ın lanmış t ı r . 

Bunun üzerine söz konusu orojenin 2996 s a y ı l ı Kanun .Hükümlerine göre 
gerçek leş t i r i lmes in in daha uygun olacağı düşünülere*, bu Kanunun 
4..naddesi uyarınca 31.10.1994 tanh inde Yüksek Planlama Kuruluna müracaat 
e d i l m i ş t i r . Yüksek Planlama Kurulunun 18.05.1995 t a r i h ve 95/T-22 say ı l ı 
kararı i l e (Anadolu Otoyalu-Oi iovası)Ayr. -0rnangazi (Körfez Köprüsü dah i l ) 
Otoyolunun 3996 s a y ı l ı Kanuna göre Yap-Iş let-Oevret Modeli i l e 
vaot ınİması i ç in Karayo l la r ı Genel Müdürlüğü Y e t k i l i k ı l ı n m ı ş t ı r . 

Çerçeve Sözleşme ve ek le r i hakkında, Hazine Müsteşar l ığının 16.05.1995 
ta r ih ve 20116 s a y ı l ı , DPT Müsteşar l ığının 15.05.1995 ve 1782 say ı l ı 
yazıları i l e aörüsİpH al ınmif fu. * * 

2L/Jİ/ 



- 4 0 -

(Anadolu Otoyolu-Dilovası) Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) otoyo
lunda yapılacak görevlendirmede; 31.5.1994 tar ih ve 1347 sayılı Bakan 
01 ur'unda be l i r t i len usul ve esaslara ilaveten uygulanacak usul ve esaslar 
20.5.1995 tar ih ve 1674 sayılı Bakan Olur'u i l e bel i r lenmişt i r . 

Önseçim sonucu yeter l i , görülen 6 Ortak Girişime tek l i f l e r in i en geç 
14.12.1995 tarihinde teslim etmeleri iç in davet mektubu gönderilmiştir. 
Yapılacak ihale i le i l g i l i sorunları tartışmak üzere", Karayolları Genel 
Müdürlüğünde; 14.9.1995 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü, Maliye 
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı i l e Ortak Girişim y e t k i l i l e r i n i n katıldığı toplantı
da önseçim sonucu yeter l i bulunan Ortak Gir işimlerin y e t k i l i l e r i , 3996 
sayıi.ı Yap-İşlet-Devret kanunun 5.maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından 
açıklığa kavuşuncaya kadar ihalenin askıya alınmasını talep etmişlerdir. 
Vtak Girişimlerin talebi (daremizce uygun bulunarak tek l i f verme tarihi 
14.02.1996 tarihine ertelemiştir. Teklif verme günü 14.02.1996 saat 16.00'ya 
kadar sadece SOUYGUES-VİNSAN Ortak Girişimi t e k l i f vermiş diğer Ortak 
Girişimler ise görevlendirmenin ertelenmesini talep ederek tek l i f vermemiş
lerdir . 

3u işle i l g i l i olarak 14.2.1996 tarih ve 0232 sayılı Genel Müdürlük 
Olur'u i le oluşturulan Görevlendirme Komisyonu, 2.S.1996 tar ih l i ARA KARARI 
İU'de gelen tek l i f sayısının uçtan az ve b i r adet olmasından dolayı 
94/5907 sayılı ' Bakanlar Kurulu Kararının U.maddese göre söz konusu tek l i f in 
değerlendirmeye alınabilmesi ve uygulama . sözleşmeleri görüşmelerine 
başlanaoılmesı için Yüksek.Planlama Kurulundan izin alınmasının gerekli 
ÜİCUÛU doğrultusunda oybir l iğ i i le karar almıştır . 

Bu duruma göre tek l i f l e r in değerlendirilmesine ve mukayesesine esas 
olacak kr i ter ler in saglanamaoıgı ayrıca görevlendirme için gerekli rekabet 
•-"•tamının yaratılamadıgı görülmektedir. 

3u nedenle, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-tşlet-Devret Modeli çerçeve 
sinde Yaptırılması Hakkında 3996 sayıîî Kanun'un Uygulama Usul ve 
Esaslarına i l i şk in 5907 sayılı Kararının 15.maddesi uyarınca Görevlendirme 
Komisyonunun bu kararının iptal edilmesini, tan» 'bir rekabet ortamının 
sağlanabilmesi ve tek l i f l e r i n değerlendirilmesi ve mukayesesinde baz teşkil 
edecek kr i ter ler in belirlenmesi amacı i le 3n seçimi kazanan, 
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1 - ANGLO JAPANESE-TURKISH CONSORTIUM 
2- I . B . K . O . CONSORTIUM 
3- İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞt VE OTOYOLU A . Ş . 
4- İZMÎT BAY CROSSING CONSORTIUM 
5- BOUYGUES-VİNSAN 
6- İZMİT BAY CROSSING GROUP 

• 6 ( a l t ı ) i s t e k l i firma"grubundan g ö r e v l e n d i r m e ' i ç i n y e n i d e n y a z ı l ı 
t e k l i f a l ı n m a s ı n ı "OLUR" e m i r l e r i n e arz eder im. 

Gül ten YALÇIN 
Oaire Başkanı a. 

EKLER: Otoyolu Proje Şubes i Müdürü 

ESC-l 2 6 . 5 . 1 9 9 3 t a r i h ve 1265 s a y ı l ı 
8akan Olur 'u 

EK-2 3 1 . 0 5 . 1 9 9 4 t a r i h ve 1247 s a y ı l ı 
Bakan Olur 'u 

EK-2 3 . 3 . 1 9 9 5 t a r i h ve 0624 s a y : ı , 
Bakan Olur 'u 

EK-4 2 0 . 3 . 1 9 9 5 t a r i h ve 1674 s a y ı l ı 
Bakan Olur'u 

EK - S Görevlendirme Komisyonu a r ı K a r a r ı - I I I 

O L U R 
31 lû r/1996 

- * £ £ 

Yaman KÖK 
Genel Müdür 
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VİNSAN A.Ş.. J.&/8/İSM 
Cinnah Cad. No:12 
06690 ANKARA 
FAX: 0 (312) 468 59 64 

DAVET MEKTUBU 

ÎLGÎ: a) 20.06.1995 gün ve 1683. sayılı Davet Mektubu. 
b) 09.08.1996 gün ve 1381 sayılı yazımız. 
c) 14.08.1996 günlü yazınız. 

İstanbul-İzmir Otoyolu ağının bir kesimini teşki l eden yaklaşık 44 km. 
uzunluğundaki (Anadolu Otoyolu-Dilovası) Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü 
dahil) otoyolunda, önseçimi kazanan firma gruplarına mevcut hukuki şartlara 
bağlı olarak ve i l g i (a) davet mektubunda be l i r t i l en şartlarda yeniden 
davet mektubu gönderilmesi karar laşt ı r ı lmışt ı r . 

Kısaltılmış adı BOYGUES-VÎMSAN olan firma grubunuzun 14 Ağustos 1996 
günlü yazısı i l e 14 Şubat 1996 tarihinde verilmiş bulunan tek l i f i n i z in 
geçerli olduğu bi ld ir i lmektedir . Ancak, bu t ek l i f i n i z i n ekte verilen Teklif 
Mektubu örneğine uygun olarak yeniden tanzim edilerek en geç 4 Aralık 1996 
Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyolları 
Dairesi Başkanlığı Yücetepe-ANKARA adresine teslim edilmesi gerekmektedir. 

Daha önce Genel Müdürlüğümüzden temin edilen Görevlendirme belgeleri 
içerisinde bulunan proje paftalarında küçük bir değişikl ik meydana gelmiş 
olup, buna a i t 2 adet revize proje paftası ekte gönderilmektedir. Bunun 
dışında, daha önce verilen Görevlendirme belgelerinde herhangi bir 
değişikl ik bulunmamaktadır. 

Tek l i f ler , 4 Aralık 1996 günü saat 16:30 da Karayolları Genel Müdürlüğü 
Otoyolları Dairesi Başkanlığı B Blok Kat 3 de toplanacak Görevlendirme 
Komisyonunca is tek l i l e r in veya bunların kanuni temsilcilerinden hazır 
bulunanların huzurunda açılacaktır. 

Gereğini rica ederim. 

NtettanKüY ^~"^ 
rmrn. Gefts^ Müdür 

EK-1 Tekli f Mektubu Örnetfi 
EK-2 Revize Proje Paftalar (2 ad.) 
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28 08 1996-Yeniden Davet Mektubu Gönderilmesi 
28.ua. lyyo ortnderilerek 4 12 1996 tarihinde teklif vermeleri 

6 firma grubuna davet mektubu gönderilere* 4 . ı z . ı ^ 

SAYI 

KONU 

istenmiştir. 

B093TCK013 
İzmit Körfez Geçişi için 
Görevlendirmeye Davet 

İ9./A/w^> 

VİNSAN INCORPORATED 
Cinnah Cad. No:12 
06690 ANKARA 
Fax: 0 (312)' 486 59 64 

DAVET MEKTUBU 

İLGİ:14.3.1995 Tarih ve 0707 sayılı yazımız. 

1995 y ı l ı Yatırım Programında 93E040270 DPT NO. i le ' yer alan ve 
İstanbul-İzmir otoydu açının bir kesimini teşki l eden yaklaşık 44 km. 
uzunluğundaki (Anadolu Otoyolu-Dilovası) Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü 
Dahil) otoyolu için yapılacak görevlendirme konusunda kısaltılmış adı 
BOYGUES VİNSAN olan grubunuzun yeter l i görüldüğü i l g i yazımızla b i ld i r i lm iş t i 

Söz konusu işin görevlendirmesi i l e i l g i l i çalışmalar 3465 sayılı kanun 
ve 93/4186 sayılı uygulama yönetmeliği esaslarına göre yürütülürken 3996 
sayılı "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-lşlet-Devret Modeli çerçevesinde 
yaptırılması hakkında kanun" i le bu kanunun 94/5907 sayılı uygulama 
usul ve esasları yürürlüğe gi rmişt i r . 

Bu i t ibar la (Anadolu otoyolu-Dilovası) Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü 
Dahil) otoyolunda yapılacak görevlendirmede 3996 sayı l ı Kanun i le bu 
kanunun 94/5907 sayılı uygulama usul ve esaslarının uygulanması kararlaş
t ı r ı lm ış t ı r . 

Görevlendirme Belgeleri Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyolları Dairesi 
Başkanlığından 50.000.000-TL (EllimilyonTürkLirası) karşılığında temin 
ed i leb i l i r . 

Tekl i f in iz i ekte verilen Teklif-Mektubu örneğine uygun olarak en geç 
14.12.1995 perşembe günü saat 16.00 ya kadar Karayolları Genel Müdürlüğü 
Otoyolları Dairesi Başkanlığı Yücetepe-ANKARA adresine teslim etmeniz 
gerekmektedir. 

Tekl i f Belgelerini ihtiva eden İç Zarf ve Dış Zarf aşağıdaki şekilde 
hazırlanacaktır. 

İç Zarf: 
İç Zarfta sadece Tekli f Mektubu bulunacaktır. Tekl i f Mektubu (Örneği 

*»kte ver i lmişt i r . ) gerekli- şekilde doldurulup kanuni miktarda pul 
^apıştırı ldıktan ve t ek l i f sahipleri tarafından imzalandıktan sonra * iç 
zarfa konacak ve zarf kapatılıp mühürlenecektir. Zarfın üzerine "TEKLİF 
ZARFI" ifadesi i l e t ek l i f verenin adı ve arirocî yanlacat+ır-

http://28.ua
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Dış Zarf: 

Dış Zarfta aşağıdaki belgeler bulunacaktır. 

1- tç Zarf 2- Davet Mektubu 3- Geçici Teminat Mektubu 4- Şirket kurma taahhütnamesi (Sermaye dağıtımı belirtilerek) 5- yek?!?**-"'1? ve imza Sirkülerleri 6- Kredi Niyet Mektubu 
7- Kavvûr.. T.Lporu ve Ön İş Programı 8- Fizibilite Raporu ve Yatırım Maliyet Raporu 9- Teklif Verme Belgeleri 10- Uygulama Sözleşmesi Çerçeve özeti 11- Uygulama Sözleşmesi Çerçeve Özeti ile ilgili şirket tarafından önerilen değişiklikler ve ilaveler 12- Teknik Şartnameler (idare tarafından verilen) 13- Ekler (İdare tarafından yapılan düzeltme, değişiklik ve açıklamalar) (Eğer varsa) 14- Projeler (İdare tarafından verilen ve şirket tarafından hazırlanan projeler) 

Bu bendin 7,8,9,10,11,14 sıralarında belirtilen belgelerin her sayfası teklif sahiplerince imza edildikten sonra,bu maddede yazılı diğer belgeler (İÇ zarf dahil) ile birlikte dış zarfa konularak zarf kapatılacak ve mühür mumu ile mühürlenecektir. 
Dış Zarfın üzerine aşağıdaki ifade yazılacaktır. 
"DİKKAT İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ YAPIM, BAKIM, İŞLETME VE DEVİR İŞİNİ 'AİT TEKLİF ZARFIDIR.. BU İŞLE GÖREVLİ . GÖREVLENDİRME • KOMİSYONU DIŞINDA BAŞKALARI TARAFINDAN AÇILMASI YASAKTIR VE KOVUŞTURMAYI GEREKTİRİR." 
Dış. zarfın sol üst köşesine teklif verenin, ismi yazılacaktır. Posta ile gönderildiği takdirde başka bir zarf içine" konularak üzerine aşağıdaki adres yazılacak ve iadeli taahhütlü olarak postalanacaktır. Postadaki gecikmeler İDARE tarafından dikkate alınmayacaktır. 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OTOYOLLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİR KÖRFEZ GEÇİŞİ YAPIM, BAKİM, İŞLETME VE DEVİR İŞİ GÖREVLENDİRME KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA-ANKARA 
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Teklifiler, 14.12.1995 günü saat 16:30 da Karayolları Genel Müdürlüğü 
Otoyollan Dairesi Başkanlığı B Blok Kat 3 de toplanacak Görevlendirme 
komisyonunca isteklilerin veya bunların kanuni temsilcilerinden hazır 
bulunanların huzurunda açılacaktır. 

Görevlendirme Komisyonu Başkanlığına teslim edilen teklifler herhangi 
bir nedenle geri alınamaz. 

îdare Görevlendirmeyi yapı? yuzzzzzktz serb&sui r. Teklif verenler bu 
hususta herhangi bir hak ve tazminat l^eMnde bulunamazlar. 

Teklifinizldare tarafından en uygun teklifi olarak seçilmesi halinde: 

- Görüşmelere davet yazısının tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 
15 gün içinde çerçeve sözleşmesini imzalamanız, 

- Uygulama sözleşmesine ilişkin müzakereleri üç ay içinde tamamlamanız, 

gerekmektedir. 

Gereğini rica ederim. 

EKLER: 

EK-1: Teklifi Mektubu Örneği 

T A R İ H 
/_J1M. Memut 

'"zajumjntf 
ZLJİ99. ?£. ^ 2 ü d . : 

lETS^y^ - .... 
SbTfi jÜsV ^cne' Wttdû» l 'İİ ' .„ 
— i .«./!"• c'nel M°J n t . .-j 

/J99. Müıtn»! Y"^:M 

/ 1/199. MO»ıt»*« 1. . . . . . 

: — 

PARAF 

...Q..£ 

a,: 
. ar 
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TEKLÎF MEKTUBU ÖRNEĞİ 

14.12.1995 Tarihinde görevlendirmesi yapılacak olan (Anadolu Otoyolu-
Dilovası) Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) otoyolunun ve bağlantı 
yollarının projelendirilmesi, yapımı,,bakımı,işletilmesi ve işletme süresi 
sonunda ÎDARE'ye bedelsiz ve kul lanı labi l i r durumda devredilmesi işine ait 
görevlendirme belgelerini tamamen okuyup incelendikten sonra aşağıda imzası 
bulunan bizler bu i ş i ; 

Yalının Bedeli 1.1.1996 bazına göre en az ABD Doları olacak 

şekilde, 

Yapım Süresi yıl ay, 
İşletme Süresi yıl ay, 
Olmak özere toDİam v ı ay, 

olan görevi er"4'•"""T rv-er- içerisinde yapmayı ve görev süresi sonunda 
-ayol!arı Genel Müdürlüğüne bedelsiz ve kullanılabilir durumda 

devretmeyi, 
Söz konusu otoyolun işletmeye ilk açıldığında uygulayacağımız başlangıç 

tavan ücretlerinin ABD Doları bazında aşağıda verildiği şekilde olmasını, 

Araç Araç Tipi 
Sınıfı 

1 Motosiklet 

Anadolu Otoy.Ayr. 
D130 Devlet Yolu 

Aks Kavş.Körfez Geç. 
Kop.Geç.Dahil 
(Cent) 

D130 Devlet Yolu 
Orhangazi Kavş. 
(Cent/Km) 

îlave Aks.Ücr. 
(Cent/Km.) 

2 Otomobil, 
Minübüs(3 Ki
şiye kadar) 2 
Ceep 
Land Rover 

3 Küçük Otobüs 
(31 Kişiye 
Kadar) 2 
Kamyonet (3,5 
Ton'a kadar) 
Otobüs (31 Kişi
den fazla) ve 2 
Kamyon 
Treyler 

1 
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Bu tavan ücretlerinin Amerika Birleşik Devletlerindeki fiyat endekslerine 
göre her yılda bir defa olmak üzere idarenin onayı ile ayarlan
masını, 

kabul ve taahhüt ederiz. 

Tari h 
Şirket Adı ye Adresi eri 

Teklifi İmzalamaya Yetkili Kişilerin Adları ve Görevleri: 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

B091TCK01303-720.1 /{ 2) 6 $• 
iAYiizmit Körfez Geçişi iç in 
KONlM t!^.?İ lL^İl l fI e rİn .1.2)./ ....U/ 199 

verilmesi 

GARANTİ KOZA İNŞAAT SANAYİ VE TİC.A.Ş. 
Kısıklı Cad.No:28 
81180-Üsküdar/İSTANBUL 
FAK: 0 (216) 343 67 87 

İstanbul-İzmir Otoyolu ağının bir kesimini teşkil eden yaklaşık 44 km. 
uzunluğundaki (Anadolu Otoyolu-Dilovası) Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü 
dahil) otoyolu için 4 Aralık 1996 tarihinde yapılacak görevi endirmeya Firma 
Grubunuz teklif vermek üzere davet edilmiştir. 

Sözkonusu Otoyol ile ilgili tekliflerin, aşağıda bellirtilen 
alternatiflerin göz önüne alınarak verilmesi gerekmektedir. 

Alternatif 1: İşin tamamı için teklif 
Alternatif 2: Yalova Devlet Yolu üzerindeki kavşak dahil kavşağın 

kuzeyinde kalan işlerin tamamı için teklif 
Alternatif 3: Yalova Devlet Yolu üzerindeki kavşak hariç kavşağın 

güneyinde kalan işlerin tamamı için teklif 
İdare, işin tamamına veya belirli bir kısmına tekabül eden teklifleri 

değerlendirmeye almakta serbesttir. 
Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 

-idt 
Yaman' Ki ölü: 

Genel MDdflr 
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4.12.1996-Tekliflerin Alınması 

İhaleye 

- ANGLO-JAPANESE-TURKISH CONSORTIUM 

- IBKO CONSORTIUM 

- BOUYGUES-VİNSAN CONSORTIUM 

Teklif vermişlerdir. 

ANGLO-JAPON TÜRK KONSORSİYUMU 

Türkiye Cumhuriyeti 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 
06100 Yücetepe 
Ankara 
Türkiye 

Genel Müdür Sayın Yaman Kök Dikkatine 

6 Şubat 1996 

Sayın Baylar, 

İzmit Körfez Geçişi Projesi-Teklif Önerisi 

28 Ağustos 1996 (1472 no'lu) ve daha önceki 20 Haziran 1995(1681 no'lu) mektubunuza 
istinaden, Yap-İşlet-Devret temelinde İzmit Körfez Geçişi Projesi'ni üstlenmek için Anglo-
Japon Türk Konsorsiyumu'nun 6 kopya (bir orijinali içeren) Teklif önerisi'ni sunmaktan 
mutluyuz. 

Teklif önerimiz; mali danışmanlarımız, Kleinwort Benson, ve lider düzenleyici bankalarımız, 
Dai-Ichi Kangyo Bank ve ING Barings'in kesin desteğini de içermektedir. 

Bu grubun üyeleri, son zamanlarda tüm dünyada inşa edilmiş olan, Honshu Shikoku 
köprüleri, Tsing Ma Köprüsü, Humber Köprüsü ve her iki Boğaz Köprüsü gibi çoğu uzun 
açıklıklı asma köprünün yapımından sorumlu olmuştur. Üyeler, ayrıca, dünyadaki YİD 
bazında yapılan en başarılı altyapı projelerinin bazılarından da sorumlu olmuştur. Bunlar, 
Queen Elizabeth II Köprüsü (BK), Tates Cairn Tüneli (Hong Kong), Mİ Al Bağlantı Yolu ve 
Vasco da Gama Köprüsü*nü(Portekiz) içerir. 

önerilerimizi oluştururken örnek öneri formunun (28 Ağustos tarihli mektubunuz Ek-2) 
gereksinimlerini ve KGM'nin uyumlu öneri olarak kabul etmeye, hazır olduğunu söylediği 
alternatifleri önerdiği 19 Kasım 1996 (1969 no'lu) mektubunu göz önüne aldık RFP Cilt 1 
Bölüm 2.1v

 !de tanımlanan öneri teslimi için zorunlu gereksinimlere uyduk ve 30 Mayıs 1995 
tarihli "Uygulama Anlaşması Çerçeve Taslağı"nı da gözden geçirdik. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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Bu üst mektupla firmamızın KGM Alternatif 2 için Teklif Önerisi Formu'nu ekliyoruz. Bu 
öneri Formu öneri dokümanlarımızın 1. Cildi ile birlikte okunmalıdır ve Önerimizin şart ve 
koşullarına tabidir. Ayrıca KGM Alternatif 2 için önerimizi de içerdik. 

Öneri dokümanlarımızla beraber KGM Alternatif l'i belirten iki öneriyi içerdik. Bunlar 
temelde Alternatif 2 için önerimizle aynı olup, 12 Kavşağımn kuzeyindeki işler için ek olarak 
552 milyon ABD $'nı içerir, ikinci işlere ; 

i. Resmi bir başvuru ile (Konsorsiyumumuz Cilt l'de tanımlanan böyle bir başvuruyu 
desteklemek için hazırdır) Japonya, Denizaşırı Ekonomik İşbirliği Fonu'ndan bir kredi 
ile, veya 

ii. Teslim sürecinin uzatılarak, uyumlu bir teklif ile 

fon sağlanabileceğini önermekteyiz. 

Teklif Önerimizde, RFP tarafından istenen dört teklif önerisi cildine ek olarak, Ön Çevre 
Raporu'nu içeren ilave bir cilt (Cilt 5) içerdik. Anlaşılsın diye, Cilt 6 olarak KGM' nin davet 
dokümanlarını ve takip eden mektupları içeren tam bir seti de içerdik. Cilt l'den 5'e kadar 
ciltlerin 6 kopyası ve Cilt 6'nın bir tek kopyası sunulmuştur. 

Önerimizin sizin gereksinimlerinizi sağlayacağına eminiz ve ihtiyacınız olabilecek ilave 
bilgiyi sunmaktan memnun olacağız. Bu önemli altyapı projesinde Saygın Yönetiminizle 
çalışmayı sabırsızlıkla beklemekteyiz. 

Saygılarımızla, 

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ISHIKAVVAJIMA-HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO.LTD. 
V.Mimaroğlu K.Kanaya 

ITOCHU CORPORATION KVAERNER CORPORATE DEVELOPMENT LTD. 
M.Asantıma C.King 

MARUBENI CORPORATION MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 
M.Hayaslıi-Bara K.Hosokawa 

NKK CORPORATION 
K.Tonogai 
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ANGLO-JAPON TÜRK KONSORSİYUMU 

Öneri Formu - KGM Alternatif 2 

KGM'nin İzmit Körfez Geçiş Projesi ile ilgili yayunladığı dokümanları incelemiş olarak, biz, altmda imzası 
bulunanlar, Anglo-Japon Türk Konsorsiyumu hisse sahipleri ile birlikte Dİ30 tzmit-Yalova Yolu üzerindeki 
Kavşak I-2'den Gebze'nin doğusundaki 0-4 Otoyolu'ndaki Kavşak I-l e kadar olan işler ve Gebze-Dilovası 
arasındaki 0-4 Otoyolu'nun genişletilmesini, KGM'nin 19.11.96 tarihli mektubunda belirtilen Alternatif 2'ye 
uygun olarak proje, yapun, bakun, işletme ve imtiyaz dönemi sonunda ücretten muaf olarak ve kullanılabilir 
durumda KGM'ye devretme işlerini üstleniyoruz. 

1.1.96 bazlı Yatırım Maliyeti 
Açılışa kadar Yapım Süresi 
İşletme Süresi 

Maksimum İmtiyaz Süresi 

863.057ABD $ 
4 

20 

25 

Milyon 
Yıl 
Yıl 

Yıl 

KDV hariç 
1 Ay 

11 Ay 

0 Ay, veya trafik 
hacmine bağlı 
olarak daha az 

İmtiyaz ücreti ödemeleri KGM'ye trafik hacmine bağlı olarak %5 kar payına eşit oranda yapılacaktır. 

Ek Aks Ücreti 
Maksimum Ücret Programı, KDV hariç, 1.1.1996 fiyatları 
Kategori Araç Tipi Aks No. Köprü Geçiş Ücreti 

1 Motorsiklct 
2 Otomobil, Minibüs, 2 

Jeep,Landrover 
3 Küçük otobüs, 2 

Kamyon, (3,5 tona kadar) 
4 Otobüs, Kamyon 2 

(Değişmez) 
5 Eklemli kamyon 3 

I-ldcn 1-2 ye 
Seyahat başı $ 

3.75 
11.25 

18.00 

33.75 

37.50 

3.75 

3.75 

3.75 

11.25 

Ücretler önerimiz şart ve koşullarına tabidir. 

Ücretler her yıl Birleşik Devletler Tüketici Fiyat endeksine göre ayarlanacaktır. 

Tarih: 3 Aralık 1996 

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 
V.Mimaroğlu 

ISHIKAVVAJIMA-HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO.LTD. 
K.Kanaya 

ITOCHU CORPORATION 
M.Asanuma 

KVAERNER CORPORATE DEVELOPMENT LTD. 
CKing 

MARUBENI CORPORATION 
M.Hayashi-Bara 

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 
K.Hosokawa 

NKK CORPORATION 
K.Tonogai 
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KARAYOLLARİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
ANKARA 

TERCÜMEDİR 
Sayın Ocnel Müdür 
Yaman KÖK'tin dikkatlerine 

Konu: İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞt PROJESİ 
3 Aralık 1996 

TEKLİF MEKTUBU 

Sayın Baylar, 

KGM'nin 28.08.1996 tarih ve 1471 sayılı davet mektubu ve sonraki 19.11.1996 tarih ve 1971 
sayılı 3 alternatif isteyen mektubuna cevap olarak, izmit Körfez Geçişi Projcsi( Anadolu 
Otoyolunun Dilovası Ayrımından itibaren Orhangazi'ye kadar 44 Km'lik bir kesimi İzmit 
Körfez KöpnM dahil) ile ilgili olarak Teklif Verme Belgeleri talebini okuyup üzerinde 
çalıştıktan sonra altında imzamız bulunan dizayn, yapım, bakım, işletme ve müşteriye transferini 
Üstlenmeyi aşağıdaki şartlarla teklif ediyoruz: 

0) A H O T H H Ü (bütün proje) 

AltrAltornatif !A«2v2 perit 

Yapım maliyeti: 975 milyon ABD $ (Dokuzyüzyetmiş milyon ABD Dolan) 

Mevcut teklife göre, imtiyaz Projesinin işletme süresi 19 yıl olacaktır. 

AlfrAfrernatff lB=2y3 şerit 

Yaplra maliyeti: 1 105 milyon ABD $ (Binyttzbeş milyon ABD Dolan) 

Mevcut teklife göre, imtiyaz Projesinin işletme süresi 25 yıl olacaktır. 

Alt-Alternntlf 1 0 2 x 3 serit kademeli ynmmfönce faz 1 , ardından gereken para 
alamı sağlanınca hemen faz 2 başlatılacak) 

Yapım maliyeti: 975 milyon ABD $ (Dokuzyüzyetmiş milyon ABD Dolan) 

Mevcut teklife göre, imtiyaz Projesinin işletme süresi 25 yıl olacaktır. 

fi» Alternatif fl Projenin Yalova Devlet Yolu ile kesiştiği noktanın, kavşak dahil kuzeyi, 

AU-AlternBtİf2A=2x3 serit 

Yapım maliyeti: 685 milyon ABD $ (Altıyüzseksenbeş milyon ABD Doları) 

Mevcut teklife göre, imtiyaz Projesinin işletme süresi 25 yıJ olacaktır. 

Alt-Alternatif 2B«2x3 »erit 

Yapım maliyeti: 765 milyon ABD $ (Ycdiyüzaltmışbeşmilyon ABD Doları) 

Mevcut teklife göre, imtiyaz Projesinin işletme süresi 35 yıl olacaktır. 



- 5 3 -

(iil) Alternatif 3, Kavşak dışında, Yalova Devlet Yolu Dİ30 ile kavşağın güneyinin 
.yeraldığt proje kesimi, 

Bu alternatif ayn olarak teklif edilmemiş olup, sadece 1 no.lu alternatifin değişik alt-
alternatifleri ile ilişkilidir. Yukarıdaki tüm seçenekler için, pıoje (KGM tarafından seçilmiş 
her alt-alternatif olarak) bedelsiz olarak, işletilebilir koşullarda, mevcut teklife göre KOM'ye 
devredilecektir. 

Yukarıdaki Geçiş ücretleri 01,01,1996 fiyatları bazında ABD Dolan olarak ifade edilmiştir. 
Bununla beraber yatırım kısmen ABD Doları ve kısmen Avrupa Para Birimi veya ECU'ya 
karşı gelecektir. Yalan gelecekte yeni "EURO" ile değiştirileceği beklenen ve Avrupa Para 
Birimlerinden oluşan bir sepette oluşturulan ECU olarak veya Avrupa Para Birimlerine 
dönüştürülmüş olarak yukarda söylenen miktarın yaklaşık %65'i esas alınacak ve mevcut 
teklifte sabit kur oram olarak gösterilecektir, 

Mevcut teklif onaymdaki şartlara uygun eskalasyona ve geçerliliğe tabi olunacak ve îdare'ce 
bilinen Danimarkalı Proje Danışmam COWICONSULT Konsorsiyumu tarafından 
yürütülecek ana köprü teklif projesine bağlı olacaktır. 

Mevcut sınırlı zaman nedeniyle bu aşamada, dizayn seçenekleri optimizasyonuna yönelik 
diğer fîzibıl diîayn alternatifleri arasında detaylı projeler geliştiıtnek mümkün 
olamamaktadır. Bununla birlikte Konsorsiyumumuza Dr.W.C. BROWN'm dizayn danışmam 
olarak faydası olabilecektir ki, bu kişi idare tarafından iyi bilinmektedir. İnşaat süresinin 
kısalmasını ve gemi çarpma riskini önlemeye izin veren geçiş açıklık alternatifinin projesini 
hazırlamıştır. Onay şema detayları isteğe göre mevcuttur. Eğer Konsorsiyumumuz projenin 
geliştirilmesine atanırsa Dr.DROVVN'm yardımcılığı ile alternatifler arasında son 
değerlendirme ve karara esas proje seçenekleri için geliştirmeyi değerlerdirecektir, 

Projenin trafiğe açıldığında başlangıçta toplanacak maksimum geçiş ücretleri (1/1/1996 
tarihi esasına göre ABD Doları cinsinden ifade edilecek) 

Taşıt 
Sınıfı 

1 
2 

3 

4 

5 

Taşıt Tipi 

Motosiklet 
Otomobil 
Minibüs(3 yolcuya 
kadar) 
Jeep,Land Rover 
Midibüs(31 yolcuya 
kadar) 
Pick up(3,5 tona kadar) 
Otobüs(3l kişi dahil) 
ve 
Kamyon 
Kamyon 
TIR 
Kısa TIR 

Taşıt Aks 
Sayısı 

2 

2 

2 

3 
,4 
5 

Anadolu Otoy. 
D130 Ayr. Körfez 

Geçişi Köprü Geçişi 
Dahil (ABD $) 

3,5 

11 

17 

30 

37 
44 
55 

D 130 Devlet 
Yolu Orhangazi 

Ayr. 
(ABD$) 

0.5 

1,5 

2 

4 

5 
6 

7,5 

Yukarıdaki geçiş ücretleri mevcut teklife göre onayına tabi olup her 3 aylık dönemlerde 
yukarıda tabloda verilmiş ABD $ esas alınarak .uygun formüllerle ve Türkiye'de lokal 
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işletme ve bakım maliyetlerinde olduğu gibi ABD ve Avrupa 'da tüm başlangıç maliyetleri 
ve yabancı işletme ve bakım maliyetlerinin eskalasyonunu yansıtan endeksler kullanılarak 
eşkale edilecektir. 

Bu teklif; KGM ve IBKO Konsorsiyumu veya onların temsilcileri, Denizcilik İşletmelerinin 
KGM'ye 5/7/1995 tarihli mektubunu da içerecek şekilde göz önüne alınarak hazırlanmıştır. 
Bu teklifin geçerliliği KGM'ye sunulmasından itibaren o" ay (yani 4/6/1997'ye kadar) 
geçerlidir. 

Telif Hakkı: Mevcut teklifin içeriğindeki tüm haklar ve/veya IBKO Konsorsiyumuna ve/veya 
ilgili bölümlerine karşılık gelen Müşavirlerine saklıdır. 

Özellikle araştırmalar ve tasarımlar IBKO Konsorsiyumunun yazılı izni olmadan tümü veya 
bir kısmı kopya edilemez veya kullanılamaz. 

Gelecekteki bağlantılar için bağlantı adresi aşağıdadır. 

CAMPENONBERNARDSGE Adına 
Adres: 5, Cours Ferdinand de Lesseps-92 851 RueU-Maimaison Cedex FRANSA 

İsim: Pierre BLANCHARD 

Pozisyon: İdari Müdür 

DOĞUŞ Adına 
Adres: Büyükdere Cad.Doğuş HanNo:42 Mecidiyeköy/İSTANBUL 

DRAGADOS Adına 

Adres: Avenida de Tenerife, 4-6 Edit. Agua, 28700 MADRÎD/ÎSPANYA 

îsim: Jose A, ESTRADA 

Pozisyonu: Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. 

IMPREGILO Adına 

Adres: Viale Italia Milan İTALYA 

İsim: Paolo CHIESA 

Pozisyonu: Genel Müdür Yardımcısı 

TEKFEN Adına 

Adres: Ulus Mah. Tekfen Sitesi Etiler/İSTANBUL 

İsim: Ümit ÖZDEMİR 

Pozisyonu: Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. 
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TEKLİF MEKTUBU 

TEKLİF 1 ALTERNATİF 1 

04.12.1996 Tarihinde görevlendirmesi yapılacak olan (Anadolu Otoyolu-Dilovası) 
Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) otoyolunun ve bağlantı yollarının 
projelendirilmesi, yapımı, bakımı, işletilmesi ve işletme süresi sonunda İDARE'ye bedelsiz 
ve kullanılabilir durumda devredilmesi işine ait görevlendirme belgelerini tamamen okuyup 
inceledikten sonra aşağıda imzası bulunan bizler bu işi; 

Yatırım Bedeli 1.1.1996 bazına göre en az ../..İ.ÎP.JLOO.Ö...O.O.O... ABD Dolan olacak 
şekilde, 

Yapım Süresi . rr. yıl T7. ay, 

İşletme Süresi . . .^.l yıl ay, 

Olmak Üzere toplam ...2.5.... ..yıl ay, 

elan görevlendirme süresi içerisinde yapmayı ve görev süresi sonunda Karayolları Genel 
Müdürlüğüne bedelsiz ve kullanılabilir durumda devretmeyi, 

Söz konusu otoyolun işletmeye ilk açıldığında uygulayacağımız başlangıç tavan 
ücretlerinin ABD Dolan bazında aşağıda verildiği şekilde olmasını, 

Araç Araç Tipi Aks Anadolu Otoy.Ayr. D130 Devlet Yolu İlave Aks.Ücr. 
Sınıfı D130 Devlet Yolu Orhangazi (Cent/Km) 

Kavş.Körfez Geç. Kavşağı 
Köp. Geç. Dahil (Cent/Km) 
(Cent) i-

1 
2 

3 

4 

5 

Motosiklet 
Otomobil, 
Minübüs (3 
Kişiye kadar) 
Ceep 
Land Rover 
Küçük Otobüs 
(31 kişiye kadar) 
Kamyonet 
(3.5 Ton'a kadar) 
Otobüs (31 
Kişiden fazla) 
ve Kamvon 
Treyler 

2 

2 

2 

4 .__ 

A 00 

\20Ö 

\<&0Ö 

âçOOO 

GûûO 

2» 

[0 

15 

10 
â,^ 

—. 

3 

2> 

% 

\o 
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Bu tavan ücretlerinin Amerika Birleşik Devletlerindeki fiyat endekslerine göre 
her.... i3./.r. yılda bir defa .olmak üzere idarenin onayı ile ayarlanmasını, 

kabul ve taahhüt ederiz. 

04.12.1996 

BOUYGUES S.A. 
1. Avenue Eugene Freyssinet 
78061 Saint Quentin en Yvelines-Cedex 
FRANSA 

Jacques MARQUET 
Menajer 

S A au eapltal de F 1.160.713.700 
i . avenue.Eugene Freyssinet 
78061 SI. OUENTfN YVELINES CEDEX 

» 30602311 
L T«»xB<luygAe8906OF 

VİNSAN VEZİROĞLU İNŞAAT, SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Cinnah Caddesi No: 12 
Çankaya 06690 Ankara 
TÜRKİYE 

IBEK 
Teknik Koordinatör 

M. Celalettin DURSUN 
Teknik Koordinatör 
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TEKLİF MEKTUBU 

TEKLİF 1 ALTERNATİF 2 

04.12.1996 Tarihinde görevlendirmesi yapılacak olan (Anadolu Otoyolu-Dilovası) 
Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) otoyolunun ve bağlantı yollarının (x) 
projelendirilmesi, yapımı, bakımı, işletilmesi ve işletme süresi sonunda İDARE'ye bedelsiz 
ve kullanılabilir durumda devredilmesi işine ait görevlendirme belgelerini tamamen okuyup 
inceledikten sonra aşağıda imzası bulunan bizler bu işi; 

Yatırım Bedeli 1.1.1996 bazına göre en az ....7.6Ş....ÜÛ.Û..Û.Û.O.. ABD Dolan olacak 
şekilde, 

Yapım Süresi .4f yıl ....T77! ay, 

İşletme Süresi ...M..... ...yıl ay, 

Olmak Üzere toplam .....3.CL ..yıl ay, 

olan görevlendirme süresi içerisinde yapmayı ve görev süresi sonunda Karayolları Genel 
Müdürlüğüne bedelsiz ve kullanılabilir durumda devretmeyi, 

Söz konusu otoyolun işletmeye ilk açıldığında uygulayacağımız başlangıç tavan 
ücretlerinin ABD Doları bazında aşağıda verildiği şekilde olmasını, 

Araç Araç Tipi Aks Anadolu Otoy.Ayr. D130 Devlet Yolu İlave Aks.Ücr. 
Sıntfı D130 Devlet Yolu Orhangazi (Ccnt/Km) 

Kavş.Körfez Geç. Kavşağı 
Kop. Geç. Dahil (Ccnt/Km) 
(Cent) 

1 
2 

4 

5 

Motosiklet 
Otomobil. 
Minübüs (3 
Kişiye kadar) 
Ceep 
Land Rover 
Küçük Otobüs 
(31 kişiye kadar) 
Kamyonet 
(3.5 Ton'a kadar) 
Otobüs (31 
Kişiden fazla) 
ve Kamvon 
Trevler 

2 

2 

2 

4 

&00 

\ıoö 

\<boö 

4:000 
60Û0 

—. 

— 

— 

-

— 

— 

-

— 

— 

— 

(x) Yalova Devlet Yolu üzerindeki kavşak dahil kavşağın kuzeyinde kalan işlerin 
tamamı için 
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Bu tavan ücretlerinin Amerika Birleşik Devletlerindeki fiyat endekslerine göre 
her hİC:. yılda bir defa olmak üzere idarenin onayı ile ayarlanmasını, 

kabul ve taahhüt ederiz. 

04.12.1996 

BOUYGUES S.A. 
1. Avenue Eugene Freyssinet 
78061 Saint Quentin en Yvelines-Cedex 
FRANSA 

r 
c^ Y 

Jacques MARQUET 
Menajer 

%/j \&f st_ _ w -mar mm 
S A öu eapftal da F 1.160.7İ3.Vuu 
1, avenue.Eugöne Freyssinet 
78061 St. OUENTIN YVEUNES CEDEX 

«T 3 0 6 0 2 3 1 1 
L RC.3. Veraalllos B S72 015 248 

VİNSAN VEZİROĞLU İNŞAAT, SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Cinnah Caddesi No: 12 
Çankaya 06690 Ankara 
TÜRKİYE 

ÖZBEK 
Teknik Koordinatör 

M. Celalettin DURSUN 
Teknik Koordinatör 
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TEKLIF MEKTUBU 

TEKLİF 1 ALTERNATİF 3 

04.12.1996 Tarihinde görevlendirmesi yapılacak olan (Anadolu Otoyolu-Dilovası) 
Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) otoyolunun ve bağlantı yollarının (x) 
projelendirilmesi, yapımı, bakımı, işletilmesi ve işletme süresi sonunda İDARE'ye bedelsiz 
ve kullanılabilir durumda devredilmesi işine ait görevlendirme belgelerini tamamen okuyup 
inceledikten sonra aşağıda imzası bulunan bizler bu işi; 

Yatırım Bedeli 1.1.1996 bazına göre en az .....$&l...û.0.Û..O.Û.Q. ABD Dolan olacak 
şekilde, 

Yapım Süresi 

İşletme Süresi 

Olmak Üzere toplam 

A yıl 
3.0. yıl 

....yıl 

.ay, 

.ay, 

.ay,' 

olan görevlendirme süresi içerisinde yapmayı ve görev süresi sonunda Karayolları Genel 
Müdürlüğüne bedelsiz ve kullanılabilir durumda devretmeyi, 

Söz konusu otoyolun işletmeye ilk açıldığında uygulayacağımız başlangıç tavan 
ücretlerinin ABD Doları bazında aşağıda verildiği şekilde olmasını, 

Araç Araç Tipi 
Sınıfı 

Aks Anadolu Otoy.Ayr. 
D130 Devlet Yolu 
Kavş. Körfez Geç. 
Köp. Geç. Dahil 
(Cent) 

D130 Devlet Yolu 
Orhangazi 
Kavşağı 
(Ccnt/Km) 

İlave Aks.Ücr. 
(Ccnt/Km) 

Motosiklet 
Otomobil, 
Minübüs (3 
Kişiye kadar) 
Ceep 
Land Rover 

3 

4 

5 

Küçük Otobüs 
(31 kişiye kadar) 
Kamyonet 
(3.5 Ton'a kadar) 
Otobüs (31 
Kişiden fazla) 
ve Kamvon 
Trevler 

2 

2 

4 

-

-

— 

15 

20 
45 

3 

2> 
\o 

(x) Yalova Devlet Yolu üzerindeki kavşak hariç kavşağın güneyinde kalan işlerin 
tamamı için 
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Bu tavan ücretlemıin Amerika Birleşik Devletlerindeki fiyat.endekslerine gore; 
her hlf. yılda bir defa olmak üzere idarenin onayı ile ayarlanmasını, 

<abul ve taahhüt ederiz. 

04.12.1996 

BOUYGUES S.A. 
1. Avenue Eugene Freyssinet 
78061 Saint Quentin en Yvelines-Cedex 
FRANSA 

Jacques MARQUET 
Menajer 

SA au eapital de F 1.160.713.700 
1, avenue.Eugöne Freyssinet 
78061 St. O.UENTIN YVEUNES CEDEX 

« 3060 231'1 
R.C.S. Versaüles B 572 015 248 

T6lex Bouyg A S39 060 F 

VİNSAN VEZİROĞLU İNŞAAT, SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Cinnah Caddesi No: 12 
Çankaya 06690 Ankara 
TÜRKİYE 

Ahmet ÖZBEK 
Teknik Koordinatör 

M. Celalettin DURSUN 
Teknik Koordinatör 
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TEKLİF MEKTUBU 

TEKLİF 2 ALTERNATİF 1 

04.12.1996 Tarihinde görevlendirmesi yapılacak oian (Anadolu Otoyolu-Dilovası) 
Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) otoyolunun ve bağlantı yollarının 
projelendirilmesi, yapımı, bakımı, işletilmesi ve işletme süresi sonunda İDARE'ye bedelsiz 
ve kullanılabilir durumda devredilmesi işine ait görevlendirme belgelerini tamamen okuyup 
inceledikten sonra aşağıda imzası bulunan bizler bu işi; 

Yatırım Bedeli 1.1.1996 bazına göre en az ..LQ.3â..GÛÛ..ÛÛ.Q... ABD Doları olacak 
şekilde, 

Yapım Süresi 

İşletme Süresi 

Oimak Üzere toplam 

4r yıl 

...1.8 .yıl 

../2.Z- yıl 

ay, 

.6 ay, 
•O ay, 

olan görevlendirme süresi içerisinde yapmayı ve görev süresi sonunda Karayolları Genel 
Müdürlüğüne bedelsiz ve kullanılabilir durumda devretmeyi, 

Söz konusu otoyolun işletmeye ilk açıldığında uygulayacağımız başlangıç tavan 
ücretlerinin ABD Dolan bazında aşağıda verildiği şekilde olmasını, 

Araç Araç Tipi 
Sınıfı 

Aks Anadolu Otoy.Ayr. 
D130 Devlet Yolu 
Kavş.Körfez Geç. 
Köp. Geç. Dahil 
(Cent) 

D130 Devlet Yolu İlave Aks.Ücr. 
Orhangazi (Cent/Km) 
Kavşağı 
(Cent/Km) 

1 
2 

3 

4 

5 

Motosiklet 
Otomobil, 
Minübüs (3 
Kişiye kadar) 
Ceep 
Land Rover 
Küçük Otobüs 
(31 kişiye kadar) 
Kamyonet 
(3.5 Ton'a kadar) 
Otobüs (31 
Kişiden fazla) 
ve Kamyon 
Trevler 

2 

2 

2 

4 

4ÛÖ 

IZûû 

l&ûO 

^OûÛ 

GooO 

2.A , 

8 

12. 

24 
' 36 

— 

3 

2> 

3 

\o 

• < \ 
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Bu tavan ücretlerinin Amerika Birleşik Devletlerindeki fivat endekslerine göre 
her -h.lt?. yılda bir defa olmak üzere idarenin onayı ile ayarlanmasını, 

kabul ve taahhüt ederiz. 

04.12.1996 

BOUYGUES S.A. 
1. Avenue Eugene Freyssinet 
78061 Saint Quentin en Yvelines-Cedex 
FRANSA 

Jacques MARQUET 
Menajer 

BOUYGUES 
S A au eapllal de F 1.160.713.700 
1, avenue.Eugene Froyssinet 
78061 $t. 0UENTIN YVELINES CEDEX 

TT 3 0 6 0 2 3 1 1 
R.C.3. VersalDos B 572 015 240 

T6lexBûuygA689 060F 

VİNSAN VEZİROĞLU İNŞAAT, SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Cinnah Caddesi No: 12 
Çankaya 06690 Ankara 
TÜRKİYE 

Ahmet ÖZBEK 
Teknik Koordinatör 

M. Celalettin DURSUN/ 
Teknik Koordinatör 

http://-h.lt
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TEKLİF MEKTUBU 

TEKLİF 2 ALTERNATİF 2 

04.12.1996 Tarihinde görevlendirmesi yapılacak olan (Anadolu Otoyolu-Dilovası) 
Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) otoyolunun ve bağlantı yollannın (x) 
projelendirilmesi, yapımı, bakımı, işletilmesi ve işletme süresi sonunda İDARE'ye bedelsiz 
ve kullanılabilir durumda devredilmesi işine ait görevlendirme belgelerini tamamen okuyup 
inceledikten sonra aşağıda imzası bulunan bizler bu işi; 

Yatırım Bedeli 1.1.1996 bazına göre en az ...63.3...00.0..Û.0.0... ABD Doları olacak 
şekilde, 

Yapım Süresi 

İşletme Süresi 

Olmak Üzere toplam 

olan görevlendirme süresi içerisinde yapmayı ve görev süresi sonunda Karayolları Genel 
Müdürlüğüne bedelsiz ve kullanılabilir durumda devretmeyi, 

Söz konusu otoyolun işletmeye ilk açıldığında uygulayacağımız başlangıç tavan 
ücretlerinin ABD Dolan bazında aşağıda verildiği şekilde olmasını, 

Araç Araç Tipi Aks Anadolu Otoy. Ayr. D130 Devlet Yolu İlave Aks.Ücr. 
Sınıfı D130 Devlet Yolu Orhangazi (Ccnt/Km) 

Kavş.Körfez Geç. Kavşağı 
Kop. Geç. Dahil (Cent/Km) 
(Cent) 

1 
2 

3 

4 

5 

Motosiklet 
Otomobil, 
Minübüs (3 
Kişiye kadar) 
Ccep 
Land Rover 
Küçük Otobüs 
(31 kişiye kadar) 
Kamyonet 
(3.5 Ton'a kadar) 
Otobüs (31 
Kişiden fazla) 
ve Kamvon 
Treyler 

2 

2 

2 

4 

4.00 

\ZÖÜ 

\İO0 

4.000 
60 Ot) 

-» /. 

T -

-

-

— 

— 

-

— 

— 

— 

(x) Yalova Devlet Yolu üzerindeki kavşak dahil kavşağın kuzeyinde kalan işlerin 
tamamı için 

A. yıl 
..?:l yıl 
.2.5. yıl 

.ay, 

•ay, 

.ay, 
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Bu tavan ücretlerinin Amerika Birleşik Devletlerindeki fiyat endekslerine göre 
her b.J.C. yılda bir defa olmak üzere idarenin onayı ile ayarlanmasını, 

kabul ve taahhüt ederiz. 

BOUYGUES S.A. 
1. Avenue Eugene Freyssinet 
78061 Saint Quentin en Yvelines-Cedex 
FRANSA 

04.12.1996 

Jacques MARQUET 
Menajer 

S A au capital da F 1.160.713.700 
1, avenue.Eugone Freyssinet 
78061 St. ÖUENTIN YVELINES CEDEX 

i r 3060 2311 
R.C.S. Versallles B 572 015 240 

TöloxBouygA680 060F 

VİNSAN VEZİROĞLU İNŞAAT, SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Cinnah Caddesi No: 12 
Çankaya 06690 Ankara 
TÜRKİYE 

Ahmet ÖZBEK 
Teknik Koordinatör 

M. Celalettin DURSUN 
Teknik Koordinatör 
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TEKLİF MEKTUBU 

TEKLİF 2 ALTERNATİF 3 

04.12.1996 Tarihinde görevlendirmesi yapılacak olan (Anadolu Otoyolu-Dilovası) 
Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) otoyolunun ve bağlantı yollannın (x) 
projelendirilmesi, yapımı, bakımı, işletilmesi ve işletme süresi sonunda İDARE'ye bedelsiz 
ve kullanılabilir durumda devredilmesi işine ait görevlendirme belgelerini tamamen okuyup 
inceledikten sonra aşağıda imzası bulunan bizler bu işi; 

Yatırım Bedeli 1.1.1996 bazına göre en az ...$x>.Q...0.Q.Q..Q.ÛD.... ABD Doları olacak 
şekilde, 

Yapım Süresi t* yıl ay, 

İşletme Süresi ...30. ..yıl ay, 

Olmak Üzere toplam ....3.vf. yıl .T. ay, 

olan görevlendirme süresi içerisinde yapmayı ve görev süresi sonunda Karayolları Genel 
Müdürlüğüne bedelsiz ve kullanılabilir durumda devretmeyi, 

Söz konusu otoyolun işletmeye ilk açıldığında uygulayacağımız başlangıç tavan 
ücretlerinin ABD Doları bazında aşağıda verildiği şekilde olmasını, 

Araç Araç Tipi Aks Anadolu Otoy.Ayr. D130 Devlet Yolu İlave Aks.Ücr. 
Sınıfı D130 Devlet Yolu Orhangazi (CcmVKm) 

Kavş.Körfez Geç. Kavşağı 
Köp. Geç. Dahil (Cent/Km) 
(Cent) 

1 
2 

.V 

4 

5 

Motosiklet 
Otomobil. 
Minübüs (3 
Kişiye kadar) 
Ceep 
Land Rover 
Küçük Otobüs 
(31 kişiye kadar) 
Kamyonet 
(3.5 Ton'a kadar) 
Otobüs (31 
Kişiden fazla) 
ve Kamyon 
Treyler 

2 

2 

2 

4 

—. 

-

-

-

— 

2,4 , 

8 

12-

2 4 

3 6 

— • 

3 

3> 

2> 

10 
(x) Yalova Devlet Yolu üzerindeki kavşak hariç kavşağın güneyinde kalan işlerin 

tamamı için 

J -^ l 4 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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Öu tavan ücretlerinin Amerika Birleşik Devletlerindeki fiyat endekslerine göre 
her bjp yılda bir defa olmak üzere idarenin onayı ile ayarlanmasını, 

kabul ve taahhüt ederiz. 

BOUYGUES S.A. 
1. Avenue Eugene Freyssinet 
78061 Saint Quentin en Yvelines-Cedex 
FRANSA 

04.12.1996 

cS Y 
Jacques MARQUET 
Menajer 

S A m eapttal do F 1.160.713.700 
1, avenue;Eugene Freyssinet 
78061 St. OUENTIN YVELINES CE0EX 

a 30602311 
RC.S. VersaRlas B 572 015 240 

L TetexBouygA689060F J 

VİNSAN VEZİROĞLU İNŞAAT, SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Cinnah Caddesi No: 12 
Çankaya 06690 Ankara 
TÜRKİYE 

ıet ÖZBEK 
Teknik Koordinatör 

M. Celalettin DURSUN 
Teknik Koordinatör 
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TEKLtF MEKTUBU 

TEKLİF 2 ALTERNATİF 4 

04.12.1996 Tarihinde görevlendirmesi yapılacak olan (Anadolu Otoyolu- Dilovası) 
Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) otoyolunun ve bağlantı yollarının 
projelendirilmesi, yapımı, bakımı, işletilmesi ve işletme süresi sonunda İDARE'ye bedelsiz 
ve kullanılabilir durumda devredilmesi işine ait görevlendirme belgelerini tamamen okuyup 
inceledikten sonra aşağıda imzası bulunan bizler bu işi; 

Yatırım bedeli 1.1.1996 bazına göre en az (Faz 1 için) 
Dolan ve (Faz 2 için) . .34Ş. . Oû.û. .0.0.0....ABD Dolan olacak şekilde, 

.....A 

ABD 

Yapım Süresi 

İşletme Süresi 

Olmak üzere toplam 

(Fazl) 
(Faz 2) 
(Fazl) 
(Faz 2) 
(Fazl) 
(Faz 2) 

...4.. 

.M. 
-2.S 

yıl 
yıl 
yıl 
yıl 
yıl 
yıl 

ay» 
ay. 
ay, 
ay, 
ay, 
ay, 

olan görevlendirme süresi içerisinde yapmayı ve görev süresi sonunda Karayollan Genel 
Müdürlüğüne bedelsiz ve kullanılabilir durumda devretmeyi, 

Söz konusu otoyolun işletmeye ilk açıldığında uygulayacağımız başlangıç tavan 
ücretlerinin ABD Dolan bazında aşağıda verildiği şekilde olmasını, 

Araç 
Sınıfı 

1 
2 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 
Otomobil, 
Minübüs (3 Kişiye 
kadar) 
Ceep 
Land Rover 
Küçük Otobüs 
(31 kişiye kadar) 
Kamyonet 
(3.5 Ton'a kadar) 
Otobüs (31 
Kişiden fazla) 
ve Kamyon 
Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr. 
D130 Devlet Yolu 
Kavş. Körfez Geç. 
Köp. Geç Dahil 
(Cent) 

A-OÖ 

noo 

\&oû 

4-ÛÖÖ 

Gooü 

D130 Devlet Yolu 
Orhangazi 
Kavşağı 
(Cent/Km) 

2 ,4 

8 

12. 

H 
2b 

ilave Aks. Ücr. 
(Cent/Km) 

-

z 

z 

3» 
\0 
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Butavan ücretlerinin Amerika Birleşik Devletlenndeki fiyat endekşlenne göre 
her PlC. yılda bir defa olmak üzere idarenin onayı iıe ayarlanmasını, 

kabul ve taahhüt ederiz. 

04.12.1996 

BOUYGUES S.A. 
1. Avenue Eugene Freyssinet 
78061 Saint Quentin en Yvelines-Cedex 
FRANSA r a^c 
Jacques MARQUET 
Menajer 

S A au eapital de F 1.160.713.700 
.1, avenuo.Eugene Freyssinet 
78061 St. ÛUENTIN YVELINES CE0EX 

W 3 0 6 0 2 3 1 1 
R.C.S. Vereallles D 572 015 240 

Tölex Böuyg A 689 060 F 

VİNSAN VEZİROĞLU İNŞAAT, SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Cinnah Caddesi No: 12 
Çankaya 06690 Ankara 
TÜRKİYE 

Ahmet ÖZBEK 
Teknik Koordinatör 

M; Celalettm DURSUN 
Teknik Koordinatör 
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TEKLİF MEKTUBU 

TEKLİF 3 ALTERNATİF 1 

04.12.1996 Tarihinde görevlendirmesi yapılacak olan (Anadolu Otoyolu-Dilovası) 
Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) otoyolunun ve bağlantı yollannm 
projelendirilmesi, yapımı, bakımı, işletilmesi ve işletme süresi sonunda IDARE'ye bedelsiz 
ve kullanılabilir durumda devredilmesi işine ait görevlendirme belgelerini tamamen okuyup 
inceledikten sonra aşağıda imzası bulunan bizler bu işi; 

Yatırım Bedeli 1.1.1996 bazına göre en az ...3.1.6....Ö.C.O...O.O.O... ABD Doları olacak 
şekilde, 

Yapım Süresi 
İşletme Süresi 
Olmak Üzere toplam 

olan görevlendirme süresi içerisinde yapmayı ve görev süresi sonunda Karayolları Genel 
Müdürlüğüne bedelsiz ve kullanılabilir durumda devretmeyi, 

Söz konusu otoyolun işletmeye ilk açıldığında uygulayacağımız başlangıç tavan 
ücretlerinin ABD Doları bazında aşağıda verildiği şekilde olmasını, 

Araç Araç Tipi Aks Anadolu Otoy.Ayr, D130 Devlet Yolu İlave Aks.Ücr. 
Sınıfı D130 Devlet Yolu Orhangazi (Cent/Km) 

Kavş.Körfez Geç. Kavşağı 
Köp. Geç. Dahil (Cent/Km) 
(Cent) 

1 Motosiklet 
2 Otomobil, 

Minübüs (3 
Kişiye kadar) 
Ccep 
Land Rover 

3 Küçük Otobüs 
(31 kişiye kadar) 
Kamyonet 
(3.5 Ton'a kadar) 

4 Otobüs (31 
Kişiden fazla) 
ve Kamyon 

5 Trcvler 

2 

2 

2 

4 

A-OÜ 

\ZOD 

\eoo 

4oco 
GOOO 

2,4- s 

8 

12. 

24 
36 

— 

S 

S 

3 
10 

..rr. yıl ay, 
J..Î3 yıl m ay, 

.1.3 yıl "•• ay, 
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Bu^ tavan ücretlerinin Amerika Birleşik Devletlerindeki fiyat endekslerine göre 
her b.iC: yılda pir defa olmak üzere idarenin onayı ile ayarlanmasını, 

kabul ve taahhüt ederiz. 

04.12.1996 

BOUYGUES S.A. 
1. Avenue Eugene Freyssinet 
78061 Saint Cjuentin en Yvelines-Cedex 
FRANSA r 

»>-€-
Jacques MARQUET 
Menajer 

BOUYGUES 
S A au capital da F 1.160.713.700 
1, avenue.Eugene Froyssinet 
78061 St. QUENTIN YVELINES CEDEX 

•B 30602311 
ı RC.8.Veraalltes8 572015240 
{,. T6lexBöuygA689060F 

PB3i/>../<jın)| 

rün> •ÖIÜ 

VİNSAN VEZİROĞLU İNŞAAT, SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Cinnah Caddesi No: 12 
Çankaya 06690 Ankara 
TÜRKİYE 

Teknik Koordinatör 
M. Celalettin DURSUN 
Teknik Koordinatör 
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TEKLİF MEKTUBTT 

TEKLİF 3 ALTERNATİF 2 

04.12.1996 Tarihinde görevlendirmesi yapılacak olan (Anadolu Otoyolu-Dilovası) 
Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) otoyolunun ve bağlantı yollarının (x) 
projelendirilmesi, yapımı, bakımı, işletilmesi ve işletme süresi sonunda İDARE'ye bedelsiz 
ve kullanılabilir durumda devredilmesi işine ait görevlendirme belgelerini tamamen okuyup 
inceledikten sonra aşağıda imzası bulunan bizler bu işi; 

Yatırım Bedeli 1.1.1996 bazına göre en az ..5.2x2,..0.0.Q..O.0.Q.. ABD Doları olacak 
şekilde, 

Yapım Süresi 

İşletme Süresi 

Olmak Üzere toplam 

olan görevlendirme süresi içerisinde yapmayı ve görev süresi sonunda Karayolları Genel 
Müdürlüğüne bedelsiz ve kullanılabilir durumda devretmeyi, 

Söz konusu otoyolun işletmeye ilk açıldığında uygulayacağımız başlangıç tavan 
ücretlerinin ABD Doları bazında aşağıda verildiği şekilde olmasını, 

Araç Araç Tipi Aks Anadolu Otoy. Ayr. D130 Devlet Yolu İlave Aks.Ücr. 
Sınıfı D130 Devlet Yolu Orhangazi (Ccnl/Km) 

Kavş.Körfez Geç. Kavşağı 
Köp. Geç. Dahil (Ccnl/Km) 
(Cent) 

t 
2 

3 

4 

5 

Motosiklet 
Otomobil, 
Minübüs (3 
Kişiye kadar) 
Ceep 
Land Rover 
Küçük Otobüs 
(31 kişiye kadar) 
Kamyonet 
(3.5 Ton'a kadar) 
Otobüs (31 
Kişiden fazla) 
ve Kamvon 
Trevler 

2 

2 

2 

4 

400 

1200 

\80Ö 

4000 
&OOÛ 

~~* 1. 

-

-

-

— 

-* 

— 

— 

-

• — 

(x) Yalova Devlet Yolu üzerindeki kavşak hariç kavşağın güneyinde kalan işlerin 
tamamı için 

3>. yıl 

...1..6 yıl 

....IS yıl 

s? ay, 
.6. ay, 

- ay, 
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Bujtavan ücretlerinin Amerika Birleşik Devletlerindeki fiyat endekslerine göre 
her h.lC yılda bir defa olmak üzere idarenin onayı ile ayarlanmasını, 

kabul ve taahhüt ederiz. 

04.12.1996 

BOUYGUES S.A. 
1. Avenue Eugene Freyssinet 
78061 Saint Quentin en Yvelines-Cedex 
FRANSA 

^•JÜYGUES 
SA au capital da F 1.160.713.700 
1, avenue.Eugene Freyssinet 
78061 St OUENTIN YVELINES CEDEX 

V 30602311 
R.C.S.Ver5aill«3B572015243 

;acquesMARQUET- TitoBûuyoAeaooeoF J 
Menajer 

VİNSAN VEZİROĞLU İNŞAAT, SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Cinnah Caddesi No: 12 
Çankaya 06690 Ankara 
TÜRKİYE 

Ahmet ÖZBEK 
Teknik Koordinatör 

îelaletun DURSUN 
Teknik Koordinatör 
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TEKLİF MEKTUBU 

TEKLİF 3 ALTERNATİF 3 

04.12.1996 Tarihinde görevlendirmesi yapılacak olan (Anadolu Otoyolu-Dilovası) 
Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) otoyolunun ve bağlantı yollarının (x) 
projelendirilmesi, yapımı, bakımı, işletilmesi ve işletme süresi sonunda ÎDARE'ye bedelsiz 
ve kullanılabilir durumda devredilmesi işine ait görevlendirme belgelerini tamamen okuyup 
inceledikten sonra aşağıda imzası bulunan bizler bu işi; 

Yatırım Bedeli 1.1.1996 bazına göre en az ...^%.S....Ö.ÖÛ..Û.O.O.... ABD Dolan olacak 
şekilde, 

Yapım Süresi .TA. yıl ay, 

İşletme Süresi ..AO..... ..yıl ay, 

Olmak Üzere toplam .....3.4^ yıl ay, 

olan görevlendirme süresi içerisinde yapmayı ve görev süresi sonunda Karayolları Genel 
Müdürlüğüne bedelsiz ve kullanılabilir durumda devretmeyi, 

Söz konusu otoyolun işletmeye ilk açıldığında uygulayacağımız başlangıç tavan 
ücretlerinin ABD Doları bazında aşağıda verildiği şekilde olmasını, 

Araç Araç Tipi Aks Anadolu Otoy.Ayr. D130 Devlet Yolu İlave Aks.Ücr. 
Sınıfı D130 Devlet Yolu Orhangazi (Cent/Km) 

Kavş.Körfez Geç. Kavşağı 
Köp. Geç. Dahil (Cent/Km) 
(Cent) 

1 
2 

3 

4 

5 

Motosiklet 
Otomobil, 
Minübüs (3 
Kişiye kadar) 
Ceep 
Land Rover 
Küçük Otobüs 
(31 kişiye kadar) 
Kamyonet 
(3.5 Ton'a kadar) 
Otobüs (31 
Kişiden fazla) 
ve Kamyon 
Trcvlcr 

2 

2 

2 

4 

— 

— 

-

— 

— 

2 , 4 , 

8 

İZ 

24 
3 6 

— 

2> 

3 

S 
10 

(x) Yalova Devlet Yolu üzerindeki kavşak hariç kavşağın güneyinde kalan işlerin 
tamamı için 
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Bu_ tavan ücretlerinin Amerika Birleşik Devletlerindeki fiyat endekslerine göre 
her......ia/jc: yılda bir defa olmak üzere idarenin onayı ile ayarlanmasını, 

kabul ve taahhüt ederiz. 

04i 12.1996 

BOUYGUES S.A. 
1. Avenue Eugene Freyssinet 
78061 Saint Quentin en Yvelines-Cedex 
FRANSA 

VİNSAN VEZİROĞLU İNŞAAT, SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Cinnah Caddesi No: 12 
Çankaya 06690 Ankara 
TÜRKİYE 
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TEKLİF MEKTUBU 

TEKLİF 3 ALTERNATİF 4 

04.12.1996 Tarihinde görevlendirmesi yapılacak olan (Anadolu Otoyolu--Dilovası) 
Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) otoyolunun ve bağlantı yollarının 
projelendirilmesi, yapımı, bakımı, işletilmesi ve işletme süresi sonunda ÎDARE'ye bedelsiz 
ve kullanılabilir durumda devredilmesi işine ait görevlendirme belgelerini tamamen okuyup 
inceledikten sonra aşağıda imzası bulunan bizler bu işi; 

Yatırım bedeli 1.1.1996 bazına göre en az (Faz 1 için) ..54t$..ûûjQ..â/ÛÛ... ABD 
Dolan ve (Faz 2 için) . 30..ûûû. Û.ÖD. ...ABD Dolan olacak şekilde, 

Yapım Süresi 

İşletme Süresi 

Olmak üzere toplam 

(Faz 1) 
(Faz 2) 
(Fazl) 
(Faz 2) 
(Faz 1) 
(Faz 2) 

...S. 
'Zl 
,.K.\... 

...1.5. 

yıl 
yıl 
yıl 
yıl 
yıl 
yıl 

6 ay» 
ay, 
ay, 
ay, 
ay, 
ay, 

olan görevlendirme süresi içerisinde yapmayı ve görev süresi sonunda Karayollan Genel 
Müdürlüğüne bedelsiz ve kullanılabilir durumda devretmeyi, 

Söz konusu otoyolun işletmeye iik açıldığında uygulayacağımız başlangıç tavan 
ücretlerinin ABD Dolan bazında aşağıda verildiği şekilde olmasını, 

Araç 
Sınıfı 

1 
2 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 
Otomobil, 
Minübüs (3 Kişiye 
kadar) 
Ceep 
Land Rover 
Küçük Otobüs 
(31 kişiye kadar) 
Kamyonet 
(3.5 Ton'a kadar) 
Otobüs (31 
Kişiden fazla) 
ve Kamyon 
Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr. 
D130 Devlet Yolu 
Kavş. Körfez Geç. 
Köp. Geç Dahil 
(Cent) 

40Ü 

\ZDO 

\(bod 

&c00O 
6ÛÛÜ 

D130 Devlet Yolu 
^ . . -ft Orhangazi 
Kavşağı 
(Cent/Km) 

2,4-

d 

12. 

24 
36 

İlave 
(Cer 

s Aks. Ücr. 
it/Km) 

— 

3, 

3 

S 
10 
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Bu tavan ücretlerinin Amerika Birleşik Devletlerindeki fiyat endekslerine göre 
her h).f> yılda bir defa olmak üzere idarenin onayı ile ayarlanmasını, 

kabul ve taahhüt ederiz. 

04.12.1996 

BOUYGUES S.A. 
1. Avenue Eugene Freyssinet 
78061 Saint Cjuentin en Yvelines-Cedex 
FRANSA 

BOUYGUES 
S.A. au capital de F 1.160.713.700 
1, avenue.Eugene Froyssinöt 
78061 St.QUENTINYVEUNESCEDEX 

I W 3 0 6 0 2 3 1 1 
H.C.S.Veraall!esB572 015248 I 

Jacques MARQUET T«exBöuygA689oeoF J 
Menajer 

VİNSAN VEZİROĞLU İNŞAAT, SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Cinnah Caddesi No: 12 
Çankaya 06690 Ankara 
TÜRKİYE 

Ahmet ÖZBEK 
Teknik Koordinatör 

M. Celalettin DURSUN 
Teknik Koordinatör 
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TEKLİF MEKTUBU 

TEKLİF 4 ALTERNATİF 1 

04.12.1996 Tarihinde görevlendirmesi yapılacak olan (Anadolu Otoyolu-Dilovası) 
Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) otoyolunun ve bağlantı yollannın 
projelendirilmesi, yapımı, bakımı, işletilmesi ve işletme süresi sonunda İDARE'ye bedelsiz 
ve kullanılabilir durumda devredilmesi işine ait görevlendirme belgelerini tamamen okuyup 
inceledikten sonra aşağıda imzası bulunan bizler bu işi; 

Yatırım Bedeli 1.1.1996 bazına göre en az (Faz 1 için) ..l.lQ5...0.ĞÛ...0.Û.Q. ABD 
Dolan ve (Faz 2 için) 6.§.flO.Ö...£>.ûO...... ABD Dolan olacak şekilde, 

Yapım Süresi (Faz 1) £r yıl T. ay, 

(Faz 2) 3 . yıl ~. ay, 

işletme Süresi (Faz 1) ....£.! ..yıl ?7. ay, 

(Faz 2) Î.2- yıl ~ ay, 

Olmak üzere toplam (Faz 1) ....Z.5.... ..yıl ay. 

(Faz 2) .l.£> yıl ^ ay, 

olan görevlendirme süresi içerisinde yapmayı ve görev süresi sonunda Karayolları Genel 
Müdürlüğüne bedelsiz ve kullanılabilir durumda devretmeyi, 

Söz konusu otoyolun işletmeye ilk açıldığında uygulayacağımız başlangıç tavan 
ücretlerinin ABD Dolan bazında aşağıda verildiği şekilde olmasını, 

Araç Araç Tipi Aks Anadolu Otoy. Ayr. D130 Devlet Yolu İlave Aks.Ücr. 
Sınıfı D130 Devlet Yolu Orhangazi/, (Cent/Km) 

Kavş.Körfez Geç. Kavşağı 
Köp. Geç. Dahil (Cent/Km) 
(Cent) ^ _ _ 

1 
2 

3 

Motosiklet 
Otomobil, 
Minübüs (3 
Kişiye kadar) 
Ceep 
Land Rover 
Küçük Otobüs 
(31 kişiye kadar) 
Kamyonet 
(3.5 Ton'a kadar) 

2 

2 

A-00 

\ZOO 

\Sco 

2,4 

8 

12. 

— 

z 

3, 

4 Otobüs (31 2 
Kişiden fazla) 6^0 0Q 2 A 3 
ve Kamvon 



- 7 8 -

Bû  tavan ücretlerinin Amerika Birleşik Devletlerindeki fiyat endekslerine göre 
her p./jrr: yılda bir defa olmak üzere idarenin onayı ile ayarlanmasını, 

kabul ve taahhüt ederiz. 

04.12.1996 

BOUYGUES S.A. 
1. Avenue Eugerie Freyssinet 
78061 Saint Quentin en Yvelines-Cedex 
FRANSA 

BOUYGUES 
S.A. au eapital de F 1.160.713.700 
1, avenue-Eugene Freyssinet 
70061 St. OUENTIN YVELINES CEDEX 

« 30602311 
R.C.S. VereaHlea B 572 015 246 

T6lox Bouyg A 689 060 F 

iS 

Jacques MARQUET 
Menajer 

VİNSAN VEZİROĞLU İNŞAAT, SANAYİ VE TİCARET AŞ. 

Cinnah Caddesi No: 12 
Çankaya 06690 Ankara 
TÜRKİYE 

Ahmet ÖZBEK 
Teknik Koordinatör 

M. Celalettin DURSUN 
Teknik Koordinatör 
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TEKLİF MEKTUBU 

TEKLİF 4 ALTERNATİF 2 

04.12.1996 Tarihinde görevlendirmesi yapılacak olan (Anadolu Otoyolu-Dilovası) 
Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) otoyolunun ve bağlantı yollarının (x) 
projelendirilmesi, yapımı, bakımı, işletilmesi ve işletme süresi sonunda İDARE'ye bedelsiz 
ve kullamlabilir durumda devredilmesi işine ait görevlendirme belgelerini tamamen okuyup 
inceledikten sonra aşağıda imzası bulunan bizler bu işi; 

Yatırım Bedeli 1.1.1996 bazma göre en az (Faz 1 için) ..A.8.?:..0.âQ...Û.Û.O... ABD 
Doları ve (Faz 2 için) ... ̂ 4 .tfÛ.Û.. â.0.0. ABD Doları olacak şekilde, 

Yapım Süresi (Faz 1) 4*- yıl — aY> 

(Faz 2) «?> yıl ."T ay, 

İşletme Süresi (Faz 1) ....2.1 .yıl ~7. ay, 

(Faz 2) \2r.... ...yıl ay, 

Olmak üzere toplam (Faz 1) ..yıl ay, 

(Faz 2) 1.5. yıl .T. ay, 

olan görevlendirme süresi içerisinde yapmayı ve görev süresi sonunda Karayolları Genel 
Müdürlüğüne bedelsiz ve kullanılabilir durumda devretmeyi, 

Söz konusu otoyolun işletmeye ilk açıldığında uygulayacağımız başlangıç tavan 
ücretlerinin ABD Doları bazında aşağıda verildiği şekilde olmasını, 

Araç Araç Tipi Aks Anadolu Otoy.Ayr. D130 Devlet Yolu İlave Aks.Ücr. 
Sınıfı D130 Devlet Yolu Orhangazi (Cent/Km) 

Kavş.Körfez Geç. Kavşağı 
Köp. Geç. Dahil (Cent/Km) 
(Cent) 

1 
2 

3 

4 

5 

Motosiklet 
Otomobil, 
Minübüs (3 
Kişiye kadar) 
Ceep 
Land Rover 
Küçük Otobüs 
(31 kişiye kadar) 
Kamyonet 
(3.5 Ton'a kadar) 
Otobüs (31 
Kişiden fazla) 
ve Kamvon 
Treyler 

2 

2 

2 

4 

AOD 

\ıoo 

\uo 
^000 
&O0O 

— 

-

-

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

(x) Yalova Devlet Yolu üzerindeki kavşak dahil kavşağın kuzeyinde kalan işlerin 
tamamı için 
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Bu, tavan ücretlerinin Amerika Birleşik Devletlerindeki fiyat endekslerine göre 
her b.)C yılda bir defa olmak üzere idarenin onayı ile ayarlanmasını, 

kabul ve taahhüt ederiz. 

BOUYGUES S.A. 
1. Avenue Eugene Freyssinet 
78061 Saint Quentin en Yvelines-Cedex 
FRANSA 

04.12.1996 

Jacques MARQUET 
Menajer 

S A au capital de F 1.160.713.700 
1, avenuo.Eug&ne Freyssinet 
78061 5t. GUENT1N VVEÜMES CEDEX 

tt 30 60 2311 
R.C.S. VeraalMas B 572 015 246 

T6l0xBouygA689 060F 

VİNSAN VEZİROGLU İNŞAAT, SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Cinnah Caddesi No: 12 
Çankaya 06690 Ankara 
TÜRKİYE 

Ahmet ÖZBEK 
Teknik Koordinatör 

Celalettin DURSUN, 
Teknik Koordinatör 
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TEKLİF MEKTUBU 

TEKLİF 4 ALTERNATİF 3 

04.12.1996 Tarihinde görevlendirmesi yapılacak olan (Anadolu Otoyolu-Dilovası) 
Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) otoyolunun ve bağlantı yollarının (x) 
projelendirilmesi, yapımı, bakımı, işletilmesi ve işletme süresi sonunda İDARE'ye bedelsiz 
ve kullanılabilir durumda devredilmesi işine ait görevlendirme belgelerini tamamen okuyup 
inceledikten sonra aşağıda imzası bulunan bizler bu işi; 

Yatırım Bedeli 1.1.1996 bazına göre en az ..../&&&..O.O.O...û0.0... ABD Doları olacak 
şekilde, 

Yapım Süresi .TT.......Y1İ ~^. ay, 

İşletme Süresi ...ÂQ. yıl .7T.; ay, 

Olmak Üzere toplam .....$A. yıl T.. ay, 

olan görevlendirme süresi içerisinde yapmayı ve görev süresi sonunda Karayolları Genel 
Müdürlüğüne bedelsiz ve kullanılabilir durumda devretmeyi, 

Söz konusu otoyolun işletmeye ilk açıldığında uygulayacağımız başlangıç tavan 
ücretlerinin ABD Doları bazında aşağıda verildiği şekilde olmasını, 

Araç Araç Tipi 
Sınıfı 

Aks Anadolu Otoy.Ayr. 
D130 Devlet Yolu 
Kavş.Körfez Geç. 
Köp. Geç. Dahil 
(Cent) 

D130 Devlet Yolu ilave Aks.Ücr. 
Orhangazi (Ccnt/Km) 
Kavşağı 
(Ccnt/Km) 

1 
2 

3 

4 

5 

Motosiklet 
Otomobil, 
Minübüs (3 
Kişiye kadar) 
Ceep 
Land Rover 
Küçük Otobüs 
(31 kişiye kadar) 
Kamyonet 
(3.5 Ton'a kadar) 
Otobüs (31 
Kişiden fazla) 
ve Kamyon 
Treyler 

2 

2 

2 

4 

— 

~ 

-

-

-

2,4- , 

8 

\Z 

24 
36 

— 

3 

3 

S 
İÜ 

(x) Yalova Devlet Yolu üzerindeki kavşak hariç kavşağın güneyinde kalan işlerin 
tamamı için 

1.1. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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Bu tavan ücretlerinin Amerika Birleşik Devletlerindeki fiyat endekslerine göre 
her h/ır. yılda bir defa olmak üzere idarenin onayı ile ayarlanmasını, 

kabul ve taahhüt ederiz. 

04.12.1996 

I &uu y 

BOUYGUES S.A. 
I. Avenue Eugene Freyssinet 
78061 Saint ÇHıentin en Yvelines-Cedex 
FRANSA 

SAaucapital 09 F 1:160.713.700 
1, avenue.Eugöne Freyssinet 
78061 St. OUENTIN YVEUNES CEDEX 

V 3060 2311 
a C.S. Veraallles B 572 015 248 

Jacques MARQUET T6iox Bouyg A eao OBO-F 
Menajer 

VİNSAN VEZİROĞLU İNŞAAT, SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Cinnah Caddesi No: 12 
Çankaya 06690 Ankara 
TÜRKT 

Ahmet ÖZBEK 
Teknik Koordinatör 

M. Celalettin DURSUN 
Teknik Koordinatör 
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TEKLİF MEKTUBU 

TEKLİF 4 ALTERNATİF 4 

04.12.1996 Tarihinde görevlendirmesi yapılacak olan (Anadolu Otoyolu-Dilovası) 
Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) otoyolunun ve bağlantı yollarının 
projelendirilmesi, yapımı, bakımı, işletilmesi ve işletme süresi sonunda İDARE'ye bedelsiz 
ve kullanılabilir durumda devredilmesi işine ait görevlendirme belgelerini tamamen okuyup 
inceledikten sonra aşağıda imzası bulunan bizler bu işi; 

Yatırım Bedeli 1.1.1996 bazına göre en az (Faz 1 için) .6.Q.')....O.Û.Q....Q.Ç>.0. ABD 

Doları ve (Faz 2 için) ..A$7..0.Û.O...QQ.O. ABD Dolan olacak şekilde, . 

Yapım Süresi (Faz 1) ......rr. yıl .T? ay, 

(Faz 2) 4 r yıl 17? ay, 

İşletme Süresi (Faz 1) ...25. ..yu* ay, 

(Faz 2) . . . J .5 . . yıl 7!. ay, 

Olmak üzere toplam (Faz 1) . . . r .2 yıl ay, 

(Faz 2) }.$ yıl '. ay, 

olan görevlendirme süresi içerisinde yapmayı ve görev süresi sonunda Karayolları Genel 
Müdürlüğüne bedelsiz ve kullanılabilir durumda devretmeyi, 

Söz konusu otoyolun işletmeye ilk açıldığında uygulayacağımız başlangıç tavan 
ücretlerinin ABD Dolan bazında aşağıda verildiği şekilde olmasını,. 

Araç Araç Tipi Aks Anadolu Otoy. Ayr. D130 Devlet Yolu İlave Aks.Ücr. 
Sınıfı D130 Devlet Yolu Orhangazi (Cent/Km) 

Kavş.Körfez Geç. Kavşağı 
Köp. Geç. Dahil (Cent/Km) 
(Cent) 

1 Motosiklet 
2 Otomobil, 

Minübüs (3 
Kişiye kadar) 
Ceep 
Land Rover 

3 Küçük Otobüs 
(31 kişiye kadar) 
Kamyonet 
(3.5 Ton'a kadar) 

4 Otobüs (31 
Kişiden fazla) 
ve Kamvon 

5 Treyler 

2 

2 

2 

4 

400 

IZOÛ 

\<bOO 

^ÖÛÖ 

6000 

2,4 

8 

12-

24 
36 

.— 

3 

S 

3> 
\0 
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Bu tavan ücretlerinin Amerika Birleşik Devletlerindeki fiyat endekslerine göre 
her Q).0. yılda bir defa olmak üzere idarenin onayı ile ayarlanmasını, 

kabul ve taahhüt ederiz. 

04.12.1996 

BOUYGUES S.A. 
1. Avenue Eugene Freyssinet 
78061 Saint Qüentin en Yvelines-Cedex 
FRANSA 

BOUYOUES 
BAaucapBal de F 1.160.713.700 
1, avenua.Eugöne Froyssınet 
78061 St. 0UENTIN YVEUNES CEQEX 

ÎT 3 0 6 0 2 3 1 1 
R.C.S. Veraallles B 572 015 248 

JacquesMARQUET T6iexBduygA689060F , 
Menajer 

VİNSAN VEZİROĞLU İNŞAAT, SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Cinnah Caddesi No: 12 
Çankaya 06690 Ankara 
TÜRKİYE 

Ahmet ÖZBEK 
Teknik Koordinatör 

M. Celalettin DURSUN 
Teknik Koordinatör 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

S A Y I : B 0 9 1 T C K 0 1 3 0 3 - ^ a o . l / ( 0 3 i : 

KONU : k ^ İ M ^ ^ ç İ ş İ P r o j e S İ 5L/1.2./199.Ç» 

GÖREVLENDİRME KOMİSYONU ARA KARARI I 

Kamu Ortaklığı idaresi Yatırım Programında 93E040270 Proje Numarası ile yer alan (Anadolu 

Otoyolu-Dilovası)Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü dahil) Otoyolunda; 3465 sayılı Kanun ve 93/4186 sayılı 

Uygulama Yönetmeliği (Yap-İşlet-Devret Modeli) esaslarına göre görevlendirme yapılması 31.05.1994 tarih 

ve 1347 sayılı Bakan Olur'u ile uygun görülmüştür. 

3996 Sayılı "Bazı Yatırımların Yap-îşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 
KamuTun yürürlüğe girmesi üzerine söz konusu görevlendirmenin bu yasaya göre yapılması ve Karayolları 
Genel Müdürlüğünün yetkili kılınması için 18.05.1995 tarih ve 95/T-33 sayılı YPK Kararı alınmıştır. 

Görevlendirmede uygulanacak ihale usul ve esasları 20.06.1995 tarih ve 1674 sayılı Bakan Olur'u ile 
görevlendirmeye katılacak Firma Grupları ise 08.03.1995 tarih ve 0634 sayılı Bakan Olur'u ile belirlenmiştir. 
Görevlendirmeye katılmaları uygun görülen Firma Gruplarına 28.08.1996 tarihinde gönderilen Davet Mektubu 
ile sözkonusu Görevlendirme için tekliflerini 04.12.1996 günü saat 16:00'ya kadar vermeleri istenmiştir. 

KGM'nin 19.11.1996 tarih ve 1973 sayılı yazısı ile Firma Gruplarının tekliflerini; 

Alternatif 1 : (Anadolu Otoyolu-DjIovası)Ayı\-OrhJ,.ııgazi (Körfez Köprüsü dahil) işin tamamı 
için, 

Alternatif 2 : Yalova Devlet Yolu üzerindeki kavşak dahil kavşağın kuzeyinde kalan işlerin 
(Körfez Köprüsü dahil) tamamı için, 

Alternatif 3 : Yalova Devlet Yolu üzerindeki kavşak hariç, kavşağın güneyinde kalan işlerin 
tamamı için, 

verebilecekleri belirtilmiştir. 

18.11.1996 gün ve 1966 sayılı Genel Müdürlük Olur'u ile oluşturulan komisyonumuz, 04.12.1996 
günü saat 16.30'da teklif verme belgesinde belirtilen yerde, firma temsilcilerinin de katılımıyla eksiksiz 

toplanmıştır. 
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Teklif verme saati olan 16.00'ya kadar komisyonumuza; 

1-BOUYGUES/VİNSAN, 

2- ANGLO-JAPANESE-TURKISH CONSORTIUM, 

3- I.B.K.0 CONSORTIUM, 

firma gruplanmn teklif verdiği tesbit edilmiştir. 
Bu firma gruplanmn öncelikle teklif verme sıralarma göre teklifleri ile belgelerinin dış zarflan 

açılmıştır. 

Dış zarflar içerisinde yer alan belgelerin usulüne uygun ve 20.6.1995 tarihli davet mektubu ile Teklif 

Verme Şartnamesi Cilt 1 Bölüm 2 Mad.2.1.2 ve 2.2'de belirtilen belgeleri ihtiva ettiği görülerek iç zarflar aynı 

sıra ile açılmış ve firma teklifleri hazır bulunan firma temsilcilerine duyurulmuştur. 

İhaleye katılan firma gruplarının venniş oldukları teklif özetleri aşağıda belirtilmiştir. 

I-BOUYGUES/VİNSAN FİRMA GRUBU 

TEKLİFİ 
ALTERNATİF 1 

Yatırım Bedeli : 1.155.000.000 (Birmilyaryüzellibeşmilyon) ABD Dolari 
Yapım Süresi : 4 yıl 

İşletme Süresi : 21 yıl 
Toplam Görev Süresi : 25 yıl 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ 
Arat; 

Simli 

1 

2 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minibûs( 3 Kişiye 

Kadar) Ceep Laud Rover 

Küçük Otobüs (31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 ton'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

4 

Aondolu Otoy. Ayr.-Dl30 Devlet Yolu 

Kavş.Körlcz Geç.Küp.Gey.Dahil (Cent) 

400 

1200 

1800 

4000 

6000 

D130 Devlet Yolu Oıbuugazi 

Kavşağı (Ceul/Kuı) 

3 

10 

15 

30 

45 

İlave Aks C\T. 

(Ccui/knı; 

-
3 

3 

3 

10 
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ALTERNATİF2 
Yatmm Bedeli : 765.000.000 (Yediyüzaltnuşbeş milyon) ABD Dolan 

Yapım Süresi : 4 yıl 

İşletme Süresi : 26 yıl 

toplam Görev Süresi : 30 yıl 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ 
Araç 

Smıfi 

1 
2 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minibüs( 3 Kişiye 

Kadar) Ceep Land Rover 

Küçük Otobüs ( 31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 ton'a kadar) 

Otobüs ( 31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

-ar 

1 

1 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet Yolu 

Kavş.Körfez Geç.Köp.Geç.Dabil (Ccnt) 

400 
1200 

1800 

4000 

6000 

D130 Devlet Yolu Orhangazi' 

Kavşağı (Cent/Kın) 

-
" 

" 

" 

-

ÜaveAksÜcr. 

(Ceut/km) 

- • 
• 

~ 

" 

-

ALTERNATİF 3 

Yatınm Bedeli : 481.000.000 (Dörtyüzseksenbir milyon) ABD Doları 
Yapım Süresi : 4 yıl 
İşletme Süresi : 30 yıl 
Toplam Görev Süresi : 34 yıl 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ 
Araç 

Sınıü 

1 
2 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Mînibus( 3 Kişiye 

Kadar) Ceep Land Rover 

Küçük Otobüs (31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 tou'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet Yolu 

Kavş.Körfez Geç.Köp.Geç.Dabil (Cent) 

-
" 

" 

" 

-

D130 Devlet Yolu Orhangazi 

Kavşağı (Cent/Kın) 

3 
10 

15 

30 

45 

İlave Aks L\.T. 

(Ceat/km) 

-
3 

3 

3 

. 10 
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ALTERNATİF 3 

Yatırım Bedeli : 43 8.000.000 (Dörtyüzotuzsekiz nıilyon) ABD Dolan 

Yapım Süresi : 4 yıl 

İşletme Süresi : 30 yıl 

Toplam Görev Süresi : 34 yıl 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ 
Araç 

Sınıû 

1 

2 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minibüs( 3 Kişiye 

.Kadar) Ceep Land Rover 

Küçük Otobüs (31 Kişiye kadar) 
Kamyonet (3.7 ton'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr^DlâO Devlet Yolu 

Kavş.Köıfez Geo.Köp.Geç.Dahil (Cent) 

-
" 

-

" 

-

D130 Devlet Yolu Odıangazi 

Kavşağı (Cent/Km) 

2.4 

8 

12 

24 

36 

ilave Aks Ücr. 
(Cent/km) 

-
3 

3 

3 

10 

ALTERNATİF 4 

Yatırım Bedeli : (Faz 1) : 677.000.000 (Altıyüzyetmişyedi milyon) ABD Dolan 

(Faz 2) : 345.000.000 (Üçyüzkırkbeş milyon ) ABD Dolan 

Yapım Süresi : (Faz 1) 4 yıl 
(Faz 2) 4 yıl 

işletme Süresi : (Faz 1) 21 yıl 
(Faz 2) 11 yıl 

Toplam Görev Süresi : (Faz 1) 25 yıl 
(Faz 2) 15 yıl 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ 
Araç 

Sının 

1 

2 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minibüs( 3 Kişiye 

Kadar) Ceep Land Rover 

Küçük Otobüs (31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.3 ton'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet Yolu 

Kavş.Körfez Geç.Köp.Geç.Dahil (Cent) 

400 

1200 

1800 

4000 

6000 

D130 Devlet Yolu Orhangazi 

Kavşağı (Cent/Km) 

2.4 

8 

12 

24 

36 

İla ve Aks Ocr 

(Ceut&m) 

-
3 

3 

3 

10 
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TEKLİF2 

ALTERNATİF 1 

Yatınm Bedeli : 1.038.000.000 (Birmilyarotuzsekiz milyon) ABD Dolan 

Yapım Süresi : 4 yıl 

İşletme Süresi : 18 yıl 6 ay 

Toplam Görev Süresi : 22 yıl 6 ay 

ARAÇ SINTFLARTNA GÖRE GEÇÎŞ ÜCRETLERİ 
Araç 

Sınıli 

1 

2 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minibüs 3 Kimiye 

Kodar) Ceep Laud Rover ı 

Küçük Otobüs ( 31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 tou'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet Yolu 

Kavş.Körfez Geç.Küp.Geç.Dalül (Cent) 

400 

1200 

1800 

4000 

6000 

D130 Devlet Yolu Orhangazi 

Kavşağı (Ceut/Km) 

2.4 

8 

12 

24 

36 

İlave Aks Cer. 

(Cent/km) 

-
3 

3 

3 

10 

ALTERNATİF 2 
Yatmnı Bedeli : 683.000.000 (Altıyüzsekseriüç milyon) ABD Doları 
Yapım Süresi : 4 yıl 
îşletme Süresi : 21 yıl 
Toplam Görev Süresi : 25 yıl 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ 
Araç 

Simli 

1 

2 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minibüs 3 Kişiye 

Kadar) Ceep Land Rover 

Küçük Otobüs ( 31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 ton'a kadar) 

Otobüs ( 31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet Yolu 

Kavş.Körfez Gec.Kop.Geç.Da!ül (Cent) 

400 

1200 

ısoo 

4000 

6000 

D130 Devlet Yolu Orhangazi 

Kavşağı ( Cent/Km) 

-
" 

" 

" 

-

ilave Aks Ücr. 

(Ccüt/knı) 

• - . 

• 

* 

• 

'-
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ALTERNATİF3 

Yatırıra Bedeli : 438.000.000 (Dörtyüzotuzsekiz milyon) ABD Dolan 

Yapım Süresi : 4 yıl 

İşletme Süresi : 30 yıl 

Toplam Görev Süresi : 34 yıl 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ 
Araç 

Sınıfi 

1 

2 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minjbüs( 3 Kişiye 

JfCadar) Ceep Land Rover 

Küçük Otobüs (31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 lon'a kadar) 

Otobüs(31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet Yolu 

Kavş.Körfez Gec.Kop.Gec.Dahu (Cent) 

-
" 

-

• 

-

D130 Devlet Yolu Odıangazi 

Kavşağı (Cent/Knı) 

2.4 

8 

12 

24 

36 

İlave Aks Ücr. 

(Cem/km) 

-
3 

3 

3 

10 

ALTERNATİF 4 

Yatırım Bedeli : (Faz 1) : 677.000.000 (Altıyüzyetmişyedi milyon) ABD Doları 

(Faz 2) : 345.000.000 (Üçyüzkırkbeş milyon ) ABD Dolan 
Yapım Süresi : (Faz 1) 4 yıl 

(Faz 2) 4 yıl 
İşletme Süresi : (Faz 1) 21 yıl 

(Faz 2) 11 yıl 
Toplam Görev Süresi : (Faz 1) 25 yıl 

(Faz 2) 15 yıl 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ 
Araç 
Sınıfi v 

1 

2 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minibüs( 3 Kişiye 

Kadar) Ceep Land Rover 

Küçük Otobüs (31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 ton'a kadar) 

Otobüs ( 31 kişiden fazla) vo 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet Yolu 

Kavş.Körfez Geç.Köp.Geç.Dahil (Cent) 

400 

1200 

1800 

4000 

6000 

D130 Devlet Yolu Orhangazi 

Kavşağı ( Cent/Km) 

2.4 

8 

12 

24 

36 

İlave Aks Ücr 

(Ceut/km) 

-
3 

3 

3 

10 

http://Gec.Kop.Gec.Dahu
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TEKLİF3 

ALTERNATİF 1 

Yatının Bedeli : 916.000.000 (Dokuzyüzonaltı nıilyon) ABD Dolan 

Yapım Süresi : 4 yıl 
İşletme Süresi : 15 yıl 

Toplam Görev Süresi : 19 yıl 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ 

Araç 

Smıû 

1 r 

2 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

•Motosiklet 

Otomobil Minibûs( 3 Kişiye 

Kadar) Ceep Land Rover 

Küçük Otobüs (31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 ton'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

• ş r 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet Yolu 

Kavs.Körfez Geç.Köp.Geç.Dalıil (Ceut) 

400 

1200 

1800 

4000 

6000 

D130 Devlet Yolu Orhangazi 

Kavşağı (Cent/Km) 

2.4 

8 

12 

24 

36 

İlave Aks Ücr. 

(Ccnt/km) 

-
3 

3 

3 

10 

ALTERNATİF 2 

Yatınm Bedeli : 532.000.000 (Beşyüzotuziki milyon) ABD Dolan 

Yapım Süresi : 3 yıl 6 ay 
İşletme Süresi : 15 yıl 6ay 
Toplam Görev Süresi : 19 yıl 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ 
Araç 

Smıli 

1 

2 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minibüs 3 Kişiye 

Kadar) Ceep Land Rover 

Küçük Otobüs (31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 lon'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

'AIT 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet Yolu 

Kavs.Körfez GeçKi^p.Gcç.Dabil (Cent) 

400 

1200 

ısoo 

4000 

6000 

D130 Devlet Yolu Orhangazi 

Kavşağı (Cent/Km) 

-
" 

" 

" 

• 

tlave Aks Ücr. 

(Cent/km) 

-
-

" 

" 

-
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ALTERNATÎF3 

Yatırım Bedeli : 438.000.000 (Dörtyüzotuzsekiz milyon) ABD Dolan 

Yapım Süresi ' : 4 yıl 
İşletme Süresi : 30 yıl 

Toplam Görev Süresi : 34 yıl 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇÎŞ ÜCRETLERİ 
Araç 
Stfuû 

1 
2 

3 ., 

4 

5 

Araç Tipi' 

Motosiklet 

Otomobil Minibüs 3 Kişiye 

Kadar) Ceep Lfflıd Rover 

Küçük Otobüs (31 Kişiye kadar; 
Kamyonet (3.5 toa'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet Yolu 

Kavs.Körfez Geç.Köp.Geç.Dahil (Cent) 

-
" 

— 

" 

- ' 

D130 Devlet Yolu Orhangazi 

Kavşağı (Cent/Km) 

2.4 
8 

12 

24 

36 

İlave Aks Ücr. 

(Cent/km) 

-
3 

3 

3 

10 

ALTERNATİF 4 

Yatının Bedeli : (Faz 1) : 549.000.000 (Beşyüzkırkdokuz milyon) ABD Dolan 
(Faz 2) : 345.000.000 (Üçyüzkırkbeş milyon) ABD Dolan 

Yapım Süresi : (Faz 1) 3 yıl 6 ay 
(Faz 2) 4 yıl 

İşletme Süresi : (Faz l) 21 yıl 6 ay 
(Faz 2) 11 yıl 

Toplam Görev Süresi.: (Faz 1) 25 yıl 
(Faz 2) 15 yıl 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ 
Araç 

Smıfi 

l 
•) 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minibüs( 3 Kişiye 

Kadar) Ceep Land Rover 

Küçük Otobüs (31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 ton 'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet Yolu 

Kavs.Körfez Geç.Köp.Geç.Dabil (Cent) 

400 
1200 

ısoo 

4000 

6000 

D130 Devlet Yolu Orlıuugazi 

Kavşağı (Cent/Km) 

2.4 
S 

12 

24 

36 

Üave Aks Ücr. 

(Ccnt/kuı) 

-
3 

3 

3 

10 
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TEKLİF4 

ALTERNATİF 1 

Yatınm Bedeli : (Faz 1) : 1.105.000.000 (Birmilyaıyüzbeş milyon) ABD Doları 
(Faz 2) : 64.900.000 (Altmışdörtmilyondokuzyüz bin ) ABD Doları 

Yapım Sunisi : (Fazl) 4 yıl 

(Faz 2) 3 yıl 

İşletme Süresi : (Faz 1) 21 y;: 

(Faz 2) 12 yıl 
Toplam Gcirev Süresi : (Faz 1) 25 yıl 

(Faz2> 15 yıl 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ 

Araş 

Suııfi 

1 

i 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Mimbus( 3 Kişiye 

Kadar) Cecp 1 M\d Rover 

Kilçük Otoba. ( 31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3..^ traı'a kadar) 

Otobüs (31 kı-vidaı fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

•> 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet Yolu 

Kavs.K<5rfez Gec.Köp.Gec.DaUü (Ceat) 

400 

1200 

ısoo 

4000 

6000 

D130 Devlet Yolu Oraaugazi 

Kavşağı (Cent/Km) 

2". 4 ,wn ' 

3 

12 

24 

36 

İlave Aks C -
(Cent/km) 

-
o 

j 

3 

10 
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ALTERNATİF2 

Vatmm Bedeli : (Fazl) : 687.000.000 (Altıyüzseksenyedi nülyon) ABD Doları 

(Faz 2) : 64.900.000 (Altnuşdörtmilyondokuzyüz bin ) ABD Doları 

Yapım Süresi : (Faz 1) 4 yıl 

(Faz 2) 3 yıl 

İşletme Süresi : (Faz 1) 21 yıl 

(Faz 2) 12 yıl 

Toplam Görev Süresi : (Faz 1) 25 yıl 

(Faz 2) 15 yıl 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇtŞ ÜCRETLERİ 
Araç 

Sınıfı 

1 

2 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minibüs( 3 Kişiye 

Kadar) Ccep Land Rover 

Küçük Otobüs ( 31 Kişiye kadarı 

Kamyonet (3.5 ton'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

1 

2 

4 ' 

Anadolu Otoy. AJT.-D130 Devlet Yolu 

Kavs.Körfez Geç.Köp.Geç.Dahü (Cem) 

400 

1200 

ısoo 

4000 

6000 

D130 Devlet Yolu Omangazi 

Kavşağı (Cent/Km) 

-
" 

" 

" 

-

İlave Aks Ücr. 

(Ceat/km) 

•-
* 

• 

" 

-

ALTERNATİF 3 

Yatırım Bedeli : 438.000.000 (Dörtyüzotuzsekiz milyon) ABD Doları 
Yapım Süresi : 4 yıl 

İşletme Süresi : 30 yıl 

Toplam Görev-Süresi : 34 yıl 
ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ 

Araç 

Stnıiı 

1 

2 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minibüs( 3 Kişiye 

Kadar) Ccep Land Rover 

Küçük Otobüs ( 31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 ton'a kadar) 

Otobüs ( 31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet Yolu 

Kavş.K<3rtez Geç.Kflp.Geç.Dahil (Cent) 

-
" 

" 

• 

-

D130 Devlet Yolu Orhangazi 

Kavşağı (CentyiCm) 

2.4 

8 

12 

24 

36 

İlave Aks Ur . 

iCcni/kuı) 

-
3 

3 

3 

10 
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ALTERNATİF 4 

Yatırım Bedeli : (Faz 1) : 687.000.000 (Altıyüzseksenyedi milyon) ABD Doları 

(Faz 2) : 407.000.000 (Dörtyüzyedi milyon) ABD Doları 

Yapım Süresi : (Fazl) 4 yıl 

(Faz 2) 4 yıl 

İşletme Süresi : (Fazl) 25 yıl 

(Faz 2) 15 yıl 

Toplam Görev Süresi : (Faz 1) 29 yıl 

(Faz 2) 19 yıl 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ 

Araç 
Smıfi 

1 
2 

-

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minibüs 3 Kişiye 

Katlar) Coep Laıd Rover • 

Küçük (Jtobtts < 31 Kimiye kadar» 

Kamyonet (3.5 ton'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

T 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet Yolu 

Kavs.Kflrfez Geç.Köp.Geç.Dahil (Cent) 

400 
1200 

ısoo 

4000 

6000 

D130 Devlet Yolu Omangazi 

Kavşağı (Cent/Km) 

2.4 
S 

42 

24 

36 

ilave Aks Ücr. 
(Cent/km) 

- ' 
3 

3 

10 
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H- ANGLO-JAPANESE-TURKISH CONSORTIÜM 

TEKLİF 

ALTERNATİF 2 

Yatırım Bedeli : 863.05 7.000 (Sekizyüzaltnuşüçmilyonelliyedibin) ABD Doları (KDV Hariç) 

Ya'pım Süresi : 4 yıl 1 ay 

İşletme Süresi : 20 yıl 11 ay 

Toplam Görev Süresi : 25 yıKTrafik hacmine göre azalabilir) 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ 

Araç 
Stnıti 

1 

2 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minibüsf 3 Kişiye 

Kadar) Ceep Land Rover 

Küçük Otobüs (31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.2 ton'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

3 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet Yolu 

Kavj.K3rfez G4ç.K5p.G:f Dahil (S/araç) 

3.75 

11.25 

İS 

33.75 

37.50 

İlave Aks Ücr. 

(S/aks) 

-
3.75 

t 

3.75 

3.75 

11.25 

fmh-9 * 



- 9 7 -

m- I.B.KO. CONSORTIUM 

TEKLİF 

ALTERNETİF 1 

l.A Projerıin 2x2 şeritli yapılmasına göre, 

Yatırım Bedeli: 975.000.000 (Dokuzyüzyetmişbeşmilyon) ABD Dolan 

Toplam Görev Süresi: 19 yıl 
l.B Projenin 2x3 şeritli yapılmasına göre, 

Yatınm Bedeli: 1.105.000.000 (Birmilyaryüzbeşmilyon) ABD Doları -
Toplam Görev Süresi: 25. yıl 

l.C Projenin 2x2 şeritli 2 aşamalı yapılmasına göre, 
Yatırım Bedeli: 975.000.000 (Dokuzyüzyetmişbeşmilyon) ABD Doları 

Toplam Görev Süresi: 25 yıl 

ALTERNATİF: 

2. A Projenin 2x2 şeritli yapılmasına göre, 
Yatınm Bedeli: 685.000.000 (Altıyüzseksenbeş milyon) ABD Doları 

Toplam Görev Süresi: 25 yıl 
2.B Projenin 2x3 şeritli yapılmasına göre. 

Yatınm Bedeli: 765.000.000 (Yediyüzaltmışbeş milyon) ABD Doları 
Toplam Görev Süresi: 35 yıi 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇtŞ ÜCRETLERİ 
Araç 

Sınıü 

1 

2 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Miııibüs( 3 Kif'iye 

Kadar) Ceep Land Rover 

Küçük Otobüs ( 31 Kişiye kadar) 
Kamyonet (3.3 ton'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

•> 

2 

2 

3 

4 

5 

Anadolu Oıoy. Ayr.-Dl30.Devlet Yolu 

Kavş.Künez Geç.Köp.Goç.Dalıil (S^ 

3.5 

11 

17 

30 

37 

44 

55 

D130 Devlet Yolu Orhangazi 
V-;v,aÇı ( S ) 

0.5 

1.5 

•i 

4 

* 5 

6 

7.5 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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Teklif belge ve mektuplanmn incelenmesi ve değerlendirilmesi için ihaTe komisyonumuzun daha 

sonra belirlenecek başka bir gün toplanmasına karar verilmiştir. 

Görevlendirme için teklif veren firma gruplarına durum sözlü olarak bildirilmiştir. Of /72/1996 

KOMİSYON BAŞKANI ÜYE • ÜYE ÜYE 

Ctcy.A.op.̂ b.;>Id. ?t}.~ij:.jsti i<cs.^ies.Tek.Şen Aıx£t.veHar.rex.Şefi 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

B091TCK01303- / o - ^ o ^ /oOS> 2 -
y.Izmit Körfez Geçişi Projesi 

KONU : - İST/.!.../199> 

GÖREVLENDİRME KOMİSYONU ARA KARARI II 

Kamu Ortaklığı İdaresi Yatırını Programında 93 E040 270 Proje Numarası ile yer 
alan (Anadolu Otoyolu-Dilovası)Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü dahil) Otoyolunda 
yapılacak görevlendirme için teklif verme tarihi olan 4.12.1996 günü, 

1-BOUYGUES/VİNSAN 
k ANGLO-JAPANESE-TURKISH CONSORTIUM 
3-Î.B.K.O. CONSORTIUM 

firma grupları tekliflerini vermişlerdir. 

18.11.1996 gün ve 1996 saydı Genel Müdürlük Ohır'u ile oluşturulan 
Komisyonumuz, 4.12.1996 tarihinde aldığı Ara Karar I uyarınca, 9.12.1996 tarihinde 
bir araya gelerek Firma Gruplarının vermiş oldukları teklifleri gerek mali gerek teknik 
olarak incelemeye başlamıştır. 

Tekliflerin incelenmesi sırasında, Firma Gruplarının tekliflerinde açıklamaya muhtaç 
olan ve açıklığa kavuşturulması gereken bir takım hususlar tesbit edilmiştir. 
Komisyonumuz, tesbit edilen bu hususlarla ilgili açıklamalarda bulunmak ve teklifleri 
ile ilgili bilgi vermek üzere, Teklif verme şartnamesinin l.cilt 3. Bölüm 3.1 maddesi 
uyarınca Teklif verme sırasına göre 27.1.1997 tarihinde BOLTVGUES/VİNSAN, 
29.1.1997 tarihinde ANGLO JAPANESE TURKISH CONSORTIUM, 30; 1.1997 
tarihinde I.B.K.0 CONSORTIUM olmak üzere Firma gruplarını tek tek görüşme 
yapmak için çağırmaya karar vermiştir. 

ÎHALE KOMİSYONU ÜYE 
BAŞKANI 

ÜYE 

Gülten YALÇIN 
Otoyolları Dai.Bşk. 

Hikmet TUĞLU 
Teknik Arş.DaLBşk. 

UYE 

. Q^M?M ^ 9 .»n̂ fiV) 
Selahattin ŞAHIN 
Bütçe Dai.Bşk. 

^ ~ X ÜYE 

y ^ N e j a t DERİCİ 
Hukuk Müşaviri 

Hasar̂ PİŞKÎN 
Otoy.Köp.Şb.Md. 

ÜYE 

Doğan AKGÜN 
Otoy.Yap.Şb.Md. 

ÜYE 

ÖzcanEROL 
Prj.Tek.Şefî 
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30.4.1997-Tarihli Görevlendirme Komisyonu Ara Kararı III 

İnceleme sonucunda Uygulama Sözleşmesi müzakerelerine 

1.- ANGLO-JAPANESE-TURKISH CONSORTIUM (AJTC) 

2.-BKO CONSORTIUM 

3.- BOUYGUES-VİNSAN CONSORTIUM 

sıralamasına göre başlanmasına- en uygun teklifin AJTC grubuna ait olduğuna dair 
tarar alınma ve Bakan onayıda alınmıştır. (Sayın Bakan Cevat AYHAN) 

BOPlTCKOlSOS-^ao-l / OT^O . 
îzmit Körfez Geçişi Projesi 

GÖREVLENDİRME KOMİSYONU ARA KARARI III 

Kamu Ortaklığı İdaresi Yatırım Programında 93E040270 Proje Numarası ile yer alan (Anadolu Otoyölu-

Dilovası)Ayr.-Orhangazi (KOrfez Köprüsü dahil) Otoyolunda; 346S sayılı Kanun ve 93/4186 sayılı Uygulama 

Yönetmeliği (Yap-lşlet-Devret Modeli) esaslarına göre görevlendirme yapılması 3.1.05.1994 tarih ve 1347 sayılı Bakan 

Olur'u ile uygun görülmüştür. 

3996 Sayılı "Bazı Yatırımların Yap-lşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun"un 

yürürlüğe girmesi Özerine söz konusu görevlendirmenin bu yasaya göre yapılması ve Karayolları Genel Müdürlüğünün 

yetkili kılınması için 18.05.1995 tarih ve 95/T-33 sayılı YPK Kararı alınmıştır. 
I 

Görevlendirmede uygulanacak İhale usul ve esasları 20.06.1995 tarih ve 1674 sayılı Bakan Olur'u ile 

görevlendirmeye katılacak Firma Grupları ise 08.03.1995 tarih ve 0634 sayılı Bakan Olur'u ile belirlenmiştir. 

Görevlendirmeye katılmaları uygun görülen Firma Gruplarına 28.08.1996 tarihinde gönderilen Davet Mektubu ile 

sözkonusu Görevlendirme için tekliflerini 04.12.1996 günü saat 16:00'ya kadar vermeleri istenmiştir. 

KGM'nin 19.11.1996 tarih ve 1973 sayılı yazısı ile Firma Gruplarının tekliflerini; 

Alternatif 1: (Anadolu OtoyoIu-Dtlovası)Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü dahil) İşin tamamı için, 

Alternatif 2 : Yalova* Devlet Yolu üzerindeki kavşak dahil kavşağın kuzeyinde kalan İşlerin (Körfez 

Köprüsü dahil) tamamı için, 

Alternatif 3 : Yalova Devlet Yolu üzerindeki kavşak hariç, kavşağın güneyinde kalan işlerin tamamı için, 

verebilecekleri belirtilmiştir. 

I-Tekliflerin alınması: 
18.11.1996 gön ve 1966 sayılı Genel Müdürlük Olur'u ile oluşturulan komisyonumuz, 04.12.1996 günü saat 

16.30'da teklif verme belgesinde belirtilen yerde, firma temsilcilerinin de katılımıyla eksiksiz toplanmıştır. 

Teklif verme saati olan 16.00'ya kadar komisyonumuza; 

1- BOUYGUES/VtNSAN, 

2- ANGLO-JAPANESE-TURKISH CONSORTIUM, 

3-I.B.K.0 CONSORTIUM, 

firma gruplarının teklif verdiği tesbit edilmiştir. 
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Bu fiıana gruplarının öncelikle teklif verme sıralarına göre teklifleri ile belgelerinin dış zarflan açılmıştır. 

Dış zarflar içerisinde yer alan belgelerin usulüne uygun ve 20.6.1995 tarihli davet mektubu ile Teklif Verme 

Şartnamesi Cilt 1 Bölüm 2 Mad.2.1.2 ve 2.2'de belirtilen belgeleri ihtiva ettiği görülerek iç zarflar aynı sıra ile açılmış ve 

firma teklifleri hazır bulunan firma temsilcilerine duyurulmuştur. 

II- Teklif Belgelerinin incelenmesi: 

Komisyonumuzun 9.12.1996 tarihinde tekrar bir araya gelerek Firma Gruplarının vermiş oldukları teklifleri 

gerek mali gerekse teknik yönden incelemeye başlamış, ön incelemede teklif veren 3. Firma Grubunun teklifinin 

' KGM'nin belirttiği Alternatifler bazmda aşağıda özetlendiği şekilde olduğunu tespit etmiştir. 

I-BOUYGUES/VİNSAN FİRMA GRUBU 

IEKLİEJ 
ALTERNATİFİ 

Yatırım Bedeli : 1.155.000.000 (Birmtlyaryüzellibeşmilyon) ABD Doları 

Yapım Süresi : 4 yıl 

İşletme Süresi : 21 yıl 

Toplam Görev Süresi : 25 yıl 

. Proje Kapsamı : a) Anadolu Otoyolu (04)'nun 2.4 km.lik kesiminin 2x2 şeritden 2x4 şeride 

genişletilmesi. 

b) 04-Orhangazi arasında 2x3 şeritli 46 km. otoyol 

c) Körfez Geçişi, 2x3 şeritli Eğik Askılı Köprü Ll«=1540 m (860+2x340), 

Yaklaşım Viyadükleri L2=2860 m. Toplam Boy Ll+L2=4400 m. 

Proje Finansmanı : 347.000.000 ABD $ devlet desteği isteniyor. 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ 

' Araç 

Sınıfı 

1 

2 

. 3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minibüs( 3 Kişiye 

Kadar) Jeep Land Rover 

Küçük Otobüs (31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 ton'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks. 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.ıD130 Devlet 

Yolu Kavş.Körfez Geç.Köp.Geç.Dahil 

(Cent) 

400 

1200 

1800 

4000 

6000 

D130 Devlet Yolu Orhangazi 

Kavşağı (Cent/Km) 

3 

10 

15 

30 

45 

İlave Aks 

Ocr. 

(Cent/km) 

3 

3 

• 3 

10 
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ALTERNATİF 2 

Yatırım Bedeli : 765.000.000 (Yediyüzaltmışbeş milyon) ABD Dolan 

Yapım Süresi : 4 yıl 

İşletme Süresi : 26 yıl 

Toplam Görev Süresi : 30 yıl 

Proje Kapsamı : a) Anadolu Otoyolu (04)'nun 2.4 km.lik kesiminin 2x2 şeritden 2x4 şerite 

genişletilmesi. 

b) O4-D130 arasında 2x3 şeritli 10 km. otoyol. 

c) Körfez Geçişi 2x3 şeritli Eğik askılı Köprü Ll=1540 m.(860+2x340), 

Yaklaşım Viyadükleri L2«= 2860 m. 

Toplam Boy : Ll+L2=4400 m. 

Proje Finansmanı : 111.000.000 ABD $ devlet desteği isteniyor. 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇÎŞ ÜCRETLER] 
Araç 

Sınıfı 

1 

2 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

, Motosiklet 

Otomobil MinibUs( 3 Kişiye 

Kadar) Jeep Land Rover 

Küçük Otobüs (31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 ton'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet Yolu 

Kavş.Körfez Geç.Küp.Geç.Dahil (Cent) 

400 

1200 

1800 

4000 

6000 

D130 Devlet Yolu 

Orhangazi Kavşağı 

(Cent/Km) 

-

-

İlave Aks 

Ocr. 

(Cent/km) 

ALTERNATİF 3 

Yatırım Bedeli : 481.000.000 (Dörtyüzseksenbir milyon) ABD Doları 

Yapım Süresi : 4 yıl 

İşletme Süresi : 30 yıl 

Toplam Görev Süresi : 34 yıl 

Proje Kapsamı : D. 130-Orhangazi arasında 2x3 şeritli 36 km. otoyol. 

Proje Finansmanı : 270.000.000 ABD $ devlet desteği isteniyor. 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇÎŞ ÜCRETLERİ 
Araç 

Sınıfı 

1 

2 

3 

4 . 

L 5 . 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minibüs( 3 Kişiye 

Kadar) Jeep Land Rover 

Küçük Otobüs (31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 ton'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet 

Yolu Kavş.Körfez Geç.Köp.Geç.Dahil 

(Cent) 

• 

" 

" 

" 

-

D130 Devlet Yolu Orhangazi 

Kavşağı (Cent/Km) 

3 

10 

15 

30 

45 

İlave Aks 

Ocr. 

(Cent/km) 

* 
3 

• 3 

3 

10 
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IEKLİE2 
ALTERNATİF 1 

Yatırım Bedeli : 1.038.000.000 (Birmilyarotuzsekiz milyon) ABD Dolan 

Yapım Süresi : 4 yıl 

işletme Süresi : 18 yıl 6 ay 

Toplam Görev Süresi : 22 yıl 6 ay 

Proje Kapsamı : a) Anadolu Otoyolu (04)'nun 2x4 km.lik kesiminin 2x2 şeritden 2x4 şerite 

genişletilmesi. 

b) 04-Orhangazi arasıhda 2x3 şeritli 46 km', otoyol. 

c) Körfez Geçişi Eğik Askılı Köprü 2x3 şeritli, Ll=1540 m.(860+2x340), 

Yaklaşım Viyadükleri L2=920 m. Yaklaşım Dolgusu:L3=600 m. 

Toplam Boy: Ll+L2+L3=3060 m. 

Proje Finansmanı : 306.000.000 ABD $ devlet desteği isteniyor. 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ 

Araç 

Sınıfı 

1 

2 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minibüs( 3 Kişiye 

Kadar) Jeep Land Rover 

Küçük Otobüs (31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 ton'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet 

Yolu KavşJCörfez Geç.KOp.Geç.Dahil 

(Cem) 

400 

1200 

1800 

4000 

6000 

D130 Devlet Yolu Orhangazi 

Kavşağı (Cent/Km) 

2.4 

8 

12 

24 

36 

İlave Aks 

Ücr. 

(Cent/km) 

-
3 

3 

3 

10 

ALTERNATİF 2 

Yatırım Bedeli : 683.000.000 (Altıyüzseksenüç milyon) ABD Doları 

Yapım Süresi , : 4 yıl 

İşletme Süresi : 21 yıl 

Toplam Görev Süresi : 25 yıl 

Proje Kapsamı : a) Anadolu Otoyolu (04)'nun 2.4 km.lik kesiminin 2x2'den 2x4'e 

genişletilmesi. 

b) O4-D.130 arasında 2x3 şeritli 10 km otoyol. 

c) Körfez Geçişi Eğik Askılı Kflprü Ll=1540 km.(860+2x340), 

Yaklaşım Viyadükleri L2=920 m. Yaklaşım Dolgusu L3=600 m. 

Toplam Boy : Ll+L2+L3=3060 km. 

Proje Finansmanı : 109.000.000 ABD $ devlet desteği isteniyor. 
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ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ 

Araç 

Sınıfı 

1 

2 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minibüs( 3 Kişiye 

Kadar) Jeep Land Rover 

Küçük Otobüs (31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 ton'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet 

Yolu Kavş.Körfez Geç.Köp.Geç.Dahll 

(Cent) 

400 

1200 

1800 

4000 

6000 

D130 Devlet Yolu Orhangazi 

Kavşağı (Cent/Km) 

İlave Aks 

Ocr. 

(Cent/km) 

ALTERNATİF 3 

Yatırım Bedeli : 438.000.000 (Dörtyüzotuzsekiz milyon) ABD Doları 
Yapım Süresi : 4 yıl 
İşletme Süresi : 30 yıl 
Toplam Görev Süresi : 34 yıl 

Proje Kapsamı : D 130-Orhangazi arasında 2x3 şeritli 36 km. otoyol. 
Proje Finansmanı : 256.000.000 ABD $ devlet desteği isteniyor. 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ 

Araç 

Sınıfı 

1 

2 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minibüsf 3 Kişiye 

Kadar) Jeep Land Rover 

Küçük Otobüs (31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 ton'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet 

Yolu Kavş.Kflrfez Geç.Köp.Geç.Dahll 

(Cent) 

-
" 

* 

, 

-

D130 Devlet Yolu.Orhangazi 

Kavşağı (Cent/Km) 

2.4 

8 

12 

24 

36 

ilave Aks 

Ocr. 

(Cent/km) 

-
3 

3 

3 

10 
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ALTERNATİF4 

Yatırım Bedeli : (Fazl) : 677.000.000 (Altıyüzyetmişyedi milyon) ABD Doları 

(Faz 2) : 345.000.000 (Üçyüzkırkbeş milyon) ABD Dolan 

Yapım Süresi : (Faz 1) 4 yıl 

. (Faz2) 4 yıl 

İşletme Süresi : (Faz 1) 21 yıl 

(Faz 2) 11 yıl 

Toplam Görev Süresi : (Faz 1) 25 yıl 

(Faz2) 15 yıl 

Proje Kapsamı : a) Anadolu Otoyolu (04)'nuri 2.4 km.lik kesiminin 2x2 şeritten 2x4 şeride 

genişletilmesi.. 

b) 04-Orhangazi arasında 2x3 şeritli 46 km.lik otoyol. 

c) Körfez Geçişi, 2x3 şeritli Eğik Askılı Köprü, Ll=1540 km.(860+2x340) 

Yaklaşım Viyadükleri L2=920 m. Yaklaşım Dolgusu L3=60Ö m. 

Toplam Boy : L1+L2+L3 =3060 m. 

Proje Finansmanı : Destek kredisi istenmiyor. 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ 

Araç 

Sınıfı 

1 

2 

3 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet' 

Otomobil Minibüs( 3 Kişiye 

Kadar) Jeep Land Rover 

Küçük Otobüs (31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 ton'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet 

Yolu Kavş.Körfez Geç.Köp.Geç.Dahil 

(Cem) 

400 

1200 

1800 

4000 

6000 

D130 Devlet Yolu Orhangazi 

Kavşağı (Cem/Km) 

2.4 

8 

12 

24 

36 

İlave Aks 

0er. 

(Cent/km) 

-
3 

3 

3 

10 



— 106 — 

TEKLİF 3 

ALTERNATİF 1 

Yatırım Bedeli : 916.000.000 (Dokuzyüzonaltı milyon) ABD Dolan 

Yapım Süresi : 4_yıl 

İşletme Süresi : 15 yıl 

Toplam Görev Süresi : 19 yıl 

Proje Kapsamı : a) Anadolu Otoyolu (04)'rmn 2x4 km.lik kesiminin 2x2 şeritten 2x4 şeride 

genişletilmesi. 

b) 04-Orhangazi arasında 2x3 şeritli 46 km.lik otoyol 

c) Körfez Geçişi, 2x3 şeritli, 3 km.lik tüp geçiş 

Proje Finansmanı : 267.000.000 ABD $ destek kredisi isteniyor. 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ 

Araç 

Sınıfı 

1 

2 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minibüs( 3 Kişiye 

Kadar) Jeep Land Rover 

Küçük Otobüs (31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 ton'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet 

Yolu Kavş.Körfez Geç.Köp.Geç.Dahil 

(Cent) 

400 

1200 

1800 

4000 

6000 

D130 Devlet Yolu Orhangazi 

Kavşağı (Cent/Km) 

2.4 

8 

12 

24 

36 

İlave Aks 

• Ücr. 

(Cent/km) 

-
3 

3 

3 

10 

ALTERNATİF 2 

Yatırım Bedeli : 532.000.000 (Beşyüzotuziki milyon) ABD Doları 

Yapım Süresi : 3 yıl 6 ay 

İşletme Süresi : 15 yıl 6ay 

Toplam Görev Süresi : 19 yıl 

Proje Kapsamı : a) Anadolu Otoyolu (04)'nun 2.4 km.lik kesiminin 2x2 şentden 2x4 şerite 

genişletilmesi'. 

b) O4-D130 arasında 2x3 şeritli 10 km. otoyol 

c) Körfez Geçişi., 2x3 şeritli 3 km tüp geçit 

Proje Finansmanı : 29.000.000 ABD $ destek kredisi isteniyor. 
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ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇlŞ ÜCRETLERİ 

Araç 

Sınıfı 

I 

2 

3. 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minibüs( 3 Kişiye 

Kadar) Jeep Land Rover 

Küçük Otobüs (31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 ton'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet 

Yolu Kavş.Köıfez Geç.Köp.Geç.Dahil 

(Cent) 

400 

1200-

1800 

4000 

6000 

D130 Devlet Yolu Orhangazi' 

Kavşağı (Cent/Km) 

• 

-

İlave Aks 

Ocr. 

(Cent/km) 

-

• • 

ALTERNATİF 3 

Yatırım Bedeli : 438.000.000 (Dörtyüzotuzsekiz milyon) ABD Dolan 

Yapım Süresi : 4 yıl 

İşletme Süresi : 30 yıl 

Toplam Görev Süresi : 34 yıl 

Proje Kapsamı : D 130-Orhangazi arasında 2x3 şeritli 36 km otoyol. 

Proje Finansmanı : Devlet desteği istenmiyor. 

ARAÇ SINIFLARINA QÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ 

Araç 

Sınıfı 

1 

2 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minibüs( 3 Kişiye 

Kadar) Jeep Land Rover 

Küçük Otobüs (31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 ton'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 

2 . 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet 

Yolu Kavş.Körfez Geç.Köp.Geç.Dahil 

(Cent) 

-

" 
* 

. 
• 

D130 Devlet Yolu Orhangazi 

Kavşağı (Cent/Km) 

2.4 

8 

12 

24 

36 

İlave Aks 

0er. 

(Cent/km) 

• 
3 

3 

3 

10 
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ALTERNATİF 4 

Yatırım Bedeli : (Fazl) : 549.000.000 (Beşyüzkırkdokuz milyon) ABD Dolan 

(Tüp geçit ve O4-D130 arası otoyolu) 

(Faz 2) : 345.000.000 (Üçyüzkırkbeş milyon) ABD Dolan 

(D 13 0-Orhangazi arası Otoyolu) 

Yapım Süresi : (Fazl) 3 yıl 6 ay 

(Faz2) 4yıl 

işletme Suresi : (Faz 1) 21 yıl 6 ay 

(Faz 2) 11 yıl 

Toplam Görev Süresi : (Faz 1) 25 yıl 

(Faz 2) 15 yıl 

Proje Kapsamı : a) Anadolu Otoyolu (04)'nun 2.4 km.lik kesimin 2x2'den 2x4 şeride 

genişletilmesi. 

b) 04-Orhangazi. arasında 2x3 şeritli 46 km. otoyol. 

c) Körfez Geçişi 2x3 şeritli 3 km. tüp geçiş. 

Proje Finansmanı : Destek kredisi istenmiyor. 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ 

Araç 

Sınıfı 

1 

1 i 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minibüs( 3 Kişiye 

Kadar) Jeep Land Rover 

Küçük Otobüs (31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 ton'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet 

Yolu Kavş.KörfezGeç.Köp.Geç.Dahil 

(Geni) 

400 

1200 

1800 

4000 

6000 

D130 Devlet Yolu Orhangazi 

Kavşağı (Cent/Km) 

2.4 

8 

12 

24 

36 

İlave Aks 

Ocr. 

(Cent/km) 

-
3 

3 

3 

10 
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IEKLİE4 

ALTERNATİF 1 

Yatırım Bedeli : (Faz 1) : 1.105.000.000 (Birmilyaryüzbeş milyon) ABD Dolan 

(Köprü 2x2 şeritli 04-Orhangazi otoyolu 2x3 şeritli) 

(Faz 2) : 64.900.000 (Altmışdörtmilyondokuzyüz bin) ABD Doları 

(Körfez 2x3 şeritliye genişletme) 

Yapım Süresi : (Fazl) 4 yıl 

(Faz 2) 3 yıl 

İşletme Süresi : (Faz 1) 21 yıl 

(Faz 2) 12 yıl 

Toplam Görev Süresi : (Faz 1) 25 yıl 

(Faz 2) 15 yıl 

Proje Kapsamı : a) Anadolu Otoyolu (04)'nun 2,4 km'lik kesiminin 2x2 şeritden 2x4 şeride 

genişletilmesi 

b) 04-Orhangazi arasında 2x3 şeritli 46 km. otoyol 

c) Körfez Geçişi 2x3 şeritli Eğit Askıh Köprü L 1=1640 m.,(900+2x370) 

Yaklaşım Viyadükleri L2=1350 km. Toplam Boy: Ll+L2=2990 m. 

Proje Finansmanı : 316.000.000 ABD S destek kredisi isteniyor. 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇlŞ ÜCRETLERİ 

Sınıfı 

1 

2 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minibtts( 3 Kişiye 

Kadar) Jcep Land Rover 

Küçük Otobüs (31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 ton'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.-Dl30 Devlet 

Yolu Kavş.Körfez Geç.Köp.Geç.DâhlI 

(Cent) 

400 

1200 

1800 

. 4000 

6000 

D13Ö Devlet Yolu Orhangazi 

Kavşağı (Cent/Km) 

2.4 

•8 

12 

24 

36 

ilave Aks 

Ocr. 

(Cent/km) 

• 

3 

3 

3 

10 
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ALTERNATİF 2 

Yatırım Bedeli : (Faz 1) : 687.000.000 (Altıyüzseksenyedi milyon) ABD Dolan 

(O4-D130 arası 2x3 şeritli otoyol+Köprü 2x2 şeritli) 

(Faz 2) : 64.900.000 (Altmışdörtmilyondokuzyüz bin) ABD Doları 

(Köprünün 2x3 şerite genişletilmesi) 

Yapım Süresi .: (Faz l) 4 yıl 

(Faz 2) 3 yıl 

İşletme Süresi : (Faz 1) 21 yıl 

(Faz 2) 12 yıl 

Toplam Görev Süresi : (Faz 1) 25 yıl 

(Faz 2) 15 yıl 

Proje Kapsamı : a) Anadolu Otoyolu (04)'nun 2,4 km.lik kesiminin 2x2 şeritden 2x4 şeride 

genişletilmesi. 

b) O4-D130 arasında 2x3 şeritli 10 km. otoyol 

c) Körfez geçişi, Eğik Askılı Köprü Ll=1640 (900+2x370), 

Yaklaşım Viyadükleri L2=ı1350 m. Toplam Boy, Ll+L2=2990m. 

(aşamalı) 

Proje Finansmanı : 58.000.000 ABD $ desdek kredisi isteniyor. 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ 
Araç 

Sınıfı 

1 

2 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minibüs( 3 Kişiye 

Kadar) Jeep Land Rover 

Küçük Otobüs (31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 ton'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet 

Yolu Kavş.Körfez Geç.Köp.G«ç.Dahil 

(Cent) 

400 

1200 

1800 

4000 

6000 

D130 Devlet Yolu Orhangazi 

Kavşağı (Cent/Km) 

İlave Aks 

Ücr. 

(Cent/km) 

ALTERNATİF 3 

Yatırım Bedeli : 438.000.000 (Dörtyüzotuzsekiz milyon) ABD Dolan 

Yapım Süresi : 4 yıl 

İşletme Süresi : 30 yıl 

Toplam Görev Süresi : 34 yıl 

Proje Kapsamı : D130-Orhangazi arasında 2x3 şeritli 36 km. otoyol. 

Proje Finansmanı : Devlet Desteği istenmiyor. 
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ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ 

Araç 

Sınıfı 

1 

2 

3 

• 4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Mihibus(3 Kişiye Kadar) 

Jeep Land Rover 

Küçük Otobüs (31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 ton'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazia) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet 

Yolu Kavş.Körfez 

Geç.Köp.Geç.Dahil (Cem) 

-

-' • 

D130 Devlet Yolu 

Orhangazi Kavşağı ( 

Cent/Km) 

2.4 

8 

12 

24 

36 

ilave Aks 

Ocr. 

(Cent/kni) 

• 
3 

3 

3 

10 

ALTERNATİF 4 

Yatırım Bedeli : (Faz 1) : 687.000.000 (Altıyüzseksenyedi milyon) ABD Doları 
(O4-D130 arasında 10 km, 2x3 şeritli otoyol ve 2x2 şeritli Eğik askılı köprü) 

(Faz 2) : 407.000.000 (Dörtyüzyedi milyon) ABD Doları 

(D130-Orhangazi arasında 2x3 şeritli 36 km otoyol ve köprünün 2x3'e 

genişletilmesi) 

Yapım Süresi : (Faz 1) 4 yıl 

(Faz 2) 4 yıl 

işletme Süresi : (Faz 1) 25 yıl 

(Faz 2) 15 yıl 

Toplam Görev Süresi : (Faz 1) 29 yıl 

(Faz2) 19yıl 

Proje Kapsamı : a) Anadolu Otoyolu (04)'nun 2,4 km.lik kesiminin 2x2 şeritten 2x4 şeride 

genişletilmesi. 

b) 04-Orhangazi arasında 2x3 şeritli 46 km. otoyol (aşamalı) 

c) Körfez Geçişi 2x3 şeritli Eğik Askılı Köprü Ll=1640 m.(900+2x370) 

Yaklaşım Viyadükleri L2=1350 m. 

Toplam Boy:L 1 +L2=2990 m. (aşamalı) 

Proje Finansmanı : 58.000.000 ABD $ desdek kredisi isteniyor. 
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ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ 

Araç 

Sınıfı 

1 

2. 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minibüs) 3 Kişiye 

Kadar) Jeep Land Rover 

KOçak Otobüs (31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 ton'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet 

Yolu Kavş.Körfez Geç.Köp.Geç.DahiI 

(Cent) 

400 

1200 

1800 

4000 

6000 

D130 Devlet Yolu Orhangazi 

Kavşağı (Cent/Km) 

2.4 

8 

12 

24 

36 

İlave Aks 

Ücr.. 

(Cent/km) 

-
3 

3 

3 

10 

H- A.J.T. C KONSORSİYUMU 

ALTERNATİF 1 

Ön Teklif 1.1. 

Yatırım Bedeli : 863.057.000 +552.000.000 - 1.415.057.000 US $ 

Yatırım Süresi : 4 yıl 1 ay (Köprü ve O4-D130 arası otoyolu için Aralık 1997'den itibaren, 

(D130-Orhangazi Otoyolu için 2012'den itibaren) 

İşletme Süresi : 20 yıl 11 ay + Ek Süreler 

Toplam Görev Süresi ; 25 yıl + Ek Süreler 

Proje Kapsamı : a) Anadolu Otoyolu (04)'nun 2,4 km.lik kesiminin 2x2 şerirden 2x4 şeride 

genişletilmesi. 

b) Körfez Geçişi Asma Köprü, 2x3 şeritli L 1=2808 m. (1688+2x560) 

Yaklaşım Viyadükleri L2=1546 m. 

Toplam Boy:Ll+L2=4354 m. 

c) O4-D130 arası 2x3 şeritli, 10 km. otoyol 

d) D130-Orhangazi arası 2x3 şeritli, 30 km. otoyol (2.Aşama) 

Proje Finansmanı : Güney Otoyol finansmanı Köprü gelirlerinden karşılanacak. 
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Ön Teklif 1.2. 

Yatırım Bedeli : 863.057.000 + 552.000.000•*• 1.415.057.000 US $ 

Yapım Süresi : 4 yıl 1 ay (Köprü ve otoyol Aralık 1997 den itibaren) 

İşletme Süresi :20 yü 11 ay 

Toplam Süresi : 25 yıl veya kümülatif trafik akışı 844,25 milyon otomobil eşdeğerine ; 

ulaşıldığında 

Proje Kapsamı : a) Anadolu Otoyolu (04)'mın 2.4 km'lik bölümünün 2x2 şeritden 2x4 şerite 

genişletilmesi 

b) Körfez Geçişi 2x3 şeritli Asma Köprü, Ll=2808 m. (1688+2x560) 

Yaklaşım Viyadükleri L2=l 546 m. 

Toplam Boy:Ll+L2«4354 m. 

. c) O4-D130 arası 2x3 şeritli, 10 km. otoyol 

d) D130-Orhangazi arası 2x3 şeritli, 30 km. otoyol (2.Aşama) 

Proje Finansmanı : Güney Otoyolunun finansmanı OECF'den KGM adına sağlanacak krediden 

karşılanacak. 

ALTERNATİF 2 

Kesin Teklif 2.1 

Yatırım Bedeli : 863.057.000 (Sekizyüzaltmışüçmilyonelliyedibin) ABD Doları (KDV Hariç) 

Yapım Süresi : 4 yıl 1 ay 

İşletme Süresi : 20 yıl 11 ay 

Toplam Görev Süresi : Max 25 yıl Kümülatif Trafik hacmi 844.25 Milyon otomobil eşdeğerine 

ulaşıldığında daha erken devir. 

Proje Kapsamı : a) Anadolu Otoyolu (04)'nun 2.4 km'lik bölümünün 2x2 şeritden 2x4 şeride 

genişletilmesi 

b) Körfez Geçişi 2x3 şeritli Asma Köprü, Ll=2808 m.(1688+2x560) 

Yaklaşım Viyadükleri L2=1546 m. 

Toplam boy: Ll+L2«4354 m. 

c) O4-D130 arası 2x3 şeritli, 10 km. otoyol. 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ 
Araç 

Sınıfı 

1 

2 

3 

4 

r 5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minib05( 3 Kişiye 

Kadar) Jecp Lahd Rover 

Kaçak Otobüs (31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 ton'a kadar) 

Otobüs (3 i kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

3 

Anıdolu Otoy. Ayr.-DUO Devlet Yolu 
Kıvj JCBrftt Geç JCSp.GtçDah!l (S/«rıç) 

3.75 

11.25 

18 

33.75 

37.50 

İlave Aks Ucr. 

(S/aks) 

-
3.75 

3.75 

3.75 

11.25 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 5 1 i ) 
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ön Teklif 2.2. 

Yatırım Bedeli : 863.057.000 ABD $ 

Yatırım Süresi : 4 yıl 1 ay 

İşletme Süresi : 20 yıl 11 ay 

Toplam Görev Süresi : 25 yıl veya kümülatif trafik hacmi 844.25 milyon otomobil eşdeğerine 

ulaştığında 

Proje Kapsamı : a) Anadolu Otoyolu (04)'nun 2.4 km'lik bölümünün 2x2 şeritden 2x4 şeride 

genişletilmesi 

b) Körfez Geçişi 2x3 şeritli Asma Köprü, Ll=2808 m.( 1688+2x560) 

Yaklaşım Viyadükleri L2=1546 m. 

Toplam Boy:Ll+L2=4354m. 

c) O4-D130 arası 2x3 şeritli, 10 km. otoyol 

Köprünün Finansmanı : Dünya Bankasına 380 Milyon ABD S'ı için politik risk konusunda karşı 

Teminat verilmesi 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETLERİ (%23 İndirimli) 

Araç 

Sınıfı 

1 

2 

3 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minibüs( 3 Kişiye 

Kadar) Jeep Land Rover 

Küçük Otobüs (31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 ton'a kadar) 

Otobüs (31 kişiden fazla) ve 

kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 

2 

3 

Anadolu Otoy. Ayr.-DUO Devlet Yolu 
Kavs.KörfezGeç.Köp.Geç.Dahil (S/araç) 

2.89 

8.66 

13.86 

25.99 

28.88 

İlave Aks 

Ocr. 

(S/aks) 

• 
2.89 

2.89 

2.89 

8.66 
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III- I.B.K.O. CONSORTIUM 
1EKLÜU 
ALTERNATİF 1-a 

Yatınm Bedeli 

Yapım Süresi -

işletme Süresi 

Toplam Görev Süresi 

Proje Kapsamı 

Proje Finansmanı 

ALTERNATİF 1-b 

Yatırım Bedeli 

Yapım Süresi 

İşletme Süresi 

Toplam Görev Süresi 

Proje Kapsamı 

Proje Finansmanı 

ALTERNATİF 1-c 

Yatırım Bedeli 

Yapım Süresi 

İşletme Süresi 

Toplam Görev Süresi 

Proje Kapsamı 

Proje Finansmanı 

: 975.000.000 (Dokuzyüzyetmişbeşmilyon) ABD Dolan 

:4 yü 

: 19 yıl 

: 23 yıl 

: a) Anadolu Otoyolu (04)'nun 2.4 km'lik bölümünün 2x2 şeritden 2x4 şeride 

genişletilmesi \ 

b) 04-Orhangazi arasında 2x2 şeritli 43 km. otoyol (Körfez geçişi hariç) 

c) Körfez Geçişi 2x2 şeritli Asma Köprü, Ll= 2814 m. (556+1576+682), 

Yaklaşım viyadükleri 2x2 şeritli L2= 1050 m. 

Toplam Boy : Ll+L2= 3864 m. 

: 360.000.000 ABD S desdek kredisi ve Devlet desdekli altyapı geliştirme 

: 1.105.000.000 ABD Doları 

: 4 yıl *• 

: 25 yıl 

: 29 yıl 

: a) Anadolu Otoyolu (04)'nun 2.4 km'lik bölümünün 2x2 şeritden 2x4 şeride 

genişletilmesi 

b) 04-Orhangazi arasında 2x3 şeritli 43 km. otoyol yapımı 

c) Körfez Geçişi 2x3 şeritli Asma Köprü, Ll= 2814 m. (556+1576+682), 

Yaklaşım viyadükleri L2=1050 m. 

Toplam boy Ll+L2= 3864 m. 

: 370.000.000 ABD $ desdek kredisi ve Devlet desdekli altyapı geliştirme 

fonu kurulması isteniyor. 

: 975.000.000 ABD Dolan 

:4yıl 

: 25 yıl 

: 29 yıl 

a) Anadolu Otoyolu (04)'nun 2.4 km'lik bölümünün 2x2 şeritden 2x4 şeride 

genişletilmesi 

b) 04-Orhangazi arasında 2x2 şeritli 43 km; otoyol (1. aşama) 

c) Körfez Geçişi 2x2 şeritli Asma Köprü, Ll= 2814 m. (556+1576+682), 

Yaklaşım viyadükleri L2=1050 m. 

Toplam Boy :L1+L2= 3864 m. (1. aşama) 

d) D130-Orhangazi arası 2x2 şeritli 35 km. otoyol (2. aşama) 

: 102.000.000 ABD $ desdek kredisi ve Devlet desdekli altyapı geliştirme 

fonu kurulması isteniyor. 
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: 685.000.000 ABD Dolan 

:4yıl 

: 25 yıl 

: 29 yıl 

: a) Anadolu Otoyolu (04)'nun 2.4 km'lik bölümünün 2x2 şeritden 2x4 şeride 

genişletilmesi. 

b) O4-Ö130 arasında 2x2 şeritli 8 km. otoyol 

c) Körfez Geçişi 2x2 şeritli Asma Köprü, Ll= 2814 m. (556+1576+682), 

Yaklaşım viyadükleri: L2= 105.0 m. 

Toplam Boy :L1+L2= 3864 m. 

: Altyapı geliştirme fonu kurulması isteniyor. 

765.000.000 ABD Doları 

: 4 yıl 

: 35 yıl 

: 39 yıl 

a) Anadolu Otoyolu (04)'nun 2.4 km'lik bölümünün 2x2 şeritden 2x4 şeride 

genişletilmesi 

b) O4-D130 arasında 2x3 şeritli 8 km. otoyol 

c) Körfez Geçişi 2x3 şeritli Asma KöprU, Ll= 2814 m. (556+1576+682), 

Yaklaşım viyadükleri L2=1050 m. 

Toplam Boy: L1 +L2= 3 864 m. 

: Altyapı geliştirme fonu kurulması isteniyor. 

ARAÇ SINIFLARINA GÖRE GEÇtŞ ÜCRETLERİ 

Araç 

Sınıfı 

1 

2 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 

Otomobil Minibüs( 3 Kişiye Kadar) Jeep 

Land Rover 

Küçük Otobüs (31 Kişiye kadar) 

Kamyonet (3.5 ton'a kadar) 

OtobUs (31 kişiden fazla) ve kamyon 

Treyler 

Aks 

2 

2 , 

2 

- 3 

4 

5 

Anadolu Otoy. Ayr.-D130 Devlet 

Yolu Kavş.Körfez 

Geç.Köp.Geç.Dahil ($) 

3.5 

11 

17 

•30 

37 

44 

55 

D130 Devlet Yolu Orhangazi 

Kavşağı ( S ) 

0.5 

1.5 

2 

4 

5 

6 

7.5' 

ALTERNATİF 2-a 

Yatırım Bedeli 

Yapım Süresi 

İşletme Süresi 

Toplam Görev Süresi 

Proje Kapsamı 

Proje Finansmanı 

ALTERNATİF 2-b 

Yatırım Bedeli 

Yapım Süresi 

İşletme Süresi 

Toplam Görev Süresi 

Proje Kapsamı 

Proje Finansmanı 
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Teklifler daha sonra bu projeye ait Danışmanlık Hizmetlerini yürüten DELCAN-DAP Ortak Girişimi firması ve 

Komisyonumuz tarafından Teklif Verme Belgeleri Cilt 1, Bölüm 3'de belirtilen tekliflerin değerlendirme yöntemi .ve 

kıstaslarına göre, 

• Hukuki 

-Mali 

- Teknik 

yönden detaylı olarak incelenmiştir. 

Çalışmaların ilk aşamasında, verilen alternatif tekliflerden bazılarının Teklif Verme Belgelerinde tanımlanmış 

kriterlere uymadığı görülerek değerlendirmeye almacak tekliflerin belirlenmesi için aşağıdaki Tablo 2.1'de belirtilen ilke 

kararları alınmıştır. 

TABLO 2.1 KGM İLKE KARARLARI 

ilke Konusu 

KGM sadece kuzey 
otoyolunun ve geçişin 
yapılması teklifini 
dikkate alacak mıdır? 
Otoyol ve Geçişin 
sadece 2x2 şeritli 
olarak yapımı 

Geçişin 2x2 olarak 
yapılıp gelecekte 2x3 
şerite genişletilmesi 

Seyir kanalı açıklık
larında sınırlama 

Güney Otoyolunun 
yapılmasının ötelenme
si 

Araba Vapurlarının 
İptali garantisi 

Geçişte hız sınırının 
120 km/saat altına 
düşürülmesi 

KGM ilke 
Kararlan 

Evet 

Evet 

Red 

Red 

Red 

Red 

Red 

Kararın Nedeni 

KGM'nin böyle bir tekliften 
yararlanma opsiyonunu elde 
tutması 

Bu durum geçişin müstakbel 
kapasitesine kesin sınırlama 
getirecek ve ilerde yapılması 
güç olan otoyol genişletilme
sini gerekli kılacaktır. 
Böyle bir işlem bu boyut ve 
karışıklıkta bir geçişe 
uygulanmamıştır. 

Seyir yolunda deniz trafiğine 
sınırlama getirecektir. 

Bu alternatif KGM'ye yararın 
optimize edilip masrafların 
asgariye indirilmesini 
sağlanmaktadır. Ancak böyle 
bir altematifin kabulü için 
Projenin Güney bölümünün 
belirli bir gelecekte yapılacağı
nın kesin teminatı gerekir. 
Bu husus KGM'nin yetkisi 
dışında olan hukuki bir konu 
olup anayasa ile ilgilidir. 
İstenen .120 km/saat tasarım 
hızı otoyolun bir parçası olan 
geçiş için uygundur. 
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Bu ilke kararlarına göre Konsorsiyumlar tarafından verilen tekliflerden değerlendirmeye alınacak ve 

alınmayacak olanlar aşağıdaki gibi tesbit edilmiştir. 

Değerlendirmeye Değermendirmeye 

Isfiikli Oriinal Teklif Alınacak Teklifler Alınmayacak Teklifler 

AJTC 4 4 

B-V 15 12 (4.1,4.2,4.4) 

IBKO 5 2 ( 1 A , 1 C , 2 A ) 

III- Tekliflere ilişkin Soru ve Cevaplar: 

Tekliflerin incelenmesi sırasında; teklife esas bilgi ve belgelerde belirsiz, yoruma açık ve eksik olan veya 

yeterli derecede detaylı ve kesinliği olmayan bazı hususlar tespit edilerek bu hususlara açıklık getirilmesi için 15.01.1997 

gün ve 720.1.0092 sayılı Görevlendirme Komisyonu Ara Kararı (II) uyarınca Firma Grupları, ayrı ayrı görüşmek ve 

açıklamalar yapmak üzere davet edilmişlerdir.. 

BOUYGUES-VÎNSAN ile 27.1.1997 

ANGLO JAPANESE TURKISH CONSORTIUM ile 29.1.1997 

I B K O CONSORTIUM ile 30.1.1997 ' 

tarihlerinde yapılan görüşmelerde kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri yazılı ve sözlü cevapları ile 

açıklamalarına ilişkin yeni sorular sorularak 13.2.1997 tarihine kadar yazılı cevaplarını göndermeleri istenmiş ve Firma 

Gruplarının ek açıklamalarına ilişkin yazılı cevapları alınmıştır., 

Firma gruplarının tekliflerine ilişkin açıklamaları ile ilgili yazılı cevapların incelenmesi sırasında IBKO 

Konsorsiyumunun 3996 sayılı Kanunun 12. maddesinde tariflenen Kapalı Teklif Usulüne ve Teklif Verme Belgeleri 

Madde 3.1.gereklerine aykırı olarak teklifinin özünde değişiklik yaptığı tespit edilmiştir. Daha sonra sözkonusu 

Konsorsiyum teklif değişikliğine ilişkin detaylı açıklamalarda bulunmak üzere bir toplantı yapılması konusunda şifai 

talepte bulunmuştur. 

15.3.1997 tarihinde Genel Müdürlükte yapılan toplantıda Konsorsiyum teklif değişikliğine ilişkin açıklamalarda 

bulunmuş ve açıklamalarını bilahare yazılı olarak teyid etmiştir. • 

idare, tüm isteklilere eşit imkan vermek amacıyla diğer iki grubu (Bouygues-Vinsan ve AJTC) da teklifleriyle 

ilg'ü görüşmek üzere toplantıya davet etmiştir. 



- 119 -

BOUYGUES-VÎNSAN Konsorsiyumu ile 19.3.1997 tarihinde, 

AJTC Konsorsiyumu ile 24.3.1997 tarihinde, 

yapılan toplantılarda Konsorsiyumlann tekliflerine ilişkin açıklamalan alınmış ve bu açıklamalan bilahare yazılı 

olarak teyid edilmiştir. 

IV- Tekliflerin Değerlendirilmesi 

Komisyonumuz değerlendirmeyi 

a- Görevlendirme için son teklif verme tarihi olan 4.12.1996'da konsorsiyumlardan alınan esas tekliflerin 

değerlendirilmesi, 

b- tdare tarafından gönderilen yazılı sorulara ilişkin yazılı cevaplar ve yukanda konu edilen toplantılar sonrası 

yazılı teyidleri de içeren teklif değişikliklerinin, 

değerlendirilmesi olmak üzere iki ayrı bölümde yapmıştır. 

IV. 7- 4.12.1996 tarihinde alman esas tekliflerin değerlendirilmesi: 

IV 1.1- Hukuki değerlendirme: 

Değerlendirme, tekliflerin; 

- 3996 sayılı Kanuna ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararma 

- Teklif Verme Belgeleri Gereklerine, 

uygunluğu açısından yapılmıştır. 

Buna göre, üç konsorsiyumun Hukuki yönüyle tekliflerinin aşağıdaki Tablo 3.1.1'de özetlendiği gibi olduğu 
tespit edilmiştir. 
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TABLO IV.l HUKUKİ DEĞERLENDİRME 

ukuki Konular 

Âüf ızlıklann 

alli 

Feribot Seferlerinin 

dırılması 

'ergiler 

lermaye 

-»iler 

Teklif Verme 

Belgelerine Göre 

Türkiye Cumhuriyeti 

Mahkemelerinde 

Çözümlenecektir. 

Feri seferleri 

devam edecektir. 

Görevli Şirketin 

3996 sayılı yasada 

belirtilen muafiyet 

ve vergi ertelemeleri 

hariç her türlü vergiye 

tabi olması 

öngörülüyor. 

3996 sayılı Kanunda 

belirtildiği gibi 

Ozsermaye tutan yatırım 

bedelinin %20'sine eşit 

olacaktır. 

Ana krediler için Hazine 

garantisi 

öngörülmemiştir. 

BOUYGUES-VINSAN 

Uluslararası tahkim 

İstiyor.. 

Feri seferlerinin 

kaldırılmasını istiyor. 

Görev süresi boyunca 

tüm vergi ve yüküm

lülüklerden muaf 

tutulmasını talep ediyor. 

özsermayenin %15'ini 

hisse senedine 

devredilebilir tahvillerle 

sağlamayı 

önermektedir. 

Tüm krediler için 

• Hükümet garantisi istiyor. 

A J T C 

Uluslararası tahkim 

İstiyor. 

Feri seferlerinin 

kaldırılması istiyor. 

Vergi muafiyeti talebinde 

bulunmamıştır. 

%21.6 oranında 

ozsermaye teklif ediyor.' 

Garanti Talebi yok. 

I B K O 

Uluslararası tahkim 

İstiyor. 

Feri seferlerinin kaldırılmasını 

istiyor. 

Görevli şirketin inşaat ortak 

girişiminin.malzeme temin 

edenlerin ve taşeronların görev 

süresi bo yunca kar üzerinden ver

gi vermekten ve KDV'den muaf 

utulmasını istiyor. 

%20 nisbetinde ozsermaye teklif 

ediyor. 

Hazine garantisi istiyor. 

Yukandan da görttiecegi gibi Firma Gruplarının, teklifleri, Hukuka uygunluk açısmdan değerlendirildiğinde, 

... cih edilirlik sıralaması aşağıda belirtildiği gibidir. 

1-AJTC 

2-IBKO 

3-BOUYGUES-VtNSAN 
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TV.1.2rMnll Değerlendirme: 

B-V Konsorsiyumunun Mali Planının Değerlendirilmesi: 

Bouygues-Vinsan Konsorsiyumunun mali teklifi bazı talep ve koşullan içermektedir. Değerlendirme aşağıda alt 

başlıklar altında belirtilmiştir. 

fa Sermave: B-V projenin yatırım bedelinin % 5'ine eşit bir öz sermaye katkısı önermektedir. % 15'ini ise 

paraya çevrilebilir tahviller vasıtasıyla sağlamayı planlamaktadır. 3996 sayılı Kanun ve ilgili 94/5907 sayılı Bakanlar 

Kurulu Karan'nda şirket tarafından temin edilecek özsermayenin, önerilen sabit yatırım bedelinin en az %20'si 

nisbetinde olmasını şart koşmaktadır. 

B-V; tahvillerinin alıcı bulmaması halinde, bu yan özsermaye için herhangi bir destek alım taahhüdünde 

bulunmamakta, buna mukabil Dünya Bankası Siyasal risk garantisi talep etmektedir. Bu da Türk Hükümetinin 

kontgarantisini gerektirmektedir. 

Ann Krediler: B-V projeyi Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ve İhracat Kredi Kurumlarından (IKK) finanse 
etmeyi planlamaktadır. 

Köprü için planlanan (AYB) kredisi 331 Milyon ABD S 
Tüp için planlanan (AYB) kredisi 264 Milyon ABD S'dır. 

Böyle bir fonun sağlanmaması ihtimal dahilindedir. Çünkü AB ülkesi bir ülke Türkiye'nin tüm kredi taleplerini 
engellemiştir. Kredi sağlandığı takdirde Hazine Garantisini gerektirecektir. Sağlanamadığı takdirde ise bu miktardaki 
kredinin mali plan dışında bırakılması, konsonsiyumun doğrudan sübvansiyonlar şeklindeki hükümet desteği talebinin 
artışına neden olacaktır. B-V, I KK kredileri için başlangıçta Türkiye Hazinesi'nden bir kredi garantisi talep edeceğini 
belirtmiştir. 

İKK Kredi Garantisi Köprü için 505 Milyon ABD $ 

Tüp için 385 Milyon ABD S'dır. 

Sübvansiyonlar ve Garantiler; 

i- Projeye sının belirli olmayan bir (stand-by) destek kredisi için 94/5907 sayılı Kararda tanımlanan destek 

kredisi tanımına aykın olarak Hazine Garantisi istiyor. Bu sayede inşaat dönemi finansmanı ve inşaat maliyetlerindeki 

önceden görülmeyen artışlar ile işletmeye ilk açılış yıllarındaki gelir sıkıntılan karşılanmış olacaktır. 

ii- inşaat Sübvansiyonu-B-V inşaat dönemi boyunca; Alternatifi, (köprü ve otoyol tüm proje) için yâtınm 

bedelinin %25'i, Alternatifli, (köprü) için yatırım bedelinin %10'u nisbetinde peşin hükümet sübvansiyonları 

talep etmektedir. 
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iii- İşletme Sübvansiyonlan, B-V ilk işletme yıllarında görevli şirketin trafik gelirlerinin, mali denge için 
gerekli trafik geliri beklentilerine göre yetersiz kalmasmm mali etkisini azaltmak amacıyla sübvansiyon 
istemektedir. 

iv- Proje Geliştirme Maliyeti, Teknik Tasarım ve Mali Mühendislik işlerinden dolayı ortaya çıkacak toplam 

68.4 Milyon ABD $ tutarındaki Proje Geliştirme Maliyetlerinin mali modelde de gösterildiği üzere, tüm süre 

boyunca devlet yardımlarıyla finanse edilmesi beklenmektedir. 

Proje Bedeli: Finansman paketinde inşaat maaliyetleri, aşağıda belirtildiği gibidir; 

Teklif 1: Alternatif 1 (Projenin tümü 2 x 3 şeritli): 1155 Milyon ABD $ 
Alternatif 2 (Köprü 2 x 3 şeritli) :765 Milyon ABD $ 

Alternatif 3 (Güney Otoyolu 2 x 3 şeritli): 481 Milyon ABD S 

Teklif 2: Alternatif 1 (Projenin tümü 2 x 3 şeritli): 1038 Milyon ABD $ 
Alternatif 2 (Köprü 2 x 3 şeritli): 683 Milyon ABD $ 

Alternatif 3 (Güney Otoyolu 2 x 3 şeritli): 438 Milyon ABD $ 
Alternatif 4(Projenin tümü 2 x 3 şeritli): 1022 Milyon ABD $ 

Teklif 3: Alternatif 1 (Projenin tümü 2 x 3 şeritli): 916 Milyon ABD $ 
Alternatif 2 (Köprü 2 x 3 şeritli): 532 Milyon ABD $ 
Alternatif 3 (Güney Otoyolu 2 x 3 şeritli): 438 Milyon ABD $ 
Alternatif 4(Projenin tümü 2 x 3 şeritli): 894 Milyon ABD $ 

Teklif 4: Alternatif 1 (Projenin tümü 2 x 2 şeritli,aşamalı): 1169.9 Milyon ABD $ 
Alternatif 2 (Köprü 2 x 2 şeritli, aşamalı) :751.9 Milyon ABD $ 
Alternatif 3 (Güney Otoyolu 2 x 3 şeritli): 438 Milyon ABD $ 
Alternatif 4(Projenin tümü 2 x 2 şeritli,aşamah): 1094 Milyon ABD $ 

İşletme Snrcsi:-lşletme süreleri 19 ile 30 yıl arasında değişmektedir. 

Geçiş ücretleri i B-V konsorsiyumunun başlangıç geçiş ücretleri şöyledir; E 80-D 130 arası: 2000 yılında Hafif 
Vasıtalar için 12 ABD Doları,Ağır vasıtalar için ortalama 40 ABD Dolan (1995 yılı ABD Doları Değeriyle), daha sonra 
bu tutarlar 2010 yılma kadar H.V için 16 ABD Dolarına, A.V. için ise ortalama 50 ABD Dolarına (1995 yılı ABD Doları 
değeri ile) yükseltilecektir. D130-D575 arası: 2000 yılında H.V. için 3 ABD Dolan, A.V. için ortalama 9 ABD Dolan, 
2010 yılma kadar H.V. 6 ABD Dolarına, A.V. ise 15 ABD Dolarına yükseltilecektir. 

B-V teklifinde geçiş ücreti ayarlamalannın 94/5907 sayılı kararın 35 ve 36. maddelerine uygun olarak 
yapılacağını belirtmekte, kullanıcılara TL cinsinden uygulanacak geçiş ücretinin ABD Dolannın ortalama yılda %3.5 
or?--nda enflasyona uğrayacağı varsayımlanyla hem dolar enflasyonu, hem yerel enflasyon ve döviz kuru değişmeleri 



- 1 2 3 -
dikkate alınarak" ayarlamaya tabi tutulacağmı açıklamaktadır. Kredi anlaşmalarının bağımlı olacağı yabancı dövizlere 

karşı türk Lirasınm devalüe edilmesi durumunda ortaya çıkacak farklara bağlı olarak geçiş ücretlerinde yapılacak ani bir 

artışın, trafik hacminde azalmaya yol açması halinde kayıpların; şirketin mali dengesinin korunması açısından YlD 

hükümlerine uygun olarak Türk Hazinesinin katkısı ile KGM parafından karşılanmasını talepetmektedir. Yani bir tür gelir 

garantisi istemektedir. 

Hak İddiaları: B-V zemin koşulları, yüksek istimlak bedelleri, hükümet kararlarında ve onaylanndaki 

gecikmeler vb. gibi çeşitli sebepler için hükümetten zararlarının tazmin edilmesini isteme hakkını saklı tutmaktadır. 

Dünya Bankasının Türk Hükümetinin talebi üzerine projeye katkıda bulunması halinde,kendi garanti programları • 

çerçevesinde bir garanti verebileceği, ancak bu garantinin Türk Hükümeti tarafından önerilmesi ve bir karşı garanti 

verilmesi gerekeceği B-V teklifinde belirtilmektedir. 

Vergilerden Muafiyet: B-V inşaat döneminde ve işletme süresince şirketin ve müteahhitin Türk Kanun ve 

düzenlemelerine göre tüm vergi, resim, harç ve diğer yüklerden muaf olacağını varsaymaktadır. İnşaat dönemi süresince 

KDV'den muafiyet tanınmadığı takdirde, şirket tarafından inşaat giderleri nedeniyle üstlenilecek KDV'nin vergi dairesi 

tarafından 1 ay içinde kendisine iade edilmesini istemektedir. Şirketin satm alacağı mal ve hizmetler nedeniyle hiçbir 

erel vergiye, diğer resim ve harçlara, yükleme ve gümrük vergilerine tabi olmayacağı varsayılmaktadır. 

Sigorta Düzenlemesi: Sigorta kapsamına alınmayan tabii afetler riskinin İdare tarafından üstlenilmesi; projenin 

mali yönlerinin güvence altma alınması için tahmin edilen kar kayıpları politikasının belirlenmesini, işletme safhasında 

ise kapasite/maliyet ve üstlenilen riske karşı sigorta programının tayinini talep etmektedir. 

Kar Paylaşımı: 3996 sayılı Kanuna uygun olarak Hazine Garantisi verildiği takdirde, görevli şirket 

a) Hissedarlara dağıtılabilir net karı %15-%25 arasında olursa (vergi sonrası) %20'sini KGM'ye kar payı olarak 

verecektir. 

b) Hissedarların vergi sonrası net kan %25'in üzerine çıkarsa KGM'ye °/o50 kar payı ödenecektir. 

Proje Giderleri: BV Teknik tasarım ve Mali mühendislik işlerinden dolayı ortaya çıkacak proje geliştirme 

maliyetlerini devlet yardımları ile finanse edilmesinini öngörmekte olup.bunun için 68.4 Milyon ABD $ 'lık bir yardım 

beklemektedir. 

Yukarıda açıklandığı üzere B-V Sübvansiyonlar, garantiler ve sının belli olmayan mali taahhütler vasıtasıyla 

projenin mali risklerinin çoğunu İdare'ye aktarmak niyetindedir. Bu durum İdarenin bu projeyle ilgili YlD prensiplerine 

aykındır. Sübvansiyon ve diğer mali taahhütler talep etmeyen geçerli bir alternatif varken B-V teklifine öncelik verilmesi 

(otoyol + köprü tüm proje teklifine) tercih edilemez. 

Aynca önerilen mali planlar hazırlık"niteliğinde ve kesinleşmemiş önerilerdir. Bu durum isteklinin projeyi 

başarılı biçimde finanse edebilmesini doğrudan etkilemektedir. 
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Anyln-TflpnneseTurkhh Cnmnrtiıım rAJTCVnin Mali Planının DeforlenttirilmMİ; 

AJTC'nin mali teklifi hiçbir talep ve koşullan içermemektedir. Değerlendirme aşağıda alt başlıklar halinde 

belirtilmiştir. 

özsermnve: AJTC projenin yatırım bedelinin %21,6'sına eşit bir özsermaye katkısı önermektedir. 3396 sayılı 

Kanun ve ilgili 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında şirketler tarafmdan temin edilen özsermayenin sabit yatırım 

bedelinin en az %20'si nisbetinde olmasını şart koşmuştur. AJTC tarafmdan önerilen özsermaye oranı, 94/5907 sayılı 

Karar'da belirtilen orandan fazladır. 

Ann Krediler: AJTC projeyi, 680 Milyon ABD S ECA (Eksport Kredi Ajansımdan 192 Milyon ABD S. Ticari 
banka kredilerinden, 150 Milyon ABD S IFC (Uluslararası Finans Kuruluşumdan ve 40 Milyon ABD $ MIGA (Çok 
Yönlü Yatırım Garanti Kuruluşu)'dan finanse etmeyi planlamaktadır. 

Sübvansiyonlar ve Garantiler: AJTC, Dünya Bankası Kısmi Risk garantisi aranması (yukarıda belirtildiği gibi) 
haricinde herhangi bir sübvansiyon ya da Garanti talep etmemiştir. 

Proje Bedeli: Finansman paketinde yatırım maliyeti; 

Projenin tümü için 2 x 3 şeritli 1 415 Milyon ABD $ 
Köprü için 2 x 3 şeritli 863,057 Milyon ABD $ 

İsletme Süresi: İşletme süresi max21 ile 24 yıl arasındadır. 

Geçi? Ücretleri: AJTC Ocak 1996 yılı fiyatlarıyla sabit bir geçiş ücreti önermiştir. Bu ücretler aşağıdaki 
düzenlemeye tabi tutulacaktır. 

- Yıllık olarak ABD $ enflasyonuna bağlı olacak, ABD Tüketici Fiyatları Endeksi (CPI) bir yıl içerisinde %5'i 
aşan bir artış gösterdiği takdirde aylık ayarlamaya dönüştürülecektir. 

AJTC, bir opsiyon'olarak, mali planında yeralan ihracat dışı kredi kurumu borcu için Dünya Bankasına kısmi 

risk garantisi sağlanması halinde geçiş ücretlerinde %23 oranında bir indirim önermektedir. 

Hak İddiaları: AJTC, herhangi bir hak iddiasmda bulunmamaktadır. 

Vergilerden Muafiyet: AJTC, ödenmesi gereken hiç bir vergi için vergi muafiyeti istememektedir. 
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ŞipnrtH Düzenlemesi: Projenin gerek yapım gerekse işletim aşamaları için Ittzüm görülecek sigortalama 

işlemlerinin; Görevli Şirket, KGM ve tüm müteahhitler ve taşeronlar lehine kullanılabirliği.koşullan ve vadelerinin ticari 

açıdan muteber olması şartıyla, Görevli Şirketin veya müteahhitlerin üstlenmesi AJTC'nin teklifine dahil edilmiştir. 

Aynca bu proje için hayati öneme haiz olan deprem sigortasının da teklife dahil edildiği ,ancak mücbir sebepler 

sigortasının dahil edilmediği görülmüştür. 

Proje Giderleri: AİTC proje oluşturma giderleri talep etmemektedir. 

K«r paylaşımı: AJTC, trafik akışlarının, kendi trafik tahminlerini karşılaması halinde, KGM'ye ortaklara 

yapılan toplam kar payı ödemesinin %5'i kadar pay ödenmesini önermiştir. 

Yukarıda görüleceği gibi, AJTC teklifi iyi hazırlanmış, herhangi bir kredi garantisi istenmeyen bir tekliftir. 

Kesin sıhhatli bir finansman yapısına sahiptir, gerçekçi ve kendi bankerlerinden alınmış detaylı, destek mektuplarıyla 

desteklenmiş bir finansman planı sunmuştur. Hazineye ve KGM'ye direk bir maliyeti yoktur, iyi tanımlanmış bir geçiş 

ücreti yapısı ve ayarlama formülleri, tahmin edilenden daha yüksek trafik akımı halinde daha erken devir garantisi, kısıtlı 

yer değiştirme gereğini beraberinde getiren görünmeyen jeoteknik koşullar halinde ilave inşaat maliyetlerinin üstlenilme 

taahhüdü, projeyi sabit fiyatlı bir sözleşmeyle inşa etme önerisi teklifin diğer tekliflere göre üstün olan taraflarıdır. 

IBKO Firma Grubunun Mail Planının Değerlendirilmesi: 

özsermave: IBKO projenin; yatırım bedelinin %20'sine eşit bir özsermaye katkısı önermektedir. 3396 sayılı 

Kanun ve ilgili 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında şirketler tarafından temin edilen özsermayenin sabit yatırım 

bedelinin en az %20'si nisbetinde olmasını şart koşmuştur. IBKO tarafından önerilen özsermaye oranı, 94/5907 sayılı 

Karar'da belirtilen orana eşittir. 

Ana Krediler; IBKO, 2x2 şeritli Aşamalı olmayan (Otoyol + Köprü )'yü 643 Milyon ABD S ECA (Eksport 

4-ödiAjansO'dan ve 155 Milyon ABD S Ticari banka kredilerinden; Yalnızca 2x2 şeritli Aşamalı Köprü'yü 

569 Milyon ABD $ ECA (Eksport Kredi AjansO'dan ve 242 Milyon ABD S Ticari banka kredilerinden finanse etmeyi 

planlamaktadır. 

Sübvansiyonlar ve Garantiler; IBKO, Alternatifi (Köprü ve otoyol tüm proje) için 600 Milyon ABD $, 

Alternatifli (Yalnız köprü) için ise 300 Milyon ABD $ Hükümet desteğine gereksinim olduğunu ve T.C. Hükümetinin bu 

sübvansiyon tutarının tamamını kısa bir zaman dönemi içinde temin etmesini istemektedir. Hükümetin projenin gerçek 

nakit açığı ile sındı olmak üzere görevli şirkete gelir garantisi vermesi talep edilmektedir. IBKO, mali planında yeralan 

ticari banka kredileri içindeki 155 Milyon ABD S tutar için Dünya Bankası siyasal risk garantisi istemektedir 
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. Proje Bedeli: Finansman paketindeki proje bedeli, 2x2 şeritli aşamalı ve aşamalı olmayan otoyol ve köprü inşaat 

maliyetine aittir. Finansman paketinde; aşamalı olmayan köprü ve otoyol inşaatı 2x2 şeritli; Toplam inşaat maliyeti 1,145 

Milyon ABD $, Aşamalı köprü ve otoyol inşaatı 2x2 şeritli Toplam inşaat maliyeti 809 Milyon ABD $ olarak 

belirlenmiştir. Bu maliyetler teklif mektuplarındaki değerlerden yüksektir. 

tşletme Süresi; IBKO Finansman planında; işletme süresinin; trafiğe açıldıktan sonra, KGM tarafından seçilen 

alternatife bağlı olarak 19 yılla 44 yıl arasında değişeceğini beyan etmiştir. 

Geçiş Ücretleri: İBKO .Geçiş ücretlerini tebliğide belirtilen Tavan metodu kullanılarak belirlediklerini 

belirtmiştir. 

Stnhilizasvon (Altyapı Gellştirmel Fonu; T.C. Hükümeti tarafından oluşturulacak ve KGM'nin işletme 

sorumluluğunda olacak, görevli şirketin faaliyet giderlerini ve sürmekte olan yatırım giderlerini veya borçlarm ödenmesi 

sırasında nakit açığına düşülmesi durumunda borç ödemelerini yapmak üzere kullanılacaktır. Altyapı geliştirme fonunun 

ilk tutan 150 Milyon ABD S olacaktır. Şirketin gelir vergisi ödemelerinin Altyapı Geliştirme Fonuna doğrudan ödenmesi 

veya Hazine tarafından ödenmesi talep edilmektedir. 

Han Talepleri: IBKO. önceden görülmesi mümkün olmayan zemin koşulları ile ilgili ilave maliyetleri 

KGM'nin tazmin etmesini istemiştir. Bu, işletme süresinin uzaması ve kar kaybı da dahil ilave maliyetleri içerecektir. 

Vergilerden Muafiyeti: Taşeronlar dahil inşaatla ilgili olarak bütün tarafların KDV'den muaf tutulmasını talep 

etmektedir. 

Sigorta Düzenlemesi: Konsorsiyum ilk teklifinde proje için bir sigorta programı oluşturacağını 

belirtmekte.Ancak iş aksaması ve bunun yol açtığı zarar ile ilgili olarak Altyapı Geliştirme Fonu tarafından projeye 

sağlanan destek vasıtasıyla KGM ve imtiyaz Şirketi arasındaki İş aksama riskinin nihai tahsisine bağlı olarak KGM ve 

Konsorsiyumun çıkarlarını yıpratmadan borçverenlerin meşru teşebbüslerini karşılayacak bir müzakere stratejisi 

konusunda mutabakata varılacağını ifade etmektedir. 

Kar paylaşımı: İBKO Kâr payı önermemektedir. 

Proje Giderleri: IBKO, müzakerelerin başlangıcından kesin hesaba kadar ki proje oluşturma giderlerinin (15 

Milyon ABD $) KGM tarafından ödenmesini öngörmektedir. Bu bedel işin sonunda kesin hesaptan düşülecektir. 

Gerek B-V gerekse IBKOj büyük ölçüde trafik akış tahminlerindeki sapmalar ve ilave akslı araç geçiş 

ücretlerinin çarpık uygulanması nedeniyle projenin hükümet sübvansiyonları ve garantileri ya da eşdeğerleri olmaksızın 

mali açıdan yaşayabilir olmadığı görüşündedir. Teklif dosyalarından da anlaşıldığı gibi iki istekli de projeye daha fazla 

nakit sermaye bağlamaktan ya da'mali planlarını kendi şirket mali kaynaklarıyla desteklemekten yana değildir. 



Mali kıyaslama sonucuna göre; 
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AJTC Teklif Verme Belgelerinin gereklerine uygun olarak Projenin kuzey kesimiyle ilgili riskleri şartsız kabul 

etmektedir. Güney otoyolunu geçişten kaynaklanan gelirle, trafik tahminlerinin gerçekleşmesi halinde borç ödendikten 

sonra aynı şartlarla inşa etmeye hazırdır. 

B-V, Projeye az bir özsermaye taahhüdünde bulunmaktadır. Mali varsayımlar iyimser olup hükümet 

sübvansiyonu, vergi muafiyeti, garanti biçiminde yardımlar beklemektedirler, bunlar Teklif Verme Belgesi şartlarına 

uygun değildir. 

IBKO, çok avan nitelikte ve iyimser finansman şartlan önermiştir. Garanti istekleri vardır. Ayrıca IBKO, 

olumsuz zemin koşulları konusunda risk kabul etmemekte, vergilerde muafiyet istemektedir. Altyapı oluşturma fonu 

önerileri ise bir sübvansiyon niteliği taşımaktadır. 

AJTC, trafik akışı projeksiyonlarına dayanarak, KGM den veya devletten mali katkı istemeyen iyi geliştirilmiş 

gerçekçi bir mali plan sunmuştur. Bu nedenle AJTC mali sıralamada birincidir. Kesin bir iş taahhüdünü ortaya koyan bu 

plan, hükümetin sübvansiyonlarına ve imtiyazlarına değil, yalnızca istikrarına ve amaçlarının gerektirdiği ortaklığına 

dayanmaktadır. IBKO ve B-V, mali sübvansiyonlara ve KGM ile hükümetin riski önemli ölçüde paylaşmasına dayanma 

derecelerine göre ikinci ve üçüncü sırada yer almaktadır. 

IV.1.3- Teknik Değerlendirme 

Tekliflerden, Teklif Verme Belgelerindeki kriterlere ve KGM ilke kararlarına uygun olanları, 

I - İzmit Körfez Geçişi Yapısı 

II - Otoyol 

olmak üzere iki ayrı bölümde incelenmiştir. 

I - İzmit Körfez Geçişi Yapısı 

İzmit Körfezinin geçilmesi için Tasarlanan en uygun geçiş yapısının, 

- Azami Eğim % 2.5 

- Şerit Sayısı 2x3' 

- Şerit Genişliği 3,75 m. 

- Köprü öenişliği 35 m. 

- Proje hızı 120 km/saat 

- Seyir kanalı açıklığı 800 m tercihen 1000 m. 

- Düşey Gabari 64 m. 

- Seyir Kanalındaki asgari su derinliği 35 m. 

- Güzergahın donanma tesislerine asgari mesafesi 300 m. 

şartlarını sağlaması, 
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Ayrıca yapının 

- Deprem Hasarı için asgari risk 

- Çevreye asgari düzeyde olumsuz etki 

• İzmit Körfezi seyir kanalı ve deniz tabanına asgari müdahale 

• Gemi çarpmasına karşı asgari risk 

- Kanıtlanmış Uluslararası köprü Tasanm ve Yapım teknolojisine uygunluk 

-100 yılı aşan proje ömrü 

şartlarıyla da uyumlu olması gerekmektedir. 

İsteklilerin Körfez Geçişi yapı teklifleri yukarıda sözü edilen özel ve genel şartlar başta olmak üzere diğer 
tasarım ve yapım kriterleri de dikkate alınarak detaylı olarak incelenmiştir. 

Yapılan inceleme sırasında Körfez Geçişi yapısı olarak 2x3 şeritli olmak üzere, 

- BOUYGUES-VtNSAN Firma Grubu'nun 
a) Eğik Gergi Haiatiı Köprü (Teklif 1, Alternatif 2) 
b) Bank Tüp Tünel (Teklif 3) 

- ANGLO-JAPANESE TURKISH CONSORTIUM'unun 
Asma Köprü (Teklifli) 

-IBKOCONSORTIUM'un 
Asma Köprü (Teklif 2 B) 

önerdikleri görülmüştür. 

BOUYGUES-VtNSAN Grubunun Eğik Gergi Haiatiı Köprfl Teklifi Ll-1540 m.(340m+860m+340m) 

Teklif Verme Belgeleri gereklerine; 

- Şerit Sayısı 2x3 

- Boyuna eğimi %2,5 

- Tanınmış uluslararası köprü tasanm standartlanna uygun olarak dizayn edilmiş, 

- İzmit Körfezindeki deprem rejimi dilckate almarak Deprem Tasanm gereklerine uygun dizayn edilmiş, 

- Gemi çarpma kriterlerine uygun dizayn edilmiş, 

olması ile uygun, 

Ancak; 

- Köprü genişliğinin 28,50 m, 

- Şerit Genişliklerinin 3,5 m, 

- Proje Hızının 80 km/saat, 
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- Seyir kanalı genişliğinin 400 m. (T.V.B. 800 m ve tercihen 1000 m), 

- 64 m.lik seyir gabarisinin ve 35 m.lik su derinliğinin 400 m. boyunca sağlanmış (T.V.B. 800 m. boyunca 

sağlanması öngörülüyor), 

olması ile.uygun değildir. 

Ayrıca; 

İzmit Körfez tabanındaki tarama ve doldurma çalışmalarının olumsuz etkileri körfezde yer alacak köprü ve 

viyadük ayak ve temelleri ile temelleri taşıyacak dolgularm ve ayaklarm ve bu ayaklan gemi çarpma tehlikesine karşı 

koruyacak adaların körfez içindeki su yolu genişliğini daraltması, akıntıları önleyerek ekolojiyi bozması ve kirlenmeyi 

hızlandırması da bu teklifte ciddi bir dezavantaj oluşturmaktadır. 

Batık Tüp Tünel Teklifi: 

İzmit Körfezinin altında inşa edilecek 2x3 şeritli batık tüp tünel 2400 m. uzunlukta olup kuzey ve güney 

yaklaşım yapıları i|e toplam uzunluğu 2900 m.dir. Azami eğim tünelde %4 yaklaşım yapılarında ise %6'dir. 

Firma Grubunun bu tip Körfez Geçişi yapısı 

Teklif Verme Belgeleri gereklerine göre, 

- Şerit Sayısı 2x3, 

-ŞeritGenişliği3,75 m, 

- Seyir Kanalı gabarisinin azami derecede sağlanmış, (TVB'de 64 m.) 

olması ile uygundur. 

Ancak bu tip körfez geçişi yapısı inşa teknolojisi nedeniyle, 

- Tünel kesonlarmm yerleştirilmesi için zeminin (deniz tabanının) ıslah edilmesi, üstteki killi tabakanın 

temizlenmesi ve kesonların altındaki kumun sıkıştınlarakyeni bir dolgu tabanı oluşturulması, 

- Deniz tabanı üzerinde, tünelin tabanın oturacağı, 4:1 şevlerle azami genişliği 250 m ve azami yüksekliği 35 m. 

olan dolguların inşa edilmesi, 

- Bazı kesimlerde tünelin mevcut deniz tabanı kotunun altına yerleştirilebilmesi için deniz tabanında kazı 

yapılması, 

gibi ciddi zemin çalışmalarının yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Aynca; 

- Körfez geçişindeki deniz trafiğini uzun açıklıklı köprü çözümlerine göre ciddi ölçüde kısıtlaması, 

- Çok büyük hacimli dolgularm yapılması nedeni ile su akışını ve ekolojik dengeyi olumsuz etkilemesi, 

- Tünel inşaatı ile ilgili işlemlerin çoğu deniz içinde ve deniz tabanının altında yürütüleceğinden bu işlerdeki 

risklerin artması 

- Tünelin ,'hangi tedbirler alınırsa alınsın, gemilerin çarpması riskine sürekli manız kalması 

- Bölgenin deprem rejimi gözönüne alınırsa, depremde hasar görme riskinin, uzun açıklıklı geleneksel bir 

asma köprüden daha büyük olması, 

- 35 m. su altı seyir gabarisini ancakMOO m. (TVB'de 800 m.'de) de sağlanması, 

- Proje hızının 80 km/saat olması, 

- Tüneldeki herhangibir hasarın, işletme açısından hayati önem taşıması, 

- Tüneli su basması ve devre dışı kalması, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 511) 
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gibi nedenlerle bu tip körfez geçişi su altı yapısı tekliflerin değerlendirilmesinde köprülere kıyasla son sırayı 

almıştır. 

ANGLO-JAPÂNESE TURKISH CONSORTIUM 

Gruhun Asma Köprü teklifi (Ll=2808 m.(560m+1688m+560m) 

TekHf Verme Belgeleri gereklerine, 

- Şerit sayısı 2x3 

- Şerit Genişlikleri 3,75 m. 

- Boyuna eğim %2,5 

- Proje Hızı 120 km/saat 

• Köprü Genişliği 35 m. 

- Yatay aliymanın dil burnundaki Donanma Tesislerinden 300 m. uzaktan geçiyor, 

• Gemi Seyir kanalının 800 m. genişlikte 64 m. gabari ve 35 m. su derinliği şartını sağlıyor, 

olması ile uygundur. 

Ayrıca bu Firma Grubu, Projeye ilişkin en detaylı ve tutarlı hesap ve çizimleri vermiş olup, bünyesindeki 

Firmalar istanbul Boğaziçi Köprüleri de dahil olmak üzere Dünyadaki 12 adet asma köprünün tasarım ve inşaatında görev 

almışlardır. 

IBKO Grubunun incelemeye esas alınan Asma Köprü Teklifi, Ll*=2814 m.(556 m.+1576 m+682 m.) 

Teklif Verme Belgeleri gereklerine, 

- Tanınmış Uluslararası köprü tasarım standartlarına uygun olarak dizayn edilmiş, 

• Proje Hızı 120 km/saat 

- İzmit Körfezindeki deprem rejimi dikkate alınarak Deprem Tasarım gereklerine uygun dizayn edilmiş, 

- Gemi Çarpma kriterlerine uygun olarak dizayn edilmiş, 

olması ile uygundur. 

- Şerit sayısı 2x2 (2x3'e genişletilebilecek.) 

- Şerit genişlikleri 3,5 m. (TVB 3,75 m) 

- Boyuna eğimi %4 (TVB %2,5) 

- Köprü Genişliği 26 m. (TVB 35 m.) (2x3 için 33 m.) 

- Dil burnundan 300 m. uzaktan geçmesi gereken (TVB gereği) Yatay aliymanın Dil Burnundan ve Donanma 

tesislerinden geçecek şekilde tasarlanmış, 

- Köprü pilonlan inşa edilirken tasarım ve yapım gereği olarak deniz tabanından kazılarak çıkarılacak 

2.00Ö.000 m3 malzemenin büyük bir kısmı Marmara Denizinin derin sularına dökülmesi çevrenin olumsuz 

etkilenmesine yol açacak, 

- Köprünün tasarımında askeri yüklerin dikkate alınmamış, 

olması ile uygun değildir. 

Ayrıca bu Grubun 4.12.1996 ve 14.2.1997 tarihlerinde verdiği teklif ve projeye ilişkin çizim ve hesaplar genelde 

^""i şeritli asma köprü konfigurasyonuna dayandırılmış olup, 2x3 şeritli proje olarak sadece köprü tabiiye enkesiti ve 
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kulelerine ait birer tip pafta verilmiş olması ve yine konsorsiyum bünyesindeki firmaların bu güne kadar körfez 

köprüsünün boyutlarına yaklaşan bir köprünün yapımının sorumluluğunu üstlenmemiş olmaları Projeye ilişkin teklifin 

kabul edilebilirliği açısından ciddi tereddütler oluşturmaktadır. 

Yukarıdaki 3 Firma Grubunun eğik gergi halath Köprü ve Asma Köprü teklifleri, 

- Teklif Verme Belgelerine uygunluğu, 

- İyi etüd edilmesi ve iyi tasarlanarak projelendirilmesi, 

- Çevreye etkisi, 

- Firma Gruplarının deneyimleri, 

- Uygulanacak Yapım teknolojisi 

dikkate alınarak değerlendirme yapıldığında, tekliflerin yapılabilirlikleri tercihi aşağıdaki sıralamada olduğu 

gibidir. 

1- ANGLO-JAPANESE TURKISH CORSORTIUMU (Asma Köprü Teklifi) 

2- IBKO (Asma Köprü Teklifi) 

3- BOUYGUES-VİNSAN (Eğik Gergi Halatlı Köprü Teklifi) 

II - OTOYOL 

- Max Boyuna eğim %4, 

- Şerit Sayısı 2x3 

-ŞeritGenişliği3,75 m. 

- Proje Hızı 120 km/saat 

- Asgari Yatay Kurp yarıçapı 800 m. 

- Asgari Bağlantı rampası kurbu yarı çapı 80 m. 

- Asgari djrek rampa kurbu yarı çapı 120 m. 

- Acil durum durma şeridi genişliği 3 m. 

- Asgari köprü/tünel genişliği 14,25 m. 

şartlarını sağlaması gerekmektedir. 

Projenin Otoyol kısmı; 

- 04 Otoyolu-D130 Devlet Yolu arası 

- D13 0 Devlet Yolu ile Orhangazi arası 

olmak üzere iki kısımdan ibarettir. 

İsteklilerin Otoyol Tasarım teklifleri, yukarıdaki proje şartlanna uygunluğu esas olmak üzere aşağıdaki hususlar 

doğrultusunda incelenmiştir. 

- Pratiklik ve inşaa edilebilirlik 

-Asgari çevresel etki 

- Jeoteknik ve topoğrafik değerlendirme 
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• Yapun Planı 

- Tşletme ve bakım planı 

- Kalite planı 

- Sunulan teklifin genel kalitesi 

04 Otovolu.D130 arasındaki Otovol: 

Teklif veren üç firma grubunun bu kesim için önerdikleri kabul edilebilir tasarım teklifleri teklif verme 

gereklerine uygundur. 

Di 30 Devlet Yolu ile Orhangazi arasındaki Otovol: 

Otoyolun bu kesimi, D130'un güneyinde Orhangazi Kasabasının tam güneyi ile doğusundaki bir noktaya kadar 

30 km. boyunca kayalık dağlık bir bölgeden geçmektedir. Güzergahın en yüksek noktası DI30'un 20 km. güneyinde ve 

Örhangazinin 10 km. kuzeyinde bulunmaktadır. Bu nokta KGM güzergahının tünelle geçtiği yerdir. 

Firma Gruplarının bu kesim ile ilgili tasarım teklifleri, 

BOUYGUES-VİNSAN FİRMA GRUBU 

- Firma Grubu bu kesim için iki güzergah önermektedir. 1. öneride yer alan birinci güzergah 30 km.lik KGM 
güzergahını izlemektedir. 

Firma Grubu 2,3 ve 4. önerilerinde KGM güzergahının batısından geçen 24+500 km.den sonra, 35 km. 

uzunluğunda KGM güzergahına göre 5 km. daha uzun olan tünelsiz bir güzergah önermektedir. 

Tercih edilen güzergahta düşey eğim 1,5 km. boyunca % 6,48 2 km. boyunca ise % 6,38 olmaktadır. Yaklaşık 

2'şer knüik diğer 3 kesimde ise % 4 ve % 4,36 lık eğimler vardır. Asgari kurb yarı çapı 1100 m. olup Güzergah üzerinde 

''OO ile 700 m. arasında değişen 6 viyadük ile 13 adet Alt ve üst geçit vardır. 

Firma Grubunun tercih edilen bu güzergahında kabul edilebilir % 4 eğimi aşan % 6,4'lük eğimler 

bulunduğundan bu güzergah teklif verme belgeleri gereklerine uymamaktadır. Ayrıca; bu güzergah mevcut Yalova-

Orhangazi yolu heyelanlı koridorundan geçmektedir. 

AJTC FİRMA GRUBU 

Bu firma grubunun güzergahı KGM güzergahını çok yakından izlemekte olup yalnızca önemli bir su.yatağının 

etkisinden kaçmmak için 29+200 km. ile 35+000 km. arasmdaki en yüksek noktada KGM güzergahından az bir sapma 

göstermektedir. 

AJTC güzergahının boyuna eğimleri %3,4 asgari yatay kurbları ise 1000 m. yarıçapındadır ve bu güzergah 

ü'°rinde 5,58 km. uzunluğunda bir tünel yer almaktadır. 



- 133 -

Bu tünel kesiminin kuzeyinde üçü 500 er metre biri ise 750 m. uzunluğundaki 4 viyadük ile yine bu güzergah 

üzerinde' lhir köprü, 13 üst ve alt geçit bulunmaktadır. 

AJTC'nin otoyolun bu güney kesimi için sunduğu tasarım teklifi TVB gereklerine uygun olmakla birlikte tutarlı 

bir yol geometrisini de sağlamaktadır. 

I B K O FtRMAGRUBU 

Bu Firma Grubunun tercih edilen güzergahı 15+000 km'den sonra KGM güzergahının doğusundaki bir hattı 

izlemektedir. 33 km. uzunluğu ile KGM güzergahından 3 km. daha uzım olan bu güzergahta 3,4 km.lik bir tünel vardır. 

%4'lük azami eğim tünelin hem kuzeyinde hem güneyinde 6 km. boyunca devam etmektedir. Aynca km. 27+500 ile 

31+000'de yarıçapı 790 m. olan sut sırta iki yatay kurb tünelin hemen kuzey portalmda yer almaktadır. Bu güzergah 

üzerinde 700 m.lik bir viyadük ve ayrıca 11 adet altgeçit ve üstgeçit ile bir akarsuyu köprüsü yer almaktadır. 

Bu güzergah KGM'nin önerdiği tasarı güzergahtan 3 km.daha uzun olup bu 3 km'lik yolun ilave kamulaştırma 

ve mevcut tabii yapılanma üzerindeki menfi etkisi önemlidir. 

Ayrıca; bu alternatif otoyol güzergahı üzerinde önerilen 3,4 km.lik tünelle ilgili teklif dokümanları arasında 

hiçbir detaylı bilgi bulunmamaktadır. 

Üç firma grubunun, D130 ve D575 arasında yapılması planlanan otoyol kesimi için vermiş oldukları otoyol 

tasarım tekliflerinin, 

- Teklif Verme Belgelerinde belirtilen gereklere uygunluğu, 

• tyi etüd edilmesi ve iyi tasarlanarak projelendirilmesi, 

- Firma Gruplarının benzer nitelikteki iş yapma deneyimleri, 

dikkate alınarak değerlendirme yapıldığında, söz konusu otoyol için yaptıkları tasarım tekliflerinin 

yapılabilirlikleri tercihi aşağıdaki sıralamada olduğu gibidir. 

1- ANGLO-JAPANESE TURKISH CONSORTIUM 

2- IBKO' 

3- BOUYGUES-VÎNSAN 
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4Ü. 14.2.1997.19-24.3.1997 ve (T2.n4.1QQ7 tarihli değişiklik önerilerinin değerlendirilmesi; 

BOUYGUES-VtNSAN KONSORSİYUMU 

Konsorsiyum 19.3.1997 tarihinde yapılan toplantı sonrasında 19.3.1997 ve 20.3.1997 tarihlerinde Karayollarına 

verdikleri yazılarında; 

• Ekonomik ve teknik analiz raporlarında öngörülen trafik tahminleri ve trafik değerlerinin konsorsiyumun 

kabulleri olduğunu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden hiçbir koşulda trafik garantisi talep etmediklerini, 

- Orhangazi-Bursa ve Bursa Çevre Otoyol kesimlerinin sözleşme içine aynı koşullarda ve km basma aynı geçiş 

ücretleri ile alınmasını kabul ettiklerini, ilave işletme süresinin daha sonra yapılacak trafik analizlerine bağlı olarak 

kararlaştırılacağını, 

- 3996 ve 4180 sayılı Yap-tşlet-Devret kanununda öngörülen garantiler dışında hiçbir garanti talep etmediklerin 

- Teklif 4 alternatif 2'de Körfez Geçişi (köprü dahil) işletme süresini 25 yıldan 22 yıla indirdiklerini, Otoyolun 

(2. safha) işletme süresini 20 yıl teklif ettiklerini, özsermayede %15 kar elde edilmesi halinde, bu kar'm %20'sinin 

devlete pay olarak verilecsğini. özsermayede %25 kar elde edilmesi halinde kar'ı devlet ile yan yarıya bölüşeceğini 

taahhüt etmektedir. 

Yine Konsorsiyumun 2.4.1997 tarih ve TK97/0667 sayılı yazısında ise, 

1- Teklif 4- Alternatif 2'de sunduğumuz teklifte sadece köprü teklifimizi 4+18 yıl 8 ay=22 yıl 8 ay olarak 

indirmiş bulunuyoruz 

İş bu öneride hiçbir devlet katkısı talep edilmemektedir. 

2- Teklif 4- Alternatif l'de sunduğumuz köprü+otoyol teklifimizi 4+19=23 yıl olarak indirmiş bulunuyoruz. 

tş bu öneride hiçbir devlet katkısı talep edilmemektedir. 

3- Teklif 3- Alternatif 2'de sunduğumuz sadece tüp teklifimizi 3+15=18 yıl olarak indirmiş bulunuyoruz. 

İş bu önerine hiçbir devlet katkısı talep edilmemektedir. 

4- Teklif 3- Alternatif 4'de sunduğumuz tüp+otoyol teklifimizi 3+19=22 yıl olarak indirmiş bulunuyoruz. 

tş bu öneride hiçbir devlet katkısı talep edilmemektedir. 

denilmektedir. 

Yukarıdaki öneri ve tekliflerden görüleceği üzere Konsorsiyum ilk teklifinin özünde köklü değişiklikler içeren 

önerilerde bulunmaktadır. 

http://T2.n4.1QQ7
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. Konsorsiyum ilk teklifini, Ekonomik Analizlere ve Teknik araştırmalara dayalı olarak vermiş ve bu teklifinin 

fizibilitesini 

a) °/o 5 özsermaye ile 

b) İnşaat öncesi mali destek sağlanması, 

c) Hazine Garantili Ana Kredi sağlanması, 

d) Trafik Gelir Garantisi, 

e) Vergiden muafiyet, 

f) öngörülmeyen jeoteknik koşullarda, KGM'nin inşaat maliyetlerindeki artışları karşılaması 

g) Feri seferlerinin kaldırılması, 

koşullarına bağlı olarak yapmıştır. 

Halbuki yukandaki Teklif değişiklikleri incelendiğinde mali fizibiliteye esas "olan tüm bu şartlardan vazgeçildiği 

görülmektedir. 

02.04.1997 tarihli mektupta,Bu şartlardan vazgeçildiği belirtilirken ilk teklifte, 

• Proje oluşturma Maliyeti için Devletten sağlanması planlanan ihtiyaç duyulduğu açıkça belirtilen 68.4 Milyon 

ABD S'nın dönem içinde nasıl sağlanacağı, 

- Devlet Garantili olarak sağlanması planlanmış ana kredilerin garanti şartının ortadan kalkması nedeniyle bu tür 

kredilerin nereden ve nasıl sağlanacağı ve mali yapıya nasıl etki edeceği, 

- öngörülen vergi muafiyetinden vazgeçilmesi ile vergi ödemelerinin mali yapı içinde nasıl kompanse edileceği, 

- Mali Fizibiliteye esas geçiş ücretleri gelirinin kredi faiz ve borç ödemelerini nasıl sağlayacağı 

konularına herhangi bir analizle açıklama getirilmemiştir. Bu da projenin yapılabilirliği açısından ciddi 

tereddütler doğurmaktadır. 

A J T C KONSORSİYUMU 

Konsorsiyumun 24.3.1997 tarihinde yapılan toplantı sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğüne'verdikleri 

28.3.1997 tarihli yazılannda, 

4.12.1996 tarihinde verdikleri teklifierindeki 

- Güney otoyolunun yapılması için, otoyol için yapılacak ödemelerinin 15. yıldan önce başlayamayacağı 

şartından vazgeçtiklerini, toplam trafiğin 278.5 Milyon otomobil eşdeğerine ulaştığı tarihte başlanacağını (Yani 15.yıldan 

daha önce başlayabileceği) 

- İmtiyaz süresinin azami 28 yıl veya toplam trafiğin 844.25 Milyon otomobil eşdeğer aracı aştığı tarihten 3 yıl 

sonra biteceğini, 

belirterek bu tekliflerinin kesin ve son teklifleri olduklarını beyan etmişlerdir. 
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Yukarıdan görüleceği üzere Konsorsiyum 4.12.1996 tarihli tekliflerinin özünde hiçbir köklü değişiklik 

yapnîamış'hr. Projenin yapılabilirliğini mümkün kılan hiçbir şart ortadan kalkmamış aksine teklif daha net ve açık hale 

gelmiştir. 

Teklif projenin yapılabilirliğini mümkün kılan mali stabiliteye sahiptir. 

I B K O KONSORSİYUMU 

Konsorsiyum 15.3 1997 tarihinde yapılan toplantı sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğüne verdikleri 

20.3.1997 tarihli yazılarında, 

- köprünün ana ekseninin geçtiği Dil Burnundaki Donanma tesislerinin yerlerinin değiştirilmesi imkanlarının 

araştırılacağını eğer mümkün olmazsa Köprünün yaklaşım yolunun güzergahmın donanma tesislerinin antenlerine mani 

olmayacak şekilde değiştirileceğini, 

- Projenin 1. aşamasında uygulama sözleşmesi imzalanana kadar yapılacak Proje Geliştirme Masrafları için 

Devletten veya KGM'den 15 Milyon ABD S talep edileceğini, 

- AGF (Altyapı Geliştirme Fonunun) Devletten veya Karayolları Genel Müdürlüğünden direkt nakit sağlama 

talepleri olmadığını, 

Ancak AGF'nin potansiyel tali köprü finansmanı kaynağı olup projenin düşük trafik seviyelerinde anapara geri 

ödemelerinin gerçekleştirilememesi halinde devreye gireceğini, 

AGF'yi fonlamak gerektiğinde Konsorsiyum tarafından belirtilen Bankaların taahhütleri ile sözkonusu kaynağın 

sağlanacağını gerektiği takdirde Devlet veya Karayolları Genel Müdürlüğünün garanti şemsiyesi altındabankaların fona 

katılacağını, 

AGF'nn işletme ve Bakım giderlerini veya temettü ödemelerini karşılamak için değil, sadece borç ödemesini 

garantilemek için oluşturduğunu, 

AGF'den efektif çekişlerin yanlız köprü alternatifi için 78 Milyon ABD S'ı Köprü ve otoyol alternatifleri için 

ise 148 Milyon ABD S'ı aşmayacağı, 

AGF'nin İnşaat tamamlandıktan sonra çekilebileceğini, 

AGF'nin desteği sayesinde, proje rucu edilemez bir modelle, eh kötümser varsayımlarıyla bile borcunjeri 

ödenebileceğini, 

- Feribot seferlerinin devam etmesi halinde Feribot seferleri ücretlerinin büyük ölçüde indirilmesine imkan 

verilmemesini, 

- Zemin şartlarını, tecrübeli bir müteahhidin yapacağı şekilde dikkatlice incelediklerini ve sonuçlarını göz önüne 

alarak tekliflerini sunduklarını, dolayısıyle KGM'den herhangi bir ilave maliyet taleplerinin olmadığını, 

• Tarama esnasında denizden çıkan malzemenin ilave maliyet getirmeden çevre kurallarına ve ilgili mevzuata 

uygun olarak bulunduğu ortamdan uzaklaştırılacağını, 

- Tekliflerinde önerilen trafik tahminlerine göre, inşaat standartlarına uygun bir bakım sistemini dikkate 

aldıklarını, 

• Fazla gelirlerin paylaşımı ile ilgili olarak; 

a) Dış borçlann ödenmesinden önceki duruma göre, 
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a.l) Gerçekleşen gelirler IBKO Konsorsiyumu'nun yıllık tahminlerinin %110 ila %125'i arasında olması 

durumunda, vergi ve finans masrafları sonrası net gelirin %30'u KGM'ye verilecektir. 

a.2) Gerçekleşen gelirler IBKO Konsorsiyumu'nun yıllık tahminlerinin. % 125 ila %150'si arasında olması 

durumunda, vergi ve finans masrafları sonrası net gelirin %50'si KGM'ye verileceği, 

a.3) Gerçekleşen gelirler IBKO Konsorsiyumu'nun yıllık tahminlerinin °/ol50'sinden fazla olması durumunda 

vergi ve finans masrafları sonrası net gelirin %70'i KGM'ye verileceği, 

b) Dış borçların ödenmesinden sonraki duruma göre, 

b.l) Gerçekleşen gelirler IBKO Konsorsiyumu'nun yıllık tahminlerinin %100 ila %125'i arasında olması 

durumunda, vergi ve finans masrafları sonrası net gelirin %50'si KGM'ye verileceği, 

b.2) Gerçekleşen gelirler IBKO Konsorsiyumu'nun yıllık tahminlerinin %125'inden fazla olması 

durumunda, vergi ve finans masrafları sonrası net gelirin %70'i KGM'ye verileceği, 

- Yatınm Teşvik Sertifikası ile sağlanan muafiyetler dışmda herhangi bir vergi veya KDV muafiyeti talebinde 

bulunulmadığı, 

- Teklifinde belirtilen trafik tahmini için trafik garantisi talep edilmediği, 

- Görevlendirme süresi olarak 

a) Yalnız Köprü Durumu için: 

işletme Süresi : 18 yıl 

inşaat Süresi : 4 yıl 

b^ Otoyol + Köprü Durumu için: 

işletme Süresi : 23 yıl 

İnşaat Süresi : 4 yıl 

öngörüldüğü, belirtilmektedir. 

Yapılan incelemede, 

Konsorsiyumun; 

- Uygulama Sözleşmesi imzalanana kadar proje geliştirme masrafları olarak sonradan KGM'den 15 Milyon 

ABD S'ı talebinde bulunduğu, 

- Devletin ve KGM'nin garanti şemsiyesi altında sadece köprü alternatifi için 78 Milyon ABD S'ı, Köprü ve 

Otoyol Alternatifi için 148 Milyon ABD S'ı tutarında bir fon sağlanmasını (Borç geri ödemelerinde düşeceği nakit 

açığında kullanmak üzere) talep ettiği görülmektedir. 

• IBKO'nun ilk teklifi ve daha sonraki değişiklikler yeterli ayrıntıda finansman analizini içermemektedir. 
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•Açıklamalar adı altında yeni teklifler projeye nakit akımını daha da azaltarak IBKO'nun finansman temin etme 

olasılığını (özellikle varsayılan iyimser koşullar altında) güçleştirecektir. 

* Nakit akımındaki herhangi bir azalma AGF'den yapılması beklenen ödemeleri ve buna paralel olarak da 

KGM'nin garanti vermesine ilişkin riskleri arttıracaktır. 

* Bu ve bundan önceki değişiklik önerilerinin sıralama açısından dikkate alınmalarından önce açıklamaları ve 

doğrulamaları, bunlara ilişkin mali analizlerin yapılması ve fınans kurumlarından teyid alınması gerekir. 

* IBKO ilk teklifinde; 

-" Gerçek olmayan trafik değerleri veya kabul edilemez geçiş ücretleri kullanılmadığı takdirde proje için 

bağımsız bir ekonomik dengenin sağlanmasının mümkün olmadığını", 

-"T.C. Hükümeti Projeye nakit bir ödenek sağlayarak Konsorsiyumun karşılaması gereken net yapım 

maliyetlerini azaltacaktır. Bu sübvansiyon Konsorsiyum tarafından sağlanan finansman tutannm azalmasına yol açarak, 

inşaat aşaması sırasında ya da bu aşamanın sonunda ödenebilir. Bu ödemeden sonra Konsorsiyum Projenin bütün 

ekonomik risklerini üstlenmek durumunda kalacaktır. Diğer başka herhangi bir destek olmaksızın, Kredi Süresince 

Sigortalama Oranı 1.3 olan bir borç sağlamak üzere Hükümetten gereksinme duyulan sübvansiyon tutarı Senaryo(i)'in 

varsayımlan altında 600 Milyon US $ 'm üzerinde Senaryo(ii)'nin varsayımları altında ise 300 Milyon US $ aralığında 

olacaktır. Bu çözüm T.C. Hükümetinin sübvansiyon tutarının tamamını kısa bir zaman dönemi içinde temin etmesini 

gerektirmektedir." 

beyanlarında bulunmuştur. 

Ancak; IBKO daha sonra; 

- Mali destek talebini geri çekmiştir. 

- Kredi garantileri talebini geri çekmiştir. 

- İşletme süresini %50'ye varan düzeyde kısaltmıştır. 

- Vergi muafiyetlerine ilişkin taleplerini geri çekmiştir. 

- AGF'na faiz ödemesi yapacağını belirtmiştir. 

- Başlangıçta üstlenmedikleri maliyetleri ve riskleri üstleneceklerini belirtmiştir. 

- Gelirleri paylaşacaklarını belirtmiştir. 

- İlk tasanmın (2x2 şeritli 26 m. genişlikti asma köprü) çeşitli yönlerini iyileştireceklerini belirtmiştir. 

- İlk verdikleri trafik tahmininin "çok muhafazakar" olduğunu belirterek yeni bir trafik tahmini vermiştir. 

- IBKO, KGM'ye bu değişiklikler sonrası projenin finanse edilebilir olduğunu ve kreditörlerin hedef aldıkları iç 

karlılığın sağlanabileceğini ifade etmektedir. IBKO, fınans kurumlarından ilk veya daha sonra verdiği önerilerin 

onaylandığını gösteren belge vermemiştir. Dünya Bankası ve IFC'den alman standart ilgi mektuplan vermiştir. 

- ilk teklif, o zamanki iddialan teyid etmeye yeterli ayrıntıya sahip değildir. Birçok tasarım ve maliyet unsuru 

irdelenmemiştir. Finansmana yönelik kabuller iyimser ve avan mahiyetindedir. Yukarıda belirtilen ayarlamalar ve 

doğrulanmayan değişiklikler aynı eksikleri içermektedir. 

- IBKO 'nun son mektubunda da zemin etüdlerine ilişkin riskleri kabul edip etmediği kesin değildir. Sondan bir 

önceki tekliflerinde görülmeyen zemin şartlarını KGM'nin yükümlülüğünde olan mücbir sebep olarak 

değerlendirmektedirler. 
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- İlave gelirlerin KGM ile paylaşımına ilişkin teklif yenidir. Her ne kadar IBKO revize edilmiş trafik 

tahminlerinde kullanılan trafik akışlarına ilişkin garanti talep etmemişse de, bu trafik tahminlerini sadece doğrulandıktan 

sonra taahhüt edeceğine dair ifadesinden vazgeçmemiştir. 

Bu üç firma grubunun İdaremizce değerlendirilmesine karar verilen teklifleri için verdikleri değişiklik 

önerilerinin: yukarıda belirtilen irdeleme sonucuna göre, projenin yapılabilirliği açısından, tercihi aşağıdaki sıralamada 

'olduğu gibidir. 

1- AJTC Konsorsiyumu 

2- IBKO Konsorsiyumu 

3- BOUYGUES-VtNSAN Konsorsiyumu 

KAKAR 

Teklifler rakamsal olarak mukayese edildiğinde. B-V'nin tüpgeçiş 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 olması, su üstü yapılarına göre inşaat güçlüğü ve işletme riskinin fazla olması, izmit Körfezi ve 

bağlantı otoyolları güzergahında gerek yerleşme ve gerekse kamulaştırma açısmdan 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 halatlı 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,-j«elojik dengeyi bozucu, su altı seyir koridorunu daraltıcı 

dezavantajları nedeniyle tercih edilmemiştir. B-V grubu ilk ve ikinci tekliflerinde bu alternatif için 347 

Milyon ABD Dolan sübvansiyon talep etmiş, ancak; en son öneri mektuplarında diğerlerinde olduğu gibi bu 

alternatif için de sübvansiyon talebinden vazgeçmiş, ancak; sübvansiyon yerine geçecek ilave bir gelir temin 

ettiğine dair herhangi bir ekonomik analiz veya bilgi vermemiştir. 
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İBK.0 Grubu, 2x3 şeritli asma köprü ve otoyol önerisi için 04.12.1996 tarihinde yatırım bedeli 

alarak 1,105.000.000 ABD Doları ve görev süresi olarak 29 yıl teklif etmiş, ayrıca 370 Milyon ABD Dolan 

sübvansiyon talebinde bulunmuştur. Teklifle birlikte sunduğu fmansal analizde ise 2x2 şeritli köprü ve otoyol 

için inşaat bedeli olarak 1.145.000.000 ABD Dolan verilmiştin Bu rakamın teklif mektubu ekindeki 

finansman analizinde 2 x 2 şeritli ve 26 m genişlikte köprü ve otoyol için olduğu açıkça belirtilirken, teklif 

mektubunda 2 x 3 şeritli ve 33 m genişlikte köprü ile otoyol inşaat bedelinin 1.105.000.000 ABD Dolan 

olarak önerilmesi gerçekçi bulunmamıştır. Aynca ÎBKO 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, 

aynca görev süresini 29 yıldan 27 yıla indirmiştir. Ancak Altyapı Geliştirme Fonu adı altında 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 gözönüne alarak 

tekliflerini sunduklarını ve dolayısıyla KGM'den 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 fmansal desteklerden vazgeçmesine rağmen işletme 

süresini kısaltması teklifinin güvenilirliğini yitirmesine neden olmuştur. Ayrıca ,bu işe ilişkin Teklif Verme 

Şartnamesinin 3.1. maddesinde "İsteklilerden KGM'nin isteği üzerine tekliflerinin çeşitli maddelerini yazılı 

olarak açıklığa kavuşturmaları istenilebilir. Yazılı olarak bu tür bilgiler istenilmedikçe yeni, hiçbir bilgi KGM 

tarafından kabul edilmeyeceği gibi, dikkate de alınmayacaktır." ibaresi vardır. 

KGM yazılı sorularla 4.12.1996 da verilen tekliflerdeki bazı müphem konuların açıklanmasını 

.-temiştir. Ancak; gerek IBKO gerekse B-V grubu diğer teklifleri öğrendikten sonra, yatırım bedeli ve görev 

süresini rakipleri aleyhine değiştiren teklifler sunmuşlardır. 

Bu üç gruptan yanlızca AJTC grubu, diğer gruplann kendiliğinden teklif değişikliklerine 

gitmelerinden sonra KGM'nin 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 Geçişi projesi uygulama sözleşmeleri görüşmelerinde ilk grup 

olarak seçilmeye lâyık görülmüştür. 
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Sonuç olarak Komisyonumuz grupların sıralamasının 

l .AJTC 

2.IBKO 

3.B-V 

şekilde olmasına karar vermiştir. 

Görevlendirme Komisyonu 

KOMİSYON BAŞKANI ÜYE 

Genel Müdür Yrd. 

ÜYE 

'Nejat DERİCİ 

Hukuk Müşaviri 

Gülten YALÇIN 

Otoy. Dai. Bşk. 

ÜYE 

Doğan AKGÜN 

Otoy. Yapım Şb.Md. 

ÜYE 

Selahattin ŞAHİN 

Bütçe. DaKBşk. 

ÜYE / 

Hasan P<t^ON 

Otoy.Köp.Şb.Md. 

ÜYE 

ofiJC^j 
Hikmet TUĞLU 

Teknik Ar.D.Bşk. 

ÜYE 

özcan EROL 

Prj.Tek.Şefı 

Uygun görüşle arz olunur ^Yaman KÖK 

Genel Müdür 

KC 

UYGUNDUR 
İ0İ0<fl 1997 

Cevat AYHAN 

Bakan 
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10.10.1997-GörevIendirme Komisyon Kararı 

1. sırada yer alan ANGLO-JAPANESE-TURKISH CONSORTI-
UM'unun kuracağı şirketin görevlendirilmesi ve sözleşme imzalanmasına 
dair karar alınmış, Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı Yaşar TOPÇU'nun 
onayı alınmıştır. 

T.C. 
BAYJNDIRUK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Karayolları G«nel MUdOrlöflU 

S A y | B091TCK01303-720.1/1479 
îzmit Körfez Geçişi Projesi 

KONU : T." ' 

GÖREVlENDlRMEKOMİSYONU KAHARI 

Kamu Ortaklığı İdaresi Yatırım Programında 93E040270 Proje Numarası ile yer alan (Anadolu Otoyolu-

Dilovası)Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü dahil) Otoyolunda; 3463 sayılı Kanun ve 93/4186 sayılı uygulama 

Yönetmeliği (Yap-lşlet-Devret Modeli) esaslarına göre görevlendirme yapılması 31.05.1994 tarih ve 1347 sayılı Bakan 

Olur'u ile uygun görülmüştür. 

3996 Sayılı "Ban Yatırımların Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun"un 

yürürlüğe girmesi üzerine söz konusu görevlendirmenin bu yasaya göre yapılması ve Karayolları Genel Müdürlüğünün 

yetkili kılınması için 18.05.1993 tarih ve 9S/T-33 sayılı YPK Karan alınmıştır. 

Görevlendirmede uygulanacak ihale usul ve esaslan 20.06.1995 tarih ve 1674 sayılı Bakan Olur'u ile 

görevlendirmeye katılacak Firma Grupları ise 08.03.1995 tarih ve 0634 sayılı Bakan Olur'u ile belirlenmiştir. 

Görevlendirmeye katılmaları uygun görülen Firma Gruplarına 28.08.1996 tarihinde gönderilen Davet Mektubu ile 

sözkonusu Görevlendirme için tekliflerini 04.12.1996 günü saat 16:00'ya kadar vermeleri istenmiştir. 

Teklif verme tarihi olan 4.12.1996 tarihinde, 

1- BOUYGUES/VİNSAN, 

2- ANGLO-JAPANESE-TURKISH CONSORTIUM, 

Kvaemer Corporate Development Limited (KVAERNER), 

Ishıkavvajima-Harima Heavey Industries Co. Ltd. (İM), 

Itochu Corparatıon (ITOCHU), 

Enka inşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKA), 

Manıbeni Corparation (MARUBENİ), 

Mitsubishi Heavy Co. Ltd. (MHI). 

NKK Corparation (NKK) 

3- I.B.K.0 CONSORTIUM. 

firma gruplarının teklif verdiği tesbit edilmiştir. 

Verilen tekliflerin yapılan incelemesi sonucunda, en uygun teklif alma durumuna göre sıralamasının. 

1- AJTC Konsorsiyumu 

2- IBKO Konsorsiyumu 

3- BOUYGUES-VtNSAN 

10.10.1997 

^ -u •#> ^ m- *• 
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olduğu ve 1. sırada yer alan AJTC Konsorsiyumu ile Uygulama Sözleşmesi görüşmeklerine başlanmasj 
hususunda 30.4.1997 tarih ve 0570 sayılı Karar alınmıştır. 

Yapılan görüşmeler sonucunda.Anadolu Otoyolu -Dilovası Ayrımı _Orhangazi (Körfez Köprüsü 
dahil)Otoyolunün üzerindeki tüm tesisleri ile birlikte Yap-îşlet - Devret Modeline göre 49 (kırkdokuz) aylık bir sürede 
Tasarım ve Yapımı ile Otomobil için geçiş ücreti 11 ABD Dolan olmak üzere 22 (yirmiiki) yıl 11 (onbir) aylık bir 
sürede bakımı .onanmı .işletilmesi ve bu süre sonunda her türlü borçtan ari .çalışır ve kullanılır durumda KGM'ye 
devri için yukanda adı geçen ve sıralamada birinci seçilen AJTC Konsorsiyumu ortaklarınca 3996 sayılı Kanuna 
göre kurulacak şirketin görevlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

Görevlendirme Komisyonu 

KOMİSYON BAŞKANI 

A.GültenYAEÇlN 
Otoy. Dai. Bşk. 

Hasan PİŞ'KİN 
Otoy.Köp.Şb.Md. 

ÜYE UYE ÜYE 

Selahattin ŞAHIN /^ Nejat DERİCİ Doğan AKGÜN 
Bütçe Dai.Bşk. Hukuk Müşaviri Otoy.Yap. Şb.Md. 

ÜYE 
y 

Özcan EROL 
Prj.Tek. Şefi 

ÜYE ÜYE 

Gülnur BALKAN Azmi TIRAŞ 
Kes.Hes.Tek.Şefi Yapım Tek. Şefi 

Uygun görüşle arz olunur 

/-, 

Yaman KÖK 
Genel Müdür 

UYGUNDUR 

/(O I /Ol 1̂ 97 

^Yaşar TOPÇU 
O ^ a k a n ^ A ^ 
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13 10.1997-UygulamaSözleşmesiiçinYPKKararı; , « Ö S - n e —-.—.tr r s î ^ 
ilgili olarak 3996 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarın 
13.10.1997 tarih ve 97/T-57 sayılı kararı ile onay alınmıştır. 

Feb 21,32' '""TUG^ÖV" 

I3-0CT-O7 II .6B FKOM. I D . 2 3 1 B 0 B S 
YÜKSEK PLANLAMA KURUlMİ 1 Z M i i JftU 

Dahil)" 

Tarih : «.IO.I3J7 
Kurar No ı 97/T.57 
Konu i "(Anadolu Otoyolu-Dilovası) Ayr,-Orh»nQa2İ (İzmit Körfez Köprüsü 

Projesinin Uygulama Sözlesmesl'nlrt Onaylanması. 

Yöksok Planlama Kurulu'nca;, 

Bayındırlık va Iskan BakanlığYnın 10.10.1997 tarih, 1447 say (ı yazısı 
dikkate alınarak; Kurul'un 18.6.1996 tarih ve 95/T-33 sayılı Kararımla 3995 
sayılı Kanun hökûmlertna göre Yap-lstet-Devret modeliyle gerçekle; tlrl/masl 
kararlaştırılan va Karayolları Genel MOdürfûâû'nön görevlendirecek ılrket ila 
sözleşme yapmaya yetkili kılındığı, "(Anadolu Oloyolu-Dflovos) Ayr.-
Orhangazl (İzmit Körfez Köprüsü Dahil)" Projaslna İlişkin olarak 34/5907 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İla yürürlüğe giren esaslar çerçevesinde 
hazırlanan - ya görevli elrket ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında 
mutabakat sağlanan uygulama sözleşmesinin anılan esasların 4. maddssl 
uyarınca onaylanmasına, 3998 sayılı Kanun'un 4. maddesine göçe karar 
verilmiştir. 

Xü 
ı-Aan ... - i / ı 

A 
Baştan 

A. Mtımt YILMAZ 
Bapbaknn 

Üye Üy» 
BafoncECEVÎT tım««SEZGİK 

Dtvtat Bakanı ve MIHI Savunma BAknni vo 
Bajbakım Yardımcısı Ba? bak*n Yardımcın 

^ 

L,ipÂİ 
Üy« 

ZekeriyA TEMİ2EL 
Mallya Bulanı 

Yıllım EREZ 
Sanayi v.a Tloarcf Bııknnı 

Üy« 
M. Cumhur BRSÜMER 

En«rJ( v« Tnbil Kaynaklar Bakam 
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16.10.1997-Ön Anlaşma: 

Söz konusu proja' ile ilgili olarak taraflar arasında 

Uygulama Sözleşmesi imzalanması konusunda ön anlaşma yapılmıştır. 

İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ PROJESİ İZMİT BAY CROSSING PROJECT 

ANLAŞMASI AGREEMENT 

İşbu anlaşma bir taraftan 

Türkiye Cumhuriyeti 
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

ile, diğer taraftan 

Anglo-Japanese-Turkish Konsorsiyumu 
(AJTC)'nun üyeleri 

Kvaerner Corporate Development Limited 
(KVAERNER), Ishikavvajima-Harima 
Heavy Industries Co., Ltd. (IHI), Itochu 
Corporation (ITOCHU), Enka İnşaat ve 
Sanayi A.Ş. (ENKA), Marubeni 
Corporation (MARUBENİ), Mitsubishi 
Heavy Industries Co., Ltd. (MHI), NKK 
Corporation (NKK) arasında yapılmıştır. 

Taraflar; Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 
20.06.1995 tarihinde İzmit Körfez Geçişi 
Projesi kapsamında Anadolu Otoyolu 
Dilovası Ayrımı-Orhangazi Otoyolu'nun, 
Körfez Köprüsü dahil olmak üzere, 3996 
sayılı kanuna göre tasarım, yapım, 
finansman ve işletilmesi için yayınladığı 
ihale şartnameleri ve daha sonra 
yayınlanan ilgili zeyilnamelere dayanarak, 
ön eleme ile seçilen gruplardan, 
04.12.1996 tarihinde alınan tekliflerin 
değerlendirilmesi sonucunda birinci 
seçilen AJTC Konsorsiyumu ile yapılan 
sözleşme görüşmeleri sonucunda 
10.10.1997 tarihli yazışma ve taraflar 
arasında aynı tarihte parafe edilen 
Uygulama Sözleşmesi taslağı hükümleri 
çerçevesinde anlaşmaya varmışlardır. 

Anlaşmaya göre, Körfez Geçişi asma 
köprüsü ve Anadolu Otoyolu ile D130 
karayolu arasındaki bağlantı yolları yer 
tesliminden sonra 49 ayda hizmete 
girecek, Orhangazi Otoyolu dahil bütün 
tesis, yapım ve işletme toplam süresi olan 
27 yıl sonunda Karayolları Genel 
Müdürlüğü'ne devredilecektir. 

This agreement is made betvveen 

The Republic of Turkey 
The Ministry of Public VVorks and Settlement 
The General Directorate of Highvvays 

on the one hand, and 

The members of Anglo-Japanese-Turkish 
Consortium (AJTC) 

Kvaerner Corporate Development Limited 
(KVAERNER), Ishikavvajima-Harima Heavy 
Industries Co., Ltd. (IHI), Itochu Corporation 
(ITOCHU), Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. 
(ENKA), Marubeni Corporation (MARUBENİ), 
Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd. (MHI), 
NKK Corporation (NKK) on the other. 

The parties hereto have reached to an 
agreement vvithin the provisions of the 
correspondence dated 10.10.1997 and the 
draft Implementation Contract initialed 
betvveen the parties on the same date, 
follovving the contract negotiations held vvith 
AJTC Consortium, vvhich was selected as the 
first preferred bidder, as a result of evaluation 
of the tenders submitted by prequalified 
bidders on 04.12.1996 based on the tender 
specifications issued by the General 
Directorate of Highvvays on 20.06.1995 and 
the subsequent addenda, forthe design, 
construction, finance and operation of the 
İzmit Bay Crossing Project including the 
Anatolian Motorvvay Dilovası Interchange-
Orhangazi Motorvvay and the Bridge Crossing 
in accordance vvith the Law no.3996. 

Pursuant to the agreement, the approach 
roads betvveen Anatolian Motorvvay and D130 
highvvay and the Bay Crossing suspension 
bridge vvill be put into service 49 months after 
the site handover, and the vvhole facilities, 
including Orhangazi Motorvvay, will be 
transferred to the General Directorate of 
Highvvays at the end of the construction and 
operation total period of 27 vears. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 



- 1 4 6 -

This agreement is executed betvveen the 
parties in Ankara on 16.10.1997. 

ETİ 
^KANLIĞI 
)ÛRLOĞO 

C/ 

KVAERNER 
CORPORATE DEVELOPMENT 

/ \tohn Fletcher 
\ Y Chairman 

ITOCHU 
CORPORATION 

ISHIKAVVAJIMA-HARIMA 
HEAVY INDUSTRIES CO. 

LTD. 

Norio (jjzavva 
General Manager 

Yuji Yoshikawa 
Manager 

ENKA 
İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 

Sinan Tara 
Chairman 

MARUBENI 
CORPORATION 

MITSUBISHI HEAVY 
INDUSTRIES, LTD. 

k® $>%# i$~ I0^h^^-
\ azuyoshi Hosoki 

General Manager 
Kenji Hosokavva 

Manager 

NKK 
CORPORATION 

4* 
Toru Watabiki 

Manager 

YaçarTopçu^ w 

RLIK VE İSKAN BAKANI 

/L*4s*ı*£ bJZ*~Jgr~ 
Mesut Yılmaz 
BAŞBAKAN 

file:///tohn
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UYGULAMA SÖZLEŞMESİ TASLAĞININ DANIŞTAY'A GÖNDERİL-MESİ VE 

DANIŞTAY ONAYI: 

22.10.1997-Uygulama Sözleşmesi Taslağının Danıştay'a gönderilmesi: 

Uygulama Sözleşmesi Taslağı, görüş alınmak için Danıştay Başkanlığına ve Hazine 

Müsteşarlığına gönderilmiştir. 

10 .09.1998 Revize Uygulama Sözleşmesi Taslağının Danıştay'a gönderilmesi -* 

Uygulama Sözleşmesi taslağı üzerinde Danıştay Başkanlığı ve Hazine Müsteşarlığı 

nezdinde incelemeler ve görüşmeler yapılmış velOEylül 1998 tarihinde yeni sözleşme tasarısı 

Danıştay'a gönderilmiştir. 
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İZMİT KÖRFEZ ASMA KÖPRÜSÜ İLE KUZEY VE GÜNEY 
OTOYOLLARININ YAPIMI, İŞLETİLMESİ VE DEVİR 

İŞLERİNE AİT İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ TASARISI 

3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında Kanun ve bu Kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin 
94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri uyarınca yetkili kılınan Karayollan 
Genel Müdürlüğü ile Şirket adına (Kvaerner Corporate Development Limited, 
Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co. Ltd., Itochu Corporation, Enka İnşaat ve 
Sanayi A.Ş., Marubeni Corporation, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. ve NKK 
Corporation'dan oluşan) Anglo Japanese Turkish Konsorsiyumu arasında İzmit Körfez 
Asma Köprüsü ile Kuzey ve Güney Otoyollarının Yapımı, İşletilmesi ve Devir işleri 
aşağıdaki koşullarla kararlaştırılmıştır. 

Taraflar 

Madde 1- Bu Sözleşmenin tarafları Karayolları Genel Müdürlüğü ile Şirket 
adına Anglo Japanese Turkish Konsorsiyumu'nun üyeleri olan Kvaerner Corporate 
Development Limited, Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co. Ltd., Itochu 
Corporation, Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş., Marubeni Corporation, Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd. ve NKK Corporation'dır. 

Sözleşmenin Konusu 

Madde 2- Bu Sözleşmenin konusu İzmit Körfez geçişini sağlamak amacıyla 
İzmit Körfezi Asma Köprüsü. Anadolu Otoyolu Dilovası ayırımı ile Orhangazi Otoyolu 
ve bütün ilgili müştemilatın tasarımı, finansmanının sağlanması, yapımı, bakımı. 
onarımı, işletilmesi ve Sözleşme Süresi sonunda Karayolları Genel Müdürlüğüne 
devredilmesi olup, Proje aşağıdaki aşamaları kapsamaktadır. 

A- Kuzey Otoyolu: 

a) Anadolu Otoyolu (0-4) üzerinde (II) kavşağından (Kavşak dahil) başlayıp. 
Körfez Köprüsünün Kuzey ankrajına kadar (yaklaşık Km:4+093) devam eden 2x3 
şeritli otoyol kesimi, 

b) 2x2 şeritli olan mevcut 0-4 otoyolunun mevcut Gebze Kavşağı ile (II) kavşağı 
arasındaki kesiminin 2x4 şeritli olarak genişletilmesi, 

c) Mevcut 0-4 Otoyoluna Dilovası Kavşağı ile (II) kavşağı arasında batı 
istikametinde tırmanma şeridi ilavesi; 

B- Köprü: 

a) Kuzey ankrajından başlayarak : İzmit Körfez Geçişini sağlayan 2x3 şeritli, 
yaklaşık 2808 m uzunluğundaki asma köprü ile güney ankrajından itibaren 
yaklaşık Km: 8+449'a kadar devam eden 2x3 şeritli yaklaşık 1566 m boyunda 
yaklaşım viyadüğü. 

b) Yaklaşık Km: 8+449'dan itibaren mevcut D 130 devlet yolu üzerindeki (12) 
kavşağına (kavşak dahil) kadar devam eden yaklaşık 3.5 km'lik 2x3 şeritli otoyol 
kesimi. 
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C- Güney Otoyolu: 

D130 devlet yolu üzerinde yapılacak (12) kavşağından başlayan ve D575 devlet 
yolu üzerindeki (13) kavşağına (kavşak dahil) kadar devam eden yaklaşık uzunluğu 30 
km olan 2x3 şeritli otoyol kesimi. 

Yeni Şirket Kurulması 

Madde 3- Sözleşmenin konusunu oluşturan işlerin gerçekleştirilmesi amacıyla 
Sözleşmenin imzalanmasını izleyen üç ay içinde Anglo Japanese Turkish 
Konsorsiyumu üyelerince Ana Sözleşmesi KGM'ce onaylanmış yeni bir şirket 
kurulacaktır. 

Şirket'in tescil ve ilanını takiben, Anglo Japanese Turkish Konsorsiyumu'nun 
üyelerinin bu Sözleşmeyle üstlendiği bütün hak ve yükümlülükler Şirket'e devredilmiş 
sayılır. 

Görev Süresi. 

Madde 4- Madde 22 uyarınca uzatım veya aşağıdaki paragraf (c) uyarınca kısaltım 
saklı kalmak kaydıyla görev süresi 27 yıl (şu kadar ki, Hazine'nin başvurusu üzerine. 
Yürürlük Tarihi'nden önce Proje için en az 200 milyon ABD Dolarlık bir Dünya 
Bankası kısmi risk garantisinin verilmesi durumunda bu süre 26 yıla indirilecektir) olup, 
aşağıda belirtilen Birinci Aşama Yapım Süresinin ve İşletme Süresinin toplamına eşittir. 

a) Birinci Aşama Yapım Süresi; Kuzey Otoyolu ve Köprü'nün tasarım süresi de 
dahil olmak üzere, Birinci Aşama Yapım Başlama Tarihinden itibaren 4 yıl 1 ay 
(49 ay) olması öngörülen süredir. 

b) İkinci Aşama Yapım Süresi: Madde 12'ye tabi olmak kaydı ile (Dİ30) 
Hersek-Yalova arası voldan geçen bir önceki yıla ait Yıllık Ortalama 
Günlük Trafik (YOGT - ki bu yolu her iki yönde kullanan toplam araç 
sayısının, bir takvim yılında günlük ortalama olarak ifadesidir) değerinin 
60.000 araca ulaştığı tarih ile 1 Ocak 2008 tarihinden hangisi daha önce 
ise o tarihten itibaren başlayarak en fazla 3 yıl 6 aydır. 

Birinci Aşama başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra, eğer Şirket 
ekonomik olarak uygulanabilir olduğu kanaatine sahip olursa (karlılık 
oranları veva Ana Kredi Verenler'in şartlarına halel gelmemesine de dikkat 
ederek). İkinci Aşama yapımının öne alınması ihtimalini incelemeye 
alacaktır. 

c) İşletme Süresi; Birinci Aşama İşletme Tarihinden itibaren başlar ve (Madde 22 
uyarınca süre uzatımına tabi olmak üzere) hangisi daha erken ise: 

-Başlangıçta öngörülen ve yukarıda (a) fıkrasında belirtilen Birinci Aşama 
Planlanmış Tamamlanma Tarihinden itibaren 22 yıl 11 ay sonrasına rastlayan 
tarihde (şu kadar ki, Hazine'nin başvurusu üzerine, Yürürlük Tarihi'nden önce Proje 
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için en az 200 milyon ABD Dolarlık bir Dünya Bankası kısmi risk garantisinin 
verilmesi durumunda bu süre 21 yıl 11 aya indirilecektir); veya 

- Köprüden geçen araçların toplam sayısının 844.250.000 Araba Eşdeğer'ine 
ulaştığı tarihten üç yıl sonra sona erecektir. 

d) Sözleşmede belirtilen haller dışında Görev Süresi uzatılmayacaktır. 

Tanımlar ve Kısaltmalar 

Madde 5- Sözleşmede aşağıda yer alan tanımlar ve kısaltmalar kullanılmıştır: 

Anglo Japanese Turkish Konsorsiyumu: Kvaerner Corporate Development 
Limited, Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co.Ltd., Itochu Corporation, Enka 
İnşaat ve Sanayi Â.Ş., Marubeni Corporation, Mitsubishi Heavy Industries Co.Ltd. ve 
NKK Corporation'dan oluşan konsorsiyumdur. 

Ana Kredi Verenler : Finansman Dokümanları uyarınca Proje için Şirket'e 
kaynak ve/veya garantiler veya diğer mali destek sağlayan bankalar veya 
finansman kuruluşları ve diğer kişiler (şüpheye mahal bırakmamak için 
belirtilmelidir ki Hissedarlar ve Hazine hariç) ile bunların Hazine ve KGM'ye 
bildirilecek her birinin halefleri ve bunlardan temellük edenler. 

Ana Sözleşme: Şirketin Ana Sözleşmesi. 

Araba Eşdeğeri: Köprü'yü Ücret ödeyerek kullanan her bir araç ile ilgili olarak 
böyle bir araçtan alınan (ve Ücret Belirleme ve Ayarlama Usulleri'nde tanımlanan) 
Başlangıç Ücret'inin, otomobillere uygulanan Başlangıç Ücret'ine bölünmesi sonucu 
ortaya çıkan sayı. 

Aşama: Metnin gerektirdiği şekilde, Birinci Aşama veya İkinci Aşama. 

Bağımsız Denetleyici: Şirketin, KGM'nin yazılı mutabakatlarını alarak Madde 14 
uyarınca görevlendirdiği, bağımsız mühendis veya müşavir mühendislik firması. 

Bağımsız Denetim Anlaşması: Şirket ile Bağımsız Denetleyici arasında 
imzalanan ve KGM tarafından onaylanan İşler'in herhangi bir Aşamasının tasarımının 
ve yapımının kontrolüne dair olan anlaşma. 

Balcım Belgesi: : İşlerin herhangi bir Aşama'sı (veya KGM Bakım İşleri) için 
Bakım Süresi'nin sonunda Kabul İşlemleri uyarınca düzenlenen ve esas itibariyle Ek 
4'ün C Kısmı'nda belirlenen şekilde olan kesin kabul niteliğindeki belge. 

Bakım Süresi: Bakım Belgesi verilmeden önce İşler'in (veya KGM Bakım 
İşlari'nin) her bir Aşama'sına ilişkin olarak, İşletme Tarihi'nden itibaren bir 
yıllık süre. 

Birinci Aşama: Köprü ve Kuzey Otoyolu veya bunlara ilişkin olan aşama. 
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Birinci Aşama İş Alanı: Ek 6'nın A Kısmı'nda belirtilen Birinci Aşama İşler 
için ayrılan alan. 

Birinci Aşama Planlanmış Tamamlanma Tarihi: Madde 12 uyarınca ayarlanan 
ve Birinci Aşama Yapım Başlama Tarihi'nin 49 (Kırkdokuz) ay sonrasına isabet eden 
tarih. 

Birinci Aşama Proje Tutarı: Birinci Aşama İşlerin Sözleşme ve Madde 30'da 
belirtilen diğer anlaşmalar uyarınca tasarımı, finansmanı, yapımı, bakımı, onarımı ve 
işletilmesi için gerekli meblağ. 

Birinci Aşama Yapım Başlama Tarihi: KGM'nin İş Alanı'm (Kamulaştırma 
Programı'nda öngörülmesi koşuluna bağlı olarak) Madde 42 uyarınca teslim etme tarihi. 

Birinci Aşama Yatırım Tutarı: Madde 6'da verilen anlam. 

Ç E D Yönetmeliği: 23028 sayılı ve 23 Haziran 1997 tarihli Resmi Gazete'de 
yayımlanan ve Çevre Bakanlığı tarafından çevreye etkinin değerlendirilmesine ilişkin 
çıkarılmış yönetmelik. 

Değişiklik Emri: Tesiste. Teknik Gerekler'de. İşletme, Bakım ve Onarım 
Standartlarında. Devir Standartlarında veya Kalite Planında bir revizyon 
yapılması. Tesise, Teknik Gereklere, İşletme, Bakım ve Onarım 
Standartlarına, Devir Standartlarına veya Kalite Planına, bunlar için 
öngörülenlere ek olarak yeni bir iş veya malzeme ilave edilmesi. İşlerin 
tamamının veya herhangi bir kısmının veya Şirket tarafından bu Sözleşme 
tahtında ifa edilecek hizmetlerin boyutlarının, karakterinin, miktarının, 
kalitesinin, tanımının yerinin veya konumunun değiştirilmesi talimatını 
Şirket'e veren yazılı KGM emri demektir. 

, Değişiklik Talebi: (a) Teknik Gereklerde. İşletme Bakım ve Onarım 
Standartlarında. Devir Standartlarında veya Kalite Planında bir revizyon 
yapılması. Tesise. Teknik Gereklere. İşletme Bakım ve Onarım 
Standartlarına, Devir Standartlarına veya Kalite Planına, Tesiste bunlar için 
öngörülenlere ek olarak yeni bir iş veya malzeme ilave etmek, İşlerin veya 
Şirket tarafından sağlanacak hizmetlerin tamamının veya herhangi bir 
kısmının boyutlarını, karakterini, miktarını, tanımını, yerini veya konumunu 
veya kalitesini değiştirmek amacı ile KGM tarafından önceden onaylanmak 
üzere veva KGM tarafından önceden onaylanmamış olan ancak Şirket1 in 
yukarıda (a) fıkrası tahtında yapılacağı öngörülen bir revizyon çerçevesinde 
aciliyete binaen yaptığı işlemi KGM uygun gördüğü takdirde sonradan 
onaylaması için Şirket tarafından hazırlanan yazılı bir talep. 

. Değişiklik ve Tazminat Usulleri: Bu Sözleşme ve Ekleri çerçevesinde. 
tarafların birbirine ödeyeceği tazminat ve maliyet artışlarında vb. izlenecek 
usuller. 

Devir Belgesi: Kalıcı İşler'in KGM'ye devrini müteakip KGM tarafından 
Şirket'e Devir İşlemleri doğrultusunda verilen belge. 
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Devir İşlemleri: Kalıcı İşler'in Ek 12'de belirtildiği üzere İşletme Sûresi 
sonunda KGM'ye devredilirken Devir Standartlarına uygunluğun sağlanmas'. 
için Şirket'çe yerine getirilecek işlemler 

Devir Standartları: Kalıcı İşler'in Ek 12'de belirtildiği üzere İşletle.tme Süresi 
sonunda KGM'ye devredilirken uygulanacak tüm standart ve şartnameler. 

Detaylı Tasarım: Kendisine Tasarım ve Yapım Anlaşması'nda verilen anlam. 

Düzeltme İşlemi Programı: Ana Kredi Verenler tarafından Madde 34 ve Ek 17 
uyarınca teklif edilen bir düzeltme işlemi programı. 

Finansman Dokümanları: İkraz ve kredi anlaşmaları, tahviller, senetler, 
bonolar, teminat anlaşmaları, karşı tazminatlar, ortak koşullan gösterir anlaşmalar, 
garantiler, alacaklılararası anlaşmalar, teminat senetleri ve Proje'nin veya onun her 
hangi bir bölümünün finansmanına (yeniden finansman dahil) dair diğer dokümanlan 
içerir, fakat Köprü Kredi teminine ilişkin herhangi bir anlaşmayı içermez. 

Finansman Özeti: Bu Sözleşme kapsamındaki işleri ve hizmetleri 
gerçekleştirmek üzere öngörülen, işin tümüne ve herbir aşamasına ait 
özkaynak, temettü oranı, net gelir ve işletme, bakım ve onarım maliyetleri 
dahil temel finansal bilgi ve belgeler. 

Geçici İşler: Kalıcı İşler ve KGM Bakım İşleri dışındaki işler. 

Geçici Teminat: Anglo Japanese Turkish Konsorsiyumu'nun 3 Aralık 1996*da 
verdikleri ihale teklifi ile birlikte verilen veya onun yerine geçmek üzere sunulan ve 
Kesin Teminat'm verilmesine kadar geçerliliğini sürdürecek olup Kesin Teminat 
verildiğinde iade edilecek olan geçici teminat mektubu. 

Gerekli İzinler : Ek 14'de anılanlar da dahil olmak üzere. Proje için işin süreci 
içinde alınması gerekli olup edinilmesi arzu edilen (Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı ve Yüksek Planlama Kuruiu onayları ve Danıştay incelemesi 
haricinde kalan) izinler, onaylar, ruhsatlar, muvafakatlar ve yetkiler. 

. Görev Süresi: Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte başlayıp İşletme Süresi 
sonunda Kalıcı İşler'in KGM'ye devrine kadar devam eden süre. 

Güney Otoyolu: Proje'nin Madde 2-C'de tanımlanan bölümü. 

Hazine: Türkiye Cumhuriyeti, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı. 

Hazine Garantisi: 3996 sayılı kanun ve 94/5907 sayılı karar çerçevesinde 
Hazine tarafından Madde 42.a (iii) ;de öngörüldüğü üzere sağlanacak 
Garantidir 

Hissedarlar: Anglo Japanese Turkish Konsorsiyumu üyeleri ve/veya Özkaynak 
sahibi olan diğer hissedarlar. 

İkinci Aşama: Güney Otoyolu veya buna ilişkin olan. 
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İkinci Aşama İş Alanı: İkinci İşler için ayrılan alan. 

. İkinci Aşama Planlanmış Tamamlama Tarihi: İkinci Aşama Yapım 
' Başlama Tarihi'nden itibaren 42 (Kırkiki ay) sonrasına isabet eden tarih. 

İkinci Aşama Proje Tutarı: İkinci Aşama İşlerin Sözleşme ve Madde 30'da 
belirtilen diğer anlaşmalar uyannca tasarımı, finansmanı, yapımı, bakımı, onanmı ve 
işletilmesi maliyeti. 

İkinci Aşama Yapım Başlama Tarihi: D130 Devlet Yolundaki YOGT 
değerinin 60.000 araca ulaştığı veya 1 Ocak 2008 tarihlerinden hangisi 
daha önce ise. • 

İkinci Aşama Yatırım-Tutan : 550.000.000.- ABD Dolar 

İmza Tarihi: İşbu Sözleşme'nin taraflarca (Yüksek Planlama Kurulu ve 
Hazine'nin onayını ve Danıştay'ın incelemesini takiben) imzalandığı tarih. 

İnceleme ve Onay Usulü: Ek 11 'de düzenlenen İnceleme ve Onay Usulü. 

İş Alanı: Metinde yerine göre, Birinci Aşama İş Alanı veya İkinci Aşama İş 
Alanı anlamına gelecek olan ve her seferinde gerekli tüm ayni hakları, geçiş haklannı ve 
irtifaklan içerecek olan alan. 

İş Programı: İşlerin tümüne ve herbir aşamasının tasarım ve yapımına ilişkin 
program. 

İşler: Köprü, Kuzey Otoyolu ve Güney Otoyolu'nun işbu Sözleşme (Teknik 
Gerekler dahil), Kanunlar, Mevzuat ve Madde 30'da belirtilen diğer anlaşmalar 
uyannca tasarım, ve yapımına ilişkin tüm Kalıcı İşler ve KGM Bakım İşleri. 

İşler'in Denetleyicisi: Madde 14(2)'de belirtilen Bağımsız Denetleyici. 

İşletme, Bakım ve Onarım Anlaşması: Şirket ve İşletmeci arasında, KGM'nin 
onaylayacağı şekilde, Tesis'in İşletme Bakım ve Onarım Standartları'na göre 
işletilmesi, bakımı ve onanmını kapsayan anlaşma. 

İşletmeci: Tesis'in bakım, onanm ve işletilmesi amacıyla Şirket tarafından 
görevlendirilen işletmeci firma veya firmalar, ki bunların hissedarlan Şirket'in 
Hissedarlarından olabilir; olmayanlar ise KGM tarafından yazılı olarak onaylanır. 

İşletme Bakım ve Onarım Standartları: Ek 8'de belirtilen, Tesisin işletilmesi. 
bakımı ve onarımı için gerekli şartnameler, performans standartları ve diğer şartlar. 

İşletme Süresi: İşletme tarihinden başlatıp Kalıcı İşlerin KGM'ye devir 
tarihine kadar devam eden süre. 
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İşletme Tarihi: îşler'in herhangi bir Aşama'sına ilişkin olarak, ilgili Kabul 
Belgesinin verilmesinin ertesi günü, ki bu Tesis'in ilgili Aşama'sının geçiş ücretli bir 
tesis olarak işletmeye açıldığı tarih olabilecektir. 

Kabul: "Tesis'in işletmeye açılabilmesi için îşler'in (veya KGM Bakım 
Işleri'nin) herhangi bir Aşaması'na ilişkin olarak KGM tarafından Kabul 
İşlemleri uyarınca kabul edilmesi. 

Kabul Belgesi: Tesisin (veya KGM Bakım Işleri'nin) herhangi bir Aşaması'na 
ilişkin olarak, Tesis'in (veya KGM Bakım Işleri'nin) ilgili Aşaması'mn işletmeye 
açılabileceğini belirten ve Ek 4'ün B Kısmı'nda yer alan şekilde olan geçici kabul 
niteliğindeki kabul belgesi. 

Kabul Edilebilir Özkaynak : Finansman Özeti'ne uygun olarak Birinci 
Aşama'ya konulacak olan Özkaynağın azami miktarı olan $(....) 'a kadar 
olan meblağda îşler'in Birinci Aşaması'mn finansmanı ve yapımını 
gerçekleştirmek için Şirket'e konulan Özkaynak; artı Şirket'in Madde 16(b) 
;ye uygun olarak İkinci Aşama îşler'in finansmanı ve yapımını 
gerçekleştirmek için kullandığı Finansman Özeti'ne uygun olarak İkinci 
Aşama'ya konulacak olan Özkaynağın azami miktarı olan $(...) 'a kadar 
olan meblağda her türlü özkaynak; artı bir Kapsam Değişikliği sonucu 
konulması veya kullanılması talep edilen bunlardan başka herhangi bir 
Özkaynak. Şüpheye mahal kalmaması için , "Kabul Edilebilir Özkaynak" 'a 
Şirket Kusuru'nun sonuçlarını telafi etmek için Şirket'e konulan Özkaynak 
dahil olmayacaktır. 

Kabul İşlemleri: Ek 4'ün A Kısmı'nda yer alan kabul işlemleri 

Kalıcı İşler: KGM Bakım İşleri dışında, bu Sözleşme uyarınca, tasarım. 
finansman, yapım, işletme, bakım, onarım ve devri yapılacak olan Köprü. Kuzey 
Otoyolu ve Güney Otoyolu ile üzerlerindeki tüm bağlantılı (Devir İşlemleri'nde 
değinilen sair fiziki mallar da dahil) tesislerdir. Hepsinin ayrıntıları Ek 1 'de verilmiştir. 

Kalite Planı: Şirket tarafından ISO 9001'e göre geliştirilen ve Ek 15'de 
düzenlenen KGM've onay için verilen Proje'nin tasarımı, yapımı ve işletilmesine ilişkin 
kalite planları. 

Kamulaştırma Programı: İş Alam'nın, Şirket'in kamulaştırma gereksinimi 
doğrultusunda kamulaştırılması için, Ek 6'nın C Kısmı'nda düzenlenen program. 

Kanunlar ve Mevzuat: " Türkiye Cumhuriyeti'nde Sözleşme Süresince 
yürürlükte bulunan ve Proje'yi veya Proje'nin vergilendirme biçimini etkileyen 
her türlü kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, Bakanlar Kurulu veya 
Bakanlıklar tarafından çıkarılan kararnameler ve ilgili tebliğler: ve tüzükler, 
yönetmelikler: ve içtihadı birleştirme kararları ve ihtilaf konusunu çözmeye 
yetkili mahkemelerin olayına özgü kararları. 

Kapsam Değişikliği: İşbu Sözleşme Süresi içerisinde îşler'in veya Tesis'in 
yapımı veya işletilmesini veya bu Sözleşme tahdında verilecek diğer hizmetlerin 
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ifasını, ve/veya Şirket'in yurt dışına para transfer etmesini veya paralan ABD 
dolan'na tahvil edebilmesini, doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz biçimde 
etkileyen, engelleyen, önleyen veya geciktiren ve/veya Birinci Aşama Proje 
Tutarı'nda ve/veya İkinci Aşama Proje Tutan'nda ve/veya Şirket tarafından elde 
edilen Ücret gelirinde bir artışa ya da azalmaya neden olabilen Değişiklik ve 
Tazminat Usulleri'ne uygun olarak şu hallerden birinin ortaya çıkmasıdır: 

(a) Değişiklik Emri veya önceden ya da sonradan onaylı Değişiklik Talebi; . 

(b) İmza Tarihi'nde yürürlükte olan Kanunlar ve Mevzuat'ta yapılan 
değişiklikler; ve 

(c) Bu Sözleşme'nin 31 .h bendindeki haller. 

Kesin Teminat: Yatınm tutarının %0.5 'i tutarındaki teminat. 

KGM: Karayolları Genel Müdürlüğü. 

KGM Bakım İşleri: Madde 2.A (b) ve 2.A (c)'de anılan İşler; 2.A (a)'da anılan 
kavşak; Kuzey Otoyolu'nun Km: 1+820 şenajına kadar olan bölümü; mevcut yolların 
Kuzey Otoyolu ve/veya Güney Otoyolu'nun üstünden veya altından geçmesini sağlamak 
için yapılan her türlü diğer işler veya metin izin verdiği takdirde yukarıdakilerin 
herhangi bir ayrılmaz parçası; şüpheye mahal bırakmamak için belirtilmelidir ki 
bunların işletmesi ve bakımı KGM tarafından yapılacak, bunlar Şirket'in mülkü 
olmayacak ve Şirket'in Kabul'den sonra bunların herhangi bir bölümüne ilişkin olarak 
hiçbir hakkı veya yükümlülüğü kalmayacaktır. 

Köprü: Projenin Madde 2.B(a) ve 2.B(b)'de tanımlanan bölümü kapsamında 
yapılacak İzmit Körfez Geçişi. 

Köprü Kredi: Bu Sözleşme kapsamında ve 94/5907 Sayılı Karar dairesinde 
Şirket'e fonlar ya da diğer uluslararası mali kuruluşlar tarafından veya Şirket'in 
girişimiyle yabancı finansman kuruluşlarından temin edilecek ve faiz ve geri ödemeleri 
Şirket'ce gerçekleştirilecek, kısmen veya tamamen Hazine garantisini haiz tali kredi. 

Krediler: Proje'nin her türlü finansmanı tahtında ya da onunla bağlantılı olarak 
Şirket'in Ana Kredi Verenler'e herhangi bir zamanda borçlu olduğu tüm miktarlar; ki. 
bunlar, sınırlı olmamak kaydı ile, Şirket'in Finansman Dokümanları çerçevesinde 
ödemekle yükümlü olduğu ana para, faiz, temerrüd faizi, erken ödeme cezaları, taahhüt 
komisyonu, garanti harçları ve sair harçlar, tazminatlar, krediden vazgeçme masrafları, 
hedging işlemlerini kapama masrafları ve diğer masrafları içerir. 

Kredi Veren Temsilcisi: Ana Kredi Verenler'in temsilcisi. 

Kuzey Otoyolu: Proje'nin, Madde 2.A'da tanımlanan bölümü. 

LIBOR: Belirleme tarihinde, (Londra saati ile) sabah saat ll:00'da REUTERS 
LIBOR SAYFASI'nda belirtilen, Londra Bankalararası Teklif Edilen altı aylık ABD 
Doları Faiz Oranı. 

http://10.09.fl8
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Mücbir Sebep: Bu Sözleşmenin 32. Maddesinde belirtilen mücbir sebep olayları. 

Özkaynak: Sermaye, ilgili zamanda izin verildiği ölçüde, yeniden değerlendirme 
fonları, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesi'nde öngörülen yedek akçeler ve 
dağıtılmamış kar. 

Planlanmış Tamamlanma Tarihi: Metin içinde kullanılışına göre, Birinci Aşama 
Planlanmış Tamamlanma Tarihi veya İkinci Aşama Planlanmış Tamamlanma Tarihi. 

Proje: Birinci Aşama Tesisi ve İkinci Aşama Tesisinin tasarımı, yapımı, 
finansmanı, işletilmesi, onarımı, yönetimi ve bakımı ile KGM Bakım îşleri'nin 
tasarımı, yapımı ve finansmanı ve Kalıcı îşler'in bu Sözleşme'ye uygun olarak devri. 

Proje Birim Fiyatları: Ek 16'da belirtilen birim fiyatlar. 

Sözleşme : KGM ile Şirket arasında imzalanan bu Sözleşme ve Ekleri. 

Sözleşme Dokümanları: İşbu Sözleşme, Teknik Gerekler, İşletme, Bakım ve 
Onarım Standartları, Devir Standartları ve işbu Sözleşme'nin tüm diğer Ekleri. 

Sözleşme Süresi: cİmza Tarihi'nden başlayan ve İşletme Süresi sonunda Kalıcı 
îşler'in devrine kadar devam eden süre. 

Süre Uzatım Durumu: Madde 12'de kendisine verilen anlam. 

Şirket: Anglo Japanese Turkish Konsorsiyumu üyeleri tarafından Türk hukukuna 
göre kurulacak ve 3996 sayılı Kanunda ve 94/5907 sayılı kararda talep edilen özellikleri 
haiz olacak şirket. 

Tamamlanma Tarihi: İşler'in her bir Aşama'sına ilişkin olarak, ilgili Aşama'mn 
Kabul'ünün Ek 4 uyarınca tamamlandığı tarih. 

Tasarım ve Yapım Anlaşması: îşler'in her hangi bir Aşaması'nın tasarımı ve 
yapımı için Şirket ile Yüklenici arasında yapılan KGM'ce onaylı anlaşma 
veva anlaşmalar." 

Teknik Gerekler: Köprü, Kuzey Otoyolu ve Güney Otoyolu*nun tasarım ve 
yapımına ilişkin olan ve Ek l'de anılan teknik şartnameler ile gerekler. 

Tesis: Şirketin Sözleşme Dokümanları gereğince projelendirip, finansmanını 
sağlayarak, yapım, bakım ve onarımı, işletilmesi ve devrini üstlendiği, Şirket tarafından 
yapılmış veya sağlanmış olan, Köprü, Kuzey ve Güney Otoyolu ile bütün ilgili tesis ve 
müştemilat; ancak, Tesis tanımı ne KGM Bakım îşlerini ne de (İkinci Aşama 
Tamamlama Tarihi'nden önce) İkinci Aşama İşlerini içermeyecektir. 

Teşvik Belgesi: Proje ile ilgili olarak Şirket'in yararlanabileceği vergi ve diğer 
teşvikleri belirten ve Şirket'in talebi üzerine Hazine tarafından Şirket'e verilen belge. 

Ücret : Ücret Belirleme ve Ayarlama Usulleri'ne uygun olarak tesbit edilip, 
Kategori 2 araçlar için burada (KDV hariç) 11.00 ABD Doları (şu kadar ki, yürürlük 
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tarihinden önce Hazine'nin başvurusu üzerine. Proje için en az 200 milyon ABD 
Dolarlık bir Dünya Bankası kısmi risk garantisinin verilmesi durumunda bu ücret 
10.75 ABD Dolarına indirilecektir) (Ocak 1996 ABD Dolan) olarak örneklendirilmiş 
olan ücret. 

Ücret Belirleme ve Ayarlama Usulleri: Ek 9'da belirtildiği üzere, Tesis'in veya 
bir-bölümünün kullanılmasına karşılık alınacak başlangıçtaki geçiş ücretleri ile geçiş 
ücretlerindeki değişikliklere ilişkin süreç ve işlemler. 

Üçlü Anlaşma: Diğer ilgilileri yanında, Ana Kredi Verenler ile Krediler'in geri 
ödenmemiş kısmını üstlenecek kamu kuruluşu arasında imzalanacak Madde 
42(A)(vi)'da öngörülen anlaşma. 

Yapım Başlangıç Tarihi: Metin içinde kullanılışına göre Birinci Aşama Yapım 
Başlangıç Tarihi veya İkinci Aşama Yapım Başlangıç Tarihi. 

Yapım Süresi: Herhangi bir Aşama'ya ilişkin olarak, o Aşama için Yapım 
Başlangıç Tarihi'nde başlayan ve yine o Aşama için Tamamlanma Tarihi'nde sona eren 
süre. 

Yatırım Tutarı: Birinci Aşama Yatırım Tutarı ve/veya İkinci Aşama Yatırım 
Tutarı 

YUklenici: İşlerin bir kısmının veya tümünün tasarlanması ve yapılması için KGM 
onayından sonra Şirket'in görevlendirdiği yapım şirketi veya yapım şirketleri. 

• Yürürlük Tarihi: Bu Sözleşme'nin Madde 42 uyarınca yürürlük kazandığı tarih. 

94/5907 Sayılı Karar: 1 Ekim 1994 gün ve 22068 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanan "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması hakkındaki 3996 sayılı Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin 
94/5907 sayılı Kararname" 

anlamında kullanılmıştır. 

Yatırım Tutarı 

Madde 6- Kuzey Otoyolu ve Köprü'den ibaret olan Birinci Aşama'nın tasarım 
ve yapımı için Yatırım Tutarı, 863.057.000 ABD Doları; Güney Otoyolundan oluşan 

'İkinci Aşama'nın tasarım ve yapımı için Yatırım Tutan, 550.000.000 ABD Dolarıdır. 

Kamulaştırma 

Madde 7-
Şirket, yapım ve işletme yükümlülüklerini yerine 
getirebilmesi için gerekli kamulaştırma taleplerini KGM'ye bildirecektir. 
Talep edilen arazinin sınırlannı gösteren tam ayrıntılı mülk tanımları, arazi 
mülkiyeti ve koordinatlı planlar ile birlikte verilecek olan Kamulaştırma 
Programı KGM'ye arazinin Kamulaştırma Programı'na göre kullanım 
tarihinden en az altı (6) ay önce ulaşmalıdır. 
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Kamulaştrrma ve bu amaç için Şirket tarafından sağlanan kaynakların 
kullanılması kamulaştırma gereklerine uygun olarak yapılacak ve KGM 
tarafından yerine getirilecektir. Şirket îş Alanı'ndaki azami 30 Milyon ABD 
Dolarına kadar olan kamulaştırma bedel ve masraflarını ödeyecektir. Bu 
miktarın üstündeki bedel ve masraflar KGM tarafından karşılanacaktır. 

Şirket KGM'ye herhangi bir mülk ile ilgili olarak (Kamulaştırma 
Programında belirtilen miktarda) ve söz konusu kamulaştırma bedel ve 
masraflarının bu miktarı geçtiği oranda bir arazi kullanım bedeli 
ödeyecektir. Şirket bu bedel ve masrafları Kamulaştırma Programına 
uygun olarak ödeyecek ve KGM tarafından belirlenen miktar, KGM'nin 
bildiriminde belirtilen bir bloke banka hesabına, Türk hukuku ve 
Kamulaştırma Programı'na uygun olarak yatırılacaktır. 

KGM, 94/5907 sayılı Karar'in 38nci Madde hükümleri uyarınca, 
Kamulaştırma Programında belirtilen tarih (veya tarihler) itibarı ile. Şirket'in 
işlerin yapım ve işletilmesini yürütmesini gerçekleştirmesi ve işbu 
Sözleşme'den doğan haklarını kullanabilmesi için gerekli olan İş 
Alanı'nda (İş Alanı sınırları içindeki deniz tabanı dahil) tüm gerekli daimi ve 
müstakil üst haklarını ve geçit hakları ve irtifakları Şirket'in talebi ile ve Görev 
Süresi sonuna kadar yararlanması için tesis ettirecektir. 

Tasarım ve Yapım İlkeleri 

Madde 8-a) Şirket, işlerin tasarımında, benzer nitelikteki ve kapsamdaki işlerde 
deneyimli profesyonel vasıflara ve ehliyete sahip bir tasarımcıdan beklenen tüm beceri 
ve özeni gösterecektir. 

b) Şirket, işlerin Teknik Gereklere. Kalite Planına, tüm Kanunlar ve Mevzuat'a 
ve KGM ve Şirket tarafından bir Değişiklik Emri veya önceden veya sonradan 
onaylanmış bir Değişiklik Talebi olarak üzerinde mutabık kalınan diğer uluslararası 
standartlar, şartnameler, kurallar ve ilkelere uygun olarak tasarlanıp yapılıp 
tamamlanması hakkına sahip ve bundan sorumlu olacaktır. 

c) İşlerin tasarımında düşünülen yapım yöntemlerinin, Geçici İşlerin ve 
Yüklenici'nin donanımı ve tesislerinin İşler üzerindeki etkileri tam olarak hesaba 
katılacaktır. 

d) İşler, Teknik Gerekler ve Detaylı Tasarımla ve bu hususta üzerinde anlaşmaya 
varıldığı takdirde, ilgili tarihte mevcut diğer uluslararası standartlarla tutarlı olacak ve 
bunlara uygun biçimde yapılacaktır. İşler, ayrıca kanıtlanmış güncel teknikler 
kullanılarak, tasarlanıp yapılacaktır. 

e) Kusurlu veya eksik olduğu ya da fen ve zenaat kaidelerine başka bir şekilde 
uygun olmadığı genel olarak bilinen hiçbir mal veya malzeme Şirket veya onun 
hesabına hareket edenler tarafından öngörülmeyecek veya seçilmeyecek v.eya 
kullanılmayacaktır. 

f) Şirket, KGM'nin önceden alınmış yazılı rızası olmadan Tasarım ve. Yapım 
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Anlaşmasına veya Yüklenicinin çaıışmasına son vermeyecek veya sözkonusu anlaşma 
yerine başka bir sözleşmeye de girmeyecektir. 

g) Şirket, malzemelerin uygun bir biçimde taşınması, tasarrufu, kullanılması ve 
saklanmasını ve yapım için gerekli servis yollarını sağlayacaktır. 

h) Şirket, İşler'in yapımı için su, elektrik ve haberleşmeyi sağlayacaktır. 

Yapımın Başlaması 

Madde 9- Şirket, İş Programında belirtilen İşlerin herhangi bir kısmını yapmaya, 
sözkonusu kısmın tasarımının KGM tarafından İnceleme ve Onay Usulü uyarınca ve 
Bağımsız • Denetleyici tarafından Bağımsız Denetim Anlaşması uyarınca 
onaylanmasından sonra Birinci Aşama Yapım Başlama Tarihi'nden itibaren 
başlayacaktır. 

İş Programı 

Madde 10-: Şirket, her bir Aşama için Yapım Başlama Tarihi'nden itibaren otuz 
(30) gün içinde CPM-ZAMAN-MAHAL prensiplerine dayanan avlık esaslara göre 
düzenlenecek bir İş Programı'nı KGM'ye ve Bağımsız Denetici'ye verecektir. 

Şirket, KGM'nin İş Programı ile ilgili görüş ve önerilerini değerlendirecektir. 
Şirket İş Programı'ndaki önemli faaliyetlerde işin gecikmesi sonucunu 
doğurmayacak değişiklikler yapabilir. İş Programındaki değişikliklerin bir 

kopyası on gün içinde KGM'ye ve Bağımsız denetici'ye verilecektir. 

Rapor Verme 

Madde 11- Yapım Süresi boyunca Şirket, KGM'ye, her ayın sonundan itibaren 30 
gün içinde Ek 7'de belirtilen şekilde aşağıdaki hususları içeren bir rapor verir: 

(i) İlgili dönem süresindeki faaliyetleri, işleri ve. kaza raporları dahil, diğer önemii 
olayları gösterir bir özet; 

(ii) İş Programı'nda belirtilen tahmini ilerleme ile o güne kadarki ilerlemenin 
karşılaştırılması; 

(iii) İlgili dönem süresince yapılan önemli taşeronluk sözleşmelerinin bir özeti; 

(iv) Üzerinde anlaşılmış olan Teknik Gereklerden bu süre zarfında ortaya çıkan fiili 
veya gerçekleşmesi muhtemel tüm sapmalar; 

(v) Bu dönem boyunca yapılması istenilen her değişikliğin detayları: 

(vi) Bağımsız Denetleyici ile olan herhangi bir anlaşmazlık, bu anlaşmazlığı çözmek 
için atılan adımlar, bu adımların sonuçları ve sözkonusu Bağımsız 
Denetleyici'den (makul araştırmadan sonra) bilebildiği kadarı ile bu detayların 
tam ve doğru olduğuna dair yazılı teyid; ve 
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(vii) Şirket'in iş ve mali durumu (aylık geçici mizan dahil) ile. ilgili bilgi. 

Yapım Süresinin Uzatılması 

Madde 12- Şirket, herhangi bir Kapsam Değişikliği, (Değişiklik Talebi, 
hariç) Madde 17 (a)(ii) veya (iii) uyannca askıya alma, Tesisin Madde 24 
uyarınca devralınması, herhangi bir Mücbir Sebep olayı, KGM'nin Sözleşmeden 
doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya yerine getirmekte (açıkça 
verilmiş olabilecek herhangi bir sürenin ötesinde) gecikmesi. Madde 40 
(c)'de belirtilen herhangi bir durum, yahut Gerekli İzinler'in Tarafların 
kontrolü dışında bir nedenle alınamaması veya yürürlükte ve etkili olarak 
elde tutulamaması veya alınmasının başarılamamasının veya alınmasında 
gecikilmesinin, veya şirket'in bu Sözleşme'den doğan haklarının (kendi 
kusuru dışında) hükümlerine uygun olarak tam ve etkin kullanamamasının 
(her biri bir "Süre Uzatım Durumu") sonucu olarak, ilgili Planlanmış 
Tamamlama Tarihini ğeciktirebilecek şekilde İşler'in herhangi bir 
Aşama'sının yapımında gecikirse; 

(a) Sözkonusu durumun ortaya çıkmasını izleyen yirmisekiz (28) günlük 
süre içinde KGM'ye bildirimde bulunarak süre uzatımı istemesini 
gerektiren ve aşağıdakileri de içeren halleri tam ve detaylı olarak 
belirtecektir: 

(i) İş Programında ve ilgili Planlanmış Tamamlama Tarihinde 
yapılacak ayarlama önerilerinin bir bevanı: 

(ii) Gecikmeyi doğuran Süre Uzatım Durumu'na ilişkin detaylar: 

(iii) Bu gecikmenin neticelerini ortadan kaldırmak için Şirket'in 
yapılmasını önereceği önlemlerin detavları. 

ib) KGM (a) fıkrasında yazılı detayları aldıktan sonra Şirket'ten makul 
ölçüler içinde daha başka destekleyici ayrıntı isteme veya Şirket'in 
iddialarının geçerliliğini araştırabilmek için, yerinde inceleme 
yapma hakkına sahip olacaktır. 

(c) Süre uzatım talebini gerektiren olavın Şirket'in îş Programını 
gerçekleştirmesindeki kritik vol üzerinde önemli bir etkiye sebep olması 

ve fen ve zanaat kaidelerine göre hareket eden Şirket'çe kayıp zamanın İş 
Programı çerçevesinde veya ilgili Planlanmış Tamamlanma 
Tarihine kadar telafi edilemeyecek olduğunun KGM'ce kabul edilmesi 
şartıyla Şirket'çe işbu Madde 12 uyarınca önerilen revize edilmiş son 
tarih, ilgili Planlanmış Tamamlanma Tarihi olur. 

Şirket tarafından taleb edilen süre uzatımı KGM tarafından kabul 
edilmezse Şirket, konunun Madde 39'da belirtilen usule göre 

çözümlenmesini isteme hakkına sahiptir. 

Eğer şirket, kendi kusuru ile, işler'in herhangi bir Aşaması'nın 
yapımında. İş Programrnın gerisinde kalacak ve/veya ilgili 
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Tamamlama Tarihi'nde gecikmeye neden olursa. Şirket sözkonusu 
durumun ortaya çıkmasını izleyen yirmisekiz (28) günlük süre içinde 
KGM'ye bildirimde bulunarak süre uzatımı gerektiren ve aşağıdakileri 
de içeren halleri tam ve detaylı olarak belirtecektir: 

(i) İş Programı'nda ve ilgili Planlanmış Tamamlanma Tarihi'nde 
yapılacak ayarlamanın beyanı; 

(ii) Gecikmeyi doğuran olaya ilişkin detaylar; 

İlgili Planlanmış Tamamlanma Tarihi Şirket'in bu bildirimi üzerine en çok 
altı (6) ayı geçmemek kaydı ile, beyan edilen süre kadar uzatılacaktır. 
Çakışan süre uzatımlarında uzun olan süre uzatımı ile yerinilir. Eğer Yapım 
süresi'nde. Şirket'in kusuru neticesinde, bir uzatım meydana gelirse, bu 
uzatımın sonucu olarak, İşletme Süresi 
(veya, İkinci Aşama sözkonusu ise, İkinci Aşama İşletme Tarihinden 
İşletme Süresinin sonuna kadar olan süre) ilgili İşletme Tarihi'ndeki 
gecikme miktarı kadar indirilecektir. 

Yüklenici 

Madde 13-

Şirket, KGM'nin onayı ile, işlerin bir kısmının veya tümünün tasanmında veva 
yapımında yüklenici olarak inşaat şirketleri görevlendirebilir. 

Şirket. Yüklenici ile, herbir Aşama İşleri'ne ilişkin olarak akdedeceği 
anlaşmaların üçer kopyasını ilgili Aşama Yapım Başlangıç Tarihi'nden 
en az bir ay önce KGM'ye verecektir. Yüklenici ile akdedilecek 
anlaşmalar KGM tarafından onaylanacaktır, şu kadar ki. bu onav verme 
işleminden İkinci Aşama İşleri'ne ilişkin olarak makul bir gerekçeye 
dayanmaksızın imtina edilmeyecek veya bu işlem geciktirilmeyecektir. 
Şirket sözkonusu anlaşmaların hükümlerinde ve şartlarında. KGM'nin 
önceden nzası olmadan. Sözleşme'deki yükümlülüklerini önemli ölçüde 
etkileyen hiçbir düzeltme, ekleme ve değişiklik yapmayacak veya bu hüküm 
ve şartlardan feragatta bulunmayacaktır. Şirket bu anlaşmalarda herhangi 
bir düzeltme, ekleme, değişiklik ve feragat halinde bunların üçer kopyasını 
KGM'ye sağlayacaktır. Tasanm ve Yapım Anlaşmasına yapılan her atıf izin 
verilen her değişikliği de içerir. 

Şirket Yüklenici'nin İşler'in tasanm, yapım, test ve işletmeye alınmasına 
dair yükümlülüklerini (Yapım ve Tasanm Anlaşmasına göre sorumluluk 
dönemindeki yükümlülükleri dahil) Teknik Gerekler, Tasanm ve Yatınm 
Anlaşması. Bağımsız Denetim Anlaşması ve bu Sözleşmenin diğer 
hükümleri uyannca yerine getirmesini temin edecektir. 

Yüklenici yükümlülüklerinden hiçbirini, KGM'nin yazılı izni olmaksızın Tasarım 
ve Yapım Anlaşmasında tanımlanandan başka bir yolla taşerona 
vermeyecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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Şirket, Yüklenicinin, (aşağıda belirtilenin haricinde) Tasarım ve Yapım 
Anlaşması'nın herhangi bir bölümünden doğan menfaatlerini yahut Tasarım 
ve Yapım Anlaşmasındaki veya Tasarım ve Yapım Anlaşması gereği olan 
çıkarlarını KGM'nin önceden rızası olmadan temlik etmeyeceği konusunda 
taahhütte bulunmasını isteyecektir. Şirket Yüklenicinin bu taahhüdüne 
uymasını sağlamak üzere başvurabileceği makul tüm önlemleri alacaktır. 
Ancak, Yüklenici, Tasarım ve Yapım Anlaşması hükümlerine tabi olarak, 
Tasarım ve Yapım Anlaşması dolayısıyla ödenmesi gereken ya da 
gerekecek paraların temliki ile Tasarım ve Yapım Anlaşması gereği olan 
diğer tüm hakları konusunda, KGM'ye önceden bildirimde bulunması 
kaydıyla, Tasarım ve Yapım Anlaşması ile ilgili finansman sağlayan üçüncü 
kişiler lehine bir anlaşmaya girebilir. 

Şirket, Yüklenici tarafından yapılan 10.000.000 Amerikan Doları (Ocak 
1996 ABD Doları) ve daha yukarı tutardaki taşeronluk sözleşmelerine ilişkin 
olarak önerdiği herhangi bir taşeron ismini, sözkonusu taşeronluk 
sözleşmesinin taslağını KGM'ye verecek ve onay alacaktır. Bu talebin 21 
gün içerisinde yazılı olarak reddedilmemesi halinde de onay verilmiş 
addolunacaktır. Bu türden herhangi bir taşerona dair onay verilmesi 
KGM'ce yazılı olarak reddedilirse, KGM sözü edilen 21 günlük süre 
içerisinde Şirket'e reddinin nedenleri hakkında izahat verecektir. KGM 
ile Şirket, Şirket'in isteği üzerine bu nedenleri değerlendirmek ve KGM'nin 
sözkonusu taşeronu onaylamasını kolaylaştırmak için biraraya 
geleceklerdir. Şirket ilgili taşeronluk sözleşmesine ait KGM'nin onayını 
almak için gerekli açıklamaları vererek taşeronluk sözleşmesinde gerekli 
değişiklikleri yapacaktır. 

Şirket, Yüklenici tarafından yapılan 10.000.000 Amerikan Doları (Ocak 
1996 ABD Doları) ve daha yukarı tutardaki taşeronluk sözleşmelerine ilişkin 
dokümanları tam ve doğru olarak (3) üç takım halinde bu sözleşmelerin 
akdedilmesini takip eden on (10) gün içinde KGM'ye verecektir. Bu talebin 
21 gün içerisinde yazılı olarak reddedilmemesi halinde de onay verilmiş 
addolunacaktır. 

Şirket. KGM'nin iznini almadan Tasarım ve Yapım Anlaşmasına veya 
Yüklenicinin çalışmasına son vermeyecek veya sözkonusu anlatma yerine 
başka bir anlaşmaya girmeyecektir. 

Bağımsız Denetleyici 

Madde 14 

KGM onayı ile şirket tarafından tasarım ve yapım çalışmalarının tümü için 
tek bir Bağımsız Denetleyici görevlendirilebileceği gibi, her aşama veya çalışma 
için ayrı ayrı da Bağımsız Denetleyici de görevlendirebilecektir; ancak, 
KGM'nin onayı İkinci Aşama İşler açısından makul olmayan nedenlerle 
verilmemezlik edilmeyecek veya geciktirilmeyecektir. KGM'nin onayı ile 
olması hali dışında bir Bağımsız Denetleyici'nin (i) Şirket'te herhangi bir 
ortaklık hakkı olamaz, veya (ii) Şirket'le Bağımsız Denetleme Sözleşmesi 
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dışında menfaat ilişkisi olmayacaktır. 

Şirket, bir Bağımsız Denetleyici ile herbir Aşama İşleri ile ilgili olarak yapacağı 
anlaşmaların üçer kopyasını ilgili Aşama Yapım Başlama Tarihinden en az 
bir ay önce onavlâması için KGM'ye verecek ve anlaşma KGM tarafından 
onaylanacaktır. Bağımsız Denetleyici ile yapılacak anlaşmalar KGM 
tarafından onaylanacaktır; ancak, bu onay İkinci Aşama işlere ilişkin olarak 
makul olmayan nedenlerle verilmemezlik edilmeyecektir. Şirket bu 
anlaşmaların hükünlerinde, KGM'nin ön izni olmadan işbu Sözleşme 
tahdındaki yükümlülüklerini esas itibari ile değiştirecek şekilde düzeltme, 
ekleme ve değişiklik yapmayacaktır. Eğer Şirket bu anlaşmaların koşullarında 
düzeltme, ekleme ve değişiklik yapar ise bunlardan üçer kopyayı KGM'ye 
verecektir. Bağımsız denetim anlaşmasına yapılan her atıf izin verilen her 
değişikliği de içerir. 

Bağımsız Denetleyici herhangi bir zamanda Bağımsız Denetim Anlaşmasını 
ihlal ederse, Şirket bu ihlali KGM'ye bildirecek ve KGM'nin görüşünü alarak 
bu ihlale karşı Bağımsız Denetim Anlaşması'nda öngörülen yaptırımı 
uygulayacaktır. 

Bağımsız Denetleyicilerin görevleri aşağıda gösterilmiştir. 

a) Tasarım Denetleyicisi: İşin tasarımını denetlemek ve tasarımın Teknik 
Gereklere ve bu Sözleşme hükümlerine ve diğer eklerine uygun 
olmasını sağlamakla görevlidir. 

İşlerin Denetleyicisi: İşlerin ilgili Aşamasının yapılması, tamamlanması, test 
edilmesi ile işletmeye alınması sırasında Bağımsız denetim Anlaşması 
uyarınca kalite güvence denetimini yapmak. İşler'in Teknik Gereklere, işbu 
Sözleşme ve Bağımsız Denetim Anlaşması hükümlerine uygun olarak 
onaylanmış ve belgelenmiş tasarım ile uvumlu olmalarını sağlamakla 
görevlidir. 

Şirket, her bir halde KGM'nin vazıh izni olmadan. Bağımsız Denetleyici'nin 
iş bağlantısına son verilmemesini, kimliğinde bir değişikliğe gidilmemesini 
ve yükümlülüklerinden hiçbirinin KGM'nin yazılı izni olmadan taşarona 
verilmemesini (sözkonusu denetleyici aciz halinde ya da müflis 
olmadıkça) temin edecektir. 

Kesin Teminat 

Madde 15-

(a) Şirket, KGM'ye verilen Geçici Teminat'ın, Kesin Teminat verilene kadar 
işbu Sözleşme'den doğan tüm yükümlülükleri kapsadığında ve, Madde 
42 (E) 'ye tabi olarak Kesin Teminat verilene kadar Geçici Teminat'ın 
KGM'nin nezdinde ve tasarrufunda tutulacağını kabul eder. 

b) Şirket. Birinci Aşama Yatırım Tutarı (863.057.000 ABD Doları) ile İkinci 
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Aşama Yatırım Tutarı (550.000.000- ABD Doları) nın toplamının 
%0,5'ine eşit değerde 7.065.285 ABD Dolan esas itibarı ile Ek 10'da 
belirtilen şekildeki bir kesin teminatı Madde 42'ye göre KGM'ye 
verecektir. Yatınm Tutan arttığı oranda Kesin Teminat bedeli, böyle bir 
artışın yürürlüğe girdiği tarihten 30 gün sonra KGM'ye varolan Kesin 
Teminatı tamamlamak üzere verilecek bir Kesin Teminat yolu ile 
artınlacaktır. Kesin Teminat Maliye Bakanlığının belirlediği bankalann 
süresiz veya kendiliğinden yenilenebilir teminat mektuptan şeklinde 
verilecektir. 

(c) Kesin Teminat lehdannm KGM olduğunu belirtecek, Şirket'in bu 
Sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin ifası ile ilgili her türlü hususu 
etraflı olarak kapsayacaktır. Kesin Teminat'm ilk yüzde [30.541 'ü Birinci 
Aşama Kabul Belgesinin verilmesinden iki (2) yıl sonra ilgili Bakım 
Belgesinin verilmesi koşuluyla, KGM tarafından Şirket'e iade edilecektir. 
Kesin Teminat'ın ilk verilen miktanndan sonraki yüzde T19.461 'sı İkinci 
Aşama Kabul Belgesinin verilmesinden iki (2) yıl sonra KGM tarafından 
Şirket'e iade edilecektir. Kesin Teminat'ın kalan kısmı ise İşletme Süresi 
sonunda Devir Belgesinin verilmesini müteakip ve SSK ilişiksiz 
belgesinin ibrazı kaydı ile iade edilecektir. 

Finansman 

Madde 16: 

a) Görev Süresi'ne ilişkin her türlü finansman, (sözleşme yapma giderleriyle 
bu dönemlerde tahakkuk edecek vergi, resim ve harç gibi maliyetler de 
dahil fakat nakit tazminat veya Köprü Krediler hariç) Şirket'çe Özkaynak 
ve Kredi olarak sağlanacaktır. Krediler'in anapara ve faiz ödemelerinden 
Şirket, sözkonusu krediler bu Sözleşme şartlanna göre bir kamu kuruluşu 
tarafından üstlenilmedikçe kendi başına sorumlu olacaktır. 

b) Şirket'in bu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği yatırım ve hizmetler 
için getireceği Özkaynak. Yatırım Tutarının %20'sinden az olamaz. 

Şirket hissedarları tarafından sağlanacak tüm finansman, ya Şirket'in hisse 
karşılıklarını ödeyerek özkaynak katkıları yoluyla, ya da ana paraları geri 
ödenmeyecek ve faizi ise Madde 27 dışında ödenmeyecek tali nitelikli 
hissedar kredileri yoluyla temin edilecektir. 

c) Şirket tarafından temin edilecek Krediler 94/5907 sayılı kararın 
çerçevesine aykırı olmayacaktır ve kredilerin miktarı dokümantasyonu 
ve şartları hususunda KGM ve Hazine 'nin onayı alınacaktır. Şirketin 
yapım ve işletme dönemlerinde sağlayacağı kredilerin ana para ve faiz 
geri ödeme süreleri. İşletme Süresi'ni geçmeyecektir. 

d) Sigorta kapsamında olduğu ve Finansman Dokümanlan koşullarmca da 
kapsandığı ölçüde, her türlü maliyet artışı ve/veya gelir kaybı, ilgili olay 
sonucu doğmuş elde edilebilen sigorta paraları ile finanse edilecektir. 
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Şirket. işbu Sözleşme'nin süresince ortaya çıkan maliyet artışlarını veya 
gelir kaybını finanse etmek için ilgili olay sonucu doğmuş sigorta paralarını 
almak için en iyi çabayı gösterecektir. 

Mücbir Sebep sonucu oluşan herhangi bir zarar ilgili olay sonucu doğmuş 
olan elde edilebilen sigorta paralan ile, sigorta ile kapsandığı ve 
finansman dokümanlarının izin verdiği ölçüde tazminatla finanse 
edilecektir. Sigorta paralarının bir ay içinde tahsil edilmemesi durumunda, 
gerekli miktarda finansman tazminat ve/veya Köprü Krediler ile temin 
edilecektir. Bu durumda, daha sonra tahsil edilen ilgili sigorta paralan bu 
paragraf uyannca temin edilen nakdin ve/veya Köprü Kredilerin (faiz ve 
diğer maliyetleri ile birlikte) geri ödenmesinde kullanılacaktır. 

Mücbir Sebep sonucu YPK karanyla Köprü Kredi limitinin aşılması hali 
fesih sebebi sayılamaz. 

e) Şirket kusuru nedeniyle ortaya çıkan maliyet artışlan ve/veya gelir kayıpları, 
şirket tarafından ve/veya Finansman Dokümanlannın izin vermesi halinde elde 
edilebilen sigorta tazminatı parası ile finanse edilecektir. Ek masraf ve maliyet 
artışına veya gelir kaybına neden olduğu iddia edilen haller veya sebepler 
üzerinde Şirket ile KGM arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması durumunda 
uyuşmazlık çözümlenene kadar sözkonusu ek masraflar şirket tarafından 
finanse edilecektir. 

f) Şirket, tarafından Sözleşme için Krediler veya aşağıda (g) fıkrası 
uyarınca başka kaynaklardan elde edilecek tüm finansman KGM'ye rücu 
edilmeden sağlanacaktır. Şüphe kalmaması amacıyla belirtilmelidir ki. 
yukarıdaki husus Köprü Krediler'e ilişkin talepler ve Üçlü Anlaşma 
hükümlerine halel getirmeyecektir. 

g) Şirket, Köprü Krediler dışında, (i) Finansman Dokümanlarına uygun ve 
(ii) hissedarlarına, KGM'yi tatmin edecek biçimde tali borçlanmalar 

dışında. KGM'nin yazılı onayı olmadan, hiçbir zaman Proje ile ilgili 
alınmış ödünç paraya ilişkin hiçbir borca girmeyecek veya hiçbir borç 
garantisi de vermeyecektir. 

h) Yukandaki belirtilen hiçbir husus. Şirketin finansman dokümanlarına uygun 
olarak sağlayacağı krediye ek ve/veya mevcut kredilerde değişiklik olarak 
temin edilecek yeni finansmanın sağlanmasına engel olmayacaktır, ancak 
sağlanan bu yeni finansmanın; 

1- Geri ödemesi hiçbir zaman Sözleşme Süresi'ni aşmayacaktır, 
2- Şirketin bu Sözleşme gereği yükümlülüklerini gereken şekilde yerine 

getirmesini sağlayabilecek yeterlikte olacaktır, ve 
3- Kendisiyle ilgili olarak, verilen teminat, yalnızca bu finansman 

anlaşmasının uygulanmasını sağlayacak hükümler içerecektir. 
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Yapım Sırasında İşin Askıya Alınması 

Madde 17 : 
(a) KGM ancak, 

(i) İşlerin devamlılığını veya bütünlüğünü tehlikeye sokan veya 
insanların veya malların emniyetine tehlike teşkil, eden nitelikteki 
Proje'nin organizasyonundaki ve yürütülmesindeki şirket kusurundan 
kaynaklanan ciddi eksikliklerin (bu tür eksikliklerin Mücbir Sebep, 
Kapsam Değişikliği veya KGM'ce Sözleşme tahtmdaki 
yükümlülüklerinin ihlali veya geciktirilmesi (açıkça izin verilen 
süreleri aşarak) sonucu olmaları hali hariç) ortaya çıkması ve 
Şirket'in can ve mal.emniyetini ihlal eden durumu ortadan kaldırmak 
için derhal tedbir almaması ve KGM'nin ihbarından itibaren 20 iş 
günü içinde emniyet tedbirlerini mevcut şartlarda makul olarak ele 
alan bir planı sunmaması ve KGM'nin makul görüşlerini alıp gerekli 
değişikliklerin yapılmasında KGM'nin görüşlerini dikkate almaması 
veya bu eksikliklerin, KGM'nin söz konusu eksikliği belirten ihbarını 
takiben altı ay içinde Şirket tarafından eksikliğin Şirket tarafından 
giderilmemesi neticesi; veya 

(ii) İşlerin devamlılığını veya bütünlüğünü tehlikeye sokan veya 
insanların veya malların güvenliğine tehlike teşkil eden nitelikteki ve 
Mücbir Sebep. Kapsam Değişikliği veya KGM'ce Sözleşme 
tahtındaki yükümlülüklerinin ihlali veya (açıkça verilmiş olabilecek 
olan herhangi bir sürenin ötesinde) geciktirilmesi sonucu oluşan 
Proje'nin organizasyonundaki ve sürdürülmesindeki ciddi eksiklikler; 
veya 

(iii) Milli güvenlik nedeniyle 

Gerekli olduğu ölçüde ve sürece, yazılı emir ile İşler'in ilerleyişini 
askıya alabilir. 

Eğer Kamu emniyetine önemli bir tehdit mevcutsa. Şirket, acil olarak kamu 
emniyetini tekrar sağlayacak şekilde hareket edecektir. Aksi takdirde 
KGM. masrafları Şirket'e ait olmak üzere kamu emniyetini tekrar sağlamak 
için, İşler'e girerek gerekli tedbirleri almaya ya da aldırmaya yetkili 
olacaktır. 

(b) Eğer 

(i) askıya alma süresi altı ayı aşarsa; veya 

(ii) askıya alma hali (a)(i) fıkrası tahdında ortaya çıkar ve bu hal, 
(a)(i) fıkrasında anılan durumlarla ilgili olarak İşler'in ilgili oldukları 
Aşama'larına dair Yapım Süresi sırasında söz konusu olabilecek 
tüm diğer askıya alma süreleri ile birleştirildiğinde oniki ayı aşarsa; 
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veya 

(iii) askıya alma hali (a)(ii) fıkrası uyarınca gerçekleşir ve bu hal, (a)(ii) 
fıkrasında anılan durumlarla ilgili olarak İşler'in ilgili oldukları 
Aşamalarına dair Yapım Süresi sırasında söz konusu olabilecek 
tüm diğer askıya alma süreleri ile birleştirildiğinde oniki ayı aşarsa, 

(iv) askıya alma hali (a)(iii) fıkrası uyarınca gerçekleşir ve bu hal. (a)(iii) 
fıkrasında anılan durumlarla ilgili olarak İşler'in ilgili oldukları 
Aşama'lanna dair Yapım Süresi sırasında söz konusu olabilecek tüm 
diğer askıya alma süreleri ile birleştirildiğinde oniki ayı aşarsa, 

askıya alma bu Sözleşme'yi fesih kabul edilecektir. Sözkonusu fesihin 
yukarıdaki (a)(i) paragrafından kaynaklanması halinde Madde 34.A 
hükümleri uygulanacaktır. Sözkonusu fesihin yukarıdaki (a)(ii) veya (iii) 
fıkrasından kaynaklanması halinde Madde 36 hükümleri uygulanacaktır. 

v-w, -,,(> Deniz Trafiği Güvenliği 

Madde 18- Şirket, Görev buicsı uoyunca, masrafları kendine ait olmak üzere ve 
"KGM Karayolları ve Otobanlar için Dikey ve Yatay İşaretler Standartı 1983 - basım 
246" (Kapsam Değişiklikleri ile tadil edilebilen) uyarınca trafiğin kolaylaştırılması veya 
yönlendirilmesi için ya da kamunun veya geçen araçların İşler ile bağlantılı olası riskleri 
hakkında uyarılması amacıyla yeterli işaretleme yapılması veya diğer herhangi bir yol 
ile tali yolların kullanılması için gerekli bütün tedbirleri alır. Bu süreç sırasında KGM 
Şirket'e gerekli yardımı verecektir. 

Şirket ve Yüklenici deniz trafiğinde her türlü kesintiyi veya kısıtlamayı en az 
seviyeye indirmek için başvurulabilir ve uygun olan tüm tedbirleri alacaktır. İş 
Programına göre İşlerin yapımı veya Tesisin işletilmesi ve bakımı amacı ile İzmit 
Körfezindeki deniz trafiğini kesme ve kısıtlama gerekliliği halinde Şirket, deniz trafiğini 
kesen veya kısıtlayan işleri bir plan çerçevesinde sebeplerini belirterek makul bir süre 
önceden KGM'ye bildirecektir. KGM, sözü edilen kesinti veya kısıtlamaya ilişkin 
olarak ilgili kuruluşlardan Şirket'in Gerekli İzinler'i almasını ve yürürlükte ve etkili 
olarak elinde tutmasını sağlamaya yardımcı olacaktır. Gerekli başvuru KGM tarafından 
yapılacak ve Gerekli İzinler'in alınması ile ilgili işlemlerin takibi sonuna kadar Şirket 
tarafından yapılacak ve sonucundan da KGM bilgilendirilecektir. 

Güvenlik Önlemleri 

Madde 19 : 

Şirket. İşlerin hem yapımı hem de işletilmesi sırasında kamuya, gerçek ve 
tüzel kişilere ait menkul ve gayrimenkullere, veya her nevi yapı va da 
tesislere herhangi bir zarar ve ziyan verilmemesi, can ve mal kaybına 
sebep olunmaması için gereken bütün tedbirleri alacak ve bunlardan 
doğacak bütün sorumluluk Şirket'e ait olacaktır. 
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Tesis'in işletmesine geçildikten sonra kamunun emniyet ve selametini 
bozan hallerin ortaya çıkması durumunda Şirket, acil olarak kamu emniyet 
ve selametini tekrar sağlayacak şekilde hareket edecektir. Aksi takdirde 
KGM. masraflan Şirket'e ait olmak üzere, kamu emniyet ve selametini 
tekrar sağlamak için Tesis'e girmeye ve gerekli tedbirleri almaya ya da 
aldırmaya yetkili olacaktır. Şirket KGM'nin uyansına rağmen kamunun 
emniyet ve selametinin bozulmasına sebep olan durumu kalıcı olarak 90 
gün içerisinde düzeltmez ise KGM, masrafları Şirkete ait olmak üzere. 
durumu düzeltmek için gerekli tedbirleri almaya veya aldırmaya yetkilidir. 
KGM'nin uyansına ve aldığı önlemlere rağmen Şirket bakım ve onanmı 
ihmal eder ve böylece kamunun emniyet ve selametini bozacak hallerin 60 
gün daha devamına meydan verirse (şu kadar ki bu süre KGM ve Şirket'in 
karşılıklı mutabakatı ile uzatılabilir) KGM Kesin Teminat'ı irad kaydedebilir 
ve Sözleşme Madde 34 uyarınca feshedilebilir. Ancak, bu durum Şirket 
kusurundan kaynaklanmadıysa. Şirket'in işbu Sözleşme uyannca tazminat 
haklan saklıdır. 

Şüphe kalmaması amacıyla belirtilmelidir ki, işbu Madde 19 Şirket'in 
uygulanacak Kanunlar ve Mevzuat'a uyum yükümlülüğüne halel 
getirmeyecektir. 

Tesisin Kabulü ve İşletilmesi 

Madde 20: 

Şirket. Tesisin İşletme Süresinde, işbu Sözleşme hükümleri ile işletme 
Bakım ve Onarım Sözleşmesi ve eki İşletme Bakım ve Onanm 
Standanları. Kanunlar ve Mevzuat. Kalite Planı ve Devir Standarttan 
uyarınca bakım, onarım ve işletilmesinden sorumlu olacaktır. Şirket'in 
Tesis'in işletme, bakım ve onarımı hakkındaki harcama tahminleri 
finansman özetinde ver almaktadır. 

Yürürlük tarihinde veya ondan önce Şirket KGM'ye onayı için İşletme. Bakım 
ve Onarım Anlaşması'mn üç (3). kopyasını verecektir. 
Şirket. KGM'nin önceden rızası olmaksızın, sözkonusu sözleşmenin hüküm ve 
şartlarını, bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini esaslı olarak değiştirilecek 
şekilde değiştiremez, artıramaz, veva bunlardan feragat edemez. Sözkonusu 
sözleşme'nin hüküm ve şartları karşılıklı mutabakat ile değiştirilir, artırılır 
veva bunlardan feragat ederse. Şirket bunları üç kopya halinde KGM'ye 
sunacaktır. İşletme. Bakım ve Onarım Anlaşması'na yapılan her atıf izin 
verilen değişiklikleri de içerir. 

Şirket. Proje'nin işletilmesi, bakımı veya onarımı ile ilgili olarak kendisinin 
veva İşletmeci'nin yaptığı 1.000.000 ABD Dolan (Ocak 1996 ABD Dolan) ve 
daha yukarı tutarda her taşaronluk sözleşmesini ilgili sözleşmenin akdini takip 
eden on (10) gün içinde KGM'ye onayı için ibraz edecek ve bu onayın 
verilmesinin 21 gün içerisinde yazılı olarak reddedilmemesi halinde onav 
verilmiş addolunacaktır. 

) 
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Bu türden herhangi bir taşeronluk sözleşmeside dair onay verilmesi 
KGM'ce reddedilirse, KGM sözü edilen 21 günlük süre içerisinde Şirket'e 
reddinin nedenleri hakkında izahat verecek ve. K.GM ile Şirket, Şirket'in 
•isteği üzerine bu nedenleri değerlendirmek için biraraya geleceklerdir. 
Şirket ilgili taşaronluk sözleşmesine KGM'nin rızasını vermesini 
kolaylaştırmak için gerekli olan açıklamaları ve taşaronluk evraklarında 
gerekli değişiklikleri yapacaktır. 

Şirket Ek 4 uyarınca en azından 30 günlük önel ile KGM'ye başvurarak, 
her bir Aşama'va ilişkin Kabul Belgesinin verilmesini ve her bir aşamanın 
işletmeye açılmasını isteyecektir. Her bir Aşama'nın işletmesi KGM'nin 
Şirket'e ilgili Kabul Belgesi'ni Ek 4 uyarınca verilmesi üzerine 
başlayacaktır. 

Şirket, Tesisi mer'i Türk kanunları hükümlerine tabi olarak kendi nam ve 
' hesabına işletecek ve Ücret tahsil etmek ve Tesisi işletmek ve Madde 

16'ya tabi olarak, borcu geri ödemek ve temettü ödemesinde bulunmak 
hakkına sahip olacaktır. 

Ücret Belirleme 

Madde 21- Sözleşme konusu Tesis'i veya bir bölümünü kullananlardan alınacak 
Ücret, Ücret Belirleme ve Ayarlama Usulleri uyarınca tesbit ve tahsil edilecektir. Şirket 
böylece belirlenenin üzerinde bir geçiş ücretini Tesis'i kullananlardan talep 
etmeyecektir. 

Ücretlerin tahsili (Madde 24'de belirtilen hal hariç) Şirket'ce yapılacaktır. 

Köprü Krediler ve İşletme Süresinin Uzatılması 

Madde 22: 

1. Köprü Krediler : Köprü Krediler, mümkün olduğu sürece bir fon ya da 
Uygun bir kamu kuruluşu aracılığıyla sağlanacaktır. Köprü Krediler'in bu tür 
bir kaynaktan sağlanması mümküm değil ise, Şirket borçlu sıfatı ile 
uluslararası finans kaynaklarından Hazine garantisi altında Köprü Kredi 
sağlayacaktır. Şirket tarafından sağlanacak olan bu Köprü Krediler'in 
koşulları Hazine tarafından müzakere edilecektir. 

Herhangi bir tereddüte mahal vermemek amacı ile Köprü Kredilerin bir 
fon idaresi ya da kamu kuruluşundan sağlanamaması hali, KGM'nin bu 
Sözleşme tahdında bir yükümlülüğünün ihlali addolunmayacaktır. 

Köprü Krediler'in ödemeleri için yeni Köprü krediler kullanılabilir. Köprü 
Krediler'in toplam miktarı 5907 sayılı kararın 40. Maddesinde belirtilen 
limiti aşmayacaktır. 

2. İşletme Süresinin Uzatılması: 

Madde 31.1 gereğince Köprü Kredi yoluyla tazminat ödendiği durumda, 
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İşletme Süresi sözkonusu Köprü Krediler'in şirket'ce (faiz ve diğer 
maliyetlerle beraber) geri ödenmesine imkan verecek kadar uzatılır. 
Sözkonusu uzatma süresince (Ek 3'de belirtilen) tüm Proje Net Geliri 
(İşletmeci'ye yapılan ödemeler ve diğer işletme, bakım ve onarım 
masraflarından sonra, sigorta ve vergiler dahil olmak üzere) sözkonusu faiz 
ve diğer masrafların ödenmesinde ve sonra da Köprü Krediler'in geri 
ödenmesinde kullanılacaktır. Şirket sözkonusu Proje Net Gelirinden 
herhangi bir temettü veya başka türden bir dağıtım yapmayacaktır. Tüm 
Köprü Krediler (faiz ve diğer masrafları ile birlikte) geri ödendiğinde 
İşletme Süresi'nin uzatımı bitecek ve Madde 38 hükümleri uygulanacaktır. 
Bu dönemde tarafların sorumlulukları ve görevleri Ek 12 uyarınca 
belirlenecektir. 

Eğer Madde 31.2 uyarınca, herbir tarafın kendi takdir yetkisini kullanması 
suretiyle sağladıkları mutabakat sonucu, ne nakit ne de Köprü Kredi 
kullanılmaz ise, İşletme Süresi gecikme süresine tekabül eden süre kadar 
veya herhangi bir maliyet artışı veya gelir kaybını finanse etmek için 
gerektiği kadar uzatılır. İşletme Süresi'nin uzatılmasının Üçlü Anlaşma'nın 
veya Hazine Garantisi'nin süresini uzatma etkisini göstereceği durumlarda, 
Hazine 'nin rızası alınacaktır. 

Şüpheye mahal kalmaması amacı ile. İşletme Süresi Şirket kusuru halinde 
uzatılmayacaktır. 

Yıllık Faaliyet Raporları 

Madde 23- Şirket işletme ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını gelir-gider 
hesaplarını yıllık bilançosunu istatistik cetvellerini genel kurul toplantısından bir ay 
önce KGM'ye verecektir. 

KGM'ce gerekli görülmesi haiinde, Şirket genel kurulunda gözlemci 
bulundurulabilmesi için toplantı günleri Şirket tarafından onbeş gün önce KGM'ye 
bildirilecektir. 

Şirket vereceği mali beyannamelerin Türkiye'deki Mali Müşavirler Odasına 
kayıtlı, bir mali müşavir tarafından denetlenmesini sağlayacaktır. 

Acil Durumlarda İşletmeye El Koyma 

Madde 24- İşletme Süresi boyunca KGM, Mücbir Sebep olması durumu hariç, 
milli güvenlik menfaatlerinin gerektirdiğine kanaat getirdiği durumlarda, Tesisin veya 
bir kısmının işletmesini devralabilir ve başka türlü bir çözümü uygun görünceye kadar 
sözkonusu faaliyeti devam ettirebilir. 

Söz konusu acil durum veya Proje'nin herhangi bir kamu kurumu veya kuruluşu 
tarafından devralınması nedeniyle, Şirket'in uğrayacağı kayıp ve zararlar Madde 31.1 (b) 
uyarınca karşılanır. Sözkonusu durumların Mücbir Sebep tanımına dahil olması halinde, 
Şirket iki kere tazminat almaya hak kazanmayacaktır. 
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Tesis'in işletmesini devraldığı dönemde KGM Jcret tahsil edip bunları Şirket'e 
aktaracaktır. Bu şekilde toplanan Ücret geliri işbu Madde 24 tahtında Şirket'e ödenecek 
olan tazminattan düşülecektir. 

Eğer KGM'nin Tesis'i veya ilgili kısmını devralma süresi 6 (altı) ayı aşarsa veya 
önceki 5 (beş) yıl içindeki diğer benzeri sürelerin toplamı 12 (oniki) ayı aşarsa, bu 
Sözleşme feshedilecek ve Madde 36 hükümleri uygulanacaktır. 

Dokümantasyon ve İşletme Kayıtları 

Madde 25 - Şirket işletme süresince fen ve zenaat kaidelerine uygun biçimde 
tesisin işletilmesiyle ilgili olarak fakat onlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki ayrıntılı 
kayıtları KGM'yi tatmin eder biçimde tutacak, saklayacak, ve koruyacak, KGM ile 
temsilcilerine ve vekillerine bu detaylandırılmış kayıtların kopyalarım çıkartma iznini 
verecektir. 

a) Bakım işlerinin periyodu, süresi, yeri ve niteliği, 

b) Her türlü ekipman arızalarının ve alman önlemleri periyodu, süresi, yeri ve niteliği, 

c) İş alanında oluşan kazaların sıklığı ve kaza durumundaki işlemler için gerekli süre, 

d) Giriş kapısı ve araç sınıflarına göre Tesis'in değişik kesimlerinden her bir saatte 
geçen trafik hacmi, 

e) Toplanılan günlük geçiş ücretinin taşıt tipine göre dağılışı, 

f) Tüm ücret gişelerinin açık tutulduğu süreler ile bu gişelerde zaman zaman çalışan 
personelin çalışma saatleri, 

g) Projenin işletilmesinden doğan tüm nakit para ve diğer tahsilat, 

h) Gerekirse, acil yardım telefon kayıtları, 

i) İşletme ve onarım giderleri, 

Sigorta 

Madde 26- Şirket, proje için büyüklük ve tür itibariyle projeye benzer tesisler 
için makul ve geleneksel olarak uygulanan sigortaları yaptıracaktır. Söz konusu 
sigortalar, aşağıdaki yapım bakım işletme süreleri içerisinde yaptırılması gereken 
sigortaları içerecektir. 

A) Yapım Süresi ve Bakım Süresi Sigortalan: 
Şirket, herbir Aşama için. Yapım Süresi ve, tamamlanmamış eksik işler olduğu 

müddetçe Bakım Süresi boyunca Şirketin, Ana Kredi Verenlerin. KGM'nin. 
Yüklenici'nin ve İşler ile ilgili görev yapan taşeronların ve danışmanların 
(sigortalanabilir menfaatleri olduğu oranda) yararına şu sigortaları yaptıracaktır. 

a- Yüklenicinin tüm hasar sigortası; 
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b- Deniz kargosu sigortası; 
c- Üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası; 
d- îş kazası sigortası; ve 
e- İşe başlamada meydana geliş tarihinden itibaren en az oniki (12) aylık bir telafi 

süresi için gecikme sigortası 

Sigorta poliçelerinin şartlan fen ve zenaat kaidelerine uygun olacaktır. 

Şirket, Yapım Süresi boyunca gemi sigortası yaptırarak işlerin yürütülmesi ile 
bağlantılı olarak kullanılan tüm deniz araçlarını çarpma, can kaybı, kirletme ve sabit 
nesnelere hasar vb. yükümlülüklere karşı sigortalatacaktır. 

Şirket Proje'de kullanılan hava taşıtları varsa, bunlar için de tüm hasar sigortası 
yaptıracak veya yaptırılmasını sağlayacaktır. 

Şayet Şirket (A) fıkrasında belirtilmiş olan zorunlu herhangi bir sigortayı 
yaptırmaz ise KGM bunlan yapmak hakkına sahiptir ve bununla bağlantılı tüm 
masraflar ve primler Şirketten tahsil edilecektir. 

B) İşletme Dönemi Sigortaları: 

Şirket, İşletme Süresi'nde kendisi. KGM ve Ana Kredi Verenler lehine şu 
sigortaları yaptıracak ve sürdürecektir. 

a) Tesis benzeri tesislerle ilgili tüm hasar sigortası poliçelerinde yer verilen tüm zarar 
ve ziyan risklerini kapsayan mal hasan sigortası, 

b) Yukarıda (a) bendinde gösterilen mal hasarı sigortası kapsamındaki bir durum 
nedeni ile işin inkitaya uğraması sonucu net gelirin toplamı kadar zarar, Tesis"in 
bakım ve işletme maliyetini ve artan maliyetini kapsayan ve söz konusu durumun 
oluştuğu tarihten sonra en az on iki ay süresi olan dolaylı zarar sigortası 

c) Tesis'in işletilmesiyle bağlantılı olan veya işletilmesinden doğan veya kullanılması 
ya da durumu ile bağlantılı veya onunla ilgili herhangi bir hal veya şart dolayısıyla 
oluşan üçüncü şahıslara karşı mesuliyetleri kapsayan, KGM'nin makul ölçüler 
içinde isteyebileceği tutarda fakat herhalde vaka başına 10.000.000 ABD Doları 
limitinden az olmayan ölüm, yaralanma ve mal hasarı üçüncü şahıs mesuliyet 
sigortası, 

d) Bilgisayar sistemlerinin veya demirbaşların veya donanımın pahalı ya da kritik 
kalemlerinin zarar ve kazayla hasar görmesine veya arızalanmasına karşı bu 
sistemlerin, demirbaşların veya donanımın tam değiştirilme bedelinden az olmayan 
bir tutarda bu tür hasar veya arıza dolayısıyla gelir kaybına ve/veya artan çalışma 
maliyetine karşı da söz konusu durumun oluştuğu tarihten sonra en az oniki ay 
süresi olan ekipman arıza ve dolaylı zarar sigortası, 

e) Tesis ile bağlantılı olarak çalıştırılan kişilerin ölüm veya yaralanması hak 
iddialarına karşı, kanuni şartlara uygun olması gereken iş kazası sigortası. 

C) Yukarıda (A) ve (B) fıkralarında anılan sigortalann menfaatleri KGM'nin ön 
izni olmadan üçüncü şahıslara temlik edilemez (veya sigorta kapsamı başka bir şahsı 
kapsayacak şekilde genişletilemez), ancak bu izinin alınması yukarıda anılan 
sigortaların Ana Kredi Verenlere temlik edilmesi (veya bu sigortaların menfaatleri 
kapsamının genişletilmesi) hususunda gerekli değildir. 
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Şirket, Görev Süresi içinde yaptırılan sigortalar ile ilgili olarak KGM'nin 
isteyebileceği belgeler ile bu türden her sigortaya ilişkin primlerin makbuzlanm yılda 
bir kez KGM'ye ibraz edecektir. 

Şirket Yüklenici'nin, Madde 13'e göre KGM'ye bildirilen ve tasarımı 
gerçekleştiren herhangi bir taşeronun ve. Bağımsız Denetleyici'nin Madde 30'da 
sıralanan anlaşmalar tahtında doğan yükümlülüklerinin Tesis'e büyüklük ve tip olarak 
benzer tesisler için yapılması makul ve teamüli olan bir profesyonel sorumluluk 
sigortası ile kapsanmasını zorunlu tutacaktır. 

"Tüm hasar" fiziki zarar sigortalarının hasılatı, ekonomik olarak yapılabilir ve 
Finansman Dokümanları hükümleri çerçevesinde izin verilmiş olması şartıyla, Tesis'in 
onarılması ve eski haline getirilmesi için kullanılacaktır. Eğer Sözleşme herhangi bir 
sebeple feshedilirse, sözkonusu hasılatlar (ve madde 16(d)'ye göre Köprü Kredi geri 
ödemelerinde kullanılacak diğer sigorta hasıladan) aşağıdaki şekilde dağıtılacaktır: 

(1) sözkonusu hasılatlar, bu Sözleşme hükümleri uyannca bir kamu kurumu 
tarafından üstlenilen Krediler"n azaltılması amacıyla öncelikle Ana Kredi 
Verenler'e ödenecektir; 

(2) Krediler'in sıfıra inmesini takiben kalan bakiye, Şirket'e (eğer varsa) Madde 34 
(Sözleşmenin Feshi) veya 36 (Erken devir) uyannca ödenecek olan miktarlann 
tatmini için (bu miktarlar kadar) Şirket'e ödenecektir, şu kadar ki Madde 
34B'nin amacı açısından Kalıcı İşler'in kullanılabilir kısmı, KGM'ye ödenen 
sigorta hasılatlannın eski hale getirme için kullanıldığı temel alınarak 
hesaplanacaktır; ve 

(3) Daha sonra kalan bakiye KGM'ye ödenecektir. 

Şirket'in Madde 21 kapsamındaki sigorta yaptırma ve devam ettirme 
yükümlülüğü , ilgili sigorta piyasasında uygun ticari koşullarda sigortanın mümkün 
olmadığı ölçüde ŞİRKET'in sigorta yaptırmak ve/veya sigortayı devam ettirmekle 
yükümlü olmaması ile sınırlıdır. 

Bir görüş farklılığının ortaya çıkması halinde, ticari anlamda makul şartlarda 
sigortanın temin edilebilirliği taraflardan herhangi birinin, taraflann (bu tür 
brokerlerce seçilmiş bağımsız mali danışmanlarla müzakere ederek) üzerinde mutabık 
kaldıkları, proje finansmanı sigortası deneyimi olan bağımsız milletlerarası sigorta 
brokerliği firmasına başvurması üzerine veya (taraflardan ilk önce bir başvuru talep 
etmiş olanının başvurusundan itibaren 14 gün içerisinde mutabakat sağlanamazsa) o 
an için Lloyd'un Yönetim Kurulu Başkanı tarafından atanan, brokerlik firmasınca 
nihai ve kesin olarak belirlenecektir. Brokerler hakem gibi değil bağımsız uzmanlar 
olarak davranacaklardır. Uzman'in uygun ücreti ve masraflan uzmanın karannda 
belirlendiği biçimde karşılanacaktır. 

Temettüler ve Diğer Ödemeler 

Madde 27- A) Aşağıdaki haller dışında, Şirket hiçbir zaman temettü veya başka 
türden bir dağıtım beyan etmeyecek ya da ödemeyecektir, 
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a) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yasal olması; 
b) Finansman dokümanlarında izin verilmiş olması; 
c) Tesisin işletilmesinden elde edilen nakit paranın bu gibi temettüler veya diğer 

dağıtımların ödenebilmesini sağlayacak yeterlikte olması ve bunun ödenmesinin 
ilerideki yükümlülüklerin nakit ihtiyaçlarını karşılaması açısından bakıldığında makul 
olması. 

B) Şirket (A) fıkrasında öngörülen durumlar dışında Hissedarlar'dan hiçbirine 
ödemede bulunmayacaktır; ancak Şirket Hissedarlar'a: 

a) KGM'nin önceden yazılı olarak verilmiş onayıyla, 
b) İş durumunun olağan seyri içinde eşit olarak ve normal ticari şartlarda ve 

ancak bu ödemenin Şirket'in o dönemde uygulanabilir yıllık bütçesi içinde 
olması halinde, 

c) Şirketin kurulması ya da proje dolayısıyla gerekli dokümanın hazırlanması 
ve/veya görüşülmesi için uygun suretle yaptığı makul masrafları, için 
ödemede bulunabilecektir. 

Yönetici ve Önemli Personel Atanması 

Madde 28- Şirket Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı veya murahhas üyesinin 
atanmalarını KGM'ye bildirecektir. 

Şirket, ayrıca Yapım Süresi ve İşletme Süresi içinde her zaman, kendisinin. 
Yüklenici'nin, Bağımsız Denetleyici'nin veya İşletmeci'nin bu Proje için çalıştırdıkları 
proje müdürü ve yardımcıları veya eşdeğer personelin isimlerini KGM'ye bildirecek ve 
onayını alacaktır. 

Şirketin Yönetimi ve Hissedarları 

Madde 29 : 

(a) Şirket kuruluş Ana Sözleşme'si hükümlerinde veya taraflarından herhangi 
birinin haklarında fiili veya önerilen her türlü değişiklik ve düzeltmeleri 
KGM'ye 14 gün önceden yazılı olarak bildirecektir. Eğer sözkonusu 
değişiklik ve düzeltmeler Şirket'in herhangi bir Sözleşme Dokümamndaki 
veya Finansman Dokümanlarındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinde 
önemli olumsuz etki meydana getirirse Şirket bu tür değişiklik ve 
düzeltmeleri KGM'nin onayı olmadan yapmayacaktır. Şirket. Ana 
Sözleşmede yapılan tüm değişikliklerin 3 kopyasını KGM'ye verecektir. 

Ana Sözleşme işbu Madde 29 hükümlerini yansıtacaktır. Eğer Şirket Ana 
Sözleşme'yi bu bağlamda değiştirmek isterse, bunu 14 gün önceden vazıh 
olarak KGM'nin onayına sunacaktır. 

(b) (i) Birinci Aşama Yapım Süresinde. Hazine Müsteşarlığı Yabancı 
Sermaye Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşüne bağlı olarak. Yüksek 
Planlama Kurulunca AJTC Konsorsiyumunu teşkil eden üyelerin, 
(herhangi birisinin ortaklıktan çıkmaması kaydıyla) paylarını kendi 
aralarında devretmelerine izin verilebilir. 
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(ii) İşletme Süresi'nde, Hissedarlar arasındaki ve/veya üçüncü şahıslara 
pay devirleri Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlüğü'nün ve Yüksek Planlama Kurulu'nun kanuna uygun olarak 
alınacak onayı Üe mümkün olabilecektir. 

(c) Şirket, yukarıda (b) fırkasına tabi olarak, herhangi bir tarihte 
hissedarlarında değişikliğe izin vermeye mezun olacaktır. Şu kadar ki, 
Şirket Finansman Dokümanlan kapsamında fiili veya muhtemel herhangi 
bir borç altında olduğu sürece bu değişiklik Ana Kredi Verenlerin onayı 
ile yapılabilecektir. Ancak, Güney Otoyolunu yapacak olan firma Güney 
Otoyolu tamamlanana kadar Şirket hissedarlığında kalmaya devam 
edecektir. 

(d) Madde 29 (b)'nin hiçbir hükmü Özkaynak yaratılmasını veya 
Madde 16(b) ya da Madde 34(A)'nın işleyişini engellemeyecektir. 

Şirket KGM'nin önceden yazılı onavı olmaksızın itfa imtiyazlı hisse senedi 
çıkarmayacak, çıkartılmasına da izin vermeyecektir. 

İşbu Madde 29 açısından bir Hissedann koyduğu Özkaynağı elden 
çıkarması bu Hissedarın hisselerini hisse dağılımını kontrol eder şekilde 
elinde tutan bir holding kuruluşunun sözkonusu hissedarın hisselerini 
yargının işlemesi hali dışında elden çıkarmasını veya mahkeme kararı 
veya ticari koşullar çerçevesinde böyle bir Hissedarın doğrudan sahibi 
olmayan Şirket'teki hisseleri dışında hatırı sayılır malvarlığı olan bir 
holding şirketinin hisselerini elden çıkarmasını da kapsıyor şeklinde 
anlaşılacaktır. Bu Madde'nin hiçbir hükmü Madde 16(b) veva Madde 
34A'mn işleyişini etkilemeyecektir. 

Diğer Anlaşmalar 

Madde 30- Şirket, ilgili kuruluşlar ile aşağıdaki anlaşmaları bu Sözleşme 
hükümlerine uygun şekilde düzenleyerek imzalayacaktır: 

a) Yüklenici ile Tasarım ve Yapım Anlaşması. 
b) Bağımsız Denetleyici ile Bağımsız Denetim Anlaşması. 
c) İşletmeci ile İşletme, Bakım ve Onarım Anlaşması 
d) Finansman Dokümanları. 

Tazminat 

Madde 31 : 

1. KGM. Şirket'in yurtdışına para transfer edememesi veya paraları 
Dolara çevirememesinden doğan zararlarını veya aşağıdaki olaylardan 
herhangi biri ile bağlantılı olarak Şirket'in maruz kaldığı ölçüde 
aşağıdakileri Değişiklik ve Tazminat Usullerine göre Şirket'e ödemevi 
kabul eder: 
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(a) Değişiklik Talebi hariç,.herhangi bir Kapsam Değişikliği karşılığı 
maliyet artışı ve/veya gelir kaybı; 

(b) Madde 17a (ii) veya (iii) uyannca herhangi bir askıya alınma veya 
Madde 40.(cVde belirtilen durumlar sonucu toplam 10 günden fazla 
süreye yayılan gecikmeler veya Madde 24.2de belirtilen durumlarda 
Tesis'e el konulması karşılığı Maliyet Artışı ve/veya gelir kaybı; 

(c) Mücbir Sebepler karşılığı, 94/5907 sayılı Karara uygun olarak, 
maruz kalman zararlar, ki bunlara Şirket'in maliyet artışı/ek maliyet 
ve Mücbir Sebep süresince ödemekle yükümlü olduğu kredi borçlan 
dışında meydana gelecek gelir ve kar kaybı dahil olmayacaktır. 

(d) KGM'nin Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi 
veya (açıkça verilmiş olan herhangi bir sürenin ötesinde) geç yerine 
getirmesi kargılığı maliyet artışı ve/veya gelir kaybı; 

(e) İş Alanı tesliminden sonraki her hangi bir zamanda. Şirket'iri 
zamanında ve her halükarda istenildiği tarihten en az 30 (otuz) gün 
önce başvurmuş olmasına ve Sözleşme'deki gerekli izinleri ile ilgili 
olan tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına rağmen, 
Sözleşme kapsamında öngörülen Gerekli İzinlerin, bunlann • 

ı gerektiği veya istenildiği tarihten itibaren 10 (on) iş günü geçmesine 
i karşın alınamaması veya alınmasında başanlı olunamaması veya 

geçerli ve uygun olarak devam ettirilmemesi durumunda, ortaya 
çıkan maliyet artışı ve/veya gelir kaybı; 

(f) Şirkete. İş Alanının 5 kilometre yakını içerisine deniz hafriyatı 
dökme izni verilmemesi karşılığı maliyet artışı; veya 

(g) Şirket'in Ücret Belirleme ve Ayarlama Usulleri (Ek 9) uyannca Ücret 
belirieyememesi ve toplayamaması veya bu Sözleşme'den doğan 
haklarını hükümlerine uygun olarak kullanamaması karşılığı maliyet 
artışı ve/veya gelir kaybı. (Maliyet artışı veya gelir kaybının Şirket 
Kusurundan kaynaklanması durumu hariç.) 

ı h) Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Şirket'in İzmit Körfez Geçişi 
üzerinde yürüteceği inşaat ve işletme çalışmaları üzerine etkileyici. 
zarar verici ve makul olmayan süre kaybına sebebiyet verici talepler 
ve isteklerini KGM aracılığıyla götürmek mecburiyeti vardır. KGM 
bunlardan zorunlu ve makul olanlarını Şirket'ten isteyebilir. Bu istekler 
işin gecikmesi, gelir kavbı ve maddi zarara sebep olursa KGM bunları 
süre uzatımı vererek üstlenecektir. Bunun dışında kamu kurum ve 
kuruluşlarının KGM'ye intikal etmemiş hukuka aykırı eylemlerinden 
doğan gecikme, maddi zarar veya gelir kaybı KGM'ce üstlenilecektir. 
Şirket mümkün olduğu kadar günlük veya mutad dışı işlemleri KGM'yi 
haberdar ederek yürütür. 

2. Tazminatın Ödenmesi: İşbu Madde uyannca KGM tarafından ödenmesi 
gereken tazminat, ilgili halin ortaya çıkmasından itibaren Değişiklik ve 
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Tazminat Usulleri'ne uygun ve KGM'nin tercihine bağlı olarak, öncelikle 
nakden ve/veya hukuken mümkün olduğunca Köprü Kredi ile veya 
herbir tarafın tamamen kendi takdir yetkisini kullanmak suretiyle 
karşılıklı mutabakat sağlandığı takdirde, İşletme Süresi uzatılarak verilir. 

Mücbir Sebep 

Madde 32- Sözleşme çerçevesinde bir olayın Mücbir Sebep sayılabilmesi için, 
olaydan etkilenen tarafın gerekli özeni ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına 
karşın önlenemeyecek, kaçmılamayacak ve giderilemeyecek olması ve bu durumun 
Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini zaman ve/veya maliyet 
açısından önemli ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi gerekir. Böyle bir 
olay taraflardan birinin herhangi bir Sözleşme Dokümanı veya taraf olduğu Madde 
30'da belirtilen herhangi bir anlaşma tahtındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinin 
sonucu olmamalıdır. Şirket uygun olan özeni göstererek böyle bir olayın bu 
Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini etkilemesine engel olacak tüm 
makul önlemleri alacaktır. 

Belirtilen bu genel esaslar çerçevesinde Mücbir Sebep sayılacak olaylar aşağıdaki 
hallerle sınırlı olmamak koşuluyla şunlardır: 

a) Yer sarsıntısı, sel, fırtına, çığ, yıldırım gibi doğal afetler veya salgın 
hastalıklar nedeniyle inşaat ve/veya işletme faaliyetlerinin durması veya 
yavaşlaması, 

b) Türkiye'de veya inşaat mallarının temin edildiği ülkelerde savaş veya 
seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri sabotajlar, 
isyanlar, 

c) Malzeme ve daimi teçhizat nakliyelerindeki kazalar ile patlama veya 
yangınlar, 

d) Türkiye'de veya inşaat mallarının temin edildiği ülkelerde grev, lokavt ve işin 
yavaşlatılması, işçi hareketleri veya aynı anlamda nakliye işlerini etkileyen 
işçi ve işveren hareketleri, 

e) Çıkabilecek tarihi ve arkeolojik bulgular nedeniyle işin durdurulması, 
0 Nükleer ve kimyasal serpintiler nedeniyle işin veya Proje'nin işletilmesinin 

durması. 

Bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında 
taraflardan biri yukarıda belirtilen sebeplerden birisinin veya birkaçının vukuunun bu 
Sözleşme tahtındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde gecikmeye veya zarara 
neden olacağını düşünür ise sözkonusu taraf, Mücbir Sebebin başlama tarihinden 
itibaren (7) yedi gün içinde Mücbir Sebebin başlama tarihi ile mahiyetini, süresini veya 
tahminen ne kadar süreceğini, alınan önlemleri, olayı belgeleyen bir yazı ile birlikte 
diğer tarafa bildirecektir. İlgili taraf, Mücbir Sebep halinin başlamasından itibaren de 
(30) otuz gün içinde yazılı olarak Mücbir Sebebin başlama ve bitiş tarihlerini. 
mahiyetini, sebep olduğu gecikmeyi ve zararı kanıtları ile birlikte karşı tarafa 
sunacaktır. Gerçek detayların makul şartlar altında elde edilebilir olmaması halinde, 
etkilenen taraf makul tahminler temin edecektir ve pratik olarak mümkün olduğunda da 
derhal gerçek detayları temin edecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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Herbir taraf Mücbir Sebep olayının sebebiyet verdiği gecikme ve/veya zararı 
mümkün olduğu ölçüde engellemek veya azaltmak için makul olan ölçüde çaba 
gösterecektir. Bu çabalara bağlı olarak bir taraf bu Sözleşme tahtındaki 
yükümlülüklerinden bir Mücbir Sebep olayından etkilendiği oranda kurtulacaktır. 

Mücbir sebep ve sonuçları, KGM ve Şirket temsilcileri tarafından birlikte 
görüşülerek Mücbir Sebepten doğan gecikme ve/veya zararlar, İş Programı üzerindeki 
etkileri tesbit edilecektir. Doğan gecikme ve/veya zararlar Değişiklik ve Tazminat 
Usulleri'ne göre belirlenecektir. 

Söz konusu zararlar nakden veya Madde 31 uyarınca Köprü Kredilerle finanse 
edilecektir. Ücret Belirleme ve Ayarlama Usulleri uyarınca, Köprü Krediler'in faizleri, 
geçiş ücreti düzenlemeleriyle, ana para ödemesi ise İşletme Süresinin uzatılması ile 
karşılanacaktır. 

Şirket Kusuru 

. Madde 33 : 

1. Aşağıdakilerin her biri Şirket Kusuru halidir ; 

(a) Şirket'in İşler'in bir Aşama'sini ilgili Planlanmış Tamamlanma 
Tarihinde bitirememiş oluşu; 

(b) Şirket'in KGM'ye makul detayda ve makul varsayımlarla kayıp 
zamanı telafi ederek Birinci Aşama İşleri. Planlanmış Tamamlanma. 
Tarihinden itibaren 6 ay içinde bitirebileceğini gösteren bir plan 
sunmuş olması hali dışında, Şirket'in Birinci Aşama İş Programının 
6 aydan fazla bir süre ile gerisinde bulunması: 

(c) Şirket'in Madde 31 'de sayılan olaylara dair olanı haricinde bu 
Sözleşme hükümleri uyarınca Tesis'in finanse edilmesi, bakım, onarım veya 
işletilmesine veya iyileştirilmesine veya Kalıcı İşler'in devrine ilişkin önemli 
yükümlülüklerinin herhangi birini yerine getirememiş olması; 

(d) Şirket'in bir yüklenici veya Bağımsız Denetleyici ile imzaladığı her bir 
anlaşmanın ve bu anlaşmalardaki herhangi bir düzeltme, ekleme, 
değişiklik veya feragatin üç kopyasını KGM'ye vermemesi; veya 
Şirket'in bir yüklenici veya Bağımsız Denetleyici ile imzaladığı 
anlaşmalar veya bu anlaşmalarda Şirket'in bu Sözleşme'deki 
yükümlülüklerini etkileyen herhangi bir düzeltme, ekleme, değişiklik 
veya feragat için bu Sözleşme'ye göre KGM'nin onayını, almaması; 
veya Madde 29.'un ihlali; 

(e) Şirket'in acze düşmesi ki bu aciz hali Türk İcra ve İflas Kanununun 
143. Maddesi uyarınca alınacak bir aciz vesikası ile isbat edilecektir; 
veya vergi ve sigorta borçlarını veya personel ve üçüncü şahıslara 
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ödemelerini kesinleşmiş icra dosyalan ile kanıtlanan biçimde tatil 
etmesi ve bu tatil halinin 6 ayı geçmesi; 

(f) Şirket hissedarları tarafından Türk Ticaret Kanununun 388. Maddesi 
uyarınca şirket'in sona ermesi, tasfiyesi veya kapatılması için 

işlemlerin başlatılması ve bu işlemlerin 60 günden uzun bir zaman 
için devam etmesi; veya 

(g) Bir Türk Mahkemesi tarafından Şirket'in Türk tcra ve tflas Kanunu 
uyarınca iflasına ilişkin karar veya talimat verilmiş olması. 

2. Eğer Şirket, kendi kusuru veya ihmali neticesinde. İşler'in bir aşamasını 
ilgili Planlanmış Tamamlanma Tarihinde tamamlayamamışsa, Madde 12 
uyarınca İşletme Süresi'nde aynı miktarda bir azaltım yapılacaktır. Eğer 
kalıcı işler İşletme Süresi'nin sonunda Devir Standartlarını 
karşılamıyorsa Şirket KGM'nin. Kalıcı İşleri Devir Standartlarına getirmek 
için yapması gerekli olan işlerin masraflarını Devir İşlemleri uyarınca 
tazmin etmekle yükümlü olacaktır. 

Sözleşmenin Feshi 

Madde 34- j_ 

34.1.1 Yatırım Süresinde Fesih : 

Şirket'in taahhütünden vazgeçmesi veya taahhüdünü Sözleşme 
hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya Sözleşme'ye 
kısmen veya tamamen aykırı davrandığının KGM tarafından tesbit 
edilmesi veya Sözleşme'de belirtilen Mücbir Sebepler dışında 
programa uymaması. KGM tarafından yapılan ihtarlara rağmen 
programdaki aksaklıkları gidermemesi ve bu aksaklıkların yatırım 
süresini geciktirmesi veya geciktireceğinin anlaşılması halinde bu 
durumun giderilmesi için KGM Şirket'e altı aylık ek bir süre verir. Süre 
sonuna kadar Şirket gerekli önlemleri almaz ve aykırılıklar 
giderilmezse KGM'nin Sözleşme'yi feshederek teminatı irad 
kaydetmeye ve o güne kadar yapılan yatırıma el koyarak bedelsiz 
devralma hakkı vardır. İrad kaydedilen teminat hiçbir surette Şirket'in 
KGM'ye olan borçlarına mahsup edilemez. Tesis'in fesih tarihine 
kadar yapılmış olan kısmının değeri Sözleşme imzalanmadan önce 
mutabık kalınan proje birim fiyatı üzerinden fesih tarihine kadar 
yapılmış olan kısmın değeri tesbit edilir. Bu tesbitte çıkan parasal 
değerden Şirket'in kanunen koymaya mecbur olduğu %20 
Özsermaye limiti içinde yapılan kısmın tümüne oranla yüzdesine 
isabet eden bölümü Özkaynaktan yapılmış sayılır. Bu miktar parasal 
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değerden düşüldükten sonra geri kalan ödenmemiş borçlar üstlenilir. 

34.1.2 işletme Süresinde Fesih : 
İşletme Süresi'nde Şirket Kusuru halinde durumun düzeltilmesi için 
onbeş gün süre verilecektir. Bu süre Şirket'in talebi ve KGM'nin 
uygun görmesi halinde onbeş gün daha uzatılabilir. Süre sonuna 

- kadar Şirket gerekli önlemleri almaz ve aykırılık giderilmezse KGM 
Sözleşme'yi feshedebilir ve bu durumda Kesin Teminat irad 
kaydedilir. Şirket'in yatırımlarda kullandığı bu proje ile ilgili kredilerin 
geri ödenmemiş kısmı ile kredi masrafları KGM ve Hazine 
Müsteşarlığının uygun göreceği dış borçlanma yetkisine haiz bir 
kuruluş tarafından üstlenilir. 

34.1.3 KGM yukarıda (34.1.1 ve 34.1.2) maddelerine göre Şirket'e 
göndereceği feshe yönelik ihtar ve süre bildirimlerinin birer örneğini 
de Ana Kredi Verenlere gönderir ve Ana Kredi Verenlerin bu ihtar ve 
bildirimlerde yazılı süreler içinde bir düzeltme işlemi programı 
vermesi veya düzeltme işlemi programı vermek üzere makul süre 
istemli ve gayrıkabili rücu niyet mektubu vermeleri halinde ek 
süreler tesbit ve takdirle bu ek süreler içnde sonuçlandırılmak 
kaydıyla müzakereyi kabul eder. 

34.2 Mücbir Sebepler Nedeni ile Fesih : 

a. Taraflar, bir Mücbir Sebep olayının tarafların Sözleşme'den doğan 
yükümlülüklerini yerine getirmesini telafisi mümkün olamayacak 
şekilde engellediği hususunda anlaşmaya vardıkları takdirde 
hemen, 

b. Taraflar, bir Mücbir Sebep olayının işleri herhangi bir ( ) aylık 
süre içerisinde kümülatif olarak ( ) gün aksattığı hususunda 
sözkonusu sürenin bitiminden itibaren ('....) gün içinde 

Sözleşme feshedilir. 

Hakların Temliki 

Madde 35- Şirket Görev Süresi sırasında Sözleşmeden doğan tüm hak ve 
yükümlülüklerini, aynı şartlarla ve 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen 
usul ve esaslara uygun olarak, başka şirkete KGM'nin uygun görüşü ve Yüksek 
Planlama Kurulu kararı ile devredebilir. 

Şirket, Sözleşme Süresi'nce kendisine tahsisli gelirlerini ve bu Sözleşme'den 
doğan diğer haklarını ve menfaatlerini Ana Kredi Verenlere, Kredi ödemeleri teminatı 
olarak ve Sözleşme Süresi ile sınırlı olmak koşulu ile temlik edebilir. Sözleşmenin 
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KGM tarafından Madde 34 uyannca sona erdirilmesi halinde bu temlik işlemi 
kendiliğinden sona erer ve KGM'ye karşı herhangi bir hüküm ifade etmez. 

Şirket ve Ana kredi Verenler birlikte hareket ederek KGM'den Şirket'in tüm hak 
ve yükümlülüklerinin devrini talep ederlerse, KGM bu talebi 94/5907 sayılı Kararın 25. 
maddesi çerçevesinde inceleyecek ve kabul edilebilir bulursa Şirket konuyu adı geçen 
madde uyarınca Yüksek Planlama Kurulu'nun onayına sunacaktır ve Yüksek Planlama 
Kurulu'nun onay vermesi durumunda devir gerçekleşecektir. Bu metodun uygulanması 
durumunda, ilke olarak, başvuru tarihi ile devir tarihi arasında, Şirket'in 
görevlendirmeden doğan görev ve yükümlülükleri sürecektir. 

Şirket, bu Projeye ilişkin olarak taraf olacağı Madde 30'da sayılmış olan 
anlaşmalara ve Madde 13'de belirtilen herhangi bir taşeronluk sözleşmesine, Kalıcı 
İşler'in KGM'ye işbu Sözleşmenin erken sona ermesi durumunda devri halinde, 
KGM'nin başkaca bir işlemine gerek kalmaksızın, Devir İşlemleri uyannca ve Şirket'in 
yerine Sözleşmeye taraf olacağına dair, KGM'nin makul olarak tatminkar bulacağı şekil 
ve içerikte, hüküm koyacaktır. 

Şüpheye mahal bırakmamak amacıyla, Şirket tarafından yapılacak temlikler ancak 
işbu Madde 35 uyarınca mümkün olacaktır. 

Erken Devir 

Madde 36- Sözleşme'de öngörüldüğü üzere Şirket'e sağlanan Köprü Kredilerin 
tutarı Şirket'in Özkaynak tutanna ulaştığında, herhangi bir tarafın yapacağı bildirim 
üzerine, bu Sözleşme feshedilir ve KGM Kalıcı İşler'i devir alır. 

Fesih ile aynı zamanda, böyle bir halde veya Madde 17(b) veya 24 uyarınca, 
ödenmemiş Krediler Üçlü Anlaşma uyannca dış borçlanmaya yetkili olan ve Hazine'ce 
onaylanan bir devlet kurumu tarafından üstlenilir ve Kalıcı İşler devredilir. Şirket'e 
Kesin Teminatı (usulüne uygun olarak irad kaydedilen miktarlar düşülerek) iade edilir 
ve ayrıca Şirket'e, devir tarihine kadar ödenmiş kar payları düşüldükten sonra kalan 
ilgili Özkaynak ile ilgili Özkaynak üzerinden, ilgili Özkaynağın asıl ödeme tarihinden 
Kalıcı İşlerin devir tarihine kadar tahakkuk ettirilecek Finansman Özeti'nde öngörülen 
kar payı oranı olan yüzde [ ] üzerinden (veya eğer Köprü Krediler'in tümü Madde 32 
uyarınca kullanıldıysa. devredilen Kalıcı İşler'in kullanılabilir kısmı için LIBOR oranı) 
hesaplanacak kar payı ödenir. 

Münhasırhk ve Deniz Hafriyatı Dökülmesi 

Madde 37- 1. Münhasırhk : 

KGM. Tesis'in tasarımı, finanse edilmesi, yapımı, işletilmesi ve bakımı 
için Şirket'in yaptığı yatırımın önemini teyid ederek, Sözleşme Süresi 
içinde : 

(a) İzmit Körfezi dahilinde Köprünün 50 kilometre yarıçapı içinde 
herhangi bir karayolu geçişi yapmamayı, yapılmasına müsaade 
etmemeyi ve bu hususta hiç bir şekilde başkalarını 
görevlendirmemeyi veya İzmit ve Hersek arasındaki D130 
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karayolunda herhangi bir genişletme, iyileştirme yapmamayı (rutin 
bakımlar hariç) veya trafik artışına yol açmamayı taahhüt eder. $u 
kadar ki, KGM, D130 devlet yolunun tzmit ve Hersek arası 
bölümünde 2x2 şerite genişletme çalışmalarını 2015 yılından sonra 
yapabilecektir, ve 

(b) İşletme süresince herhangi bir zamanda herhangi bir çeşit araç için 
Gebze ve Topçular arasındaki vapurda (veya İzmit Körfezi'nde işleyen 
herhangi başka bir araç taşıyıcı vapurda) uygulanan ücretin (KDV 
hariç) o zamandaki Köprü Ücreti'nin yüzde sekseninden (%80) daha az 

olmamasını sağlamak için KGM kanuni yetkileri içinde tüm gayreti 
göstermeyi taahhüt eder. 

(c) D130 Devlet karayolunun 1-2 kavşağı ile Yalova arasındaki kısmını. 
cari KGM standartlarına uygun olarak eh geç Birinci Aşama İşletme 
tarihinde 2x2 şeride genişletmiş olacaktır. 

2. Deniz Hafriyatının Dökülmesi: KGM, Köprü'nün temel hafriyatı nedeniyle 
deniz dibinden çıkarılan malzemenin çevre koruma merciilerince uygun 
görünen şekilde ve ÇED Yönetmeliği uyannca Şirket tarafından alınması 
istenilen tedbirlerle depolanmasına müsaade eder. 

Şirket deniz hafriyatını doldurma veya diğer uygun amaçlar için kullanma 
hakkına sahip olacaktır. Ancak, deniz hafriyatında istisnai değerlere 
rastlanılması durumunda Şirket. KGM'yi makul çabuklukta durumdan 
haberdar edecek ve sözkonusu değeri alması için makul bir fırsat 
verecektir. KGM'nin bu şekilde aldıkları Türkiye'ye ait olacaktır. 

Sözleşme Süresi Sonunda Kalıcı İşler'in Devri 

Madde 38- Şirket'in Projeyi işletme, bakma ve onarma hakkı ve yükümlülüğü 
Sözleşme Süresi sonunda sona erecektir. Şirket, Tesisi işletirken kullandığı tüm sabit 
ekipmanı, tasarım bilgileri ve elkitaplarım Sözleşme Süresinin son gününde KGM'ye 
bedelsiz olarak Devir Standartlarına ve Devir İşlemlerine göre devredecektir. Tesis" in 
KGM'ye devri ile birlikte, Şirket'in Köprü Kredi ile ilgili tüm yükümlülükleri 
kendiliğinden KGM'ye devredilmiş olacak ve Şirket'in Köprü Kredi'den doğan 
sorumluluğu sona erecektir. 

KGM'nin makul bir sayıdaki çalışanları Tesis'in işletilmesi ve bakımı 
konularında devir öncesi en fazla 90 güne kadar bir süre ile eğitileceklerdir. Böyle bir 
eğitime ilişkin masraflar KGM tarafından karşılanacaktır. 

Teknik Heyet 

Madde 39 : 

Projenin tabi olduğu kuralların uygulanması, yorumlanması, veya 
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bütünleştirilmesine ilişkin olarak taraflar arasında görüş farklılıklannın 
çözümünde aşağıdaki hükümler uyannca bir ilk aşama oluşturmayı karşılıklı 
olarak kabul ederler. Ancak, bu madde, burada yer alan uygulamalar ve 
burada öngörülen Teknik Heyet tahkim veya tahkim uygulaması 
oluşturmayıp taraflar arasındaki görüş farklılıklannın dostane çözümü ve 
uzman görüşü alınması manasındadır. Bir görüş farklılığı Teknik Heyet 
incelemesindeyken Şirket, tekniğe aykın olmamak kaydıyla bu konudaki 
yükümlülüğünü KGM'nin öngördüğü biçimde yerine getirmeye devam 
edecektir. 

a) İlk aşama, başvuruda bulunan tarafın diğer tarafa görüş farklılıklannın 
neler olduğunu belirten ve Ek 13 hükümleri uyannca kurulacak iki 
heyetten birinin toplanmasını talep eden bir bildirimi ile başlayacaktır. 
Sözkonusu heyet tamamen bağımsız bir uzman heyet sıfatı ile hareket 
"edecek ve kendisine sunulan hususla ilgili gerekçeli görüş verecektir. 

b) Cevap veren taraf talebe itirazlarını bildirmek için on iş günü süreye 
sahip olacak (ilgili komitesince başka bir yönde karar verilmemişse) ve 
söz konusu cevap başvuruda bulunan tarafa ve ilgili heyete aynı 
zamanda tebliğ edilecektir. 

c) Bu iki uzman heyetin oluşturulması, yetkileri ve işlevleri ile tarafların 
ilettikleri konularda sonuca varılması ile ilgili usul kuralları Ek 13'e tabi 
olacaktır. 

d) Taraflar belli bir konunun sonuca bağlanması için belirli bir süre 
üzerinde anlaşmaya varmış olmadıkça, veya uzman komite Ek 13'e 
uygun olarak makul bir süre tayin etmemiş ve taraflar bir anlaşmaya 
varmamışlarsa. beş gün içinde, uzman heyetlerinin gerekçeli görüşleri. 
cevap veren tarafın cevabının alınmasından veya sözkonusu cevap 
işin yukarıdaki (b) bendinde belirtilen sürenin dolmasından itibaren on 
iş gününü geçmeyen bir süre içinde verilecektir. 

Çeşitli Hükümler 

. Madde 40 : 

a) Yardımlaşma: 

(1) KG M. Şirket'in Sözleşme Süresi boyunca bu Sözleşme hükümleri 
uyannca tanınan haklarından ve kendisine ya da benzer projelere 
sağlanan muafiyetlerden tam ve etkin olarak yararlanmasını 
sağlamak amacı ile gerekli ve faydalı olan kendi görev ve yetkisi 
dahilindeki herşeyi yapmak ve tüm diğer önlem ve işlemlerin 
alınması ve yapılması için azami çabayı gösterecektir. KGM, Şirket'in 
ücretleri münhasıran tahsil etmesi, ücret ödemeden giriş ve/veya çıkış 
yapılmasını engellemesi ve Şirket'e tanınan hakları ihlal edenlere 
karşı kanunlar çerçevesinde dava açabilmesi için uygun ve gerekli 
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kanuni düzenlemelerin ve idari kararların yürürlüğe konmasını ve/veya 
yürürlükte kalmasını sağlamak için elinden gelen çabayı gösterecektir. 

(2) KGM, 94/5907 sayılı karara uygun olarak, ŞirketMn Sözleşme 
kapsamına giren tüm faaliyetlerini, belge ve kayıtlarım, 

(i) denetleyebilir; ve/veya 
(ii) denetimi kendi adına yapmak üzere (tasarım, yapım konularına 

ve mali konulara ilişkin) masrafı kendine ait olarak teknik 
danışmanlar atayabilir. 

b) Gerekli İzinler: Şirket, gerekli izinleri almak için başvuru yapmak ve 
bunların alınmasını özenle takip etmekten sorumludur. Şirket'in tüm 
usullere uygun davranması ve istenilen tüm bilgileri temin etmesi kaydı 
ile, KGM, kendi yetki ve görevi dahilinde bulunan tüm gerekli izinleri 
sağlayacak ve şartlar dahilinde makul olduğu ölçüde bu Sözleşme 
tahdında kendisinden talep edilen tüm izin veya onayları verecek ve 
Şirket'in tüm diğer gerekli izinleri alabilmesini ve bu izinlerin bütün 
etkileri yürürlükte kalmalarını sağlamak için azami çabayı sarfedecektir. 
Şirket aynca. ihtiyaç duyması halinde KGM'nin (yetkisi ve görevi 
çerçevesindeki) yardımı ile işlerin yapımı ve işletilmesini engelleyen 
veya tehlikeye sokan iş alanındaki yüksek gerilim hatlarının veya diğer 
kamu tesislerinin yerinin değiştirilmesi veya yerinden kaldırılması için 

gerekli izinleri alacaktır. Ancak Şirket bu izinlerle ilgili işlemlerin • 
takibinde gerekli hizmetleri yerine getirecek ve bu işlerle ilgili tüm 
masrafları karşılayacaktır. 

c) Arkeolojik Kalıntılar ve Tehlikeli Atık : İş Alanı'nda arkeolojik ilgi 
alanına giren herhangi bir madde veya silah veya öngörülemeyen zehirli 
veya kirlilik varatan maddenin ortaya çıkması halinde Şirket derhal ilgili 
kuruluşları ve KGM'yi bilgilendirir. Şirket bunları kaldırmak, veya başka 
şekilde ele almak ve İş Programına uyumu sağlamak için Kanunlar ve 
Mevzuata uygun veva taraflar arasında üzerinde mutabık kalınan bütün 
önleyici veya başka her türlü tedbirleri alır. 

d) KGM İş Alanı Ofisi: Şirket. KGM talep ederse, iş alanında KGM'nin 
makul taleplerine uvgun olarak bir ofis hazır edecektir. 

e) Şirketin Takdir Edeceği Hususlar: Sözleşmenin hükümlerine tabi olarak 
işlerin ve iş alanının organizasyonu ile Madde 13'de aksi belirtilmedikçe 
taşeronluk işlerinin ihale edilmesi Şirketin sorumluluğu ve takdirindedir. 
Ancak Şirket işçi ve çalışma koşulları açısından Türkiye'deki iş 
kanunları çerçevesinde sorumlu olacaktır. 

D Fikri Mülkiyet: Şirket, işlerin tasarımıyla ilgili mülkiyet haklarını ve 
lisansları almayı ve KGM'yi işlerin tasarımıyla bağlantılı olarak fikri 
hakların her türlü ihlali nedeni ile maruz kalacağı hak iddialarına, 
takibata ve zarara karşı tazmin etmeyi tekeffül eder. 
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Şirket, işlerle ilgili her türlü fikri mülkiyet hakkının kullanımı ve Tesisin 
bakım, işletim ve kullanımı için gayrikabilirücü, münhasır olmayan bir 
lisans ile yetkilendirilmiştir. Sözleşme süresinin sonunda Şirket Tesisin 
bakımı, işletimi ve kullanılması için gerekli olan bütün fikri mülkiyet 
haklarını ve Şirket'in sahip olduğu lisansların ve alt-lisanslann kullanım 
hakkını KGM'ye ücretsiz olarak temlik eder veya verir. 

Şirket sözkonusu fikri mülkiyet haklarının devredilebilirliğine dair ve 
KGM'nin makul olarak isteyebileceği türden tüm makul kanıtları 
KGM'ye derhal temin edecektir. 

g) Anlaşmanın Bütünlüğü: Madde 30 ve 42'de belirtilen dokümanların 
hükümlerine halel gelmeksizin, bu Sözleşme ve Sözleşme 
Dokümanları, Sözleşmenin konusu ve tarafların hakları, menfaatleri. 
mutabakatları, anlaşmaları ve yükümlülükleri açısından taraflar 
arasında mevcut her tür ve nitelikteki tüm mutabakatları ve anlaşmaları 
içerir. 

h) Bildirimler: Bu Sözleşmeye göre yapılması veya verilmesi gerekli veya 
mümkün olan her türlü bildirim, talep, önceden ya da sonradan verilen 
onay veya muvafakat ilgili taraf veya yetkili temsilcisi tarafından vazıh 
olarak yapılacaktır. Sözkonusu bildirim, talep onay veya muvafakat 
gönderilen şahsen teslim edildiğinde veya taahhütlü mektup, teleks. 
telgraf veya faksla sözkonusu kişiye Madde 41'de belirtilen adresine 
gönderildiğinde verilmiş veya yapılmış sayılacaktır. 

Bildirim şahsen teslim veya taahhütlü mektupla yapılıyor ise teslim 
anında: faks ile yapllıyor ise tevid edilen gönderiyi takip eden 1 saat 
içinde, yapılmış sayılır. 

Taraflar, bu Maddeye göre diğer tarafa yapacağı bildirim adresini 
değiştirebilir. 

Şirket Ana Kredi Verenlerdeki değişiklikleri ve Kredi Veren Temsilcisinin 
adres değişikliklerini KGM'ye ve Hazine've bildirecektir. 

i) Masuniyetten Feragat: Taraflardan herbiri kavıtsız şartsız ve gayrikabili 
rücu olarak: 

1. Sözleşme veya taraf olduğu tali anlaşmalar veya bunlar uyarınca 
öngörülen herhangi bir işlem ile ilgili olarak kendisine veya 
mamelekine karşı yasal yollara başvurulması halinde, böyle bir 
(dava, ihtiyati haciz, sair haciz, karar ittihazı, icrası veya sair tenfiz 
de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan) vasal yola karşı (yargı ve 
sair) masuniyeti bulunduğunun kendi tarafından veya adına ya da 
malvarlığı bakımından iddia edilmeyeceği konusunda mutabıktır: şu 
kadar ki Türkiye Cumhuriveti'nin mameleki, yasa gereği 
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Bu Sözleşme, aksi açıkça bu Sözleşme'de kararlaştırılmadıkça, 
yürürlüğe girmesine ilşikin usullere göre değiştirilebilir. 

o) Dil: Bu Sözleşme Türkçe olarak imzalanmıştır; Taraflar arasındaki bu 
Sözleşme'ye dair tüm yazışmalar Türkçe olacaktır, ancak Ana 
Kredi Verenler veya Kredi Verenler temsilcisi ile yapılacak yazışmalar 
Türkçe ve İngilizce olacaktır. Bu Sözleşme ile ilgili ihtilaflarda Türkçe 
metin geçerli olacaktır. 

p) İşbu Sözleşme ile Ekler arasında uyumsuzluk olması halinde 
Sözleşme hükümleri geçerlidir. 

Tebligat adresi 

Madde 41- KGM: (Adres-Telefon-faks) 

Şirket: (Adres-Telefon-Faks) 

Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi 

Madde 42 : 

A) Bu Sözleşme'nin Yürürlük Tarihi aşağıdakilerin hepsinin meydana gelmiş 
oldukları ilk tarihtir: 

(i) Şirket'ce KGM'ye finansman özetinin verilmesi. 

(ii) Yüksek Planlama Kurulu'nun ve Hazine'nin onayı ve Danıştay'ın 
incelemesini takiben taraflarca imzalanması: 

(iii) Madde 30'de belirtilen anlaşmaların imzalanmaları (İkinci Aşama 
İşler'e dair olanlar hariç); 

(iv) Hazine Garantisi'nin Şirket'in makul olarak kabul edebileceği 
şartlarla verilmesi; 

(v) Teşvik Belgesi'nin verilmesi; 

(vi) Üçlü Anlaşma'nın imzalanması: ve 

B) Ancak, Şirket her halde aşağıdaki hususları İmza Tarihi'nden itibaren 
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oniki ay içerisinde tamamlamayı taahhüt eder. 

(i) Madde 30'da belirtilen anlaşmaların imzalanmaları (İkinci Aşama 
İşler'e dair olanlar haricinde); 

(ip Ek 14'ün A Kısmı'nda düzenlediği üzere, Birinci Aşama İşler'in 
yapımına başlanmadan önce verilebilecek olan ve Birinci Aşama 
İşler için tüm Gerekli İzinlerin çıkarılması; 

(iii) .Kesin Teminat'm verilmesi; ve 

(iv) Üzerinde mutabık kalınan Kamulaştırma Programı uyarınca, 
Şirket'in toplam 30 Milyon ABD Doları tutarındaki kamulaştırma 
payının ilk Kısımının KGM hesabına yatırılması. 

(v) Proje Birim fiyatlarinin müştereken belirlenmesi. 

C) Yukarıda B) fıkrasında öngörülen oniki aylık süre. Şirket'in talebi ve 
KGM'nin onayı ile 6 (altı) aylık bir dönem için uzatılabilir. Şirket'in 
yukarıda yer alan yükümlülüklerini yerine getirmesi üzerine (ve bu 
durumda Kamulaştırma Programı'nca gerekli olduğu ölçüde) KGM 
Şirket'e İş Alanı teslimini yapacaktır. 

D) Şirket'çe yukarıda B) fii) ve (iii) veva (iv) fıkralarında belirtilen 
yükümlülüklerin. Şirket'ten kaynaklanan sebepler nedeniyle süresi 
içinde yerine getirilmemiş olması halinde KGM Sözleşmeyi feshedebilir. 
Bu durumda. Şirket KGM'den o güne kadar yapmış olduğu masraflar 
için herhangi bir talepte bulunamayacak ve Geçici Teminat Mektubu irat 
kaydedilecek ve böylece tarafların birbirlerine karşı yükümlülükleri sona 
erecektir. 

E) Yukarıda değinilen (bu Madde uyarınca uzatılabilecek olan) 12 ay 
zarfında yukarıda B)(i) fıkrasında değinilen anlaşmalar taraflarının ve 
Hazine'nin kabul ettiği şartlarla sonuçlandırılıp imzalanmazsa veya 

Hazine Garantisinin şekli ve içeriği üzerinde Şirket ve Hazine 
yukarıda 

mutabık kalmazlarsa: 

(i) KGM'nin bu Sözleşme tahtında (aşağıda (iii) numaralı bendde 
Belirtilen ihlal hali hariç) şirket'e karşı veya Proje'yi 
yürütememekten dolayı sorumlu olmayacaktır; 

(ii) Şirket'in KGM'ye karşı bu Sözleşme tahtında veva Proje'yi 
yürütememekten dolayı sorumlu olmayacaktır; ve 

(iii) KGM sözkonusu sürenin sonunda Geçici Teminat'ı Şirket'e 
iade edecektir. 
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(i) Madde 42-

Tarih:.../ /1998 

KGM 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İmza: 

Genel Müdür 

Şirket adına Anglo-Japanese-Turkish Konsorsiyumu üyeleri 

Kvaemer Corporate development Limited 
İmza: 

Ishikavvajima-Harima Heavy Industries Co.Ltd. 
İmza: 

Itochu Corporation 
İmza: 

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. 
İmza: 

Marubeni Corporation 
İmza: 

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 
İmza: 

NKK Corporation 
İmza:_ 

Bayındırlık ve İskan Bakanhğfnca görülmüş ve mutabık kalınmıştır 

İmza: 

Bayındırlık ve İskan Bakanı 
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Bu taslakla Hazine Müsteşarlığı ve karayolları Genel Müdürlüğü'nün bazı önerileri 
yer almamıştır. Bu taslak ile birlikte Hazine Müsteşarlığı ve Karayolları Genel 
Müdürlüğü'nün görüşleri ayrı bir ek halinde Danıştay'a gönderilmiştir. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.1.HM.O.DEİ.08.01 n r f l nr f- - ^ Q n 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

İLGİ: .07.09.1998 tarih ve 30S1TCKÛ01/1125 sayılı yazınız. 

39S6 sayılı Kanun ve 94/5S07 sayıiı Bakanlar Kurulu Kararı 
hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek cian izmit Körfez Geçişi 
Projesi" rıde Genel Müdürlüğünüz ile AJTC arasında imzalanacak olan 
İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı, 1.09,1998 tarihinde Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Sn. Yaşar TOPÇU'nun da katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda 
mutabık kalınan hususlar ışığında incelenmiş olup, taslak sözleşme 
hakkındaki görüşlerimiz aşağıda sunulmaktadır 

1.09.1S98 TARİHLİ İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ TASLAĞINA 
İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ 
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MADDE 4 : 

Sözkonusu maddenin (b) bendinin scnuna ekienen yeni cümienin 
Projenin İkinci Aşama işlerine Saşiama Tarihini uzatacak nitelikte 
ciduğu düşünülmektedir. Su değişikliğin Genei Müdürlüğünüz 
tarafından talep eciitp adiimediği Hususundaki tereddütler nedeniyle 
bilginize sunma gereği hasıl olmuştur. 

MADOE5: 

1."Ana Kredi Verenler Tanımı : Tanımın son bölümünün ".... ile 
bunların herbirinin Hazine've ve KGM've bildirilecek halefleri veya 
bunlardan temellük edenler." şeklinde değiştirilmesi gerektiği 
düşünülmektedir. Zira, bu kanu Sözleşmenin süresinden önce 
feshedilerek kredi geri ödemelerinin üstlenilmesi ve garanti edilmesi 
açısından önem arzetmektedir. 

2. "Fesih Tutan" Tanımı: Bilindiği üzere, bu tanımlama daha önceki 
taslaklarda Müsteşarlığımızın talebi üzerine "Kabul Edilebilir 
Özkaynak" adı altında yer almakta idi. Halihazırda taslak Sözleşmede 
bu tanımlanın neden silindiği anlaşılamamıştır. Sözkonusu tanımın 
"Kabul Edilebilir Özkaynak" adı .altında tekrar ilave edilmesi ve İlgili 

maddelerin (md. 34 ve 36 gibi) bu çerçevede" yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir. 

3. "Hazine Garantisi" Tanımı: Sözkonusu tanımın; "3396 sayılı Kanun 
ve 94/5097 sayılı Karar çerçevesinde Hazine tarafından Madde 42 A; 
(Hİ)'de öngörüldüğü üzere sağlanacak garantidir." şeklinde 
düzeltilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

4. "Kapsam Değişikliği" Tanımı : BHIndiği üzere, 1.09.1998 tarihinde 
yapılan toplantıda: daha önce madde metninde yer aian :,c) bir kamu 
makam veya/kuruluşunun eyiemi" ifadesi üzerinde uzun tartışmalar 
yapılmış ve sonuçta şad -«e "hukuka aykırı eylem" in kapsam 
değişikliğine yol açacağı hususunda mutabık kalınarak, metnin bu 
şekilde değiştirilmesi kararlaştırılmış idi. Yeni düzenlenen maddenin 
tetkikinden, her ne kadar tanımda "hukuka aykırı eyiemu ifâdesine yer 
verilmiş ise de bu tanımda atıfta bulunulan 40 inci madde de "hukuka 
aykırı eyienf ifadesine yer verilmediği anlaşılmış bulunmaktadır. 

Yapılan bu yeni düzenleme sonucunda; bir kamu kurum veya 
makamının hukuka aykırı fiillerinin yanısıra hukuka aykırı olmamakla 
birlikte, 40 inci madde uyarınca işlerin veya Tesisin yapımı veya 
işletilmesini veya Sözleşme tahtında verilecek diğer hizmetlerin ifasını 
doğrudan veya dclayiı biçimde etkileyen, engelleyen veya geciktiren 
ya da Projenin yatırım tutarında bir artışa veya Şirket gelirlerinde bir 
azalışa neden olan fiiller de kapsam değişikliğine yol açacaktır. 
Netice itibariyle,.,yeni düzenlemenin-1.09.1998 tarihli toplantıda 
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üzerine muıabiK kalınan fikri yansıtmadığı anlaşılmıştır. Su nedenle 
sözkcnusu tanımın ve 4G snc; maddenin yeniden gczcen geçirilerek 
•'hukuka ayk;n fiiller* ifadesinin eklenmesi gerekmektedir. 

4. "Köprü Kradi" Tanımı: Sözkcnusu toplantıda Proje için Köprü Kredi 
sağlamak üzere bir Forîun bulunmadığı ifade edilmiş idi. Bu 
çerçevede sözkcnusu tanımın ; u Bu Sözleşme kapsamında ve 
94/5907 sayılı Karar çerçsvesinde Kamu kaynaklarından veya bunun 
mümkün almaması halinde Şirket tarafından borçlu sıfatı iie 
uluslararası finans kuruluşlanndan Hazine garantisi altında temin 
edilecek tali kredi," şeklinde değiştirilebileceği düşünülmektedir. 
Ancak, bu tanımda "Fon" ifadesinin metinden çıkartıimaması ve-
tanımın aynen korunması halinde; Sözieşme'nin 22 nci maddesinin 
birinci fıkrasına son cümle olarak; "Herhangi bir terreddüte mahal 
vermemek amacı ile köorü kredilerin bir fon İdaresi ya da kamu 
kurulusundansaglanamaması hali. KGM'nin bu Sözleşme tahtında bir 
yükümlülüğünün ihlali addolunmayacaktır," ifadesinin eklenmesi 
gerekmektedir. 
Yine, tanımın İngilizce tercümesinde eksiklik; olduğu anlaşılmıştır.' 
Köprü Kredi tanımının aynen korunması "durumunda da tercümenin 
tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

5."Sözleşme" Tanımı : 1.09.1998 tarihli toplantıda Sözleşme 
taslağında, protokollere yapılan bütün atıfların silinmesi hususunda 
mutabık kalındığı malumlandır. Bu çerçevede tanımın .son bölümünde 
yer alan " ilgili olarak imzalanan protokoller." ifadesinin metinden 
çıkartılması gerekmektedir. 

MADDE 22: 

Köprü Kredi tanımının öiduğu gibi korunması halinde,bu maddenin 
birinci fıkrasının sonuna yukarıda da belirtildiği üzere, "Herhangi bir 
terreddüte mahal vermemek amacı ile köorü kredilerin bir fon İdaresi 
va da kamu kurulusundan sağlanamaması hali. KGM'nin bu Scziesme 
tahtında bir yükümlülüğünün ihiaii addolunmavacakıır." ifadesinin 
eklenmesi gerekmektedir. 

MADDE 31 - 32 : 

Bilindiği üzere, 1.0S.1S98 tarihli-.toplantıda, mücbir sebepten kaynak
lanan maliyet artışlarının KGM tarafından finanse edilebileceği ancak, 
gelir kayıplarının tazmininin mümkün olmadığı ve gelir kaybı (less. cf 
revenue)na yapılan atıfların ilgili madde metinlerinden çıkartılması 
hususunda mutaoık kalınmış idi. Sözieşme'nin yeni taslağının 
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inceienmesi sonucunda, "maliyet artışları ve/veya gelir kayıpları'' 
ifadesinin silinerek "zarar' ifadesinin kullanıldığı anlaşılmış 
bulunmaktadır. 

Hukuki anlamda an basit olarak "kişinin malvarlığında veya manevi 
varlığında ortaya çıkan eksilme' şeklinde tanımlayabileceğimiz zarar 
ifadesi, çok geniş bir anlama sahip olup, içerisinde hem maliyet artışını 
ve hem de geiir kaybını barındırmaktadır. Böyle bir düzenleme ile 
toplantıda üzerinde mutabakata varılanın ötesinde gelir kayıplarının 
tazmini de mümkün olmaktadır. Bu nedenle "zarar* ifadesinin metinden 
çıkartılarak yerine toplantıda mutabık kalındığı üzere sadece "maliyet 
artışları" ifadesinin eklenmesi gerekmektedir. 

Yine 31 inci maddenin (c) bendinde, "maliyet artışı ve/veya gelir kaybı" 
ifadesinin silinerek yerine "kar kaybı" ifadesinin kullanıldığı anlaşılmış 
bulunmaktadır. Toplantıda mutabık kalındığı üzere bu maddede de 
sadece "maliyet artışı3 na atıfta bulunulması gerekmektedir. 

MADDE 34 ve 36 : 

Gerek Sözleşmenin KGM tarafından feshi ya da Şirket kusuru 
nedeniyle feshinin ve gerek ise erken devrin düzenlendiği bu 
maddelerde, Şirket'e ödenecek özkaynağın hesaplanması amacı ile 
Müsteşarlığımız tarafından teklif edilen, üzerinde mutabık kalman ve 
"Şirket kusuru nedeniyle kullanılan özkaynağın, fesih halinde ödenecek 
özkaynaktan indirilmesi" ne olanak tanıyan düzenlemenin, "Kabul 
Edilebilir Özkaynak* tanımının 5 inci maddeden çıkartılması suretiyle 
ortadan kaldırıldığı anlaşılmış bulunmaktadır. Yine sözkcnusu 
maddelerde yer kullanılan ligiii özkaynak'1 ifadesine Tanımlar 
bölümünde rastalanıimamış ciup, bu ifade iie kastedilenin ne ciduğu 
anlaşılamamıştır. Bu nedenlerle, yukarıda 5 inci madde de "Fesih 
Tutan" tanımı iie ilgili görüşlerimiz çerçevesinde bu maddelerin 
yeniden düzenlemesi gerekmektedir. 

MADDE 40 : 

Yukarıca "Kapsam Değişikliği" tanımlaması ile ilgili görüşlerimiz 
çerçevesinde bu macdeae 'hukuka aykırı fiiller" s aufta buiunuiması 
gerekmektedir, Yîne :cplantıda konuşulduğu üzere kamu kurum veya 
makamının hukuka aykırı fiilleri sonucunda işlerin "makul süreyi asan 
şekilde etkilenmesi" ifadesine yer verilmesi gerekliği düşünülmektedir. 
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MADDE 42: 

Maddenin (E) bencinin (iii) bölümünde yer aian; /'Şirketin ' hukuk 
müşavirinin paraya çevrilebilir clduğuna dair huKuki görüşü jie birlikte. 
KGM'nin makul clçüîer içerisinde tatmin olabileceği şekilde9 ifadesinin 
neoen silindiği anlaşılamamıştır. 5u hüküm İdare lehine olduğu cihetle 
tekrar madde metnine dahil edilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

1.09,1998 TARİHLİ İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ EKLERİNE 
İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ 

EK 11 : 

MADDE 1.5 : Bu maddeye "Sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı 
sürece," ifadesinin Genel Müdürlüğünüz talebi üzerine mi eklendiği 
anlaşılamamıştır. Bu konuda ilave açıklamaya ihtiyaç bulunmaktadır. 

EK12: 

BÖLÜM A, MADDE 6.1 : Bilindiği üzere, 1.09.1998 tarihli toplantıda 
mutabık kalındığı şekilde Sözleşme'de protokollere yapılan atıfların 
çıkartılması hususunda mutabık kalınmış idi. ^enljasiagıfı"'..,', '22 nci 
maddenin, ikinci fıkrasında "Varlıkların Devri Protokolü" ne yapılan atıfm 
silinmiş olmasına rağmen, bu maddede : hala "Varlıkların^ "Devri 
Protokolü" ne referansta bulunulmaktadır. Toplantıda mutabık kalındığı 
şekilde bu referansın madde metninden çıkartılması gerektiği 
düşünülmektedir. 

SOLÜM 3, MADDE 2.2-: Üstlenme sınırının Teknik Heyet tarafından 
yapılıp yapılmayacağı hususundaki tereddüt nedeniyle bu konuyu Genel 
Müdürlüğünüzün dikkatine sunma gereği hasıl olmuştur. 

Siigıierini ve gereğini rica sderim. 

r- A \ * A 
/ ' f \ \ \ \) Kj 

i ••• v y ' ^ // A" \ A. 
\ / 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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21.10.1998- Bazı Düzeltmeleri İçeren Taslağın Danıştay'a gönderilmesi: 
Danıştay'da 20 Ekim 1998 tarihinde yapılan toplantı sonrası bazı maddelerde 

yapılması önerilen değişiklikler Danıştay'a değerlendirilmek üzere gönderilmiştir. Bu 
değişikliklerin önemli olanları aşağıdadır. 

- Mevzuat değişikliklerinden Şirketi yararlandırma bölümüne Türkiye Cumhuriyet 
Anayasası'nm veya kanunların cevaz vermeleri zamanından ve halinde ihtilafların çözüm 
merci olarak Milletlerarası tahkime müracaat edecek şekilde davranmaları, 

- Şirketin herhangi bir kusuru olmaksızın Kamu Kurum ve Kuruluşlarının projenin 
maliyetini artırıcı veya gelir kaybına neden olan tasarruflarının tazmini. 

- Şirkete iş alanının 5 km. yakını içerisinde deniz harfıyatı dökme izni verilmemesi 
karşılığı maliyet artışının tazmini. 

- Aktin feshi halinde sadece kesin teminatın irat kaydedilmesi bunun dışında başka bir 
teminat aranmaması veya cezanın düşünülmemesi. 

- Araba vapuru ücretlerinin geçerli köprü ücretlerinin % 80'inin altında olmamasının 
sağlanması. 

03.11.1998-Yeni Değerlendirme İçin Danıştay'a yazı: 
Bazı maddelerde yapılması önerilen değişiklikler Danıştay'a değerlendirilmek'için 

gönderilmiştir. 

^S 
. * . > ^ ^ ^ ^ ^ - ? > ^ - < : - : - ; ^ ; , ' : ' j T . ? ^ ' " • • 

^îzınit Körfez Geçiş. Projesi Sözleşmesi, ile ÜİgiH Dam^?İbmcî : ; Dİ§ ; 

.Başkanlığınca 19. 10. 1998 günü düzenİenen:toplantida: K a r a p l a ^ S S F 
Muduru ve AJTC Konsorsiyumu Temsilcisi mutabık kaldıkları' sözleşm^ 
maddelepnı açıklayarak Yüksek Huzurda değerlendirilmesini arz v e W n " 
etmişlerdir. ' •• . . . . . . . ,• . . . . . , . , ^ ş ^ 

Bilindiği üzere Yap İşlet Devret Modelmde g e r ç e H e s ^ e c e ^ 
projenin sözleşmesi Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türkiye İçm 'a888E&-

; Köprü işlerinde ilk örnek sözleşme olacaktır. "','>• •.•::.----<r---
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Dış Kredi ile gerçekleştirilecek projenin sözleşme şartlarının, uİuslârarasr 
kabul edilebilir nitelikte olması, ve kredi verenler için lüzumlu'„ve.$&?***' 
güvence verebilmesi, önemli bir ihtiyaçtır.' 

... Bü sözleşme'iki seneye yakın bir zamandır iç ve dış çok.sayıda.uzmanın 
katilimi, ile KGM, AJTC Hazine Müsteşarlığı arasında yapdan uzun 
müzakereler sonundaüazırlanmıştır. 

, Taraflarca anlaşmaya varılan sözleşme maddelerinin onayınıza maznar 
olmasmı projenin gerçekleşmesi, dış kredüerin sağlanması:için gerekli. 
görmekteyiz. ' 

Bu maksatla bir kere daha bazı seçilen maddelerin lüzıımumı ve önemini. 
açıklayan hususları ekli metinde değerlendirmenize sunmaktayız. 

Talebimizmkabulünü ve sözleşmeye ithalim arz ederiz.- * 

^Yâihan Koki 
Genel-Mudur 

İ^XE3B^^n^4MjhğA 
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l)Madde 5 - Tanımlar ve kısaltmalar 
25-Kapsam Değişildiği 

Bu maddenin 4. bendi için aşağıdaki metin tensibe sunulmaktadır 

Şirketin herhançd bir kusuru olmaksızın Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
projenin maliyetini artırıcı veya gelir kaybına neden olan tasarrufları 
Ancak bövle bir tasarrufun görülmesi halinde Şirket durumu KGM' ve derhâl 
bildirecektir. KGM 10 gün içinde is bu tasarrufun durmasını sağlayamaz ise. 
tasarruf- kapsam değişiklisi.addedilecektir. 

Bütün teknik, mali,idari sorumlulukları yüklenen Şirketin bir Kamu Kuruluşu 
tasarrufu halinde bir zarar, gecikme kaybma uğraması söz konusu olduğu 
taktirde, K.G.Müdürlüğünün önleyici tedbir alamaması halinde - konunun -
kapsam değişikliği - tanımlaması içinde mütala edilmesini uygun görmekteyiz. 

2) Madde 31 Tazminat 

Bu maddenin değişik bentleri için aşağıda yazılan şekiller tensibe 
sunulmaktadır: 

a) Değişiklik talebi hariç, proje tutarını artıran ve/veya gelir kaybına neden 
olan kapsam değişikliği; 

Kapsam değişiklikleri yatırım esnasmda ortaya çıkarsa maliyet artışına yol 
açacakları tabidir. Gecikmeler gelirin de gecikmesini yaratacak, ayrıca işletme 
süresinde ortaya çıkan bir kapsam değişikliği geliri bir süre için azaltabileceği 
gibi durdurabilecektir. Şirketin kusuru olmadan, böyle kapsam değişiklikleri 
borcun geri ödenememesi, kamu hizmetinin aksaması gibi neticeler 
doğurabilecektir. Bunların önlenmesi, şirketin hakkı olan gelirinin kaybolan 
tasmının telafisi ile mümkündür. Bilindiği gibi tazminatta istenen köprü kredi 
olmaktadır ki bunun da borçlusu şirkettir. Bu köprü kredileri şirket ödeyecek ve 
bunun için de işletme süresi sonuna sadece bu kredileri ödeyebilmek için 
(temettü hakkı olmadan) bir ilave yapılacaktır. Bu şekil, kanımızca Y.İ.D. 
anlaşmalannm temel prensibine uygundur. 

c) Mücbir sebepler sonucu, maruz kalınan gelir ve kar kaybı dışındaki 
zararlar 

- Bu cümledeki =gelir'in= yanlış bir anlaşma ve uygulamaya sebebiyet 
vermemesi için çıkarılması gereklidir. 
Mücbir sebepler, işletme devresinde önemli bir hasar neticesi geçiş bir müddet 
engellendiği takdirde, geçiş ücretleri geliri sağlanamayacaktır. Bu çok önemli 
bir kayıptır, telafi edilmesi, dışlanmamalıdır. 
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Şirket geçiş ücretleri geliri ile borçlarını ödemektedir. Geçiş ücretleri geliri 
tazmin edilmezse Şirket borcunu ödeyemez duruma düşecektir. Önemli mücbir 
sebeplerde projenin devamlılığım engelleyecek şartlar doğabilir. 
Sözleşmede açıklandığı gibi gelir kaybı,KGM isterse sadece Köprü Kredilerle 
Şirketin bulacağı ve geri ödeyeceği.bir borç olarak telafi edilecektir. Köprü 
Kredi ise süre uzatımı verilerek sağlanacak gelirle karşılanacaktır. Yani 
neticede mekanizma bir köprü krediye cevaz verilerek, diğer Y.İ.D. 
sözleşmelerinde olduğu gibi, süre uzatum temin etmektir. KGM'nin bir 
ödemesi mevzubahis değildir. 

d) Şirkete iş alanının 5' km. yakını içerisinde deniz hafriyatı dökme izni 
verilmemesi karşılığı maliyet artışı. 

Döküm yeri ihale sürecinde idare tarafından belirlenemediği için taraflar makul 
bir sınır (5' km. dahili) üzerinde ticari olarak anlaşmışlardır. Bu ticari 
anlaşmanın muhafazasında,ileride ihtilaf çıkmaması açısından yarar vardır. 

3) Madde 35 Sözleşmenin Feshi 
b)İşIetme süresinde fesih 
Aktin feshi halinde verilen - kesin teminatın - irat kaydedilmesi uluslararası 
genel uygulamadır. Y.I.D. sisteminde 94/5907 saydı kararın 22.'ci maddesinde 
kesin teminat miktarı behrlemniştir. Bu teminatın dışında fesih halinde başka 
bir teminat aranması veya ceza düşünülmesi söz konusu olmamak gerekir. 
Şirketin, fesih halinde pek çok önemli kayıpları olmaktadır, herşeyden evvel 
sözleşme feshi, düşünülemeyecek ağır bir cezadır. Ayrıca, kardan kayıp, bütün 
bu projeye bağlanmış beklentilerin yok olmasıdır. 
İşletme devresinde fesih hali, bilindiği gibi, asma köprü ve otoyolu 
tamamlanmış işletmeye açılmış, bütün yatırımlar gerçekleşmiş Şirket her türlü 
mükafatı hak etmiştir. 
Bu durumda herhangi bir sebeple KGM sözleşmeyi fesh ettiği takdirde sadece 
teminatı irat kaydetmesi yapılan yatırımlann tamamım ödemesi gerekmektedir. 
İşletme devresinde öz kaynaktan yapılan yatırımında, ana kredilerle beraber 
ödenmemesi halinde Şirket yaptığı 150 Milyon dolarlık öz sermaye yatırımı 
geri alamamış olur -
İdarenin yatırımı bedelsiz devralma hali, proje bitiminde yatırımın karşılığı 
geçiş ücretlerile ödendikten sonra Şirketin tesisleri pek tabii bedelsiz 
devretmesi halidir. 

Ancak, öz kaynak tamamen yatırıma harcanmış ve yatırım basan ile 
tamamlanmış olduğu halde, şirketin basan ile tamamladığı, işler bir durumda, 
kabulü yapılmış bir eseri bedelsiz devretmesi hakkaniyete uygun 
olmamaktadır. Dengeyi sağlamak için şu cümlenin ilavesi tensibe 
sunulmaktadır: 
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Avrıca Şirket'e kabul edilebilen öz kaynasın fesih tarihine kadar ödenmiş 
temettülerin yeniden değerlendirilmesi yapılarak düşüldükten sonra kalan 
kısmı fesih sırasında üçlü anlaşma hükümleri uyarınca ödenir. 

4 ) Madde 40 Çeşitli Hükümler 

j) Mevzuat değişiklikleri ile ilgili mevcut metin şudur: 

"Sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra meydana gelebilecek değişikliklerin 
tarafları etkileyen hükümleri sözleşmeye yansıtılacaktır." 
Halbuki, kanun ve mevzuat değişikliği bir kapsam değişikliği unsurudur. Bu 
bendin ilk sekli ile vazılmasındaki maksat taraftarın, kanunlarda müsait bir 
değişiklik olursa, uluslararası tahkime adeceklerinin beyanıdır. Dolavısı ile bu 
maddenin aşağıdaki şekilde tadili tensibe sımuhnaktadır: 

"Diğer kanunların cevaz vermeleri zamanında ve halinde ihtilafların 
çözümünde taraflar milletlerarası tahkimi kabul edeceklerdir" 
Bilindiği gibi tahkim bütün Y.İ.D. ve Y.İ. projelerinde talep edilmektedir. 
Kredi verenler için tarafsız hakemlerin mevcudiyeti fevkalade önemli olmakta, 
bütün uluslararası projelerde kullanılmaktadır. Türkiye bu sebepten, bu gibi 
projelere uygun şartlarda kredi bulmakta zorlanmaktadır. 
Halen sözleşmemize girmeyen bu talebin ileride hukuki şartlar geliştiğinde 
kullanılabilmesine imkan verilmesi ayni zamanda dış finans müesseselerinin 
tahkim hususundaki ısrarlı isteklerinin ortadan kalkmasına yol açabilecek, 
diğer Y.İ.D. projelerinde de uluslararası tahkim yerine böyle bir madde ilavesi 
ile îdari Yargıyı kabul ermelerini sağlayacaktır.. 

5 ) Madde 37 c olarak yeni bir bend tensibe sunidmaktadır: 

Madde 37-c- KGM araba vapuru ücretlerinin geçerli Köprü ücretlerinin 
%80 'in altında olmamasını sağlayacaktır. 

Diğer ihale tekliflerinde arabalı vapur işletmesinin iptali şeklinde talep 
yapılmıştır. Bütün müzakereler sürecinde bu konu önemli bir yer almıştır. 
Aslmda verilen imtiyaz - îzmit Körfez Geçişi- imtiyazıdır. Dikkat buyurulursa 
imtiyaz bir geçiş için verilmektedir. Başka bir deyişle geçişten sağlanacak 
gelirlerin imtiyazıdır. 
İdare olarak, geçişin iptali değil ancak rekabeti önlemenin mümkün olabileceği 
düşüncesiyle AJTC ile anlaşmaya vanlmıştır.-Bu rekabetin sının olarak geçiş 
ücretinden %20 daha az yani- %80 den düşük bir ücretin uygulamnamasının 
teminatı verilmektedir. Bu teminat kredi verenlerin aradığı en önemli şarttır. 
Aynca köprü yatuımı yapıldıktan sonra ilave bir işletme masrafi- vapur 
işletmesi-ni düşünmek kamu yaran açısından doğru olmayacaktır. 
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Bilindiği gibi Anayasamızın 1661 Planlama maddesinde: 
—"Yatırımlarda toplum yararlan ve gerekleri gözetilir, kaynakların verimli 
şekilde kullanılması hedef alınır." 
denmekte, köprü yatırımının verimli kullanılması emredilmektedir. 
Bu hayati konuda çözüm yukanda belirtilen madde ile tensibe sunulmaktadır. 

24.11.1998- Danıştay'ın Sözleşmeyi Uygun Görüş Yazısı ve Eki Sözleşme: 
Sözleşme Danıştay Genel Kurulu tarafından uygun bulunmuştur." 

D A N I Ş 

. i IK.JJI V. •'; •-' i ft;>*;«l>:W « ».» » -W 

T A Y 
idari İşler Kurulu 

SAYI:İd.İşi.Kur.1998/157-167 2^/11/1998 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

İLGİ: 22.10.1997 günlü ve B.091.TCK.01303-720-1/1516 sayılı yazınız. 

İzmit Körfez Asma Köprüsü ile Kuzey ve Güney Otoyollarının Yapımı. 
Sözleşmesi Tasarısı hakkında Birinci 

:1997/145, K:1998/277 sayılı kararı içeren 
fS^B^S^MST^S'ğ^f ait i m t i y a z Sö 

|)âlf^*%enTer2V.10-.'W98lgünlü ve E: 1997/ 
tytaj ıajş^^jfö^ kabul edilen şekli i l e İdari İşler Kurulu'nca 

"38^günTu'|e E: 1998/157. K: 1998/167 sayılı karar ve Sözleşmenin 
Kurulca kabul edilen metni ve dosya i l i ş i k te gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 

Ali OZTURK 
Başkan a. 
Genel Sekreter Yrd. 

EKLER: 
1- İdari İşler Kurulu ile Birinci 

Daire kararları ve Sözleşme. 
2- Dosya. 
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T.C. 
D A N I Ş T A Y 
İdari tşler Kurulu 
Esas No: 1998/157 
Karar No: 1998/167 

İzmit Körfez Asma Köprüsü i le Kuzey ve Güney Otoyollarının Yapımı, 
İşletilmesi ve Devir İşlerine ait İmtiyaz Sözleşmesi Tasarısının. Karayolları 
Genel Müdürlüğünün 22.10.1997 günlü ve B.091.TCK.01303-720-1/1516 sayılı 
yazısıyla, Danıştay'a gönderilmesi üzerine, Birinci Dairece verilen 23.10.1998 
günlü ve E:1997/145, K:1998/277 sayılı kararı içeren tutanak ve sözleşmenin 
Dairece kabul edilen şekli okundu. 

Gereği görüşülüp düşünüldü: 
İmtiyaz Sözleşmesinin tümü esas bakımından oybirl iğiyle kabul edilerek 

maddelerin görüşülmesine geçildi. 
Danıştay Başkanı Erol Çırakman i le üyelerden Cengiz Divaniıoğlu, Vahit 

Polatkan ve Temel Şahinoğlu'nun "Sözleşme Tasarısının 5/25 inci maddesinde 
"Kapsam değişikliği" tanımlanırken, bir kamu kuruluşunun projenin maliyetini 
artıran veya gelir kaybına neden olan herhangi bir tasarrufu halinde, 
Karayolları Genel Müdürlüğünün önleyici tedbir almaması durumunun, kapsam 
değişikliği tanımı içinde değerlendirilmesi ve Sözleşme Tasarısının 31 inci 
maddesinin (a) bendine, gelir kaybına neden olan kapsam değişikliğinin, Şirkete 
tazminat ödenmesini gerektirir bir durum olarak ilave edilmesi gerektiği" 

•yolundaki görüşlerine karşılık. 
Şirketin, bir kamu kuruluşunun tasarrufu i le zarara uğraması halinde 

Sözleşme i le Karayolları Genel Müdürlüğüne bu tasarrufu durdurmak görevinin 
verilmesi ve KGM'nin be l i r l i bir süre içinde bu tasarrufun durmasını 
sağlayamaması halinin kapsam değişikliği tanımı içinde değerlendirilmesine 
i l işk in ek bir kural getirilmesi ve bu çerçevede, Sözleşmenindi inci maddesinin 
(a) bendinde, gelir kaybına neden olan kapsam değişikliğinin Şirkete "Tazminat" 
ödenmesini gerektirir bir değişiklik yapılması, Karayolları Genel Müdürlüğünün, 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının eylemlerinden sorumlu tutulması sonucunu 
doğuracağından Sözleşme Tasarısının 5/25 inci maddesinde ve 31 inci maddenin (a) 
bendinde yeni bir düzenlemeye gidilmesine gerek bulunmadığına. Sözleşme 
Tasarısının 5/25 ve 31(a) maddelerinin aynen onanmasına oyçokluğuyla. 

Sözleşme Tasarısının 5/19 maddesinde "Bağımsız denetleyici" tanımı 
yapılırken, "yerli veya yerl i ortaklı" ibaresi kullanılmak suretiyle hizmetin 
gereklerine uygun düşmeyen ve bağımsız denetleyicinin, sadece yer l i veya yerl i 
ortaklı bağımsız mühendis veya müşavir mühendislik şirketi olması gerektiği 
sonucunu doğurabilecek bir anlatım biçimi kullanıldığı anlaşıldığından "yerli 
veya yerl i ortaklı" sözcüğünün madde metninden çıkartılarak Sözleşme Tasarısının 
5/19 uncu maddesinin "Bağımsız denetleyici:Tesisin tasarımının ve yapımının 
kontrolü için Şirketin, KGM'nin yazılı olurunu alarak görevlendirdiği bağımsız 
mühendis veya müşavir mühendislik ş i rket i " olarak yeniden düzenlenmesine 
oybirl iğiyle. 
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Sözleşme Tasarısının 24 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan, "Şirket. 
vereceği mali beyannamelerin Türkiye'deki Mali Müşavirler Odasına kayıtlı bir 
mali müşavir tarafından denetlenmesini sağlayacaktır." kuralının esasen yasal 
bir hükmün tekrarı niteliğinde bulunduğu anlaşıldığından madde metninden 
çıkartılmasına oybirliğiyle. 

Karayolları Genel Müdürlüğünce Birinci Daire Başkanlığına verilen 
3.11.1998 günlü ve B091 TCK 01303-720.1/1417 sayılı yazıda, Sözleşme Tasarısının 
31 inci maddesinin (c) bendinde, Şirkete tazminat ödenmesini gerektirir nedenler 
arasında sayılan "Mücbir sebepler sonucu, maruz kalınan gelir ve kar kaybı 
dışındaki "zararlar" tümcesinde yer alan "gelir" sözcüğünün madde metninden 
çıkartılması talep edilmekte ise de; Mücbir sebepler sonucu oluşan gelir 
kaybının Şirkete tazminat olarak ödenmesi imtiyaz sözleşmelerinin en önemli 
ilkelerinden olan "Risk İlkesine" aykırı bir uygulama sonucunu doğuracağından, 
söz konusu önerinin reddi ile Sözleşme Tasarısının 31 inci maddesinin (c) 
bendinin aynen onanmasına oybirliğiyle, 

Yine aynı yazıda, "Şirkete iş alanının 5 km. yakını içerisinde deniz 
hafriyatı dökme izni verilmemesi karşılığı maliyet artışı"mn 31 inci maddeye 
(d) bendi olarak eklenmesi istenmekte ise de; teklif verme şartnamesinde böyle 
bir koşul öngörülmediğinden, bu hususun Sözleşmeye bir madde olarak eklenmesi 
önerisinin reddine oybirliğiyle. 

Sözleşme Tasarısının 31 inci maddesinin son fıkrasında, bu madde uyarınca 
K6M tarafından ödenecek tazminatın, öncelikle nakit olarak ya da köprü kredi ile 
veya karşılıklı mutabakat sağlandığı takdirde, görev süresi uzatılarak ödeneceği 
belirtilmiş ise de; Sözleşme Tasarısının Değişiklik ve Tazminat Usullerini 
düzenleyen 3 nolu ekinin B bölümünün. Tazminat başlığı adı altındaki 1.1. 
kesiminde, "Sözleşmenin 31 inci maddesinde belirtilen bir olayın meydana gelmesi 
halinde Şirketin tazminat hakları, Şirket ve KGM'nin mutabakatı ile işletme 
süresince yapılacak bir uzatma şeklinde olabileceği" ifade edilmiştir. Madde 
metninde yer verilen "öncelikle" sözcüğü, bu madde uyarınca KGM tarafından 
ödenecek tazminatın öncelikle nakit olarak yada köprü kredi temin etmek 
suretiyle ödenmesi gerekeceği gibi bir anlama neden olabileceğinden, bu sözcüğün 
madde metninden çıkartılarak 31 inci maddenin son fıkrasının, "Bu madde uyarınca 
KGM tarafından gerekli tazminat, nakit olarak yada köprü kredi ile veya 
karşılıklı mutabakat sağlandığı takdirde, görev süresi uzatılarak ödenir." 
biçiminde yeniden düzenlenmesine oybirliğiyle., 

Danıştay Başkanı Erol Çırakman'ın "Sözleşmenin feshini düzenleyen 35 inci' 
maddede. Şirketin kusurlu olması halinde KGM'ne Sözleşmeyi feshederek teminatı 
gelir kaydetme ve o güne kadar yapılan yatırımları bedelsiz devralma hakkı 
tanınmakta ise de; 'öz kaynağın tamamıyle yatırıma harcanması ve yatırımın 
tamamlanması halinde şirketin tesisi bedelsiz olarak devretmesi hakkaniyete 
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uygun düşmeyeceğinden, KGM'nin 3.11.1998 günlü yazısında yeralan öneri 
çerçevesinde, Sözleşmenin 35 inci maddesinin (b) bendinin son fıkrasına "Ayrıca 
Şirket'e kabul edilebilen öz kaynağın fesih tarihine kadar ödenmiş temettülerin 
yeniden değerlendirilmesi yapılarak düşüldükten sonra kalan kısmı. fesih 
sırasında üçlü anlaşma hükümleri uyarınca ödenir.", kuralının eklenmesi gerektiği 
yolundaki görüşüne karşılık, 

3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 
Çerçevesine Yaptırılması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde. Yatırım ve/veya 
hizmetin belirlenen süre içerisinde projelendirilmesi, finansmanı, kurulması ve 
işletilmesinden sermaye şirketi veya yabancı şirketin sorumlu olacağı kurala 
bağlanmış, ayrıca bu şirketlerin sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi halinde, idarenin uğrayacağı zararın tazminine ilişkin hükümlere 
sözleşmede yer verileceği belirtilmiştir. Söz konusu hüküm çerçevesinde 
Yap-İşlet-Devret modeline göre işi üstlenen şirketler, şirket kusuru nedeniyle 
sözleşmenin feshi halinde tüm riskleri üstlenmek durumunda bulunduklarından 35 
inci maddeye bu yönde bir kural getirilmesine gerek olmadığına ve 35 inci 
maddenin aynen kabulüne oyçokluğuyla, 

Sözleşme Tasarısının "Alternatif yol yapılmaması ve deniz hafriyatı 
dökülmesi" başlığı altında düzenlenen 37 nci maddesine KGM'ce "KGM, araba vapuru 
ücretlerinin, geçerli köprü ücretlerinin #80 inin altında olmamasını 
sağlayacaktır." hükmünün (c) bendi olarak ilavesi istenmekte ise de; bu yönde 
bir kural ve bu kural sonucu yapılacak uygulama, mal ve hizmet piyasalarındaki 
rekabeti engelleyici bir sonuç doğuracağından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanun ile yasaklanmış bu gibi konularda sözleşmeye kural getirilmesi 
uygun görülmediğinden istemin reddine oybirliğiyle, 

Üye Muammer Oytan'ın "Sözleşmenin 39 uncu maddesinde tarafların Sözleşme 
konusu projenin yürütülmesinde çıkabilecek sorunların uyuşmazlığa dönüşmesini 
önlemek amacıyla bu konularda önlemler ve çözümler önermek ve görüş bildirmek 
üzere Ek 13'de gösterilen yöntemlerle ihtisas heyetleri oluştaracakları 
belirtilmekte; Ek 13'de ise Teknik ve Mali olmak üzere iki Komite 
oluşturulmakta; her bir Komite'ye KGM'nün, bir asıl, bir yedek-Şirketin keza bir 
asıl, bir yedek üye seçeceği; bu üyelerin de anlaşarak üçüncü bir kişiyi Başkan 
seçecekleri belirtilmektedir. 

Komitelerden her biri kendisine getirilen konuyu incelemek-araştırmak-
karşı tarafın görüşünü almak-belge istemek-özel testler ve soruşturmalar yaparak 
uzman hukukçulardan görüş almak ve Sözleşmeyi yorumlamak suretiyle, haklı ve 
haksız olan tarafın belirlenmesine, başka bir ifade ile ortaya çıkan sorunun 
çözümlenmesine dair görüşünü oluşturacaktır. 

Her ne kadar 39 uncu maddede bu Komitelerin sorunların uyuşmazlığa 
dönüşmesini önlemek amacıyla düşünüldüğü belirtilmekte ise de; Komitelerin 
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çalışma yönteminden ve bunlara verilen yetkilerden anlaşılmaktadır ki, basit bir 
görüş ayrılığında ve basit bir sorunun çözümünde arabulucu gibi yardımcı olacak 
bir heyetten söz edilmemektedir ve İdare ile Şirket yetkililerinin çözemediği, 
ihtilaf haline gelmiş uyuşmazlıkların çözümü söz konusudur. 

Böyle bir yetki ile donatılmış bir mekanizma ancak Kanunla kurulabilir. 
Nitekim 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 53-57 nci 
maddelerinde, yukarıda sözü edilen Komitelere ve bunlara verilen yetkilere 
paralellik arzeden Yüksek Hakem Kurulu sistemi Yasa ile düzenlenmiştir. 

Ayrıca Ek 13'deki hükümlerle; 
•Komiteler özel kişilerden oluşan ve hiç bir resmi yanı olmayan heyetler 

olmalarına rağmen görüşlerine karşı iptal davası açılabilecek birer kamu kurumu 
niteliğine kavuşturulmaktadırlar. 

•İştişari nitelik taşıyacağı belirtilen bu görüşlerin, yargı yoluna 
gidilmedikçe veya taraflar arasında varılan anlaşmayla iptal edilmedikçe diğer 
komite için bağlayıcı olacağı ve böylece kesin idari karar (idari işlem) 
niteliği taşımayan bu görüşlerin dava konusu yapılabileceği hükme 
bağlanmaktadır. 

•En önemlisi de bu görüşlere karşı dava açılabileceği belirtilmek 
suretiyle sözleşme eki ile yargıya görev verilmektedir. 

Bütün bu hususlar kanunla düzenlenebilecek nitelik taşıyan konulardır. 
Öte yandan sözü edilen Komite üyelerinin ne kadar süre ile seçilecekleri 

belirlenmemiş, emeklilik-isti fa veya azil dışında kaydı hayat şartıyla görev 
yapmaları sağlanmıştır. Oysa kamu yararına uygun bir hizmet verilebilmesi ve 
tarafsızlığın sağlanabilmesi için belli bir süre görevde kalma ve bu sürede azil 
edilememe statüsünün getirilmesi kamu hukukunun önem taşıyan bir ilkesidir. 

Bir sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkacak ihtilafların çözümünde 
hangi mahkemelerin yetkili olduğu bizzat sözleşmede belirtilmiş iken, bu şekilde 
Komiteler kurarak aylarca, iştişari-tarafları bağlamayacak bir görüş almak için 
zaman kaybına sebebiyet verilmesinin ve en önemlisi de ancak yasa ile 
getirilebilecek hükümlerin sözleşme eki ile getirilmesinin kamu yararına, 
Anayasa'ya ve hukuka uygun düşmediği görüşü ile anılan 39 uncu*maddenin metinden 
çıkarılması oyu ile aksine tecelli eden çoğunluk kararına katılmıyorum." 
yolundaki görüşüne karşılık, 

Sözleşmenin 39 uncu maddesinde, Teknik Heyet düzenlenirken, tarafların, 
sözleşme konusu projenin yürütülmesinde çıkabilecek sorunların uyuşmazlığa 
dönüşmesini önlemek amacıyla, bu konularda önlemler ve çözümler önermek ve görüş 
bildirmek üzere bir teknik heyet oluşturacakları belirtilmesine karşın. Sözleşme 
ekinde yer alan ve Teknik Heyetin yapısını ve işleyiş kurallarını açıklayan Ek 
13'de Teknik Heyetin, Teknik Komite ve Mali Komite olmak üzere iki komiteden 
oluşacağı öngörülmektedir. Ayrı konularda farklı Jcomiteleri görevlendirme 
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hizmetin gereklerine daha uygun olacaktır. Bu nedenle 39 uncu maddenin ilk 
fıkrasında yer alan Teknik. Heyetin, sadece bir heyetten oluşacağım ifade, eden 
"bir" sözcüğünün madde metninden çıkartılmasına ve 39 uncu maddenin ilk 
fıkrasının. "Taraflar. Sözleşme konusu projenin yürütülmesinde çıkabilecek 
sorunların uyuşmazlığa dönüşmesini önlemek amacıyla bu konularda önlemler ve 
çözümler önermek ve görüş bildirmek üzere (Ek. 13'e göre) teknik heyet 
oluşturacaklardır." biçiminde yeniden düzenlenmesine oyçokluğuyla, 

Sözleşme Tasarısının 40/g maddesinde. Sözleşmenin bütünlüğü içinde 
sözleşme ve ekleri ile 30 uncu maddede öngörülen anlaşmaların bir bütün olduğu 
belirlenmesine karşın, sözleşme ile ekleri arasında olan bir duraksamanın ortaya 
çıkması halinde uygulama biçiminin ne olacağı konusunda herhangi bir kural 
bulunmamaktadır. Sözleşme Tasarısının 40/g maddesine bu konuda ek bir kural 
getirilerek, bu maddenin "Sözleşmenin bütünü:Sözleşme ve ekleri ile 30 uncu 
maddede öngörülen anlaşmalar bir bütün olup bu Sözleşme konusuna ilişkin 
taraflar arasındaki her türlü anlayış ve mutabakat ile buna ilişkin tarafların 
haklarını, çıkarlarını, anlayışlarını ve yükümlülüklerini kapsar. Ancak, 
sözleşme ile ekleri hükümleri arasında çelişki veya yorum farklılığı olduğu 
takdirde sözleşme hükümleri esas alınır." biçiminde yeniden düzenlenmesine 
oybirliğiyle. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 3.11.1998 günlü yazısında, Sözleşme 
Tasarısının 40/j maddesinde. Sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra mevzuatta 
meydana gelebilecek değişikliklerin tarafları etkileyen hükümlerinin sözleşmeye 
yansıtılacağı esası getirilirken, mevzuat değişikliğinin doğal sonucu olarak 
uluslararası tahkime gidilmesine olanak sağlayan bir düzenlemeye yer verilmediği 
belirtilmiş ve Sözleşme Tasarısının 40/j maddesine, "Diğer kanunların cevaz 
vermeleri zamanında ve halinde ihtilafların çözümünde taraflar milletlerarası 
tahkimi kabul edeceklerdir." kuralının eklenmesi gerektiği ileri sürülmüş ise 
de, Birinci Daire kararının 11 inci maddesinde açıklanan gerekçeler çerçevesinde 
40/j maddesinde bu yönde bir düzenlemeye gidilmesinin mümkün bulunmadığına 
oybirliğiyle, 

Sözleşme Tasarısının tümünün düzeltilmiş olarak kabulüne oybirliğiyle 
10.11.1998 gününde karar verildi. 

Danıştay Başkanı 2.Daire Başkam 1.Daire Başkam Üye 
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Uye 
Ahmet ÇÛİAKOĞLU 

Üye 
Yurdakul GÜNÇER 

Üye 
YDksel/TAŞKJN MuamnMöYTAN 

Uye 
Gönül ÖNBİLGİN 

(Bulunmadı) 

$&/' Üye Üye 
TajjgeTİÇÖLAŞAN ACengiz DİVANLIOĞLU Bekir AKSOYLU 

(Bulunmadı) 

Üye 
Kamuran ERBUGA 
*\. (LA» * -W**NJ *•—-s 

jtee / Üye / / Üye Üye 
N.DoğaTw^OĞİU 0.Temel SAHİflOĞL^/H.Gündüz HAŞTEMOGLU Mustafa İ lhan DİNÇ 

Üye 
Yılmaz ÇİMEN 

(Bulunmadı) 

Üye 
A.Şahver KOBAL 
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T.C. 

D A N I Ş T A Y 
İdari İşler Kurulu 
Esas No: 1998/157 
Karar No: 1998/167 

İZMİT KÖRFEZ ASMA KÖPRÜSÜ İLE KUZEY VE GÜNEY 
OTOYOLLARININ YAPIMI, İŞLETİLMESİ VE DEVİR İŞLERİNE AİT 

İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ 

3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 
Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun uyarınca Karayolları Genel Müdürlüğü 
ile Kvaerner Corporate Development Limited, Ishıkawajima- Harima Heavy 
Industries Co.Ltd.,Itochu Corporation,Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş., Marubeni 
Corporation, Mitsubishi Heavy Co.Ltd., NKK Corporation'dan oluşan 
Anglo-Japanese- Turkish Konsorsiyumu arasında İzmit Körfez Asma Köprüsü ile 
Kuzey, ve Güney Otoyollarının yapımı, işletilmesi ve devir işlerinin 
gerçekleştirilmesi aşağıdaki koşullarla kararlaştırılmıştır. 

Taraflar 
Madde 1- Bu Sözleşmenin tarafları, Karayolları Genel Müdürlüğü ile 

Kvaerner Corporate Development Limited, Ishıkawajima-Harima Heavy Industries Co. 
Ltd., Itochu Corporation, Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş., Marubeni Corporation, 
Mitsubishi Heavy Co.Ltd., NKK Corporation'dan oluşan Anglo-Japanese- Turkish 
Konsorsiyumudur. 

Sözleşmenin konusu 
Madde 2- Sözleşmenin konusu, İzmit Körfez geçişini sağlamak amacıyla 

İzmit Körfezi Asma Köprüsü ile Kuzey Otoyolu (Anadolu/Otoyolu-Dilovası ayırımı), 
Güney Otoyolu (Orhangazi Otoyolu) ve ilgili tesis ve müştemilatının tasarımı, 
finansmanının sağlanması, yapımı, bakımı, onarımı, işletilmesi ve Sözleşme 
süresi sonunda Karayolları Genel Müdürlüğüne devredilmesi olup, proje aşağıdaki 
aşamalardan oluşmaktadır: 

I. A- Kuzey Otoyolu: 
a) Anadolu Otoyolu 0-4 üzerinde (II) kavşağından (kavşak dahil) başlayıp. 

Körfez Köprüsünün kuzey ankrajına kadar (yaklaşık Km:4+093) devam eden 2x3 
şeritli otoyol kesimi, 

b) 2x2 şeritli olan mevcut 0-4 otoyolunun mevcut Gebze Kavşağı ile (II) 
kavşağı arasındaki kesiminin 2x4 şeritli olarak genişletilmesi, 

c) Mevcut 0-4 Otoyoluna Dilovası Kavşağı ile (II) kavşağı arasında batı 
istikametinde tırmanma şeridi ilavesi, 

B- Köprü : 
a) Kuzey ankrajından başlayar^te*-'İ-zmjt Körfez geçişini sağlayan 2x3 

ş e r i t l i , yaklaşık 2808 m. uzug^un^âllfyasma köprü i le güney ankrajından 
itibaren yaklaşık km: 8+449'a ka|fâ|/|aey^ra^enJJ<3 şer i t l i yaklaşık 1566 m. 
(uzunluğunda) yaklaşım viyadüğüi' &f| }&i<^*Yi$ 
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b) Yaklaşık km: 8+449'dan itibaren mevcut D 130 Devlet yolu üzerindeki 

(12) kavşağına (kavşak dahil) kadar devam eden yaklaşık 3.5 km.lik 2x3 şeritli 
otoyol kesimi, 

II. Güney Otoyolu: 
D 130 Devlet yolu üzerinde yapılacak (12) kavşağından başlayan ve D 575 

Devlet yolu üzerindeki (13) kavşağına (kavşak dahil) kadar devam eden yaklaşık 
uzunluğu 30 km olan 2x3 şeritli otoyol kesimi. 

Yeni şirket kurulması 
'Madde 3- Sözleşmenin konusunu •oluşturan işlerin gerçekleştirilmesi 

amacıyla Sözleşmenin imzalanmasını izleyen üç ay içinde Anglo-Japanese-Turkish 
Konsorsiyumunca ana sözleşmesi KGM'ce onaylanacak yeni bir şirket kurulacaktır. 

Kurulacak olan şirketin tescil ve ilam ile Anglo-Japanese-Turkısh 
Konsorsiyum'unun Sözleşmeyle üstlendiği bütün hak ve yükümlülükler bu şirkete 
devredilmiş sayılır. 

Sözleşmenin süresi 
Madde 4- Sözleşmenin süresi, öngörülen süre uzatma veya kısaltma halleri 

saklı kalmak kaydıyla 27 yıl olup, aşağıda belirtilen birinci aşama yapım 
süresinin ve işletme süresinin toplamına eşittir. Ancak, (c) bendinde öngörülen 
Dünya Bankası kısmi risk garantisinin verilmesi durumunda 26 yıl olarak 
uygulanacaktır. 

a) Birinci aşama yapım süresi; Kuzey Otoyolu/.ve Köprünün tasarım süresi 
de dahil olmak üzere, Şirkete yer tesliminden itibaren 4 yıl 1 ay (49 ay)'dır. 

b) İkinci aşama yapım süresi; Güney Otoyolunun yapımı, köprü trafiği 
yıllık ortalaması 50.000 araç/güne ulaştığı tarihten itibaren başlayarak en 
fazla 3 yıl 6 aydır. 

c) İşletme süresi; birinci aşama işletme tarihinden itibaren başlayan ve 
aşağıdakilerden kısa olanıdır: 

•22 yıl 11 ay veya 
•Köprüden geçen araba eşdeğer sayısının 844.250.000.- (sekizyüz 

kırkdörtmilyonikiyüzellibin) sayısına ulaştığı tarihten 3 yıl sonra. 
Ancak Hazinenin başvurusu üzerine yürürlük tarihinden önce proje için en 

az 200.000.000 (ikiyüzmilyon) ABD Dolarlık bir Dünya Bankası kısmi risk 
garantisinin verilmesi durumunda 22 yıl 11 aylık süre, 21 yıl 11 ay olarak 
uygulanacaktır. 

İkinci aşamada yapılan işi erİD:~4^etme süresi de bu tarihte sona 
erecektir. ,^<'i> r v \ 

d) Sözleşmede belirtilen t]âll£r (k_§4joda-5ö2.1 eşme süresi uzatılmayacaktır. 
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Tanımlar ve kısaltmalar 
Madde 5- Sözleşmede yer alan; 
1) KGM :Karayolları Genel Müdürlüğü . 
2) Şirket :Kvaerner Corporate Development Limited, Ishıkawajima-

Harima Heavly Industries Co.Ltd.,Itochu Corporation,Enka 
İnşaat ve Sanayi A.Ş., Marubeni Corporation, Mitsubishi 
Heavy Co.Ltd.. NKK Corporation'dan oluşan Anglo-Japanese-
Turkish Konsorsiyum'u, 

3) Sözleşme :KGM ile Şirket arasında imzalanan bu Sözleşme ve ekleri. 
4) Hazine :Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 
5) Proje :Birinci ve ikinci aşama tesisin tasarımı, yapımı, 

finansmanı, işletilmesi, onarımı, yönetimi ve bakımı ile 
KGM bakım işlerinin tasarımı, yapımı ve finansmanı ve 
kalıcı işlerin bu Sözleşmeye uygun olarak devri, 

6) Sözleşme dokümanları:Sözleşme, teknik gerekler, işletme, bakım ve 
onarım standartları, devir standartları ve Sözleşmenin 
diğer ekleri, 

7) Tesis :Şirketin Sözleşme dokümanları gereğince projelendirip, 
finansmanını sağlayarak, yapım, • bakım ve onarımı, 
işletilmesi ve devrini üstlendiği Köprü, Kuzey ve Güney 
Otoyolu ile bütün ilgili tesis/.ve müştemilat, 

8) Köprü :Madde 2-I-B kapsamında yapılacak İzmit Körfez Geçişi 
9) Kuzey Otoyolu:Madde 2-I-A'da tanımlanan bölüm, 
10) Güney Otoyolu:Madde 2-II de tanımlanan Orhangazi Otoyolu, 
11) Birinci aşama: Köprü ve Kuzey Otoyolu veya bunlara ilişkin olan 

aşama, 
12) İkinci aşama : Güney Otoyolu ve buna ilişkin olan aşama, 
13) Bakım belgesi:Yapım işlerinin kabulü sırasında tesbit edilen eksik 

ve kusurların giderilmesinden sonra düzenlenen kesin 
kabul niteliğindeki belge, 

14) Bakım süresi:Bakım belgesi verilmeden önce işlerin (KGM bakım 
işlerinin) her bir aşamasına ilişkin olarak işletme 
tarihinden itibaren bir yıllık süre. 

15) İşletme süresi:İşletme tarihinden başlayıp Köprü, Otoyol ve ilgili 
tesislerin KGM'ye devrine kadar devam eden süre, 

~ :% 
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16) Kalite planları:Şirket tarafından İSO 9001'e göre geliştirilen ve 
KGM'ye onay için verilen projenin tasarımı, yapımı ve 
işletilmesine ilişkin kalite planları, 

17)Araba eşdeğeri:Köprüyü,ücret ödeyerek kullanan her bir araçtan alınan 
başlangıç geçiş ücretinin, otomobillere uygulanan 
başlangıç geçiş ücretine bölünmesi sonucu ortaya çıkan 
sayı, 

18) Yüklenici : İşlerin bir kısmının veya tümünün tasarlanması ve 
yapılması için KGM onayından sonra Şirket'in 
görevlendirdiği yapım şirketi veya yapım şirketleri, 

19)Bağımsız denetleyici:Tesisin tasarımının ve yapımının kontrolü için 
Şirketin, KGM/nin yazılı olurunu alarak görevlendirdiği 
bağımsız mühendis veya müşavir mühendislik şirketi, 

20) İşletmeci :Tesisin bakım, onarım ve işletilmesi amacıyla Şirket 
tarafından görevlendirilen işletmeci firma veya firmalar, 

21) İşletme bakım ve onarım standartları: Ek-8'de belirtilen, tesisin 
işletilmesi,- bakımı ve onarımı için gerekli şartnameler, 
performans standartları ve diğer şartlar, 

22) Teknik gerekler:Köprü, Kuzey Otoyolu ve Güney Otoyolu'nun tasarım ve 
yapımına ilişkin olan ve Ete-1*de gösterilen teknik 
şartnameler ile gerekler, 

23) Kalıcı işler: KGM bakım işleri dışında. Sözleşme uyarınca, 
tasarım, finansman, yapım, işletme, bakım, onarım ve 
devri yapılacak olan Köprü, Kuzey Otoyolu ve Güney 
Otoyolu ile üzerlerindeki tüm bağlantılı (Devir 
işlemlerinde değinilen sair fiziki mallar da dahil) 
tesisler, 

24) KGM bakım işleri: Madde 2.A (b) ve 2.A (c)'de anılan işler; 2.A (a)' 
da anılan kavşak; Kuzey Otoyolu'nun km: 1+820 şenajına 
kadar olan bölümü; mevcut yolların Kuzey Otoyolu ve/veya 
Güney Otoyolunun üstünden veya altından geçmesini 
sağlamak için yapılan her türlü diğer işler, (Bunların 
işletmesi ve bakımı KGM tarafından yapılacak, bunlar 
Şirketin mülkü olmayacak ve kabulden sonra bunların 
herhangi bir bölümüne ilişkin olarak hiç bir hakkı veya 
yükümlülüğü kalmayacaktır.) 

Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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25) Kapsam değişikliği: Yapım süresi ve işletme süresi içerisinde; 
1. Değişiklik emri veya önceden veya sonradan onaylı 
değişiklik talebi, 
2. KGM'nin programa uygun olarak arazilerin herhangi bir 
kısmını Şirket'in yararlanabileceği hale getirmekte veya 
getirtmekte gecikmesi. 
3. Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatta ve/veya teknik 
şartnameler ile standartlarda ve/veya alınabilecek karar, 
tedbir ve tasarruflarda değişiklik, 

26) Değişiklik emri: Tesiste, teknik gereklerde, işletme, bakım ve 
onarım standartlarında, devir standartlarında, veya 
kalite planında bir revizyon yapılması; tesise, teknik 
gereklere, işletme, bakım ve onarım standartlarına, devir 
standartlarına veya kalite planına, bunlar için 
öngörülenlere ek olarak yeni bir iş veya malzeme ilave 
edilmesi; işlerin tamamının veya herhangi bir kısmının 
veya Şirket tarafından bu Sözleşme tahtında ifa edilecek 
hizmetlerin boyutlarının, karakterinin, miktarının, 
kalitesinin, tanımının, yerinin veya konumunun 
değiştirilmesi talimatını Şirkete veren yazılı KGM emri, 

27) Değişiklik talebi: Teknik gereklerde, işletme, bakım ve onarım 
standartlarında, devir standartlarında veya kalite 
planında, programda bir revizyon yapılması; tesise, 
teknik gereklere, işletme, bakım ve onarım 
standartlarına, devir standartlarına veya kalite planına, 
tesiste bunlar için öngörülenlere ek olarak yeni bir iş 
veya malzeme ilave etmek; işlerin veya Şirket tarafından 
sağlanacak hizmetlerin tamamının veya herhangi bir 
kısmının boyutlarını, karakterini., miktarım, tanımını 
veya konumunu veya kalitesini değiştirmek amacı ile KGM 
tarafından önceden onaylanmak üzere veya KGM tarafından 
önceden onaylanmamış olan ancak, Şirketin yukarıda 
öngörülen bir revizyon çerçevesinde aciliyete binaen 
yaptığı işlemi KGM uygun gördüğü takdirde sonradan 

-««w*, onaylaması için Şirket tarafından hazırlanan, 

ji ÖF AikC^r\-î) 
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değişiklik ve tazminat usulleri çerçevesinde KGM 
tarafından onaylanmadıkça uygulanamayacak olan yazılı 
talep, 

28) Değişiklik ve tazminat usulleri: Sözleşme kapsamında tarafların 
birbirine ödeyeceği tazminat ve maliyet artışlarında 
izlenecek usuller. 

29) Ozkaynak : Birinci ve İkinci aşama yatırım tutarlarının * 20'sinden 
az olmamak üzere sermaye, ilgili zamanda izin verildiği 
ölçüde yeniden değerlendirme fonları. Türk Ticaret 
Kanunu'nun 466 ncı Maddesinde öngörülen yedek akçeler ve 
dağıtılmamış kar. 

30) Kabul edilebilir ozkaynak: Finansman özetine uygun olarak birinci 
aşamaya konulacak olan özkaynağın azami miktarı kadar 
meblağda işlerin birinci aşamasının finansmanı ve 
yapımını gerçekleştirmek için Şirkete konulan ozkaynak 
ile Şirketin ikinci aşama işlerin finansmanı ve yapımını 
gerçekleştirmek için kullandığı finansman özetine uygun 
olarak ikinci aşamaya konulacak olan özkaynağın azami 
miktarı kadar olan meblağda her türlü ozkaynak ve bir 
kapsam değişikliği sonucu konulması veya kullanılması 
talep edilen bunlardan başka herhangi bir ozkaynak. 
(Kabul edilebilir özkaynağa Şirket kusurunun sonuçlarını 
telafi etmek için Şirkete konulan ozkaynak dahil 
olmayacaktır). 

31) Kredi : Proje'nin finansmanı amacıyla ya da onunla bağlantılı 
olarak Şirket'in Ana Kredi Vereni er'e herhangi bir 
zamanda borçlu olduğu miktarlar ile Şirket'in finansman 
dokümanları çerçevesinde ödemekle yükümlü olduğu ana 
para, faiz,temerrüt faizi, erken ödeme cezaları, taahhüt 
komisyonu, harç!ar,tazminatı ar, krediden vazgeçme 
masrafları, hedging işlemlerini kapama masrafları ve 
diğer masraflar, 

32) Köprü kredi-.Sözleşmede gösterilen haller ile mücbir sebepler 
nedeniyle ortaya çıkan zararların' karşılanması amacıyla 
Şirkete fonlar ya da diğer uluslararası mali kuruluşlar 
tarafından veya Şirketin girişimiyle yabancı finansman 

,.^!^ r* "^v. kuruluşlarından temin edilecek ve faiz ve geri ödemeleri 
,,,, * ^."-l'^ı^Şirketce gerçekleştirilecek kısmen veya tamamen Hazine 
/• v' & 7 ' V V A A S & 'garanti sini haiz tali kredi, 
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33) Libor : Belirleme tarihinde, (Londra saati ile) sabah saat 
11:00'de REUTERS LİBOR SAYFASI'nda belirtilen. Londra 
Bankalararası teklif edilen altı aylık ABD Doları faiz 
oram. 

34) Finansman dokümanları: İkraz ve kredi anlaşmaları, tahviller. 
senetler, bonolar, teminat anlaşmaları. karşı 
tazminatlar, ortak koşulları gösterir anlaşmalar, 
garantiler, alacak!ilararası anlaşmalar, teminat 
senetleri ve projenin veya onun herhangi bir bölümünün 
finansmanına (yeniden finansman dahil) dair diğer 
dokümanları, 

35) Finansman özeti: Sözleşme kapsamındaki işleri ve hizmetleri 
gerçekleştirmek üzere öngörülen (işin tümüne ve her bir 
aşamasına ait özkaynak temettü oranı, net gelir ve 
işletme, bakım ve onarım maliyetleri dahil) temel 
finansal bilgi ve belgeler, 

36) Ana kredi vereni er:Finansman dokümünlan uyarınca proje için Şirkete 
kaynak ve/veya garantiler veya diğer mali destek sağlayan 
bankalar veya finansman kuruluşları ve diğer kişiler 
(hissedarlar ve Hazine hariç) ile bunların her birinin 
halefleri ve bunlardan temellük5 edenler, 

37) Üçlü anlaşma:Taraflar ile ana kredi verenler ve kredilerin geri 
ödenmemiş kısmını üstlenecek kamu kuruluşu arasında 
imzalanacak anlaşma, 

38) Hazine garantisi: Hazine tarafından 3996 sayılı Kanun hükümleri 
çerçevesinde sağlanacak garanti, 

39) Gerekli izinler: Ek-14'de anılanlar da dahil olmak üzere proje için 
gerekli olan (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Yüksek 
Planlama Kurulu onayları ile Danıştay incelemesi 
haricinde kalan) izinler, onaylar, ruhsatlar. 
muvafakati ar ve yetkiler, 
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Yatırım tutarı 
Madde 6- Kuzey Otoyolu ve Köprüden ibaret olan bir inci aşama işlerin 

tasarım ve yapımı için yatırım tutarı 863.057.000 (sekizyüzaltmışüçmilyonelli-
yedibin) ABD Doları; Güney Otoyolundan oluşan ikinci aşama işler in tasarım ve 
yapımı için yatırım tutarı 550.000.000 (beşyüzellimilyon) ABD Dolarıdır. 

Kamulaştırma 
Madde 7- Şirket, yapım ve işletme yükümlülüklerini yerine getirebilmesi 

iç in gerekli kamulaştırma taleplerini KGM'ye bildirecektir. Talep edilen 
arazinin sınırlarını gösteren tam ayrınt ı l ı arazi tanımları, arazi mülkiyeti ve 
•koordinatlı planlar i le b i r l ik te verilecek olan kamulaştırma programı, KGM'ye 
arazinin önerilen iş programına göre kullanım tarihinden a l t ı ay önce 
ulaşacaktır. 

Kamulaştırma KGM tarafından yapılacaktır. Şirket 30.000.000 (otuzmilyon) 
ABD Dolarına kadar olan kamulaştırma bedel ve masraflarını ödeyecektir. Bu 
miktarın üzerindeki kamulaştırma bedel ve masrafları KGM tarafından ödenecektir. 

Şirket, KGM'ye kamulaştırılan taşınmazlarla i l g i l i olarak kamulaştırma 
programında bel i r t i len miktarda ve söz konusu kamulaştırma bedel ve masraflarını 
geçtiği oranda arazi kullanım bedeli ödeyecektir. Şirket bu 
bedel ve masrafları kamulaştırma programına uygun olarak ödeyecek ve KGM 
tarafından belirlenen miktar, KGM'nin bildiriminde'belirt i len bir bloke banka 
hesabına kamulaştırma programına uygun olarak yatırılacaktır. 

KGM, kamulaştırılan yerler i le iş ler in yapımı için gerekli (deniz yatağı 
dahil) kullanım alanlarının geçit hakları, i r t i faklar ve mülkiyetin gayri ayni 
haklarına ait işlemleri yaptırarak kendi üzerine alacak ve Sözleşme süresi 
sonuna kadar Şirketin kullanımına tahsis edecektir. 

Tasarım ve yapım i lkeler i 
Madde 8-a) Şirket, iş ler in tasarımında, benzer nitel ikteki ve kapsamdaki 

işlerde deneyimli, profesyonel vasıflara, ehliyete ve donanıma sahip bir 
tasarımcıdan beklenen tüm beceri ve özeni gösterecektir. 

b) Şirket, iş ler in teknik gereklere, kalite planına, Türkiye'de projeye 
uygulanabilecek finansman dokümanlarına, mevzuata ve KGM ve Şirket tarafından 
kabul gören diğer uluslararası standartlar, şartnameler, kurallar ve ilkelere 
uygun olarak tasarlanmasından, yapımısduR^njmlu olacaktır. 
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c) İşler, teknik gerekler ve ayrıntılı tasarımla ve bu hususta üzerinde 
anlaşmaya varıldığı tarihte mevcut diğer uluslararası standartlarla tutarlı 
olacak ve bunlara uygun biçimde yapılacaktır. İşler, ayrıca kanıtlanmış güncel 
teknikler kullanılarak, tasarlanıp yapılacaktır. 

d) Kalıcı işlerin her yerinde yeni mallar ve malzemeler kullanılacak, 
kusurlu veya eksik olduğu ya da doğru mühendislik tekniğine uygun olmadığı genel 
olarak bilinen hiçbir mal veya malzeme Şirket veya onun hesabına hareket edenler 
tarafından öngörülmeyecek, seçilmeyecek veya kullanılmayacaktır. 

e) Şirket, malzemelerin uygun bir biçimde taşınmasını, tasarrufunu, 
kullanılmasını, saklanmasını ve gerekli servis yollarını sağlayacaktır. 

f) Şirket işlerin yapımı için su, elektrik ve haberleşmeyi sağlayacaktır. 

Yapımın başlaması 
Madde 9- Şirket, iş programında belirtilen işlerin herhangi bir kısmının 

yapımına, tasarımın inceleme ve onay usulü uyarınca bağımsız denetleyici ve KGM 
tarafından onaylanmasından ve yer teslimi yapıldıktan sonra başlayacaktır. 

İş programı 
Madde 10- Şirket, yer tesliminden itibaren otuz gün içinde 

CPM-Zaman-Mahal prensiplerine dayanan aylık esasa göre düzenlenecek bir iş 
programını KGM'ye ve bağımsız denetleyiciye verecektir. 

Şirket, KGM tarafından ileri sürülen program ile ilgili görüş ve 
önerileri değerlendirecek, iş programındaki önemli faaliyetlerde herhangi bir 
değişiklik olması halinde, bu değişikliklerin bir kopyasını on gün içinde KGM'ye 
ve bağımsız denetleyiciye verecektir. 

Rapor verme 
Madde 11- Şirket, yapım süresi boyunca KGM'ye her ayın sonundan itibaren 

otuz gün içinde Ek-7 de belirtilen şekilde aşağıdaki hususları içeren rapor 
verecektir: 

a) İlgili dönem içindeki faaliyetlerini, işlerini ve önemli olayları 
gösterir bir özet, 

b) İş programında belirtilen tahmini ilerleme ile o güne kadarki 
ilerlemenin karşılaştırılması, 

c) İlgili dönem süresince yapılan taşeronluk anlaşmalarının bir özeti, 
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d) İlgili dönem içinde üzerinde anlaşmaya varılan teknik gereklerde fiili 
veya gerçekleşmesi muhtemel tüm sapmalar. 

e) Bu dönem boyunca yapılması istenilen her değişikliğin ayrıntıları, 
f) Bağımsız denetleyicilerle olan anlaşmazlıklar ve bu anlaşmazlıkların 

çözümü için yapılan girişimler, 
g) Şirketin ilgili dönemdeki iş ve mali durumu (aylık geçici mizan 

dahil) hakkında bilgi. 

Yapım süresinin uzatılması 
Madde 12- A- Herhangi bir kapsam değişikliği, işin askıya alınması, 

mücbir sebep olayı veya KGM'nin Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi yahut Sözleşmede öngörülen izinlerin Şirketin kusuru dışında bir 
nedenle alınamaması veya alınmasının gecikmesi, tesise -21.madde uyarınca el 
konulması ya da 407 c maddede belirtilen bir olayın ortaya çıkması sonucu, 
ilgili planlanmış tamamlanma tarihinin gecikmesi halinde, Şirket, durumun ortaya 
çıkmasını izleyen yirmisekiz gün içinde aşağıdaki bilgileri içeren yazılı 
bildirimde bulunacak ve süre uzatımı isteyebilecektir: 

a) İş programında ve planlanmış tamamlanma tarihinde yapılacak değişiklik 
önerilerine ilişkin beyan, 

b) Geciktirmeyi doğuran süre uzatımına ilişkin ayrıntılar, 
c) Gecikmelerin sonuçlarını ortadan kaldırmak için Şirketin yapılmasını 

önereceği önlemlerin ayrıntıları. 
KGM, birinci fıkrada belirtilen bilgileri aldıktan sonra, Şirket~an 

konuya ilişkin ayrıntılı yeni bilgiler isteyebilecek ve Şirketin iş alanı da 
dahil her türlü incelemeyi yapabilecektir. 

Süre uzatımına neden olan olayın Şirket'in programım gerçekleştirmesinde 
etkin olması ve kayıp zamanın program çerçevesinde kabul tarihine kadar telafi 
edilmeyecek olduğunun KGM'ce kabul edilmesi koşuluyla Şirketçe revı'ze edilmiş 
son tarih, ilgili aşamanın tamamlanma tarihi olur. 

Şirket tarafından talep edilen süre uzatımı KGM tarafından kabul 
edilmezse Şirket, konunun 39.maddede belirtilen usule göre çözümlenmesini 
isteyebilir. 

B- Şirket, kendi kusuruyla. işlerin herhangi bir aşamasının yapımında iş 
programının gerisinde kalacak olursa ve/veya ilgili tamamlanma tarihinde 
gecikirse, sözkonusu durumun ortaya çıkmasını izleyen yirmisekiz günlük süre 
içinde KGM'ye süre uzatımını gerektiren ve aşağıdaki hususları içeren tam ve 
ayrıntılı bildirimde bulunacaktı'" 
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a) İş programında ve planlanmış tamamlanma tarihinde yapılacak değişiklik 
önerilerine ilişkin beyan, 

b) Gecikmeyi doğuran süre uzatımına ilişkin ayrıntılar, 
c) Bu gecikmelerin sonuçlarını ortadan kaldırmak için Şirketin 

yapılmasını önereceği önlemlerin ayrıntıları. 
İlgili planlanmış tamamlanma tarihi, Şirket'in bu bildirimi üzerine altı 

ayı geçmemek kaydıyla beyan edilen süre kadar uzatılacaktır. Çakışan süre 
uzatımlarında uzun olan süre uzatımı ile yetinilir. Yapım süresinde Şirketin 
kusuru neticesinde bir uzatım meydana gelirse, bu uzatımın sonucu olarak, 
işletme süresi (ikinci aşama sözkonusu ise, ikinci aşama işletme tarihinden 
işletme süresinin sonuna kadar olan süre) ilgili işletme tarihindeki gecikme 
miktarı kadar indirilecektir. 

Yüklenici 
Madde 13- Şirket, işlerin bir kısmının veya tümünün tasarımında veya 

yapımında KGM'nin onayı i le yüklenici olarak inşaat şirketleri 
görevlendirebilir. Şirket, yüklenici i le yapacağı her bir aşama işlerine i l i şk in 
taşeron anlaşmalarının üçer suretini i l g i l i aşama yapım başlama tarihinden en az 
bir ay önce KGM'ye verecek ve onayım alacaktır. Şirket bu anlaşmaların 
hükümlerinde KGM'nin ön izni olmadan düzeltme, ekleme ve değişiklik 
yapmayacaktır. Ön izinden sonra yapılan değişikliklerin üçer sureti KGM'ye 
bi ld i r i lecekt i r . 

Şirket, yüklenicinin i l g i l i tasarım, yapım, test ve işletmeye alma 
yükümlülüklerini teknik gerekler, Tasarım ve Yapım Anlaşması, Bağımsız Denetim 
Anlaşması i le Sözleşmenin diğer hükümleri uyarınca yerine getirilmesini 
sağlayacaktır. 

Yüklenici, yükümlülüklerini, KGM'nin yazılı izni olmadan Tasarım ve Yapım 
Anlaşmasında tanımlanandan başka bir yolla taşerona vermeyecektir. 

Yükleniciler, taşeron anlaşmalarında. bu anlaşmalardan doğan 
menfaatlerini veya çıkarlarını KGM'nin ön izni olmadan başkasına temlik 
etmeyecekleri konusunda taahhütte bulunacaklar ve Şirket de yüklenicilerin bu 
taahhütlere uymalarını sağlamak üzere gereken tüm önlemleri alacaktır. 

Şirket, yüklenici tarafından yapılan 10.000.000 (onmilyon) ABD Doları ve 
daha yukarı tutardaki taşeronluk sözleşmelerine i l i şk in olarak önerdiği herhangi 
bir taşeron ismini, sözkonusu taşeronluk sözleşmesinin taslağını KGM'ye verecek 
ve onay alacaktır. Bu talebin 21 gün-riçemsinde yazılı olarak reddedil memesi 

fc ifâ Û 
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halinde de onay verilmiş addolunacaktır. Taşerona onay verilmesi KGM'ce yazılı 
olarak reddedilirse, bu durum Şirketin istemi üzerine birlikte 
değerlendirilecektir. Şirket ilgili taşeronluk sözleşmesine ait KGM'nin onayım 
almak için gerekli bilgi ve belgeleri vererek KGM'nin uygun görmesi halinde 
taşeronluk sözleşmesinde gerekli değişiklikleri yapabilecektir. 

Şirket, yüklenici tarafından yapılan 10.000.000 (onmilyon) ABD Doları ve 
daha yukarı tutardaki taşeronluk sözleşmelerine ilişkin dokümanları tam ve doğru 
olarak üç takım halinde bu sözleşmelerin akdedilmesini izleyen on gün içinde 
KGM'ye verecektir. Bu talebin 21 gün içerisinde yazılı olarak reddedilmemesi 
halinde de onay verilmiş addolunacaktır. 

Şirket, KGM'nin iznini almadan Tasarım ve Yapım Anlaşmasına veya 
yüklenicinin çalışmasına son vermeyecek veya sözkonusu anlaşma yerine başka bir 
anlaşmaya girmeyecektir. 

Bağımsız denetleyici 
Madde 14- A- KGM onayı ile Şirket, tasarım ve yapım aşamalarının tümü 

için tek bir bağımsız denetleyici görevlendirebileceği gibi her aşama veya her 
iş için de ayrı ayrı bağımsız denetleyici görevlendirebilecektir. 

Bağımsız denetleyicinin hizmet bedeli Şirket tarafından ödenecek, bunun 
dışında Şirketle doğrudan veya dolaylı herhangi bir menfaat ilişkisi 
olmayacaktır. 

Şirket, bağımsız denetleyici ile yapacağı anlaşmaların üçer kopyasını 
ilgili aşama yapım başlama tarihinden en az bir ay önce KGM'ye verecek ve 
onayım alacaktır. Şirket bu anlaşmaların hükümlerinde KGM'nin ön izni olmadan 
düzeltme, ekleme ve değişiklik yapmayacaktır. 

Şirket, KGM'nin yazılı izni olmadan, bağımsız denetleyicinin iş 
bağlantısına son veremeyecek, kimliğinde bir değişikliğe gidemeyecek ve 
yükümlülüklerinden hiçbirini başkasına devredemeyecektir. 

B- Bağımsız denetleyicilerin görevleri aşağıda gösterilmiştir: 
a) Tasarım denetleyicisi: İşin tasarımını denetlemek ve tasarımın teknik 

gereklere, Sözleşme hükümlerine ve eklerine uygun olmasını sağlamak, 
b) Yapım denetleyicisi: İşlerin yapımla ilgili teknik şartnamelere ve bu 

Sözleşme ve ekleri hükümlerine uygun olarak yapılması, test edilmesi ile 
işletmeye alınmasını sağlamak. 



- 2 1 8 -

C- Tasarım ve yapım bağımsız denetleyicileri denetim 
anlaşmalarını ihlal ederlerse, Şirket, durumu KGM'ye bildirecek ve KGM'nin 
görüşünü alarak Bağımsız Denetim Anlaşmasında . öngörülen yaptırımı 
uygulayacaktır. 

Kesin teminat 
Madde 15- a) Şirket birinci aşama yatırım tutarı 863.057.000.(sekizyüz 

altnnşüçmilyonelTiyedibin)-ABD Doları ile ikinci aşama yatırım tutarı 
550.000.000.- (Beşyüzellimi İyon) ABD Doları'nın toplamının * 05'(Bindebeş)'i 
tutarında 7.065.285.(yedimilyonaltmışbeşbinikiyüzseksenbeş)-ABD Doları kesin 
teminatı KGM'ye verecektir. Yatırım tutarı arttığı oranda artışın yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde kesin teminat bedeli artırılacaktır. 
Kesin teminat. Maliye Bakanlığının belirlediği bankaların vereceği süresiz veya 
kendiliğinden yenilenebilir teminat mektubu niteliğinde olacaktır. 

b) Kesin teminat mektubu, lehdarının KGM olduğunu belirtecek, Şirket'in 
bu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin ifası ile ilgili her türlü hususu etraflı 
olarak kapsayacaktır. Kesin teminatın ilk % 30.54 (yüzdeotuznoktaellidört)'ü 
birinci aşama kabul belgesinin verilmesinden iki yıl sonra ilgili bakım 
belgesinin verilmesi koşuluyla, KGM tarafından Şirket'e iade edilecektir. Kesin 
teminatın ilk verilen miktarından sonraki % 19.46'(yüzdeondokuznoktakırkaltı)sı 
ikinci aşama kabul belgesinin verilmesinden iki yıl sonra KGM tarafından Şirkete 
iade edilecektir. Kesin teminatın kalan kısmı ise işletme süresi sonunda, devir 
belgesinin verilmesini müteakip ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü 
ilişiksiz belgesinin ibrazı kaydı ile iade edilecektir. 

Finansman 
Madde 16- a) Sözleşme süresi içinde Sözleşme yapma giderleriyle bu 

dönemlerde tahakkuk edecek vergi, resim ve harç gibi maliyetler de dahil her 
türlü finansman, (nakdi tazminat veya köprü krediler hariç) Şirketçe özkaynak ve 
kredi olarak sağlanacaktır. Şirket kredilerin anapara ve faiz ödemelerinden 
sorumlu olacaktır. 

b) Şirketin, Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği yatırım ve hizmetler 
için getireceği özkaynak, yatırım tutarının % 20'sinden az olamaz. 

Şirket hissedarları tarafından sağlanacak tüm finansman. Şirketin hisse 
karşılıklarını ödeyerek özkaynak katkıları yoluyla ya da ana' paralan geri 
ödenmeyecek ve faizi ise 27 nci madde-^e^jngörülen hususlar dışında ödenmeyecek 
tali nitelikli hissedar kredi!e^«î'f"j^lyy>lâ^te^in edilecektir. 

Ih 'C-T"̂  (~\ \ 
lı v 
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c) Şirket tarafından temin edilecek kredilerin miktarı, dokümantasyonu ve 
şartları hususunda Hazinenin uygun görüşü üzerine KGM'nin onayı alınacaktır. 
Şirketin yapım ve işletme dönemlerinde sağlayacağı kredilerin ana para ve faiz 
geri ödeme süreleri işletme süresini geçmeyecektir. 

d) Sigorta kapsamında olduğu ve finansman dokümanları koşullarınca da 
kapsandığı ölçüde her türlü maliyet artışı ve/veya gelir kaybı, ilgili olay 
sonucu' doğmuş elde edilebilen sigorta paraları ile finanse edilecektir. 

Sigorta paralarının bir ay içinde tahsil edilememesi durumunda, gerekli 
miktarda finansman köprü krediler ile temin edilecektir. Bu durumda, daha sonra 
tahsil edilen ilgili sigorta paraları bu bend uyarınca temin edilen nakdin 
ve/veya köprü kredilerin (faiz ve diğer maliyetleri ile birlikte) geri 
ödenmesinde kullanılacaktır. 

e) Şirket kusuru nedeniyle ortaya çıkan maliyet artışları ve/veya gelir 
kayıpları Şirket tarafından finanse edilecektir. 

f) Şirket, Sözleşme için krediler veya başka kaynaklardan elde edeceği 
finansmanı. KGM'ye rücu etmeden sağlayacaktır. Şirketin köprü kredi kullanımı 
talebi ile ilgili hükümler saklıdır. 

g) Şirket. KGM'nin yazılı ön onayı olmadan, hissedarlarını ve KGM'yi 
tatmin edecek tali borçlanmalar dışında, projeyle ilgili hiçbir borca 
girmeyecek, hiçbir borç garantisi vermeyecektir. 

h) Köprü krediler, mümkün olduğu sürece bir fon ya da uygun bir kamu 
kuruluşu aracılığıyla sağlanacaktır. Köprü kredilerin bu tür bir kaynaktan 
sağlanması mümkün değil ise, Şirket borçlu sıfatı ile uluslararası finans 
kaynaklarından Hazine garantisi altında köprü kredi sağlayacaktır. Şirket 
tarafından sağlanacak olan köprü kredilerin koşulları Hazine tarafından müzakere 
edilecektir. 

ı) Yukarıda belirtilen hususlar, Şirketin finansman dokümanlarına uygun 
olarak sağlanan krediye ek ve/veya mevcut kredilerde değişiklik olarak temin 
edilecek yeni finansmanın sağlanmasına engel olmayacak, ancak, sağlanan bu yeni 
finansman; 

1- Geri ödemesi hiçbir zaman Sözleşme süresini aşmayacaktır, 
2- Şirketin Sözleşme gereği yükümlülüklerini yerine getirmesini 

sağlayabilecek yeterlikte olacaktır. 
3- Finansmanla ilgili olarak verilen teminat, yalnızca bu 

finansman anlaşmasının uygulanmas^n^-'şfgTİya'cak hükümler içerecektir. 

\ - v, 
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Yapım sırasında işin askıya alınması 
Madde 17- a) İşlerin devamlılığını veya bütünlüğünü tehlikeye sokan veya 

insanların veya malların emniyetine tehlike teşkil eden nitelikteki proje'nin 
organizasyonundaki ve yürütülmesindeki Şirket kusurundan kaynaklanan ciddi 
eksikliklerin ortaya çıkması ve Şirketin bu durumları ortadan kaldırmak için 
derhal tedbir almaması ve KGM'nin ihbarından itibaren 20 iş günü içinde gerekli 
tedbirleri mevcut şartlarda ele alan bir planı sunmaması ve gerekli 
değişikliklerin yapılmasında KGM'nin görüşlerini dikkate almaması veya KGM'nin 
$öi konusu eksikliği belirtilen ihbarını izleyen altı ay içinde eksikliğin 
Şirket tarafından giderilmemesi, 

b) İşlerin devamlılığını veya bütünlüğünü tehlikeye sokan veya insanların 
veya malların güvenliğine tehlike teşkil eden nitelikteki mücbir sebep veya 
kapsam değişikliği sonucu oluşan projenin organizasyonundaki ve 
sürdürül meşindeki ciddi eksiklikler, 

c) Milli güvenlik, 
nedeniyle KGM'nin yazılı emriyle işler askıya alınabilir. 
Askıya alma süresi altı ayı aşarsa veya yapım süresi içinde (a),(b) veya 

(c) bentlerindeki nedenlerle askıya alma süreleri toplamı oniki ayı aşarsa, işi 
askıya alma, Sözleşmenin feshi kabul edilecek ve (a) bendinden kaynaklanan fesih 
halinde 35 inci maddenin A/a fıkrası, (b) ve (c) bendlerinden kaynaklanan fesih 
halinde ise 36 ncı madde hükümleri uygulanacaktır. 

Tesisin kabulü ve işletilmesi 
Madde 18- Şirket, Tesisin her bir aşamasının işletmeye açılmasından önce 

işletme, bakım ve onarım anlaşmasının üç suretini KGM'ye verecek ve onayım 
alacaktır. Şirket KGM'nin onayı olmaksızın sözkonusu anlaşmanın hüküm ve 
şartlarım değiştiremez. Şirket her bir aşama için Ek-4 uyarınca otuz günlük 
süre içinde KGM'ye başvurarak kabul belgesinin ver/flmesini ve her bir aşamanın 
işletmeye açılmasını isteyecektir. Her bir aşamanın işletilmesi KGM'nin Şirkete 
ilgili kabul belgesini vermesi üzerine başlayacaktır. 

Şirket, tesisi mevcut mevzuat hükümlerine göre kendi nam ve hesabına 
işletmek, ücretleri tahsil etmek, projeden doğan borcu geri ödemek ve temettü 
ödemesinde bulunma hakkına sahip olacaktır. 

Şirket, tesisin işletme süresinde Sözleşme hükümleri ile İşletme Bakım ve 
Onarım Sözleşmesi ve eki İşletme Bakım ve Onarım Standartları, mevzuat, kalite 
planı ve devir standartları uyarınca^ajam. onarım ve işletilmesinden sorumlu 
olacaktır. İK't<' »''"^^ 
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Şirket, projenin işletilmesi, bakımı veya onarımı ile ilgili olarak 
kendisinin veya işletmecinin yaptığı 1.000.000 (Birmilyon) ABD Doları ve daha 
yukarı tutardaki her tasaronluk anlaşmasını ilgili anlaşmanın akdini izleyen on 
gün içinde KGM'ye onayı için sunacaktır. KGM yirmibir gün içinde onaylamaz veya 
yazılı olarak reddetmezse taşeronluk anlaşması onaylanmış sayılacaktır. 

Geçiş ücreti 
Madde 19- Tesisi veya bir bölümünü kullananlardan alınacak geçiş ücreti 

Ek-9 daki ücret belirleme ve ayarlama usullerine göre belirlenecektir. Şirket, 
belirlenenin üzerinde herhangi bir ücret talep etmeyecektir. 

Tesislerden ücretsiz yararlanacaklar KGM ile Şirket arasında yapılacak 
bir protokolle belirlenecektir. 

İşletme süresinin uzatılması 
Madde 20- İşletme süresi, köprü kredi yoluyla tazminat ödendiği hallerde 

köprü kredilerin faizi ile birlikte geri ödenmesine imkan verecek kadar 
uzatılacaktır. Bu halde, Şirket proje net gelirinden herhangi bir temettü 
dağıtımı yapmayacaktır. 31 inci madde uyarınca tazminat öngörülen hallerde 
karşılıklı mutabakat ile köprü kredi kullanılmaz ise, işletme süresi, gecikme 
süresi ile maliyet artışını karşılayacak süre kadar uzatılacaktır. Şirket kusuru 
halinde işletme süresi uzatılmayacaktır. 

Acil durumlarda el koyma 
Madde 21- KGM, işletme süresince milli güvenliğin gerektirdiği 

durumlarda, tesisin veya bir kısmının işletmesini devralarak sözkonusu faaliyeti 
devam ettirebilir. 

Bu durumda, Şirketin uğrayacağı kayıp ve zararlar 31 inci maddeye göre 
karşılanacaktır. Ayrıca bu dönemde tesisin kullanılması nedeniyle KGM'nin tahsil 
ettiği ücret Şirkete aktarılacak ve aktarılan tutar Şirkete ödenecek tazminattan 
düşülecektir. 

KGM'nin tesisi veya ilgili kısmını devralma süresi altı ayı aşarsa veya 
önceki beş yıl içindeki diğer el koyma sürelerinin toplamı oniki ayı aşarsa bu 
durum Sözleşmeyi sona erdirme sebebi kabul edilecek ve 36 ncı madde hükümleri 
uygulanacaktır. 
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Kara ve deniz trafiği güvenliği 
Madde 22- Şirket, görev süresi boyunca, masrafları kendine ait olmak 

üzere ve KGM Karayolları ve Otobanlar İçin Dikey ve Yatay İşaretler Standart! 
1983-basım 246 ve değişiklikleri uyarınca trafiğin kolaylaştırılması veya 
yönlendirilmesi için yada kamunun veya geçen araçların uyarılması amacıyla 
yeterli işaretleme yapacak veya diğer herhangi bir yol ile tali yolların 
kullanılması için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. 

Şirket, deniz trafiğinde her türlü kesintiyi veya kısıtlamayı en aza 
indirmek için uygun ve mümkün olan her türlü tedbiri alacaktır. İş programına 
göre işlerin yapımı veya tesisin işletilmesi ve bakımı amacı ile İzmit 
Körfezindeki deniz trafiğinin kesilmesi veya kısıtlamasının gerekmesi halinde 
Şirket, sebeplerini belirterek deniz trafiğini kesen veya kısıtlayan işleri bir 
plan çerçevesinde makul bir süre önceden KGM'ye bildirecektir. KGM. sözü edilen 
kesinti veya kısıtlamaya ilişkin olarak ilgili kuruluşlardan Şirket'in gerekli 
izinleri almasını sağlamaya yardımcı olacaktır. 

Güvenlik önlemleri 
Madde 23- Şirket, işlerin gerek inşası ve gerek işletilmesi sırasında 

kamuya, gerçek ve tüzel kişilere ait taşınır ve taşınmaz mallara, her nevi yapı 
ve tesislere herhangi bir zarar ve ziyan verilmemesi, can ve mal kaybına sebep 
olunmaması için gereken bütün önlemleri alacak ve bundan doğacak sorumluluk 
Şirkete ait olacaktır. 

Tesisin işletmesine geçildikten sonra kamunun emniyet ve selametini bozan 
hallerin ortaya çıkması durumunda, Şirket acil olarak kamu emniyet ve selametini 
sağlayacak şekilde hareket edecektir. Aksi takdirde KGM, masrafları Şirkete ait 
olmak üzere, tesise girmeye ve gerekli önlemleri almaya ya da aldırmaya yetkili 
olacaktır. Şirket KGM'nin uyarısına rağmen kamunun emniyet ve selametininin 
bozulmasına sebep olan durumu kalıcı olarak 90 gün içerisinde düzeltmez ise KGM 
masrafları Şirkete ait olmak üzere durumu düzeltmek için gerekli tedbirleri 
almaya veya aldırmaya yetkilidir. KGM'nin uyarısına ve aldığı önlemlere rağmen 
ve vereceği 60 günlük ek süre içerisinde de Şirket bakım ve onarımı ihmal eder 
ve böylece kamunun emniyet ve selametini bozacak hallerin devamına meydan 
verirse KGM kesin teminatı irat kaydedebilir ve Sözleşme Madde 35/A uyarınca 
feshedilebilir. 
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Yıllık faaliyet raporları 
Madde 24- Şirket, işletme ile ilgili yıllık faaliyet raporlarım, 

gelir-gider hesaplarım, yıllık bilançosunu, istatistik cetvellerini genel kurul 
toplantısından bir ay önce KGM'ye verecektir. 

KGM'ce gerekli görülmesi halinde, Şirket genel kurulunda gözlemci 
bulundurabilmesi' için, toplantı günü Şirket tarafından onbeş gün önceden KGM'ye 
bildirilecektir. 

Dokümantasyon ve işletme kayıtları 
. Madde 25- Şirket,işletme süresince fen ve zenaat. kaidelerine uygun 

biçimde tesisin işletilmesiyle ilgili olarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak 
üzere, aşağıdaki kayıtları saklayacak ve koruyacak, KGM ile temsilcilerine ve 
vekillerine bu kayıtların kopyalarını çıkartma izni verecektir: 

a) Bakım işlerinin periyodu, süresi, yeri ve niteliği, 
b) Her türlü ekipman arızalarının ve alınan önlemlerin periyodu, süresi, 

yeri ve niteliği, , 
c) İş alanında olan kazaların sıklığı ve kaza durumundaki işlemler için 

gerekli süre, 
d) Giriş kapısı ve araç sınıflarına göre projenin değişik kesimlerinden 

her bir saatte geçen trafik hacmi, 
e) Toplanılan günlük geçiş ücretinin taşıt tipine göre dağılışı, 
f) Tüm ücret gişelerinin açık tutulduğu süreler ile bu gişelerde çalışan 

personelin çalışma saatleri, 
g) Projenin işletilmesinden doğan tüm nakit para ve diğer tahsilat 

kayıtları, 
h) Gerekirse acil yardım telefon bilgileri, 
ı) İşletme ve onarım giderleri. 

Sigorta 
Madde 26- Şirket, proje için büyüklük ve tür itibariyle benzer tesislerde 

makul ve geleneksel olarak uygulanan aşağıdaki sigortaları lehdarı KGM olmak 
üzere yaptıracaktır. 

A) Yapım ve bakım süreleri sigortaları: 
Şirket herbir aşama için yapım süresi ve bakım süresi boyunca Şirketin, 

ana kredi verenlerin, KGM'nin, yüklenici'nin ve işler ile ilgili görev yapan 
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taşeronlann ve denetleyicilerin (sigortalanabilir menfaatleri olduğu oranda) 
yararına aşağıdaki sigortaları yaptıracaktır. 

a- Yüklenicinin genel riziko (ali risk) sigortası, 
b- Deniz kargosu sigortası, 
c- Üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası, 
d- İş kazası sigortası, 
e- İşe başlamada gecikmenin meydana geliş tarihinden itibaren en az oniki 

aylık bir telafi süresi için gecikme sigortası. 
Sigorta poliçelerinin şartları fen ve zenaat kaidelerine uygun olacaktır. 
Şirket,yapım süresi boyunca gemi sigortası yaptırarak işlerin yürütülmesi 

ile bağlantılı olarak kullanılan tüm deniz araçlarını çarpma, can kaybı, 
kirletme ve sabit nesnelere hasar vb. yükümlülüklere karşı sigortalatacaktır. 

Şirket, projede kullanılan hava taşıtları varsa bunlar için de genel 
riziko (ali risk) sigortası yaptıracak veya yaptırılmasını sağlayacaktır. 

B) İşletme süresi sigortaları: 
şirket işletme süresince aşağıdaki sigortaları yaptıracaktır: 
a) Tesis benzeri tesislerle ilgili genel riziko sigortası poliçelerinde 

yer verilen tüm zarar ve ziyan risklerini kapsayan mal hasarı sigortası, 
b) (a) bendinde belirtilen mal hasarı sigortası kapsamındaki bir durum 

nedeni ile işin kesintiye uğraması sonucu net gelirin toplamı kadar zarar, 
tesisin bakım ve işletme maliyetini ve artan maliyetini kapsayan ve söz konusu 
durumun oluştuğu tarihten sonra eh az on iki ay süresi olan dolaylı zarar 
sigortası, 

c) Tesisin kullanılması veya işletilmesiyle bağlantılı olan veya tesisle 
ilgili herhangi bir hal veya şart dolayısıyla oluşan üçüncü şahıslara karşı 
mesuliyetleri kapsayan, KGM'nin makul ölçüler içinde isteyebileceği tutarda, 
ancak, olay başına 10.000.000 (onmilyon) ABD Dolarından az olmayan ölüm, 
yaralanma ve mal hasarı dahil üçüncü şahıs sorumluluk sigortası, 

d) Bilgisayar sistemlerinin veya demirbaşların veya donanımın pahalı ya 
da kritik kalemlerinin zarar ve kazayla hasar görmesine veya arızalanmasına 
karşı, bu sistemlerin, demirbaşların veya donanımın tam değiştirilme bedelinden 
az olmayan bir tutarda, bu tür hasar veya arıza dolayısıyla gelir kaybına 
ve/veya artan çalışma maliyetine karşı da, söz konusu durumun oluştuğu tarihten 
sonra en az oniki ay süresi olan ekipman arıza ve dolaylı zarar sigortası, 

e) Tesis ile bağlantılı^ olarak çalıştırılan kişilerin ölüm veya 
yaralanması hak iddialarına|jfcaf||^i^fe?|sı sigortası, 
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C- (A) ve (B) fıkralarında anılan sigortaların menfaatleri (ana kredi 
verenler hariç) KGM'nin ön izni olmadan üçüncü şahıslara temlik edilemez veya 
sigorta kapsamı başka bir şahsı kapsayacak şekilde genişletileniz. 

Şirket, sigorta__ şirketleriyle poliçe koşullarını KGM'nin onayına 
sunacaktır.Şirket, yaptırılan sigortalar ile ilgili olarak KGM'nin 
isteyebileceği belgeler ile bu türden her sigortaya ilişkin primlerin 
makbuzlarını yılda bir kez KGM'ye sunacaktır. 

Şirket yüklenicinin, tasarımı yapan taşeronun ve bağımsız 
detietleyi çilerin proje sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerinin, makul bir 
profesyonel sorumluluk sigortası kapsamına alınmasını sağlayacaktır. 

Genel riziko (Ali risk) sigortası, fiziki zarar ve mücbir sebep 
sigortalarının hasılatı, finansman dokümanlarına göre ekonomik olarak uygun ve 
izin verilmiş olması şartıyla tesisin onarılması ve eski haline getirilmesi için 
kullanılacaktır. Sözleşme herhangi bir nedenle feshedilirse sigorta hasılatı, 
öncelikle köprü kredilerin geri ödemelerinde,kalan hasılat, bu Sözleşme 
hükümleri uyarınca bir kamu kurumu tarafından üstlenilen kredilerin 
azaltılmasında kullanılacaktır. 

Temettü ve diğer ödemeler 
Madde 27- A- Şirketin; temettü ödemesinde, hissedar kredilerinin geri 

ödemesinde veya faiz ödemesinde bulunabilmesi için bu ödemelerin-
a) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yasal alması. 
b) Finansman dokümanlarında izin verilmiş olması, 
c) Tesisin işletilmesinden elde edilen nakit paranın bu gibi ödemeleri 

sağlayacak yeterlikte olması, ayrıca ilerideki yükümlülüklerin nakit 
ihtiyaçlarını karşılaması, 

gerekir. 
B) Şirket (A) fıkrasında öngörülen durumlar dışında, hissedarlarından 

hiçbirine ödemede bulunmayacaktır, ancak Şirket hissedarlara; 
a) KGM'nin önceden yazılı olarak verilmiş onayıyla, 
b) İş durumunun olağan seyri içinde eşit olarak ve normal ticari 

şartlarda ve ancak bu ödemenin Şirket'in o dönemde uygulanabilir yıllık bütçesi 
içinde olması halinde, 

c) Şirketin kurulması ya da proje dolayısıyla gerekli dokümanın 
hazırlanması ve/veya görüşülmesi için uygun suretle yaptığı makul masrafları 
için. 

ödemede bulunabilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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Yönetici ve önemli personelin atanması 
Madde 28- Şirket, genel müdür, yönetim kurulu başkanı veya murahhas 

üyenin atanmalarını KGM'ye bildirecektir. 
Şirket ayrıca, yapım ve işletme süresi içinde, kendisinin, yüklenicinin, 

bağımsız denetleyicinin veya işletmecinin bu proje için çalıştırdıkları proje 
müdürü ve yardımcıları veya eşdeğer personelinin isimlerini KGM'ye bildirecek ve 
onayım alacaktır. 

Şirketin ana sözleşmesi ve hissedarlarında değişiklik 
Madde 29- A- Şirket, kuruluş ana sözleşmesi hükümlerindeki her türlü 

değişiklik ve düzeltmeleri KGM'ye ondört gün önceden yazılı olarak 
bildirecektir. Sözkonusu değişiklik ve düzeltmeler Şirketin herhangi bir 
sözleşme dokümamndaki veya.finansman dokümanlarındaki yükümlülüklerini yerine 
getirmesini olumsuz etkilerse, Şirket bu tür değişiklik ve düzeltmeleri KGM'nin 
onayı olmadan yapmayacaktır. Şirket, ana sözleşmede yapılan tüm değişikliklerin 
üç kopyasını KGM'ye verecektir. 

B-Şirket KGM'nin önceden yazılı onayı olmaksızın itfa imtiyazlı hisse 
senedi çıkarmayacak, çıkartılmasına da izin vermeyecektir. 

C-a) Birinci aşama yapım süresinde ilgili kuruluşlardan onay almak 
kaydıyla Şirketi oluşturan ortakların (herhangi biristnin ortaklıktan çıkmaması 
kaydıyla) paylarını kendi aralarında devretmelerine izin verilebilir. 

b) İşletme süresinde, hissedarlar arasında ve/veya üçüncü şahıslara pay 
devirleri, ilgili kuruluşlardan onay almak kaydı ile mümkün olabilecektir. 

c) (a) ve (b) bentlerinde öngörülen değişiklikler ana kredi verenlerin 
onayı ile yapılabilecektir. Ancak, Güney Otoyolu'nu yapacak olan firma Güney 
Otoyolu tamamlanana kadar Şirket hissedarlığında kalmaya devam edecektir. 

Diğer anlaşmalar 
Madde 30- Şirket, aşağıdaki anlaşmaları bu Sözleşme hükümlerine uygun 

şekilde düzenleyerek imzalayacaktır. 
a) Yüklenici ile tasarım ve yapım anlaşması, 
b) Bağımsız denetleyici ile bağımsız denetim anlaşması. 
c) İşletmeci ile işletme, bakım ve onarım anlaşması, 
d) Kreditörler ile kredi anlaşması, 
e) Sigorta şirketi.ile sigorta anlaşması. 
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Tazminat 
Madde 31- KGM, aşağıdaki olaylardan herhangi birinin sonucu olarak 

Şirket'in yaptığı ek masrafları ve. gelir kayıpları ile maliyet artışlarını, 
değişiklik ve tazminat usulüne göre Şirket'e ödemeyi kabul eder: 

a) Değişiklik talebi hariç, proje tutarını artıran kapsam değişikliği, 
b) Milli güvenlik nedeniyle işlerin askıya alınması veya acil durumlarda 

projeye el konulması veya mücbir sebepler veya iş alanında arkeolojik kalıntı 
ve^a tehlikeli maddelerin ortaya çıkması halinde meydana gelen on günden fazla 
süreli gecikmeler, 

c) Mücbir sebepler sonucu maruz kalınan gelir ve kar kaybı dışındaki 
zararlar. 

Bu madde uyarınca KGM tarafından gerekli tazminat, nakit olarak yada 
köprü kredi ile veya karşılıklı mutabakat sağlandığı takdirde, görev süresi 
uzatılarak ödenir. 

Denetim 
Madde 32- Şirketin her türlü faaliyeti ile tesisler, Sözleşmenin 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bütün aşamalarda KGM ile yasaların verdiği 
yetki çerçevesindeki bağımsız kuruluşlar tarafından denetime tabi olacaktır-. 

Denetim sonucu tespit edilen aksaklıkların giderilmesi için, KGM Şirkete 
uygun süre verilecektir. Şirket, aksaklıkları veril en/sürede ve gecikmeye meydan 
vermeden gidermediği takdirde KGM hizmetin sürekliliğini sağlamak amacı ile 
masrafları Şirkete ait olmak üzere gerekli tedbirleri alacak veya aldıracaktır. 

Mücbir sebepler 
Madde 33- Sözleşme çerçevesinde bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi 

için. olaydan etkilenen tarafın gerekli özeni ve dikkati göstermiş ve önlemleri 
almış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak ve giderilemeyecek olması 
ve bu durumun Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini zaman 
ve/veya maliyet açısından önemli ölçüde 'veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi 
gerekir. 

Belirtilen bu genel esaslar çerçevesinde mücbir sebep sayılacak olaylar 
aşağıdaki hâllerle sınırlı olmamak ve ulusal veya uluslararası kuruluşlarca 
belgelendirilmek koşuluyla şunlardır: ^^-^.^ 
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a) Yer sarsıntısı, sel, fırtına, çığ, yıldırım gibi doğal afetler veya 
salgın hastalıklar nedeniyle inşaat ve/veya işletme faaliyetlerinin durması veya 
yavaşlaması, 

b) Türkiye'de veya inşaat mallarının temin edildiği ülkelerde savaş veya 
seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, 
sabotajlar, isyanlar, 

c) Malzeme ve daimi teçhizat nakliyelerindeki kazalar ile patlama veya 
yangınlar, 

d) Türkiye'de vey=s ^pşşgt mallarının temin edildiği ülkelerde grev, 
lokavt ve işin yavaşlatılması, işçi hareketleri veya avnı anlamda nakliye 
işlerini etkileyen işçi ve işveren hareketleri, 

e) Çıkabilecek tarihi ve arkeolojik bulgular nedeniyle işin durdurulması, 
f) Nükleer ve kimyasal serpintiler nedeniyle işin veya projenin durması. 
Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında 

yukarıda belirtilen sebeplerden birisinin veya birkaçının vukuu halinde bundan 
etkilenen taraf, mücbir sebebin başlama tarihinden itibaren yedi gün içinde 
mücbir sebebin başlama tarihi ile mahiyetini, süresini veya tahminen ne kadar 
süreceğini, alınan Önlemleri, olayı belgeleyen ulusal veya uluslararası kuruluş 
yazısını yazılı olarak diğer tarafa bildirecektir. İlgili taraf, mücbir sebebin 
sona ermesinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak mücbir sebebin başlama ve 
bitiş tarihlerini, mahiyetini, sebep olduğu zararı, gecikme ve maliyet 
artışlarını kanıtlan ile birlikte karşı tarafa sunacaktır. 

Mücbir sebep ve sonuçlan, KGM ve Şirket temsilcileri tarafından birlikte 
görüşülerek mücbir sebepten doğan gecikme ve/veya zararlar, iş programı 
üzerindeki etkileri değişiklik ve tazminat usullerine göre belirlenecektir. 

Söz konusu zararlar nakden veya köprü kredilerle finanse edilecektir. 
Ücret belirleme ve ayarlama usulleri uyarınca, köprü kredilerin faizleri, geçiş 
ücreti düzenlemeleriyle, ana para ödemesi ise işletme süresinin uzatılması ile 
karşılanacaktır. 

Şirket kusuru 
Madde 34- Aşağıda belirtilen hallerden herbiri Şirket kusuru sayılır: 
a) Şirketin taahhüdünden vazgeçmesi, 
b) Şirketin her aşamadaki işleri planlanmış tamamlanma tarihinde 

bitirememesi, 
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c) Şirket'in KGM'ye, kayıp zamanı telafi ederek birinci aşama işleri 
planlanmış tamamlanma tarihinden itibaren altı ay içinde bitirebileceğini 
gösteren bir plan sunması dışında. Şirketin birinci aşama iş programının on 
aydan fazla süreyle gerisinde bulunması, 

d) Sözleşme hükümleri uyarınca, tesisin finanse edilmesi, bakım, onarım 
veya işletilmesine veya iyileştirilmesine veya kalıcı işlerin devrine ilişkin 
yükümlülüklerinin herhangi birini yerine getirememiş olması, 

e) Şirketin, 13, 14 ve 29'uncu ^döşlerin hükümlerini yerine getirmemesi, 
f) Şirketin acze düşmesini bir aciz vesikası ile ispat etmesi veya vergi 

ve sigorta borçlarını veya personel ve üçüncü şahıslara ödemelerini kesinleşmiş 
icra dosyaları ile kanıtlanan biçimde tatil etmesi ve bu tatil halinin altı ayı 
geçmesi, 

g) Şirketin sona ermesi, tasfiyesi veya kapatılması için gerekli 
işlemlerin başlamış olması, 

h) Mahkemece Şirket'in iflasına karar verilmesi. 

Sözleşmenin feshi 
Madde 35- A- KGM tarafından fesih: 
a) Yatırım süresinde fesih: Şirketin 34 üncü madde hükümlerine göre 

kusurlu olması ve KGM tarafından yapılan ihtarlara rağmen programdaki 
aksaklıkları gidermemesi ve bu aksaklıkların yatırım süresini geciktirmesi veya 
geciktireceğinin anlaşılması halinde bu durumun giderilmesi için KGM Şirket'e 
altı dyi ;,< ek cır süre verir. 

Süre sonuna kadar Şirket gerekli önlemleri almaz ve aykırılıklar 
giderilmezse, KGM'nin Sözleşmeyi feshederek teminatı irad kaydetme ve o güne 
kadar yapılan yatırıma el koyarak bu yatırımı bedelsiz devralma hakkı vardır. 
Ancak, tesisin fesih tarihine kadar yapılmış olan kısmının değeri, proje birim 
fiyatı üzerinden tespit edilir. Bu tespitte çıkan parasal değerden. Şirketin 
kanunen koymaya mecbur olduğu % 20 (yüzdeyirmi) özsermaye limiti içinde projenin 
yapılan kısmının tümüne oranla yüzdesine isabet eden bölümü özkaynaktan yapılmış 
sayılır. Bu miktar parasal değerden düşüldükten sonra, kredi verenlere ödenmemiş 
kalan borçlar, KGM ile Hazinece uygun görülecek dış borçlanmaya yetkili bir 
kuruluş tarafından fesih sırasında üçlü anlaşma hükümleri uyarınca 
üstlenilecektir. İrad kaydedilen teminat hiçbir suretle Şirketin KGM'ye olan 
borçlarına mahsup edilemez. 

b) İşletme süresinde fes i hı.. İşetme süresinde 34 üncü madde hükümlerine 
göre Şirket kusuru oluşması ha-l%defaWTmün düzeltilmesi için Şirket'e altmış ff ̂ ~" ,\ 

il «(fâ\ 
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gün süre verilecektir. Bu süre Şirket'in talebi ve KGM'nin uygun görmesi halinde 
altmış gün daha uzatılabilir. Süre sonuna kadar Şirket gerekli önlemleri almaz 
ve aykırılık giderilmezse KGM Sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda kesin teminat 
irad kaydedilir. Şirket'in yatırımlarda kullandığı bu proje ile ilgili 
kredilerin geri ödenmemiş kısmı ile kredi masrafları KGM ve Hazinenin uygun 
göreceği dış borçlanma yetkisini haiz bir kuruluş tarafından fesih sırasında 
üçlü anlaşma hükümleri uyarınca üstlenilir. 

' İşletme süresindeki fasih, SGnsy Ctcycl'jr.'jn t::^"! urbasından 5nca 
Şirket'in kusuru nedeniyle gerçekleşirse, tamamlanmış kısmının bedeli ikinci 
aşama yatırım tutarından düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden % V (yüzde 
b^) oranında ceza Şirket tarafından KGM'ye ödenir. 

c) Şirket, (a) ve (b) fıkralarında verilen süreler içinde gerekli 
önlemleri almaz ve aykırılıkları gidermez ise sürelerin bitiminden itibaren 
altmış gün içinde yeni maku,! bir süreyi de içeren "düzeltme işlemi programı "m 
KGM'ye sunabilir. KGM bu programı onaylayabilir, reddedebilir veya değişiklik 
teklifinde bulunabilir. Bu programın KGM'ce onaylanmaması veya onaylanan program 
çerçevesinde Şirketin gerekli önlemleri almaması ve aykırılıkları gidermemesi 
hallerinde, (a) ve (b) fıkraları uyarınca işlem yapılır. 

B- Mücbir sebepler nedeniyle fesih: 
a) Bir mücbir sebep olayının, tarafların sözleşmeden doğan 

yükümlülüklerini yerine getirmesini telafisi mümkün olmayacak şekilde 
engellediği takdirde doksan gün içinde, 

b) 6ir mücbir sebep olayının işleri kesintisiz aicı ay nıüaaecie yâ ^ 
aralıksız 5 yıllık süre içerisinde toplam oniki ay aksattığı takdirde sözkonusu 
sürenin bitiminden itibaren doksan gün içinde, 

sözleşme feshedilir. 
Bu halde, Şirket'in yatırımlarda kullandığı bu proje ile ilgili 

kredilerin geri ödenmemiş kısımları ile kredi masrafları, KGM ve Hazinenin 
uygun göreceği dış borçlanma yetkisini haiz bir kuruluşça üstlenilecektir. KGM. 
Şirkete kesin teminatını iade edecek ve ayrıca Şirket'e fesih tarihine kadar 
ödenmiş temettüler yeniden değerlendirmesi yapılarak düşüldükten sonra, kabul 
edilebilir özkaynak ile bu kabul edilebilir özkaynak üzerinden fesih tarihine 
kadar tahakkuk ettirilecek LİBOR (ABD Doları) faizi fesih sırasında üçlü anlaşma 
hükümleri uyarınca ödenir. LİBOR faizi, devralınan tesisin kullanılabilir 
kısmına ilişkin olarak ödenecektir. 



-231 -

Erken devir 
Madde 36- Sözleşmede öngörülen ve Şirket'a sağlanan köprü kredilerin 

tutar ı . Şirketin özkaynak tutarına ulaştığında, herhangi bir tarafın yapacağı 
bildirim üzerine Sözleşme feshedilir ve KGM kalıcı iş ler i devir a l ı r . 

Fesih i le b i r l ik te ödenmemiş krediler dış borçlanmaya yetk i l i olan ve 
Hü-iricc :r,2y"lûnan tir kurum tarafından üst leni l i r . Şirket'e kesin teminatı 
(usulüne uygun olarak irad kaydedilen miktarlar düşülerek) iade ed i l i r . Ayrıca 
Şirket'e devir tarihine kadar ödenmiş kar payları düşüldükten sonra kalan kabul 
edi lebi l i r özkaynak i le i l g i l i kabul edi lebi l i r özkaynak üzerinden, i l g i l i kabul 
edi lebi l i r özkaynağın asıl ödeme tarihinden kalıcı iş ler in devir tarihine kadar 
tahakkuk ettiri lecek finansman özetinde öngörülen kar payı oranı üzerinden (veya 
eğer köprü kredilerin tümü madde 33 uyarınca kullanıldıysa. devredilen kalıcı 
işlerin kullanılabil ir kısmı için libor oram) hesaplanacak kar payı ödenir. 

Alternatif yol yapılmaması ve deniz hafriyatı dökülmesi 
Madde 37- a) Alternatif yol yapılmaması; KGM, Sözleşme süresi içinde 

İzmit Körfezi dahilinde köprünün 50 kilometre yarıçapı içinde herhangi bir 
karayolu geçişi yapmayacak, yapılmasına izin vermeyecek ve bu hususta hiç bir 
şekilde başkalarım görevlendirmeyecektir. Ayrıca, İzmit ve Hersek arasındaki D 
130 Devlet karayolunda herhangi ^ir âani^str.e ve iyileştirme (rutin bakımlar 
hariç) yapmayacaktır. Ancak, KGM Altmova-Karamürcel yolunu, köprü t raf iğ i 
y ı l l ı k ortalaması 30.000 araç/güne çıktığında 4 şeride çıkarabilir. Gölcük-İzmit 
yolunu (şu anda ikilenmiş olan İzmit-Kullar kavşağı arası hariç) köprü t ra f iğ i 
y ı l l ı k ortalaması 50.000 araç/güne çıktığında 4 şeride çıkarabilir. 

b) Deniz hafriyatının dökülmesi; KGM, Köprü'nün temel hafriyatı 
nedeniyle deniz dibinden çıkarılan malzemenin çevre koruma mercilerince uygun 
görülen şekilde ve ÇED Yönetmeliği uyarınca Şirket tarafından alınması istenilen 
tedbirlerle depolanmasına müsaade edecektir. Şirket deniz hafriyatım, doldurma 
veya diğer uygun amaçlan için kullanma hakkına sahip olacaktır. Ancak, deniz 
hafriyatında istisnai değerlere rastlanılması durumunda Şirket, KGM'yi derhal 
durumdan haberdar edecektir. 

Sözleşme süresi sonunda tesislerin devri 
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Sözleşme süresi sonunda sona erecektir. Şirket, tesisi işletirken kullandığı tüm 
sabit ekipmanı, tasarım bilgileri ve el kitaplarını Sözleşme süresinin son 
gününde KGM'ye bedelsiz olarak devir standartlarına ve devir işlemlerine göre 
devredecektir. Tesisin KGM'ye devri ile birlikte, Şirketin köprü kredi ile 
ilgili tüm yükümlülükleri kendiliğinden KGM'ye devredilmiş olacak ve Şirket'in 
köprü krediden doğan.sorumluluğu sona erecektir. 

Kalıcı işler işletme süresinin sonunda devir standartlarını 
karşılamıyorsa Şirket KGM'nin, kalıcı işleri devir standartlarına getirmek için 
yapması gerekli olan işlerin masraflarını devir işlemleri uyarınca tazmin 
etmekle yükümlü olacaktır. 

KGM'nin uygun göreceği sayıdaki personel, tesisin işletilmesi ve bakımı 
konularında devir öncesi en fazla doksan gün süre ile eğitilecek ve masraflar 
KGM tarafından karşılanacaktır. 

Teknik heyet 
Madde 39- Taraflar, Sözleşme konusu projenin yürütülmesinde çıkabilecek 

sorunların uyuşmazlığa dönüşmesini önlemek amacıyla bu konularda önlemler ve 
çözümler önermek ve görüş bildirmek üzere (Ek 13'e göre) teknik heyet 
oluşturacaklardır. 

Teknik heyet KGM ve Şirket tarafından atanacak birer üye ile bu üyelerin 
bir'ücts :2:3C2!<leri bir üye olmak üzere üç üyeden oluşur. 

Teknik heyet çalışma usul ve esaslarım kendisi belirler. 
Teknik heyet, tarafların başvurusu üzerine, başvuruyu izleyen yedi gün 

içerisinde toplanır. Toplantı günleri çağrı ile birlikte üyelere bildirilir. 
Teknik heyetçe gündeme alınan konular gerektiğinde üyelerin talebi ile 

Başkan tarafından dışarıdan davet edilen uzmanların görüşleri de alınarak 
değerlendirilir ve karara bağlanan görüşler Sözleşmenin taraflarına bildirilir. 
Bu görüşler istişari mahiyettedir. 

Teknik heyetin masrafları taraflarca karşılanır. 

Çeşitli hükümler 
Madde 40- a) Yardımlaşma: KGM, Şirket'in Sözleşme süresi boyunca 

Sözleşmedeki haklarından tam ve etkin olarak yararlanmasını sağlamak amacı ile 
gerekli ve faydalı olan kendi görev ve yetkisi dahilindeki herşeyi yapacak ve 
tüm diğer önlem ve işlemleM^L_-aJJjjıması ve yapılması için azami çabayı 
gösterecektir. '" * """" f«a 

VL » * * V" 
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b) Gerekli izinler: Şirket, gerekli izinleri almak için başvuruyu yapmak 
ve bunların alınmasını özenle takip etmekten sorumludur. KGM. kendi yetki ve 
görevi dahilinde bulunan tüm gerekli izinleri sağlayacak ve Şirket'in tüm diğer 
gerekli izinleri alabilmesini sağlamak için azami çabayı gösterecektir. 

"Şirket ayrıca, ihtiyaç duyması halinde KGM'nin yardımı ile işlerin 

gerilim hatlarının veya diğer kamu tesislerinin yerinin değiştirilmesi veya 
yerinden kaldırılması için gerekli izinleri alacaktır. Şirket bu izinlerle 
ilgili işlemlerin takibinde gerekli hizmetleri yerine getirecek ve bu işlerle 
ilgili tüm masrafları karşılayacaktır. 

c) Arkeolojik kalıntılar ve tehlikeli atık :İş alanında herhangi bir 
arkeolojik kalıntı veya tehlikeli maddenin ya da öngörülmeyen zehirli veya 
kirlilik yaratan maddenin ortaya çıkması halinde Şirket derhal ilgili 
kuruluşları ve KGM'yi bilgilendirecektir. Şirket bunları kaldırmak veya başka 
şekilde ele almak ve iş programına uyumu sağlamak için mevzuata uygun ve 
taraflar arasında üzerinde mutabık kalman bütün tedbirleri alır. 

d) KGM iş alanı ofisi: Şirket, KGM talep ederse, iş alanında KGM'nin 
taleplerine uygun olarak bir ofis hazır edecektir. 

e) Şirketin takdir edeceği hususlar: SözleşnıenTn hükümlerine tabi olarak 
idlerin ve iş alanının organizasyonu ile 13 üncü maddede belirtilenler dışında. 
taşeronluk işlerinin ihale edilmesi Şirketin sorumluluğu ve takdirindedir. Ancak 
Şirket işçi ve çalışma koşulları açısından Türkiye'deki iş mevzuatı 
çerçevesinde sorumlu olacaktır. 

f) Fikri mülkiyet: Şirket, işlerin tasarımıyla ilgili mülkiyet haklarını 
ve lisanslarım almayı ve KGM'nin işlerin tasarımıyla bağlantılı olarak fikri 
hakların her türlü ihlali nedeni ile maruz kalacağı hak iddialarına, takibata Ve 
zarara karşı tazmin etmeyi kabul eder. 

Şirket, işlerle ilgili herhangi bir fikri mülkiyet hakkının kullanımı ve 
tesisin bakım, işletim ve kullanımı için gayrikabilirücu, münhasır olmayan bir 
lisans ile yetkilendirilmiştir. Sözleşme süresinin sonunda Şirket tesisin 
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bakımı. işletilmesi ve kullanılması için gerekli olan bütün fikri mülkiyet 
hakları ve Şirketin sahip olduğu bütün lisansların ve alt lisansların , kullanım 
hakkını KGM'ye ücretsiz olarak devir edecektir. 

g) Sözleşmenin bütünü: Sözleşme ve ekleri ile 30 uncu maddede öngörülen 
anlaşmalar bir bütün olup bu Sözleşme konusuna, ilişkin taraflar arasındaki her 
türlü anlayış ve mutabakat ile buna ilişkin tarafların haklarını, çıkarlarını, 
anlayışlarını ve yükümlülüklerini kapsar. Ancak, Sözleşme ile ekleri hükümleri 
arasında çelişki veya yorum farklılığı olduğu takdirde Sözleşme hükümleri esas 
alınır. 

h) Bildirimler: Bu Sözleşmeye göre yapılması veya verilmesi gerekli veya 
mümkün olan her türlü bildirim, talep, onay veya muvafakat ilgili taraf veya 
yetkili temsilcisi tarafından yazılı olarak yapılacaktır. Sözkonusu bildirim, 
talep, onay veya muvafakat; gönderilen tarafa elden teslim edildiğinde veya 
taahhütlü mektup, teleks, telgraf veya faksla ebesine gönderildiğinde verilmiş 
veya yapılmış sayılacaktır. 

Bildirim elden teslim veya taahhütlü mektup veya telgrafla yapılıyor ise, 
teslim anında; faks veya teleks ile yapılıyor ise teyid edilen gönderiyi takip 
eden 1 saat içinde, yapılmış sayılır. 

Şirket, ana kredi verenlerdeki değişiklikleri ve kredi veren 
temsilcisinin adres değişikliklerini KGM'ye ve Hazineye bildirecektir. 

i) Feragat: Feragatta bulunan tarafın yetkilileri tarafından imzalanmış 
yazılı bir feragatname diğer tarafa iletilmedikçe, •'•—•fiardan hiç biri 
Sözleşmede yeralan haklarından feragat etmiş sayılmaz.-. 

j) Mevzuat değişiklikleri : Sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra 
mevzuatta meydana gelebilecek değişikliklerin tarafları etkileyen hükümleri 
Sözleşmeye yansıtılacaktır. 

k) Gizlilik: Taraflardan her biri, diğer tarafın kendisine teslim ettiği 
veya başka şekilde eline geçen tüm gizli bilgi, doküman, veri veya know-how'ın 
gizli tutulacağını, çalışanlarının ve yöneticilerinin gizli tutmasını temin 
edeceğini ve Sözleşmeye imza atan tarafların yazılı mutabakatını almadan üçüncü 
şahısların kullanımı için açıklamayacağını kabul eder. 

1) Değiştirme: Sözleşme, yürürlüğe konulmasındaki usule göre 
değiştirilebilir. 

Tebligat adresi 
Madde 41- KGM:(Adres-Telefon-faks) 
Karayolları Genel Müdürlüğü İnönü Cad. Yücetepe 06100 ANKARA 
Tel : (0312) 419 14 30 A^'f^V 
Faks : (0312) 417 28 51. 425 47 38 // * ' ^ V * \ 
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Şirket: (Adres-Telefon-Faks) 
Atatürk Bulvarı Engürü Han No: 1047/7 06650 Kızılay/ANKARA 
Tel : (0312) 419 92 13 
Faks : (0312) ;i9 92 17 
olarak gösterilmiştir. 
Adres değişiklikleri, idareye yedi gün içinde yazılı olarak 

bildirecektir. Adres değişiklikleri bildirilmediği sürece değişiklikten önceki 
adrese yanlan tebligatlar Şirkete yapılmış sayılır. 

Sözleşmenin yürürlüğe girmesi 
Madde 42- Bu Sözleşme, Danıştay'ın incelemesinden sonra taraflarca 

imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 
Ancak, Şirket, aşağıdaki hususları Sözleşmeyi imzaladığı tarihten 

itibaren oniki ay içerisinde tamamlamayı taahhüt eder: 
a) 30 uncu maddede belirtilen anlaşmaların onaylanması, 
b) Finansmanın temin edilmesi, 
c) Alınması gereken bütün yetki ve izinlerin alınması. 
d) Kesin tanıinatın verilmesi, 
e) Şirketin toplam 30.000.000.- (Otuzmilyon ABD Doları tutarındaki 

kamulaştırma payının, üzerinde mutabık kalman kamulaştırma programı uyarınca, 
ilk bölümünü KGM hesabına yatım-"- -"'•"«•-

Yukarıda öngörülen süre, Şirk**"'" *-.^^i ve KGM'nin c,,.y ile a"!-1:1 ayı 
geçmeyecek şekilde uzatılabilir. 

Şirketin yukarıda yer alan yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra, 
KGM Şirket'e yer teslimini yapacaktır. 

Bu maddede belirtilen yükümlülüklerin, süresi içinde yerine getirilmemiş 
olması halinde KGM Sözleşmeyi feshedebilir. Bu durum, Şirketden kaynaklanan 
nedenlerle ortaya çıkmış ise Şirket o güne kadar yaptığı harcamalar için KGM'den 
herhangi bir talepte bulunmayacak, ayrıca geçici teminat mektubu irat 
kaydedilecektir. Ancak, bu maddede belirtilen yükümlülüklerin süresi içinde 
yerine getirilmemesi Şirketten kaynaklanmıyor ise geçici teminat Şirkete iade 
edilecektir. 
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EKLER: 
1- Teknik gerekler 
2- Program 
3- Değişiklik ve tazminat usulleri 

.üsırn A- Değişiklik emirleri, değişiklik talepleri ve kapsam 
değişiklikleri 
Kısım B- Tazminat 
Kısım C- Net gelirler 

4- Kabul usulleri 
Kısım A- Kabul usulleri 
Kısım B- Kabul belgesi 
Kısım C- Bakım belgesi 

5- Finansman özeti 
6- İş alanı 

Kısım A- Birinci aşama iş alanı 
Kısım B- İkinci aşama iş alanı 
Kısım C- Kamulaştırma programı 

7- Yapım raporunun şekli 
8- İşletme, iakı.îi ve onarım standartları 
9- Ücret belirleme ve ayarlama usulleri 
'.?• Kesin teminat mektubunun .:akli 
11- İnceicinc ve onay usulü 
12- Devir standartları ve usulleri 

Kısım A-Tüm Devirler 
Kısım B-Ek standartlar ve usuller 

12- Teknik Heyet 
14- Gerekli izinler 

Kısım A-Birinci aşama işlerin yapımına başlanmadan önce alınacak 
gerekli izinler 

15- Kalite planı 
16- Proje birim fiyatları 
17- Düzeltme işlemi programı usulü 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ //V'-' A''* \ ŞİRKET 
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EK 9 
ÜCRET BELİRLEME VE AYARLAMA USULLERİ 

1. BAŞLANGIÇ GEÇİŞ ÜCRETİ 

Her bir araç kategorisi için Başlangıç Geçiş Ücretleri ("Başlangıç Geçiş Ücretleri") 
aşağıda belirtilmiştir. Bütün fiyatlar Ocak 1996 ABD Dolan üzerindendir ve KDV 
hariç tutulmuştur. Araç tipi tanımlaması, Eskihisar-Topçular hattmda çalışan araba 
vapurlarının 1 Eylül 1996'deki uygulamasına göre yapılmıştır. 

A. KÖPRÜ 

Araç Araç Tipi 
Sınıfı 

Dingil 
Sayısı 

Köprü 
Geçiş 
Ücreti 
S 

Her ek dingil 
ıçm geçiş 
başına ödenen 
ek ücret, S 

l 

2 

3 

4 

5 

Motosiklet 

Otomobil, küçük 
Minibüs 

Hafif Nakliye 
Aracı, 
Minibüs 

Kamyon/ 
Otobüs 

TER 

2 

2 

2 

2 

3 

3.57(3.65)* 

10.75(11.00)* 

17.20(17.60)* 

32.25(33.00)* 

35.82(36.65)* 

-

3.57(3.65)* 

3.57(3.65)* 

3.57(3.65)* 

10.75(11.00)* 

* Parantez içindeki rakamlar ancak Hazine'nin başvurusu üzerine, Finansal 
Kapanış'tan once Proje için en az 200 milyon ABD Dolarlık bir Dünya Bankası 
kısmi risk garantisinin verilmemesi durumunda uygulanacaktır. 

V ••'•v * ^~— «. "I it 
V%V * t • *< -A / 

ki 
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B. GÜNEY OTOYOLU 

Araç 
Sınıfı 

Araç Tipi Dingil 
Sayısı 

2 

2 

Güney 
Otoyolu 
Geçiş 
Ücreti 
S 

0.30 

0.90 

Her ek dingil 
için geçiş 
başına ödenen 
ek ücret, S 

Motosiklet 

Otomobil, küçük 
Minibüs 

HafifNakliye 
Aracı, 
Minibüs 

Kamyon/ 
Otobüs 

TIR 

1.35 

2.70 

3.60 

0.30 

0.30 

0.30 

0.90 

2. GEÇİŞ ÜCRETİ AYARLAMASI 

2.1 Şirket (ekstra dingil ücreti de dahil olmak üzere) Başlangıç Geçiş Ücretleri'ni 
işletme SUresi'nin ilk gününde saptanacak ve daha sonra da bunu takip eden 
işletme Süresi'nce, ABD'deki enflasyon oranı ile döviz kurundaki 
değişiklikleri gözönünde bulundurmak sureti ile her bir ay aşağıda belirtilen 
biçimde yeniden ayarlayacaktır: 

ÇPJy. 
TTLc, m, y = BTc x CPIo x TLERm.y 

2.2 Geçiş Ücretleri Ayarlaması işleminde aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır. 

CPIo 

CPIy 

ABD Tüm Şehir Tüketicileri Endeksi'nin (CPI-U) 1 
Ocak 1996 itibarıyla değeri 

ABD Tüm Şehir Tüketicileri Endeksi'nin (CPI-U) y 
Yılı'nda 1 Ocak itibarıyla değeridir, (ancak, y Yılı için bu 
endeksin elde olmaması halinde, y-1 Yılındaki endeks, y Yılı 
endeksinin elde edilmesine kadar kullanılmaya devam 
edecektir.) 

BTc ABDS ba^cla|y^ça unlandığı üzere c Tipi Araç 
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Sınıfi için Başlangıç Geçiş Ücreti (ek dingil ücreti de dahil 
olmak üzere) 

TTLc, m, y = y Yılının m Ayında c-Araç Sınıfı için, Türk Lirası 
bazında Geçiş Ücreti 

TLERm.y = y Yılının, m Ayının ilk gününde ABD Dolarının 
Merkez Bankası efektif alış kuru karşılığı Türk Lirası -
Şüpheye mahal kalmamsı amacıyla, eğer ilk gün bir iş günü 
değilse, uygulanacak kur ay m-1, yıl y'nin son iş günü 
belirlenecektir. 

2.3 TTLc, m, y geçiş ücretleri her ayın ilk gününde yukanda açıklandığı biçimde 
ve aşağıdaki koşullar uyannca hesaplanacaktır. 

(a) her dönem için TTLc, m, y için hesaplanan değerler en yakın Türk 
Lirası birimine yuvarlanacak, ve, 

(b) y Yılının herhangi bir ayının ilk gününde CPI'nin en son değeri 
CPIy'nin o yılın 1 Ocak tarihindeki değerini %5'ten fazla aşarsa (veya 
%5'ten fazla azalırsa), CPIy 'nin değeri CPI'run en son değeri kabul 
edilecek ve aynı koşul y Yılının geri kalan kısmındaki tüm aylık 
hesaplamalar için geçerli olacaktır. 

2.4 Şirket bu hesaplamayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın uygulanacak 
ABD Dolan kurunu açıklamasını takiben makul olan en kısa sürede 
yapacaktır. 

2.5 Makul olan en kısa sürede, Şirket KGM'ye hesaplamasının sonuçlarını 
kullanılan rakamlarla birlikte bildirecektir. 

2.6 Makul olan en kısa sürede, KGM hesaplamayı inceleyecektir. KGM, bulduğu 
hatalan Şirket'e bildirecek ve Şirket makul olan en kısa sürede Ücretler'i bu 
hatalan düzeltecek şekilde tekrar hesaplayıp sonucu KGM'ye bildirecektir. 
Şüpheye mahal kalmaması amacıyla, bu, inceleme veya hesaplama sırasında 
Ücret'e yapılabilecek ayarlamalan engellemeyecektir. 

2.7 Şirket tarafından hesaplanan veya tekrar hesaplanan ve KGM'ye bildirilen 
Ücretler Ay m, Yıl Y'nin ilk gününden bu Ek uyannca yeniden hesaplanana 
kadar uygulanacaktır. 

3. KÖPRÜ KREDİLER 

Sözleşme'nin .33. Maddesi uyannca (Mücbir Sebep ) Şirket'e Köprü Kredi açılması 
halinde, Geçiş Ücretleri Finansal Kapanış'ta veya önceden KGM ve Şirket e 
arasında yapılacak ve Hazine için makul olarakjajmin edici nitelikte bir protokol 
gereği arttınlabilir. ,,-^i 
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4. YÜRÜKLÜK TARİHİ'NDEN ÖNCEKİ BAŞLANGIÇ GEÇİŞ ÜCRETİ 
AYARLAMASI 

Yukanda amlan Köprü Başlangıç Geçiş Ücretleri, faiz oranlannm 4 Aralık 1996 ile 
Finansal Kapanış arasında kalan süre içinde değişmesi halinde değişikliğe tabi 
olacaktır. 

Faiz oranlarının Finansal Kapanış tarihinde 4 Aralık 1996 tarihindekinden farklı 
olması halinde, Köprü Başlangıç Geçiş Ücreti, borç karşılama oram ve öz sermaye 
getiri oram bazındaki mali dengeleri yemden sağlayabilmek için tekrar ayarlanacaktır. 
Anglo-Japanese Türk Konsorsiyumu 4 Aralık 1996 tarihinde gerçekleştirdiği ihale 
katılımında, aşağıda belirtilen ABD Dolan faiz oranlarım mali planı içinde 
kullanmıştır. 

Kredi Esas alman 
yıllık Faiz oranı 
(%) 

ECA Destekli 7.62 

9 yıllık krediler için takas oranı 6.34 

12 yıllık krediler için takas oranı 6.48 

14 yıllık krediler için takas oram 6.53 

Bu tür bir ayarlama sonucu elde edilen yeni Temel Geçiş Ücreti (KDV hariç Ocak 
1996 fiyatlan) imtiyaz süresinin tümü için geçerli olacaktır. Bu tür bir ayarlama, 
Finansal Kapanış'ta veya öncesinde Şirket ve KGM arasında yapılacak protokol 
uyarınca gerçekleştirilecektir. Sözkonusu protokol Tesis'i (veya bir kısmım) ücretsiz 
kullanacak olanlan da belirleyecektir, .^l^"^'•••*... 
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SÖZLEŞMENİN İMZALANMA AŞAMASI: 

26.11.1998-Sözleşmeyi İmzalamak İçin konsorsiyuma Yazı: 

AJTC Konsorsiyumuna sözleşme imzalanması için yazı gönderilmiştir. 

01303-720.1/1 T t o 3 ( . r i H - » S 3 3 

îzmit Körfez Geçişi Projesi 

ANGLO-JAPANESE-TURKISH CONSORTIUM 
Atatürk Bulvan Engürü İşhanı No: 107/7 
Kızılav/ANKARA 

93 E040 270 DPT No.lu (Anadolu Otoyolu-Dilovası)Ayr.Orhangazi (îzmit 
Körfez Köprüsü dahil) Otoyolunun. 3996 sayılı "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-
İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun'a 'göre 
Konsorsiyumunuza görevlendirme yapılması 16.10.1997 tarihli Anlaşma ile 
öngörülmüştür. 

Adı geçen işe ilişkin olarak taraflar arasında imzalanması öngörülen Uygulama 
Sözleşmesinin Danıştay Başkanlığınca kabul edilen metni ekte gönderilmektedir. 

En kısa süre içinde sözleşmenin imzalanması için İdare'mize başvurmanız 
gerekmektedir. 

Bilgilerini ve aere£ini rica ederim. 

•\NjYaman KÖK 
Genel Müdür 

EKLER; 
EK-1 Danıştay Onaylı Uygulama 

Sözleşmesi ve Ekleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 

file://�/NjYaman
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24.03.1999- Sözleşmeyi imzalamak için konsorsiyuma 2. Yazı: 

AJTC Konsorsiyumuna 6 Nisan 1999 tarihine kadar sözleşme imzalanması için tekit 

yazısı gönderilmiştir. 

01303-720.1/'O&8'3 
İzmit Körfez Geçişi Projesi 

Fax Teyididir. '1^ 3-İ333. 

Fox: 0 312 467 44 32 
419 92 17 

ANGLO-JAPANESE-TURKISH CONSORTIUM 
Atatürk Bulvarı Engürü İşhanı No: 107/7 
Kızılay/ANKARA 

İLGİ: 26.11.1998 gün ve 1560 sayılı yazımız. 

3996 sayılı "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 
Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun"a göre yaptırılacak (Anadolu Otoyolu-
Dilovası)Ayr.-Orhangazi (İzmit Körfez Köprüsü dahil) Otoyolu İşine ilişkin olarak 
taraflar arasında imzalanması öngörülen Uygulama Sözleşmesinin Danıştay 
Başkanhğı'nca kabul edilen metni ilgi yazımız ile tarafınıza gönderilmiş ve 
sözleşmenin imzalanması için İdare'mize başvurmanız istenmiştir. 

Ancak bugüne kadar, sözleşmenin imzalanması için İdare'mize herhangi bir 
başvurunuz olmamıştır. 

6 Nisan 1999 tarihine kadar sözleşmenin imzalanması için İdare'mize başvur
manız gerekmektedir. Başvurmadığınız takdirde gerekli işlemler yapılacaktır. 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 

İsmail TANYALDIRIK 
Genel Müdür v. 
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Görevlendirme neticesinde, hazırlanmış ve Danıştay tarafından onaylanan Uygulama 

sözleşmesi görevlendirme yapılan Konsorsiyumca iki defa davet edilmesine rağmen 

imzalanmamıştır. 

Raporun düzenlendiği Haziran 2000 tarihine kadar sözleşme taraflarca imzalanmamış olup, 

ilgili firmaya herhangi bir hukuki işlem yapılmamıştır. 

Bu projenin ihalesinde, 3465 sayılı Kanun ve 93/4186 sayılı uygulama yönetmeliği, 3996 

sayılı Kanun ve 94/5907 sayılı uygulama yönetmeliğine göre alınmış olan Bakan Olur'lannda; 

Görevlendirme yapılması, görevlendirmenin konusu ve görev yeri ile görevlendirme usul ve 

esaslan maddeler halinde belirtilmiştir. Aynca İdare tarafından kanun ve yönetmeliğe uygun olarak 

"Zeyilname" ile ihale şartlannda bazı değişiklikler yapılmıştır. 

4.- TANK İFADELERİ: 

4.1.- Yap-İşlet Devret Modeli ile yapılacak (Anadolu-Otoyolu-Dilovası) Ayrıma Orhangazi 

(Körfez Köprüsü Dahil) ihalesinde Görevli ve yetkili kılınan Karayolları Genel Müdürlüğü Genel 

Müdürü Dinçer YİĞİT 02.03.2000 tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadede özetle; 

"BAŞKAN - (9/39) nolu Komisyonumuzun değerli üyeleri, hepinize hoşgeldiniz diyorum; 

yetersayımız vardır, toplantımızı açıyorum. 

Değerli arkadaşlar, geçen toplantımızda aldığımız kararlar uyannca, bugünkü gündemimiz 

saptanmış ve sizleri, Başkanlık Divanı olarak toplantıya çağırmış bulunuyoruz. Gündemimizi 

sırayla uygulamaya başlayacağız. 

Öncelikle Devlet Planlama Teşkilatına ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna yazmış 

olduğumuz yazılara cevaben, şu ana kadar Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulundan bir 

başdenetçi çalışmalanmızda bize yardımcı olmak üzere görevlendirilmiş. Kendileri de buradalar. 

Sayın Erdoğan Kavlakoğlu Bey buradalar. Usule göre, öncelikle Sayın Kavlakoğlu'nun bir yemin 

metni var, kendisini yemine davet edeceğiz. 

Buyurun: 

(Yemin edildi) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlar, yine, gündemimizde bir bölüm olarak geçen, Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığından istediğimiz ihaleyle ilgili bilgi ve belgeler istenmişti; bunları, maalesef, şu ana kadar 

temin edemedik. Biz, salı günü 29'u akşamına kadar süreli talep etmiştik; ama, arşivlerinden tarama 

yapmalannın bir hayli zaman aldığı gerekçesiyle, ancak bugün ulaştırabileceklerini söylediler. Sayın 
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Dinçer Yiğit beyi dinleyeceğiz, yanılmıyorsam beraberinde o belgeleri getirmiş; ama, şu anda 

incelemeye fırsatımız olmayacak, onları çoğaltarak, bilahara sizlere ulaştıracağız. 

Bu aşamada, görüşme için davet ettiğimiz iki değerli tanığımız vardı. Bunlardan birisi, 

Sayın Dinçer Yiğit, o dönemde ve halen de Karayolları Genel Müdürlüğü görevini yapan kişi. Bir 

de, o dönemde Bayındırlık ve İskân Bakanlığım yürüten Sayın Erman Şahin. 

Şu anda, Sayın Dinçer Yiğit gelmiş bulunuyorlar, uygun görürseniz, kendilerini davet edip, 

görüşmelere başlamak istiyorum. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Sayın Başkan, Sayın Erman Şahin'in bu önergede ismi var mı? 

BAŞKAN - önergede yok efendim. Biz, tanık olarak, bilgisine başvurmak üzere çağırmayı 

kararlaştırdık geçen dönem. Çünkü, olayı, öncelikle bir yapılandırmasından başlayıp, bugüne kadar 

sürecini bir gözlemleyelim. Pekçoğumuz da, olaya ancak basından vâkıf olduk. Dolayısıyla, önce, 

bu Yap-İşlet-Devret ne demektir, bu projeye has olarak başından bugüne kadar neler yapılmış, ilk 

temelinde emeği olan, iradesi olan kişilerin gözlüğüyle olayı bir açalım istedik. Onun için, baştan, 

ilk başına dönüp, olayı bir tahlil etmek şeklinde temayül belirdi. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Yoksa, ben, önergede ismini görmedim de Sayın Şahin'in. 

BAŞKAN - Yok efendim, Sayın Yaşar Topçu hakkında önerge. 

Sayın Dinçer Yiğit Beyefendi, hoş geldiniz efendim. 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRÜ DİNÇER YİĞİT - Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşrifleriniz için teşekkür ediyoruz. 

Sayın Dinçer Yiğit Bey, bu soruşturma önergesine konu olan ihalenin ilk esas ve usullerinin 

saptanması ve yanılmıyorsam önseçim aşamasından, beli bir döneme kadar temellendirilmesinde, 

yapılanmasında ve mutfağında bulunan bir değreli bürokratımız. 

Öncelikle, usulümüze göre bir yemin bölümümüz var; onu rica edeceğim. 

İsim ve soyisminizi lütfeder misiniz? ' 

DİNÇER YİĞİT - Dinçer Yiğit. 

BAŞKAN - Yaşınız efendim? 

DİNÇER YİĞİT - 1944 doğumluyum. 

BAŞKAN - İşiniz nedir efendim? 

DİNÇER YİĞİT - Karayolları Genel Müdürüyüm. 

(Yemin edildi) 

BAŞKAN - Komisyonumuzun soruşturmasına konu olan olay, Yap-İşlet-Devret ihalesi 

kapsamında gerçekleştirilen İzmit Körfezi geçiş ihalesi esnasında ihale usul ve esaslarına 

uyulmadığı, dolayısıyla, bu nedenle kamu zararına yol açıldığı gerekçesiyle o dönem Bayındırlık 
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İskân Bakanımız Sayın Yaşar Topçu hakkında bir soruşturmayı içeren önergenin kabulüyle 

oluşturulmuş bir soruşturma komisyonudur. 

Bu çerçevede, açıkçası, henüz biz de bu ikinci toplantımız, evrak, bilgi ve belgeler 

konusunda henüz yetkin bir durumda değiliz. Büyük ölçüde Karayolları Genel Müdürlüğümüz 

arşivlerinde bu dosyalar. Onlan sizden istemiştik, görüyorum ki bugün geldi. . 

Burada, bu ihalenin usul ve şartlarını belirleyen 3996 sayılı Yasa, ona dayanılarak bakanlar 

kurulunun belirlemiş olduğu bir bakanlar kurulu karan, daha sonra da, iki tane bakan oluru; 

ihalenin usul ve esaslannı saptayan çerçeve bu. Şu ana kadar benim ve Komisyon üyelerimizin 

elinde bulunan, yasa, bakanlar kurulu karan ve ikinci bakan oluruyla saptanan usul ve esasları 

kapsayan olur var. Birinci oluru henüz elde edemedik, umuyorum sizin dosyanız içinde vardır. 

DİNÇER YİĞİT -Evet. 

BAŞKAN - Onun için, çok fazla da hazırlıklı olduğumuzu söylemek pek mümkün değil bu 

aşamada. 

Bu çerçevede, gerek soruşturma komisyonunun verilme nedeninden yola çıkarak ve bu 

ihalenin başından yapılandıran bir kişi olarak, sizlerin görüş ve bilgilerinizi rica edeceğiz. 

DİNÇER YİĞİT - Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Ben, elimden geldiği kadar bu çizmiş 

olduğunuz çerçeve içerisinde sorulannızı bütün açıklığımla cevaplamaya ve düşüncelerimi, izin 

verirseniz belirtmeye çalışacağım. Yalnız, bilemiyorum tabiî, bu konuyu ne kadar süre içerisinde ve 

hangi aynntıda size anlatabilirim. Yani, konu, gerçekten sizin tarif ettiğiniz gibi, biraz sonra 

tarihlerini verebilirim, birkaç aşamadan geçen ve bugüne kadar gelen bir konu. Mesela, ihale usul 

ve esaslannı belirleyen bakan olurundan mı olaya başlayacağız, geçmiş ihalede... Çünkü, bu, benim 

Genel Müdürlük dönemimde de ihaleye çıkanldı, bundan önceki Genel Müdürlüğüm döneminde. 

Orada bir tek teklif verildi. Yani, firmalara çağn yapılmasına rağmen, bir firma teklif verdi. Bu bir 

firmanın teklifinin, biz, geçerli olup olmadığını ve bunun üzerinde inceleme yapıp yapmamamızın 

doğru olup olmayacağını Devlet Planlama Teşkilatına -yanılmıyorsam, bakanm orada- sorduğumuz 

aşamada, ben görevden alındım. 

O aşamadan sonra, ikinci aşamaya geçildi, tekrar bazı düzeltmelerle, tekrar ikinci ihaleye 

çıkanldı ve ondan sonra, işte kamuoyuna yansıyan bir dizi süreçten geçildi. 

Acaba, olayın neresinden başlamamı istersiniz? Esasında bu konu çok derin ve siz, beni ne 

kadar zaman dinleyebileceksiniz? Bu, benim anlatacağım olaylar, bir defaya mahsus son olaylar mı 

olacak? Sonra tekrar dinleme imkânınız olabilecek mi? Yani, ben, bugün her şeyi anlatayım mı size, 

yoksa belirli ölçüde sizi bilgilendirdikten sonra, siz, belki başka kişileri de dinleyip, tekrar beni mi 

çağıracaksınız? Yani, o yöntemi bir öğrenebilirsem daha sağlıklı olur? 
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BAŞKAN - Efendim, süre konusunda bir engelimiz yok, daha sonra çağırma konusunda da 

bir engelimiz yok. özellikle her bir arkadaşımızın soruları olacak; ama, sizin gözünüzden, işin 

mutfağında olan sizin bakış açınızdan bu olayın yapılandırılmasının bir özetini alırsak, öyle 

başlamamız yararlı olur diye düşünüyorum. 

DİNÇER YİĞİT - Tamam. 

O zaman şöyle söyleyeyim: İzmit Körfez geçişi ihalesi 1990'h yılların başından beri, hatta 

1989 yılının sonundan beri Karayolları Genel Müdürlüğünün gündeminde olan bir konu. Bu projeyi 

nasıl ihale edebiliriz, normal kredi bularak mı ihale edebiliriz, yoksa, Yap-İşlet-Devret modeli 

dediğimiz, o zamanlar daha yeni tartışılan bir yöntemle mi ihale edebiliriz, bu konu tartışılmıştı. 

Sonunda, Yap-İşlet-Devret modeliyle Türkiye'nin bu konuda daha kârlı olabileceği ve bu şekilde 

bir ihalenin daha yararlı olabileceği düşünülmüştü. 

Dolayısıyla, Yap-İşlet-Devret modelinde, biliyorsunuz en önemli husus, bir defa, dünyaca 

bilinen firmaları veya firma gruplarını davet etmek, onlardan aldığınız önerileri de ülke çıkarları 

doğrultusunda en sağlıklı olarak değerlendirip karar vermektir. Yani, Yap-İşlet-Devret modelinin 

esasında, ihalenin değerlendirme süreci uzun; fakat, yararlan büyüktür. Bir defa, bunu tespit etmek 

lazım. Yani, 2886 ihalesi gibi kuralları çok kesin belirlenmiş, işte şunu yaparsanız diskalifiye 

olursunuz, yapmazsanız şöyle olur falan gibi bir ihale tarzı değil; yani, müzakereye açık bir ihale 

tarzıdır. Bir defa, bu hususu tespit etmek lazım. Yani, ihaleye 2886 gibi bakarsanız, yanılırsınız; o 

zaman, ülke çıkarları doğrultusunda bir adım atamazsınız. 

Dikkat ederseniz, bütün Yap-İşlet-Devret modellerinde müzakere süreci çok uzundur. Bu, 

Devlet Su İşlerinin yapmış olduğu veya Enerji Bakanlığının ihalelerinde de var; ama, ondan sonra, 

sistem işledikten sonra, herhalde devletten bir para çıkmadan, Hazineden herhangi bir şekilde 

direkt para çıkmadan, gayet tabiî ki kişi o parayı toplumdan topladığı ücretlerle, örneğin köprü 

olayında elde ediyor, geriye dönüşüm olarak; ama, netice olarak, Türkiye'nin kredibilitesine bir 

engel teşkil etmiyor, direkt olarak Hazineden o an para çıkmıyor. Doğrusu güzel bir yöntem. Biz 

de, bu düşünce içerisinde -çok özet veriyorum- benim Genel Müdürlük yaptığım 1993-1996 yılları 

döneminde, ihalenin ilk aşamasının teşebbüsünde bulundum. Ne yaptık; bir defa, uluslararası 

düzeyde bir çağrı yaptık, böyle bir Körfez geçişi ihalesi vardır, şu kadar -yaklaşık 40 kilometre-

otoyolu vardır... Çok ayrıntılarına girmeyeceğim. Bu, Yap-İşlet-Devret modeliyle, bir de teklif 

verme belgemiz var ve sizin biraz evvel buyurduğunuz gibi ihale usul ve esaslarını belirleyen bakan 

kurlarımız var, onları göstereceğim size. Bu olurlar dahilinde biz ihaleye çıktık. 

Şimdi, orada Sayın Başkanım, en önemli husus, bana sürekli yansıyan husus, bugün 

çözümlemiş olan tahkim meselesiydi. O sıralarda tahkim, Türkiye'de telaffuz ediliyordu; fakat, 
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tahkime izin veren bir yasa yoktu. Yani, imtiyaz sözleşmesi olarak düşünülüyor ve Danıştayın 

onayından geçmesi kabul ediliyordu. Firmalarımızın çok büyük ölçüde çekingenlik gösterdiği husus 

buydu. Yani, biz, tahkimi istiyoruz, tahkim olursa iyi olur vesaire, bunu, dile getiriyorlardı. Yani, 

bunun, doğru veya eğri olduğunu ben tartışmıyorum, bu konu da yorum da yapmayacağım; ancak, 

bu husus firmalann bu projelere olan ilişkisini biraz gerileten veya o tahkim çıkarsa o zaman teklif 

verelim şeklinde ötelenmeye sebep veren bir husustu. 

Biz, Karayolları olarak veya Bayındırlık Bakanlığı olarak böyle bir konuda yetkili 

olmadığımız için, tahkim konusunda kendilerine herhangi bir vaatte bulunmuyorduk. Ancak, 

kendileriyle olan sözleşmelerimizde, eğer işin alınması aşamasından sonra Türkiye Cumhuriyeti 

kanunlarında değişiklik olursa, örneğin tahkim getirilirse tahkimin de uygulanabileceğini 

söylüyorduk ki, bu da, çok doğaldı. 

Bu hususta bir süre beklenildi, ihale tarihleri de biraz uzatıldı, ertelendi, iki defa 

zannediyorum, onların hep ayrıntıları var, söyleyebilirim. 

Netice olarak, biz, ihale günü, benim Genel Müdürlüğüm döneminde teklifleri aldığımızda... 

Bunu anlatmam lazım. 10 büyük konsorsiyumu inceledik ve onlardan 6 büyük konsorsiyumun 

teklif vermeye ehil olduğunu belirledik. Bunu da, tabiî, bir danışman firma aracılığıyla yaptık, kendi 

elemanlarımızla yaptık. Demek ki, 6 firmaya teklif verin diye... Firma grubu tabiî. Bunların 

içerisinde yabancılar var, bunların listeleri falan var, size takdim edebilirim. 

Şimdi, ihale günü zarflan açtığımızda, bir tek teklif geldi. O bir tek teklifin dışında herhangi 

bir teklif almadık. İşte, bu aşamada, biz, yine, yasalara baktığımızda bir tek teklifle de müzakere 

yapabileceğimizi anladık; ama, benim Genel Müdürlüğüm döneminde, bunun, mutlaka YPK 

karanyla; yani, Devlet Planama aracılığıyla, bize bu yetkinin verilmesi gerektiğine inandım ben; 

çünkü, bir tek firma olunca şaibe ortaya çıkabilirdi. Öyle bir yazı yazdım Devlet Planlamaya YPK 

kararı alınması üzerine. İşte, onun cevabı daha henüz gelmeden ben görevden alındım. Ondan 

sonra, yeni gelen arkadaşım, olayın ikinci bölümüne başladı. 

Esasta ne diyorum: Türkiye kamuoyuna yansıyan bölümleri, olayın ikinci bölümleriyle ilgili. 

Ben, size bir alt taban bilgi vermek istedim ihalenin geneliyle ilgili. 

MAHMUT BOZKURT (Adıyaman) - O firma kimdi? 

DİNÇER YİĞİT - Vinsan ve Fransız ortağı Bouygues-Vinsan... Bir tek o firma teklif 

verdi. Tahkim filan yok. Bizim kabulümüz dahilinde; yani, tahkimi uygulamıyoruz. Yürürlükteki 

yönetmeliğimiz ve teklif verme belgelerimize dayanarak bir tek firma teklif verdi. Fakat," biz, 

firmanın teklifini açtıktan sonra, müzakerelere geçip geçilmeme konusunu YPK kararı almak üzere 

sorduk. 
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BAŞKAN - İnceleyebildiğimiz kadarıyla, henüz tam evraklara da vâkıf değiliz, elimizde 

değil; ama, benim şahsî incelediğim kadarıyla, bu birinci ihalede görevlendirme kararının verildiği, 

buna rağmen Yüksek Planlama Kuruluna rücu edilip, alındığı şekliyle bir ifade var dava 

dosyalarında. 

DİNÇER YİĞİT - Hayır... Görevlendirme karan mı dediniz? 

BAŞKAN-Evet. 

DİNÇER YİĞİT - Hayır... Zaten efendim, esasında görevlendirme karan ile sıralama kararı 

var. Ben, size uzun uzun anlatacağım, onun için sordum ne kadar zamanım var diye. Yani, bu işin 

prosedürü, zarflan açar açmaz şey değil. İhale usul ve esaslannda, öncelikle en kısa süreyi teklif 

eden firmayı çağıracaksınız -siz beni nasıl çağırdınız buraya- müzakereye başlayacaksınız. Bu 

müzakere 3 ay, 5 ay, 1 sene de sürebilir. Devlet lehine orada düzeltebileceğiniz veya alabileceğiniz 

birtakım tavizleri veya düzeltmeleri sağlayacaksınız, ondan sonra, görevlendirildin diyeceksiniz. 

Görevlendirme aşaması daha sonra. Yani, biz, Vinsan-Bouygues Firmasının bayağı ayrıntılı 

projeleri vardı, birkaç sandık halinde falan. Onlan açtık, tespitlerini yaptık, ihale komisyonu tespit 

etti, şunlan şunlan... Yine çok değişik alternatiflerde teklif verilmişti, Ancak, tek firma. Tek firma 

olunca, burada bir tereddüt doğuyor. Aslında, yapılabilirdi belki, o yetkimiz olabilirdi, 

olmayabilirdi; ama, bizim sorma konusunda tercihimiz daha ağır bastı. YPK karannın alınmasının 

kamuoyunda daha saygın bir davranış olacağına inandık ve DPT'ye YPK karan vermek üzere 

sorduk; ama, cevap alamadık o aşamada. Yani, bu, benim görevimden alınışımdan kısa bir süre 

önceydi. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Cevap geldi mi?.. 

Affedersiniz, arada soru sorabilir miyiz?.. 

DİNÇER YİĞİT - Tabiî sorabilirsiniz efendim. 

BAŞKAN - O usulü bir tartışalım. İsterseniz bir sunuş alıp, tekrar mı dönelim, arada mı 

dönelim... 

DİNÇER YİĞİT - İsterseniz sorun, daha iyi, belki ben hatırlanm... Yani, nasıl isterseniz 

efendim. 

BAŞKAN - Genel sunuşunu beyefendi sürdürürken, araya çok kısa ama, genel sunuşu 

kesmeyecek şekilde kısa... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Beyefendi "benim görev sürem doldu, 

sonrasını bilmiyorum" dedi. Yani, bu, teknik bir bilmemezlik mi, yoksa, benim alanım içerisinde 

olmadığı için... 
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DİNÇER YİĞİT - Hayır biliyorum; ama, uygulamanın içinde olmadığım anlamında, yoksa 

mutlaka bilirim. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOĞLU (Tokat) - Şu manada soruyorum: "Benden sonra ne 

olduğunu bilmiyorum" dediniz ya; o, tabiî, farklı bir ifade tarzı, aslında biliyorsunuz... 

DİNÇER YİĞİT - Biliyorum tabiî... Bilmez olur muyum. Ayrıca da tahlil de ettim. 

BAŞKAN - Benim de aslında ihtiyacım var. İsterseniz, birlikte öncelikle bir bu görüşmeyi 

nasıl yürüteceğimizi; aynntı belki ama, bir saptarsak rahat ederiz. Beyefendi sunuşunu bitirip sonra 

mı sorulara dönelim; yoksa, bu çok önemli gördüğümüz konularda çok kısa olmak koşuluyla ve 

genel sunuşu da kendi yolundan saptırmayacak şekilde çok kısa girişler yapalım mı; sizler ne 

dersiniz? 

MEHMET ERGÜN DAGCIOĞLU (Tokat) - Sunuşu bozmayacak şekilde... 

BAŞKAN-Peki. 

Buyurun Sayın Dinçer. 

DİNÇER YİĞİT - Bu soru önemli yalnız; bunu hemen cevaplayayım. 

BAŞKAN - Peki buyurun. 

DİNÇER YİĞİT - Benim yazdığım yazıya cevap gelmeden benden sonraki gelen 

arkadaşım Yaman Kök bir yazı yazarak, ben tarafsız bir şekilde müzakereye başlanıp 

başlanmayacağı konusundaki görüşünüzün demiştim. Benden sonraki gelen arkadaşım ise 

başlanmaması gerektiği ve ihalenin yenilenmesi konusundaki bir görüşle cevap almadan müracaatta 

bulunmuş; bilmem açıklayabildim mi; yani, şöyle benim yazdığım yazının özünde, işte olayı anlatıp 

ihale komisyonumuz açmıştır, bir tek firmanın teklifi gelmiştir, bu durumda bu firmayla müzakere 

yapıp yapamayacağımız konusunda görüşünüzün bildirilmesi demiştim ben. Benden sonraki 

arkadaşımız ise, o konuda bir durum beyan etmiş. Yani, bu firmayla görüşme yapılmasın, ihaleyi 

yenileyelim şeklinde bir görüşü beyan etmiş ve kabul edilmiş. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yanlış hatırlamıyorsam, tek firma olabilirdi dediniz bir ara. 

DİNÇER YİĞİT- Evet olabilirdi. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ama, biz şaibe olmasın diye yazı yazma ihtiyacı duyduk 

dediniz ve devlet lehine tek firma da olsa, aylarca da sürse, üç ay beş ay, pazarlık edip veya şartları 

görüşebilirdik; bu olabilirdi; ama, biz daha şeffaf olsun diye yazı yazdık. 

DİNÇER YİĞİT - Yönetmelikte var o. 

BAŞKAN - Hemen ben de bir ilave yapayım o zaman. Şu anda üzerinde durduğumuz konu 

bu 3996 Bakanlar Kurulu kararının 15 inci maddesi şöyle diyor, Karayolları Genel Müdürlüğünün 

yargıya gönderdiği kendi savunması mütalaasından alıntı olarak okuyorum: Bakanlar Kurulu 
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kararının 15 inci maddesinin son fıkrası "istekli çıkmadığı veya tekliflerin uygun görülmediği 

hallerde idare aym yatırım ve hizmetler için bu kararda öngörülen usullere yeniden başvurmakta 

serbesttir" diyor. Hükmünde bulunarak bu madde çerçevesinde idarenin sonuç alamadığı bir 

görevlendirme usulü yerine yeni bir usule başvurma yetkisine sahip olduğu belirtilmiştir o 

maddede. Bunun üzerine diyor devam ediyor "94/5907 sayılı kararın 15 inci maddesi uyarınca 

görevlendirme komisyonunun karan iptal edilerek önseçimi kazanan 6 istekli firma grubundan 

görevlendirme için yeniden yazılı teklif alınması, 31.07.1996 tarih ve 1312 sayılı genel müdürlük 

oluruyla kararlaştırılmıştır diyor. 

Bu demin kastettiğiniz olur galiba. 

DİNÇER YİĞİT - Kastteğim o. 

BAŞKAN- Şimdi buradaki izahat, görevlendirme komisyonunun kararı iptal edilerek, 

burada bir karardan bahsediliyor. Ben demin görevlendirme kararı alınmış derken belki de yanlış 

niteledim. Bu nedir, görevlendirme komisyonunun kararı iptal edilerek... 

DİNÇER YİĞİT - Görevlendirme komisyonu yok efendim; yani, ihale komisyonunun 

kararı... 

BAŞKAN - Buradaki ifade mi?.. 

DİNÇER YİĞİT - O ifade doğru kullanılmamış. 

BAŞKAN - Ama burada bir karar alınmış. Burada kastedilen karar ne? 

DİNÇER YİĞİT - Karar şu: Yani, bir komisyon var, bu Vinsan'ın ve Bouygues'in şeylerini 

inceleyen. O komisyon açıyor tespitlerini yapıyor, şu teklifler şu kadar yıl teklif ediliyor vesaire 

falan diye; ama, herhangi bir şekilde bu firmayla görüşülsün veya görüşülmesin şeklinde... 

BAŞKAN - O zaman buradaki ifade bir karar değil bir tespiti ifade ediyor. Bu ifade yanlış 

burada; ama, yargıya sunulan bir ifadenin çok titiz olması gerek miyor mu? 

DİNÇER YİĞİT -İsterseniz onu getiririm; yani, görevlendirme komisyonu diye bir 

komisyon değil bir defa; o bir ihale komisyonu. Adlan belki değişik ifade edilmiş olabilir. 

BAŞKAN - Yasada görevlendirme olarak olduğu için öyle nitelendirilmiş olabilir. 

DİNÇER YİĞİT - Bakın komisyonlarda ben size göstereceğim. Komisyonlar bir sıralamayı 

yapan komisyon var, bir görevlendirmeyi yapan komisyon var. Bu ihale başlıca iki aşamadan 

oluşuyor. Bir sıralama bir görevlendirme, bu çok önemli. Yani, sıralamaya çağırdığınız kişi, 

öncelikle müzakereye davet edeceğiniz... 

BAŞKAN - O zaman siz sunuşunuzu Sürdürün, dağılmasın. 

Buyurun Mihrali Bey. 
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MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Sayın Yiğit, bu ilk firma, size teklif verdiğinde kendileriyle 

bir görüşmeniz oldu mu? Görüşmeden mi bu yazı... 

DİNÇER YİĞİT - Benim şahsen Genel Müdür olarak görüşmem olmadı; yani, zaten dosya 

şeyleri açıldı, kendisinin dokümanları, ayrıntı bazında bir dokümanları vardı ve onların teklifleri 

tespit edildi; orada aynntılı teklifler vardı ve ihale komisyonu, bir genel müdür yardımcımızın 

başkanlığındaki bir ihale komisyonu o tespitleri yaptı ve ondan sonra genel müdürlük katına 

ihalenin onaylanması için olayı getiriyor tabiî. Yani, karar veren makam,genel müdürlük makamıdır 

ihale makamı değildir. İhale makamı tespiti yapar; ama, nihai söz genel müdüründür. Genel müdür 

onaylamadıkça o ihale geçerli olmaz biliyorsunuz. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Şu nokta önemli olduğu için söylüyorum, bu ihaleyi vermek 

için kendisiyle görüşmeye oturdunuz mu? 

DİNÇER YİĞİT - Hayır oturmadık, hayır. O bahsettiğiniz mesele, işte müzakere oluyor. 

Oturmadık; yani, bunlar oturup oturmama konusunda YPK kararını sorduk. 

BAŞKAN - Sayın Yürür buyurun. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Sayın Başkan, geçen hafta Sayın Genel Müdürü davet ederken 

aldığınız kararın okunmasını rica ediyorum; ondan sonra da bir soru soracağım; çünkü, bir karar 

aldınız siz, işin işleyişine dair teknik bilgi almak üzere Sayın Genel Müdürü buraya davet ettiniz; 

fakat, burada Genel Müdürün iki şapkası var; birisi o fiil başladığı zaman orada bilahara alınmış 

tekrar gelmiş o kısım bir başka fonksiyon. Benim anladığım kadarıyla ilk davetinizde heyetiniz -ki o 

toplantıda yurtdışında olduğum için bulunamadım- siz, teknik işleyiş hakkında genel bilgi almak 

için buraya davet etmiş bulunuyorsunuz öyle mi efendim? 

BAŞKAN-Doğrudur. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Öyleyse müsaade ederseniz bu oturumun birinci kısmında -

oturumun ne kadar süreceğini bilmiyorum- Sayın Genel Müdür bu işlemin genel akışını anlatsın, 

mevzuatı anlatsın, yapılan işleri anlatsın; fakat, değerlendirme faslı ben yazdım, o yazdı, bu söyledi 

derse bu sefer iş şahsî konuma gelir biz konudan uzaklaşırız. Bir defa şu ihale tarzını hiçbirimiz, 

belki sizler bulundunuz ihale işlerinin başında; ama, ben hiç bulunmadım; dolayısıyla bu ihale 

işlerinin özünü esasım bilmiyoruz ve Türkiye'de bu işte çok yeni bir konu. Bildiği kadarıyla 

bilgilerini aktarsın. Sayın Yüksek Denetlemeden gelen arkadışımızdan da isteriz; uygun görürseniz 

bir de Sayıştaydan da -geçmiş komisyonlarda çağırdık- bir heyet çağıralım, bir elemanı bize tahsis 

etmelerini istiyorum. 

BAŞKAN - Devlet Planlama ve Sayıştaydan istiyoruz efendim. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Planlamanın pek faydası olmaz da... 
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BAŞKAN - Yap-işlet-devret oradan geçiyor. Usul esasların onaylanması oradan geçtiği 

için. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Affedersiniz ben soru bazını çok aştım, zamanınızı aldım, 

kusura bakmayın. Yani, biz şu işin bir özünü öğrenelim; çünkü, beyefendinin iki şapkası var; bir 

evveliyatı bir de sonrası. Bir de memnuniyet veya memnuniyetsizlik başlarki o zaman işin içinden 

çıkamayız. Biz şu işte uygun görürse heyetiniz, statüyü bir öğrenelim ve ondan sonra diğer sorular 

faslına geçelim. 

BAŞKAN - Amacımız oydu zaten. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Bizim sorduğumuz soru da tamamen teknik 

bir açılım idi. Ben orada, Sayın Genel Müdürün görevden aynlma esnasında yazdığı bir yazıya daha 

sonra kendisinin görevden gider gitmez yerine gelen Yaman Kök'ün yazdığı makama böyle bir 

cevap istenmesine gerek kalmadığını tek firmanın zaten kendilerince uygun görülmediği için 

yeniden ihale ve görüşme gerekliliğinden ötürü böyle bir cevabı, artık, talep etmelerinin 

lüzumsuzluğundan bahisle bu cevabın atlandığını yakaladım; doğru mu anladım efendim. 

DİNÇER YİĞİT - Kısmen doğru tabiî. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Cevap alamadık dolayısıyla. 

DİNÇER YİĞİT -Cevap aldık, almışız daha doğrusu. Benden sonraki Genel Müdür 

arkadaşın yazısı üzerine, evet böyle bir ihale yenilenmesi konusuda cevap almışız ve aldıktan sonra 

zaten ihaleye devam etmişiz; ama, yani o yazı üzerine almışız. Yani, benden sonraki Genel Müdür 

arkadaşım böyle bir yazı yazdığı için cevap alınmış. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Ama siz ihale yenilenmesi için değil de tek 

firmayla ilgili, tabiri caizse bütün şimşekleri üzerimize çekmeyelim, devletin de başka bir organıyla 

sorumluluğu paylaşalım ve kamuoyunu da bu konuda ikna edici bir konsept oluşsun kanaatiyle yazı 

yazdığınızı anlıyorum; ama, bu görevden alındığınız için sizden sonra gelen Yaman Kök Beyin 

böyle bir şeye gerek kalmadığı için zaten ihaleyi kendilerinin makam olarak uygunsuz bulduğunu, 

yeniden bir ihale yapacaklarını ifade ettiklerini söylüyorsunuz. 

DİNÇER YİĞİT - Yapmalarının gerekliliğini... Beyefendinin okuduğu şeyler; yani, ben 

yorum yapmak istemiyorum, yönlendirme midir değil midir ben onu bilemiyorum; yani, resmî bir 

yazıya cevap almadan resmî bir yazıyla tekrar müracaat ediliyor ve o ikinci yazıya cevap alınıyor. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Şükrü Beyin dediğine katılıyorum; ama, sormak da 

mecburiyetinde hissediyorum. Enka firmasının o arada bir müracaatla, orası da çok önemli, şimdi 

10 firma müracaat ediyor, 6 firmaya veriyorsunuz, 1 tanesi teklif veriyor ve bu kişeler, diğerleri, 5 

tanesi daha önce vermiyor; fakat, bu ihale olduktan sonra diyor ki, ihaleyi iptal ederseniz, ki şartlar 
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değişiyor ben orada yorum yapmak istemiyorum, yazı yazılıyor cevap gelmeden iptal ediyorlar, 

orada çok önemli bir nokta var, dilekçe veriyorlar diyorlar ki iptal ederseniz ihaleyi biz de tekrar 

katılırız teklif veririz. 

DİNÇER YİĞİT - Evet öyle bir yazı var. Yani, biz onların... Cevaben diyor ki, tam o 

yazıyı getirmedim; ama, biz buna katılmıyoruz; yani, o 1 teklif verilen ihaleye katılmıyoruz; ama, 

ihaleyi iptal eder süreyi uzatırsanız, zannederim böyle şartlan vardı. Süreyi uzatmaktaki o 

yorumumu sorarsanız söyleyeyim açıkçası, süreyi uzatmaktaki amaç birkaç açıdan olabilir, bir 

tahkim çıkabilir mi o arada falan diye bir düşünce olabilir; belki bir de kendi açılarından zaman 

kazanarak belki daha iyi hazırlanmak falan biçiminde de olabilir; yani, öyle bir şey. var, süre 

uzatılırsa biz tekrar düşünebiliriz falan gibi bir şey var sonuç olarak. Hatta o konuda da sürenin 

uzatılamayacağını kendilerine belirtiyoruz; çünkü, biraz evvel de arz ettim, süreyi bir kere 

uzatmıştık zaten ya bir ay ya iki ay... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O zaman aynı şartlarda mı tekrar teklif vermiş oluyor süre 

şartlarında?.. 

DİNÇER YİĞİT - Tabiî süreyi uzattığımız zaman ne olacağı belli değil; yani, o arada 

tahkim çıkacak mı çıkmayacak mı belli değil; ama, biz süreyi uzatmadık; çünkü, bir kere süreyi 

uzatmıştık zaten. Sürenin uzatılamayacağını bildirdik kendilerine. 

BAŞKAN - Sayın Nevzat Taner'in bir sorusu olacak; buyurun. 

NEVZAT TANER (Kahramanmaraş) - 30.4.1997'de Cevat Ayhan döneminde, Sayın 

Bakanımızın döneminde, 3 tane firmanın sıralaması yapılmış; fakat, siz 6 tane firmadan... 

DİNÇER YİĞİT - 3 ü verdi teklifi. 

NEVZAT TANER (Kahramanmaraş) - Diyorsunuz. Şimdi, bir, bu konuda, bu şu anda 

şikayet mevzuu olan üçüncü sıraya gelen şirket, Vinsan şirketi, tek başına bir teklif veriyor. Diğer 

firmalann bu tekliflerle birlikte bir teklifi söz koşunu mu sıralamada? Şimdi, buradaki dosyada 

özellikle görevlendirme komisyonu olarak iş yapan heyet bütün teklifleri incelemiş, 30.4.1997'de 

incelemiş bir sıralama yapmış, sonuç itibariyle de Vinsan şirketi üçüncü sırada; yani, bu aşamada 

bütün teklifler ikinci ihaledeki teklifler müşterek halde mi veriliyor? 

DİNÇER YİĞİT - Yani, 3 firma grubu teklif veriyor. 

NEVZAT TANER (Kahramanmaraş) - Şöyle bir pozisyon var; bir firma geliyor teklif 
veriyor... 

DİNÇER YİĞİT - Aynı anda veriyorlar. 

NEZVAT TANER (Kahramanmaraş) - 30.4.1997'de Cevat Beyin bu sıralamayla ilgili... 

BAŞKAN - Nevzat Bey izin verir misiniz. 
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Şimdi, bakın, biz yine şöyle bir usul yapalım, Sayın Genel Müdür bize bir özetlesin, bir 

noktaya gelecek. Birinci ihale var, bir kişi giriyor, daha sonra yeniden ihaleye çıkma ihtiyacı 

duyuluyor yeniden çıkılıyor, bu sefer 3 firma veriyor... Şu safahatı bir özet olarak alırsak bu 

sorularımızı daha sonra daha özlü olarak sorabileceğiz diye düşünüyorum. Kısa, özet, teknik 

boyutu... 

DİNÇER YİĞİT - Tarihlere girmeyeyim o zaman; çünkü, tarihler hatırımda değil bakmam 

lazım. 

Benim görev değişikliği olduktan sonraki safahatı anlatıyorum sizlere. Tabiî ben biliyorum 

safahatı, çeşitli açılardan biliyorum; çünkü, eski genel müdür olarak takip ettim bir, halen 

görevdeyim onun için süreklilik var. Zaten bundan sonra ihaleyi tekrar bu noktadan itibaren ileri 

götüreceğiz onun sorumluluğu var. Ben Mesela,buraya gelene kadar dün gece saat 02.00'de gittim 

bilgileri derleyene kadar, bunlar kolay olmuyor; çünkü, sizin yazınızı ben çok geç aldım, onun için 

derli toplu bir dosya getireyim diye gece 02.00'ye kad.ar çalıştım, sabahta saat 9.00'dan şu saate 

kadar çalıştım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 

DİNÇER YİĞİT - Önemli değil. 

Konuyu, herhalde, Türkiye'de benden daha iyi bilen yok şu anda; ama, size ben ciddî 

belgelerle cevap vereyim diye bu hazırlığı yaptım, daha da yapılması gereken hazırlık olduğuna 

inanıyorum onu söyleyeyim. 

BAŞKAN - Buyurun, o teknik izahata devam edin. 

DİNÇER YİĞİT - Ondan sonra ihale yenilenme kararı alınıyor -yorumsuz olarak ben 

tamamen... Sorularınıza yorum yapabilirim eğer isterseniz- ihalede bu sefer yine aynı firmalardan 

teklif alınması isteniyor. 6 firmadan teklif alınması isteniyor, onlardan 3 firma grubu teklif veriyor, 

diğer 3'ü yine vermiyor. Bu 3 firma nedir... 

BAŞKAN - Burada 3 firma veriyor da, Vinsan, bilebildiğim kadarıyla yeni bir teklif 

vermemiş, eski teklifinin geçerli olduğunu söylüyor. 

DİNÇER YİĞİT - Geçerli olduğunu söylüyor. 

BAŞKAN - Diğer 2 firma yeni teklif veriyor. 

DİNÇER YİĞİT - Çünkü, diğer 2 firma vermemişti dediğiniz gibi. Zaten, Genel Müdürün 

yazısında da diyor ki, geçmiş teklifler de geçerli kabul edilecektir. Teyit ediyor, onun üzerine 

Vinsan Grubu Fransız Bouygues firmasıyla tekliflerinin geçerli olduğunu söylüyor. Diğer iki firma 

AJTJ Grubu, Japonlarla Enka, diğer ortakları da var; ama, ana grup olarak, diğer grup ise yine bir 

Fransız-İtalyan Grubuyla Tekfen ve Doğuş Grubu onlar da 3 üncü grubu oluşturuyorlar. 
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Şimdi, esas konuya geliyorum, bu teklifler alınıyor, teklifler alındıktan sonra neye göre 

değerlendirilecek; siz biraz evvel ifade ettiniz, bu tekliflerin nasıl değerlendirileceğini gösteren 

benim zamanımda alınmış ve daha sonra da diğer genel müdür tarafından da geçerli kılınmış ihale 

usul ve esaslan var. İhale usul ve esaslan bu teklif verme şartnamesinin -ki, kalındır burada 

getirdim, siz istemişsiniz, burada bunlann hepsi var- aslını, özünü; yani, ana hükümlerini oluşturur. 

Burada başka hükümler de var, teklif verme şartnamesinde; ama, öncelikle, nasıl yapılması gerekir, 

hareket tarzı nedir; yani, bu teklifleri aldınız ne yapacaksınız şimdi; bunlan, ana noktalarını 

sıralayan bir belgedir, Sayın Bakandan alınmıştır o, Bakanın imzasıyla alınmıştır; zannediyorum, 

Erman Şahin Beyin imzasıyla alınmış ihale usul ve esasları vardır. Bunlar var burada gösteririm 

size. O ihale usul ve esaslannda iki şey gözetilmiştir, iki önemli husus, bu 3996'ya göre. Bir tanesi, 

bu firma gruplannı müzakereye davet sıralamasını belirleyeceksiniz, bu çok önemli bir şey; yani, 

ben öncelikle hangi grupla müzakereye oturacağım; çünkü, der ki, müzakereye oturursunuz; neye 

göre oturursunuz; en kısa görev teklifinde bulunan firmayı öncelikle çağırırsınız, onunla 

müzakereye oturursunuz, onunla müzakere aşamasında anlaşamazsanız o firma grubunu tamam 

teşekkür ederim dersiniz dışan çıkarırsınız, ikinci firma grubuyla oturursunuz. Şimdi bunun üzerine 

basmak istiyorum, bu çok önemli, sıralamanın belirlenmesi son derece önemli; çünkü, bir firma 

grubuyla müzakereye başladığınız zaman devlet o arada kendi lehine ilişkileri daha uygun hale 

getirmek için çaba sarfedecektir, teknik konularda belirlenmeyen hususlar açıklığa 

kavuşturulacaktır, pazarlık yapılacaktır, firma da kendine, çıkarı doğrultusunda bir şeyler elde 

etmeye çalışacak. Nitece olarak, son noktaya geldiğinizde diyeceksiniz ki tamam, ben 

müzakerelerimi bitirdim, sonuç olarak da bir uygulama sözleşmesi ortaya koydum. Uygulama 

sözleşmesi çok önemli; yani, firmanın işi yapma aşamasından başlayıp, örneğin, yirmi yıllık, yirbeş 

yıllık veya yirmiyedi yıllık işletme süresi içerisinde neler yapacağını, nasıl hareket edeceğini 

gösteren bütün idarî, malî, teknik hükümleri içeren bir uygulama sözleşmesi ortaya koyması lazım. 

Bu, müzakereler sırasında ortaya çıkar. İşte bu uygulama sözleşmesini belirlediğiniz anda firmayı 

görevlendirirsiniz. Tamam bitmiştir, benim seninle herhangi bir şeyim yoktur, görevlendirme 

aşamasına geldim dersiniz. İşte etaplar bunlardır. Şimdi dolayısıyla burada sıralamanın nasıl 

yapılacağı konusundaki hüküm, ihale usul ve esaslarında en kısa görev süresini teklif eden firma 

şeklinde belirlenmiştir. Şimdi buna itirazlan olmuştur tabiî çok büyük ölçüde. Diğer firmaların 

gerek ikinci gelen firmanın gerek üçüncü gelen firmanın buna itirazları, mahkemeye müracaatları, 

kamuoyuna yansıyan, hepimizin çokiyi bildiği hareketleri olmuştur; ama, idare, normal görevini 

sürdürmüştür. Bunlann da burada tarihleri var, bu süreler sonunda birinci gelen firma sıralamada,-

müzakerelere davet edilmiş, uzun uzun müzakereler yapılmış, bu arada Sayıştaya da taslak 
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uygulama sözleşmesi gönderilmiş, (iörevıendirme aşamasına gelinince, taslak uygulama sözlemesi 

ise Danıştaydan bir türlü onaylanmamış. Danıştay taslak uygulama sözleşmesini 3 defa reddetmiş, 

burada var onlar, hatta kendine göre yazmış şeyi, ben böyle bir şeyi kabul etmem bunu 

uyguluyorlarsa uygulasınlar denilmiş, resmî olarak da Karayollarına gelmiş. Bunun üzerine, 

Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilatı bu Danıştayın gönderdiği taslak sözleşmede firmayla ilgili 

olarak şu şu hususların ilave edilmesi şeklinde, onlar nedir derseniz ayrıntıya inerim, tabiî firmanın 

lehine olabilecek olan şeyler bunlar, onları ifade etmiş. Danıştay bunları reddetmiş, olmaz demiş, 

sonuç olarak en sonunda Danıştay, en son bir sözleşme göndermiş bundan başka değişiklik 

yapmam ben demiş. Onun üzerine de bizim arkadaşlar firmaya yazı yazmışlar, demişler ki, 

Danıştaydan almış olduğumuz taslak uygulama sözleşmesi budur, bunu en kısa zamanda imzalayın 

gelin işe başlayın, firma başlamamış, ikinci bir yazı daha yazmışlar, bu sefer de 6 Nisan 1999 

tarihini vermişler, o tarihe kadar bunu imzaladın imzaladın; imzalamazsan biz yasaların veya idarî 

şeylerin gereğini yapacağız demişler. Ondan sonra firmayla irtibat kopmuş. Ondan sonra ne bu 

sözleşme imzalanmış ne de herhangi bir şekilde resmî bir görüşme yapılmış. Zannediyorum, o arada 

ben de göreve başlıyorum 1 Nisan civarında. Bu arada, ben göreve 3-4 defa da geldim gittim; onu 

da arz edeyim. 4 defa birer günlük arayla, sabah başlayıp akşam görevden alınmak suretiyle, sonuç 

olarak da seçimlerden önceki... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Gündemdışı; ama, bundan kopmayasınız diye herhalde 

arada... 

DÎNÇER YÎĞİT - Bunları söylemek zorundayım. Yani, siz nasıl yorumlarsınız 

bilemiyorum yorum size aittir. Nitece olarak da ben göreve 19 Nisanda başladım tekrar, pazartesi 

zannediyorum, o zamandan bu zamana da bu görevi sürdürüyorum tekrar. Yani, benim dönemimde 

hiçbir resmî görüşme olmadı. Göreve başladıktan bir süre sonra Sayın Bakanla, eski Bakanımızla, 

galiba bazı firmalar bir görüşme yapmak istemişler; ama, tutanaklı bir görüşme değil. Netice 

olarak, Sayın Başkanım, benim kayıtlarımda Karayollarının kayıtlarında, en son firmaya yazılan, 6 

Nisana kadar bu taslak sözleşmeyi imzalarsanız buyurun, imzalamazsanız gereği yapılacaktır 

şeklinde bir yazıyla son buluyor olay. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Son tarih olduktan sonra tabiî ki... 

DÎNÇER YİĞİT - Bitti, yani benim yapabileceğim bir şey yok. Bundan sonra bu ihale 

birinci firma adına geçersizdir hukuken; yani, herhangi bir şey söylemem mümkün değil. 

BAŞKAN - Sıradan devam mı edilir usûl olarak yoksa yeniden ihaleye çıkılabilir mi? 

DİNÇER YİĞİT - Bunu inceletiyorum şu anda hukukçularıma; ama, bu tabiî, bilmiyorum, 

Komisyonunuzun ilgi alanına giriyor mu girmiyor mu, bunu inceletiyorum. İkinci firmayla görüşme 
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mi yapılır; çünkü, bizim şimdi başka bir hakkımız var; ona bakıyorum. Yani, burada açık konuşmak 

gerekirse toplum nezdinde itibarını kaybetmiş, güvenilirliğini yitirmiş bir karmaşa yumağı var. 

Yani, birinci firma tekrar bana geldi mesela, resmî olarak kayıt yok; ama, nezaket ziyareti, biz 

kaldığımız yerden devam edelim diye. Benim burada verdiğim cevap, ben olayı inceletiyorum; bu 

olay o kadar basit değil. Tabiî onlar kendi açılarından biz şöyleydik böyleydik şunu imzaladık falan 

filan; yani, imzalanmış herhangi bir yazı yok, sözleşme falan yok. 

Yani, netice olarak, biz buna çıkar yol bulacağız tabiî; ama, ihalenin yeniden yenilenmesi 

mi, ikinci firmayla müzakere mi veya üç firmayı tekrar çağırıp, kamuoyu nezdinde tamamen şeffaf, 

belki basının önünde açık bir ihale yöntemi mi onu tartışacağız. Yalnız bu arada bir yorum yapmak 

mecburiyetindeyim, niye bu olay bu kadar karmaşa oluyor; yani, esasında olay basit de kim 

karıştırdı? Şimdi bir defa işin özünde biraz karışıklık gerektiren unsurlar var; yani, siz isteseniz de 

istemeseniz de karışıklık gerekiyor; niye, Şundan dolayı Sayın Başkanım, bu projede tasarım; yani 

proje teklifçi tarafindan hazırlanıyor, projesi yok; yani, şu kalemi yapacaksınız denilmiyor, bir 

kalem yapacaksınız deniliyor; yani, boğazı geçeceksiniz, körfezi geçeceksiniz deniliyor; yani, 

körfezi siz tüple de geçebilirsiniz, asma köprüyle de geçebilirsiniz, eğik askılı köprüyle de 

geçebilirsiniz. Onun ötesinde, Mesela,en kısa teklifi veren deniliyor, en kısa teklifi verenle 

otururum müzakereye; ama, en kısa teklifi verenin teklifi müzakere aşamasında, değerlendirme 

kriterleri var burada yazılmıştır, değerlendirme kriterlerine uymayabilir; mesela, finansman modelini 

uygun görmeyebilirsiniz, sizi ikna edemeyebilir; ama, yani, dinlemek zorundasınız onu veya sizi 

ikna edene kadar sabır etmek zorundasınız, eğer edebiliyorsa; onun gibi; yani, teknik diğer hususlar 

var onlara girmiyorum. Bu konularda sizi ikna edemiyorsa ikinciye geçersiniz. Şöyle bir şey olsa 

çok kolay olurdu bizim için; mesela, Çanakkale Köprüsünde biz bu modeli uygulamaya çalışıyoruz, 

köprünün, Mesela,uygulama projesini çizseydik; yani, işte şu projede diye, buna teklif verin, bunu 

yapacaksınız deseydik o zaman en kısa süreyi vereni çağırabilirdik; ama, bunlar ayrı ayrı teklifler 

veriyorlar; Mesela,biri tüp veriyor biri asma köprü veriyor biri eğik askılı köprü veriyor; bunların 

hepsi farklı şeyler. Burada değerlendirme zorlaşıyor tabiî. Bunu objektif olarak ortaya koymamız 

lazım, değerlendirme zorlaşıyor. Siz neye göre peki değerlendireceksiniz o zaman; herkes kendi 

penceresinden kendisini haklı görmeye başlıyor bu durumda. İşte o zaman, burada çok hassas 

davranmanız gerekiyor; yani, burada bir şeyleri gözden kaçırmamanız lazım. O yüzden de ben 

baştan arz ettim, bu müzakere süreci çok önemli; yani, bir firmayı kestirip attırıp işte bitti, ötekilere 

bu iş kapalıdır demeniz doğru değil bence, benim kişisel görüşüm. Zaten de en sonunda da 

değerlendirme kriterleri çok önemlidir. Burada size arz edeceğim belgeler içerisinde mesela, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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değerlendime kıstaslarını okuyorum: Diyor ki, teklifler değerlendirilirken şu hususlar dikkate 

alınacaktır. 

YİD projesinin her isteklinin hazırlayacağı malî fizibilitesi; çünkü, bunlar malî fizibilite 

veriyorlar. Şu kadar ücret toplayacağım, şu kadar geriye dönüşüm olacak, şu kadar kredi alacağım, 

bunları şöyle ödeyeceğim inandırıcı olması lazım yani. 

Teklif edilen geçiş ücreti tarifesinin yeterliliği ve istikran; şu kadar ücret alacağım diyor, 

bunu şu bazda artıracağım diyor, daha doğrusu bunlar bizim tarafımızdan da öneriliyor. İşte 

, Amerikan dolar artışının bilmem şu formüle göre, bilmem nesine göre, bunların hepsi var burada; 

yani, keyfî artıramıyor ücreti, ben 10 dolar veririm, ertesi yıl da 20 dolara çıkarırım böyle şey yok; 

yani, o, bizim kurallarımız içerisinde yapması lazım. 

Üçüncüsü, geçiş ücreti ayarlamaları için teklif edilen yöntem, biraz evvel söylediğim; teklif 

edilen yapım programının tamamlanma tarihi hedeflerini tutturma konusunda gerçekçiliği. Mesela 

genellikle bu projeler dört senede tamamlanıyor. Bana mesela, bir senede ben bunu yapacağım 

derse müzakerede ben bunu soracağım kendisine çağırıp; bir sene de sen bunu nasıl yapacaksın, 

hangi teknikle yapacaksın. İşte bu, müzakerelerde ortaya çıkacak. 

İsteklinin proje tasannu; yani, bana aynntılı projesini bu aşamada verecek. Teklif sırasında 

vermesi şart değil. Teklif sırasında ben mesela, ona köprü yapabilirsin diyeceğim. Köprü yaparsan 

işte altı şeritli köprü olacak diyeceğim, orta açıklığı şu olacak gemilerin geçmesi için, denizaltıların 

geçmesi için şu kadarlık bir net açıklık gerekecek diyeceğim; onlan vereceğim, o bunları 

tasarlayacak; ama, bana ayrıntılı projelerini müzakere sırasında tek tek hesabını verecek. Yani 

statiğinden tutun da işte çevreye etki, ekolojik vesaire falan bütün dengeleri nasıl koruduğunu 

bildirecek. 

Ondan sonra, görevli şirketin teklif edilen şirketsel, malî ve yönetsel yapısı, bunları da 

inceleyeceğiz; yani, sen kiminle ortaksın, bu parayı nereden buluyorsun; çünkü, bir miktar da öz 

sermaye var bunun içinde. 

Teklif edilen tasanm, yapım ve iç programı ile işletme ve bakım planlarının kalitesi; işte 

burada daha açık yani. Bunun bakımı da var; çünkü, bu projeyi açtıktan sonra yirmiüç sene, 

yirmiyedi sene işletecek. 

En önemlisi, son madde, bölgeye ve Türkiye Cumhuriyetine sağlayacağı fayda. Bu detaya 

kadar ben bunlarla müzakere yapacağım. Şimdi burada diyor ki, bu değerlendirme sürecini seçme 

ve müzakere şeklinde iki aşamaya bölebilir. Bakın, burası da çok önemli; seçme ve müzakere 

şeklinde. Şimdi, ben size, biraz önce şeyi arz ettim, değerlendirme kıstaslarını arz ettim. Bu 

değerlendirme kıstaslannı tabiî ki bir saatte alamazsınız insanlardan, bir günde de, üç günde de 
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alamazsınız. Onun için, önce bir seçme ve ondan sonra da müzakere. İşte, bu teklif verme 

belgesinin ruhuna uygun olarak ihale usul ve esası çıkarılmıştır. İhale usul ve esası, bakan oluru... 

BAŞKAN - Sözünüzü kesmek istemiyorum; ama, çok önemsediğim bir noktaya geldik. 

Burada, hem açmak babından da, ben de, bir müdahalede bulunmak istiyorum. Şimdi, bu mevzuat, 

bu konuyla ilgili, bu işin hukukuyla ilgili mevzuatta, henüz tam evraklar elimizde olmadığı için, 

ulaşabildiğimiz derinlikle söylüyorum. Lütfen, bunu, bu şekilde anlayın; eksikler olabilir. Sadece 

görevlendirme kavramı var. Sıralama şeklindeki bir kavram da mevzuatta yok; ama, bakan 

oluruyla... 

DİNÇER YİĞİT - Usul ve esaslarında var. 

BAŞKAN - Bakan oluruyla bu tür bir usul, seçme ve müzakere, ikili bir esas getirilir mi, 

getirilmez mi? Getirilirse, bunun mevzuatta bir cevazı aranmalı mı, aranmamalı mı onu bilmiyorum. 

Bir kere, bunu merak ediyorum; bir. 

Demin sıraladığınız değerlendirme usulleri dediniz. Şimdi, burada, ikili seçme ve müzakere 

şeklinde iki aşamalı olay tasarımlandığı için, düzenlendiği için, bir, sıralamanın şartlan diye bir 

kavram ortaya çıkmak durumunda, bir de, görevlendirmenin şartları. Şimdi, sıralamanın şartları 

içinde, demin saydıklarımın hepsi dahil midir? İkinci bakan olurundaki 8 inci madde kayıtsız şartsız 

sıralamaya amirdir. Bütün bunlar ve diğer şartlar müzakere aşamasında değiştirilebilir, 

görüşülebilir, ilaveler yapılabilir, yumuşatılabilir diye mi anlamak lazım? Bunu çok önemsiyorum, 

merak ediyorum. Olayın bana göre püf noktası burada. 

DİNÇER YİĞİT - Püf noktası bu. 

BAŞKAN - Şimdi, burada, siz bir yetkin, bu işin mutfağında olan, uygulamasını da izleyen, 

halen de bu işin kaptan köşkünde, yani, başında olan bir kişi olarak, lütfen, bu sorumu 

cevaplamanızı istiyorum. Sıralamanın şartlan nedir? 8 inci madde, bu konuda, bütün diğer ihale 

usullerinin dışında, belirleyici bir kural mıdır, değil midir? Yoksa, sıralama yaparken, ihalenin bütün 

diğer şartlanna uymak da, bunun yanında, 8 inci maddenin yanında, onlan da arayarak mı bir 

sıralama yapacağız? Bunu çok merak ediyorum. 

DİNÇER YİĞİT - Efendim, bu, şimdi, şu anda, şu ana kadarki karmaşanın düğüm 

noktasıdır bu sorduğunuz. Bu çok önemli,.. 

BAŞKAN - Evet, şahsen önemsiyorum. 

DİNÇER YİĞİT - Yani, bunu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben, zaten, 

sormasaydınız, daha sonralan yorum yapabilecektim; ama, sorduğunuz için, şimdi söyleyeyim. 

BAŞKAN - Tam öyle bir sıcak noktaya geldiğimiz için sordum... 
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DİNÇER YİĞİT - Efendim, bakın, zaten, olay burada kopuyor. Şimdi, bu değerlendirme 

kriterlerini, biraz evvel okuduğum 8-10 tane değerlendirme kriterini, siz, işin başından tespit 

edemezsiniz. Belki, bir kısmına bakabilirsiniz... 

BAŞKAN - Görevlendirme şartı bunlar... 

DİNÇER YİĞİT - Hayır, hayır, müzakere şartı. 

BAŞKAN - Müzakere ve görevlendirme, evet... 

DİNÇER YİĞİT - Değerlendirmeyi, batan, buradaki şeyde arz ettim, ikiye ayırabilir diyor 

idare. Birincisi seçme, ikincisi müzakere diye dikkat ederseniz; ama, bunların ikisine birden 

değerlendirme diyor toplam olarak. Değerlendirmeyi ikiye ayıralım isterseniz. Sizin sorduğunuz, 

bir tanesi seçme, seçme dediğimiz sıralama diğer bir ifadeyle, öteki de, müzakere. Şimdi, 

müzakereden de belli olduğu gibi, müzakere, karşılıklı tartışma demektir. Dolayısıyla, bu benim 

söylediğim, biraz evvel sıraladığım hususların hemen hemen büyük bir bölümü müzakere 

aşamasında tartışılması gereken şeylerdir. Başka türlü, analitik olarak olaya bir çözüm 

getiremezsiniz. 

BAŞKAN - Sıralamanın ölçüsü nedir? 8 inci madde midir? 

DİNÇER YİĞİT - Sıralamanın ölçüsü en kısa süredir. 

BAŞKAN -Diğer, işte, açıklıktır vesairedir, yabancı kredi, kamulaştırma bedellerine 

katılıyor, katılmıyordur; bunlar sıralamada etken olmayacak mı? 

DİNÇER YİĞİT - Şimdi, onlar, sıralamada şöyle etken olmayacak; sıralamayı ilk 

çağırdığınız insan size bunları açıklamak zorunda müzakere sırasında. 

BAŞKAN -Ama, sıralamadan sonra müzakereye çağıracağım. Ben müzakere için 

sıralamayı belirlemek zorundayım. 

DİNÇER YİĞİT - Şimdi, bakın, şöyle anlatayım. 

BAŞKAN - Buradaki unsur nedir? 

DİNÇER YİĞİT - Şimdi, zaten, hiçbir kimse, burada müzakere açılmasında, her şeyi dört 

dörtlük olarak ortaya koymuyor; yani, şundan dolayı koymuyor. Mesela, diyelim ki, geçiş 

ücretlerinde, diyelim ki şunu teklif ediyor, sonra bakıyorsunuz indiriyor geçiş ücretini veya teknik 

olarak siz diyorsunuz ki, şu açıklığı şuna çıkarabilir misiniz, çıkarıyor. Buradaki tasarım, dediğiniz 

tasarım için cevap veriyorum, bunlar nihai proje değil. Bunlar, projesini kendi tarafından, 

teknolojisini kendi oluşturduğu projeler, dolayısıyla, siz, ilk başlangıçta, insanları yargısız infaza 

tabiî tutamazsınız. 

BAŞKAN - Peki, hemen, şurada müdahale emek ihtiyacı duyuyorum. Bir sürü 

değerlemeyle ilgili kıstaslar var. Bir de sıralamayla ilgili 8 inci maddedeki çok somut, net var. O 
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değerlemeyle, ihale şartlarının hiçbirine uymuyor, büyük çoğunluğuna uymuyor; ama, süreyi afakî 

yirmi sene vermiş. Şimdi, ben, sadece o 8 inci madde böyle diyor diye sıralamayı kayıtsız şartsız 

sekizinci maddeye bağlı kalarak birinci sıraya o firmayı mı oturtacağım? 

DİNÇER YİĞİT - Hiçbir şey kaybınız olmaz. Analitik olarak. 

BAŞKAN -Efendim, hayır, kayıp meselesi demiyorum. Birinci sıraya, diğer bütün, 

değerlemeyle ilgili kıstaslara uymadığı aşikâr. Kamulaştırmaya hiç katılmıyor. Ne bileyim, diğer 

açıklığıyla vesaireyle hiç uymuyor; ama, süre, görevlendirme, işletme ve yapım ve işletme olarak 

toplam sürede, görevlendirme süresinde diğerlerine göre daha az vermiş. Şimdi nasıl sıralama 

yapacaksımz bunu söyler misiniz bana? 

DİNÇER YİĞİT - Şimdi, söylerim. Sorunuz hipotetik oldu; ama, yani, böyle bir olay yok 

yani.. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Birleştirmek istiyorum. Şimdi yapılan iş, birinde, örneğin, 50 

trilyon yaptığı iş, birinde 100 trilyonsa, bunun da bir katsayısı, şeyi yok mu? Başka bir 

değerlendirmeleri?.. 

DİNÇER YİĞİT - Yok, maliyet unsuru yok. Şimdi, bakın, şöyle söyleyeyim... 

BAŞKAN-Şu soruma... 

DİNÇER YİĞİT - Efendim, vereceğim de, bakın, o soruya şöyle cevap vereyim. Mesela, 

daha abartayım ben sizin dediğinizi, daha da abartayım. Mesela, kusura bakmayın, bunu 

yapıyorum, kâğıttan köprü yaptı getirdi size diyelim değil mi; yani, daha da abartıyorum. Kâğıttan 

köprü yaptı. Ben, bunu on senede yapacağım dedi. Yapacağınız şey, eğer, tam kurala uyuyorsanız, 

çağınrsınız bu insanı, daha birinci saniyesinnde, odadan çıkarırsınız, bitmiştir. İkinci sıralamadakini 

çağırırım dersiniz, başka türlü çıkamazsınız işin içinden. 

BAŞKAN - Her şartta 8 inci maddenin gereğini yapacaksınız. 

DİNÇER YİĞİT - Gayet tabiî; çünkü, ihale usul ve esasını bunu diyor. 

BAŞKAN - En düşük süreyi vereni ilk sıraya yerleştireceksiniz, görevlendirme süresi 

olarak. 

DİNÇER YİĞİT - Kesinlikle yerleştireceğiz. Zaten, bu yapılmadığı için karmaşa çıkıyor 

ortaya ben size söyleyeyim. 

BAŞKAN - Siz, peki, buradan hemen şunu soracağım: 8 inci maddeyi büyük ölçüde bakan 

onayına sunan sizsiniz. 

DİNÇER YİĞİT - Benim, evet. 

BAŞKAN - Bunu sunarken, buradan ne amaçlıyordunuz? Nasıl bir uygulama tahayyül 

ediyordunuz? Bu anlattığınızı mı? 
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DİNÇER YİĞİT - Hayır, tamamen de, zaten düşündüğüm çıktı. Bu üç firmanın da 

teklifleri, bakın, Sayın Başkanım, bunlar, dünyaca bilinen firmalar; yani, sizin buyurduğunuz gibi, 

benim exaggerate ederek, abartarak verdiğim örneklerle böyle bir şeyle karşılaşanlayız. O zaman, 

insanlara çılgın derler. Bunlar dünyanın en büyük firmaları. Bunlar, bu, şeylere hazırlanıyorlar, bu 

projelere hazırlanıyorlar. Dolayısıyla, her biri, sizin bahsettiğiniz, daha doğrusu teklif verme 

şartnamesi kriterlere yüzde yüze yakın uymak, hatta, belki de daha fazla teklif ederek bu yarışmaya 

gidiyorlar. Yani, bir Japon firması, işte, AJTC ile girmiş.. 

BAŞKAN - Çok da harcamaya girmiş... 

DİNÇER YİĞİT - öteki, Manş Tünelini yapan Fransız firması, ötekilerin Fransız-İtalyan 

firması; böyle bir, çok affedersiniz, yani, böyle bir laubalilik yapacak firmalar değil bunlar. Zaten, 

on tane firma grubundan altı tanesini seçiyoruz biz; ama, sizin kafanızda sorular olabilir, olması da 

doğaldır zaten. Yani, gel bakalım, ben sana eğimi şu demişim; ama, senin şurada, eğiminde şu 

noksan, acaba, bu doğru mu? Doğru mu anlıyorum? İşte, bunu sıralamayı yaptıktan sonra 

soracağız. 

BAŞKAN - İkinci aşamada... 

DİNÇER YİĞİT - Yani, şöyle bir hakkınız yok, tersini cevaplayayım size. Yani, efendim, 

ben baktım buraya; her ne kadar, şu en kısa süreyi vermişse de, bunun ben, malî, fizibilite raporuna 

güvenemiyorum, bilmem, işte ciddiyetine güvenemiyorum, işte, ne bileyim, verdiği teklifteki teknik 

bilmem neleri açıklayamamış, kamulaştırmaya, şuna katılmamış, şirket kurarken, özsermayeyi, 

birisi, mesela, özsermaye veririm demiş, öteki hisse senedi veririm demiş; yani, bunlar, işte, 

müzakere sırasında... Zaten, müzakerenin amacı bu. Yani, çağıracaksınız insanı, sen bunları 

demişsin böyle böyle, bunları düzeltiyor musun? Veya bunları ben yanlış mı anlıyorum? Yani, 

mantık bu şekilde işlese, hiçbir sorun olmaz. Mantık bu şekilde işlemediği için, şimdi, her iki firma 

grubu da itiraz ediyorlar buna. Diyorlar ki, biz en kısa süreyi verdik. Mesela, Vinsan firmaları, 

onlar, özellikle kamuoyunda, diyor ki, ben 19 yıl verdim. Hakikaten tüpgeçişi için 19 yıl vermiş; 

ama, mesela, bizim, sizin dediğiniz, buyurun okuyalım isterseniz burada. Tüpün ret gerekçelerini 

okuyalım şimdi. Müzakere olmadan, yani, müzakeresiz olarak tüpü niye reddetmiş mesela bizim 

Karayollarındaki arkadaşlarımız, onu bir okuyalım, o çok ilginçtir. Sizin sorunuza direkt cevap 

verecek o şey. Görevlendirme kurulu kararı, 3 numaralı, bu esas işte, karar oluşturulmuş. 

Sıralamaya çağınlmak için gerekçe. Şu en sonunda... 

BAŞKAN - Son sayfalarında, karar... 

DİNÇER YİĞİT - Son sayfalarda, evet, ekleri falan var. 

BAŞKAN - İlk kez uygulandığı, bir takım riskleri olduğu dolayısıyla... 
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DİNÇER YİĞİT - Bravo, brova... 

MEHMET ERGUN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Fay kırıkları, riskleri olduğu... 

DİNÇER YİĞİT - Yanlış onlar... 

BAŞKAN - O tip teknik gerekçelerden ziyade... 

DİNÇER YİĞİT - Tüpün depreme karşı köprülerden çok daha dayanıklı olduğunu inşaat 

mühendisliği birinci sınıfında herkes bilir yani... 

MEHMET ERGUN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Ama, işte, yok denizaltının veya gemilerin 

üstüne battığı zaman, birtakım şeyler... 

DİNÇER YİĞİT - İşte, bakın, onu söyleceğim işte. Aynen cümleyi okuyorum. Sayın 

Başkanım, çok önemli, şimdi, bir tanesi, firmalardan biri, raporu da burada. Bunları, konter 

kanalıyla Karayollarına gönderilmiş. Zannediyorum, kamuoyuna yansıdığı kadarıyla bu çok kişiye 

de gönderildi benim bildiğim kadarıyla. Bir defa, Karayollarında, açık konuşuyorum, tüple ilgili en 

ufak bir tecrübe yok; yani, tüp olayı yok Karayollarında. Yani, tüp bilgisi yok Karayollarında. 

Karayolları tüp yapmıyor; hatta, tüneli dahi sınırlı yapar. Başta, bir defa, buradan kopuyor; yani, 

şimdi, bakın, teklifler rakamsal olarak mukayese edildiğinde, işte, kriter, Erman Şahin, Bakan 

onayının ilk maddesine göre, "Bouygues-Vinsan'ın tüp geçiş teklifi 916 milyon ABD Dolan yatırım 

bedeliyle 19 yıllık görev süresiyle en düşük yatırım bedeli ve en kısa görev süresini içermesi 

nedeniyle ilk sırayı almakta ise de" diyor ve ondan sonra, müzakere olmadan, bakın şimdi, 

bilmiyorum, sayın üyeler arasında inşaat mühendesi var, biliyorum, en azından Mustafa Bey var, 

tamdığım arkadaşım, teknik değerlendirme bölümünde de belirtildiği üzere "Türkiye'de ilk kez inşa 

edilecek olması." Şimdi, Türkiye'de, bir şey ilk kez inşa edilecekse, bana göre, bir artı değerdir 

yani, eksi değer değildir. Yani,' dediğim gibi, bilgisayar Türkiye'ye ilk geleceği zaman, ilk gelecek 

diye matbaanın reddedildiği gibi ret mi edilecek? Sayın Başkanım, 120 civarında... 

BAŞKAN - İsterseniz o yorumlara girmeyelim. 

DİNÇER YİĞİT - Girmeyeceğim; ama... 

BAŞKAN - O yorumlara girmeyin. 

DİNÇER YİĞİT-Peki, girmiyorum, özür dilerim. 

BAŞKAN - Reddedilme gerekçeleri şu şudur deyin de, yoruma girmeyelim. 

DİNÇER YİĞİT - Yani, gerekçelerin teknikten uzak olduğunu söylüyorum. Su üstü 

yapılarına göre inşaat güçlüğü ve işletme riskinin fazlalılığı; doğru değil; yani, inşaat güçlüğü falan 

diye bir şey yok. Yani, teknoloji çok ileri. Su altı yapıların da nasıl yapıldığı belli. Bunlar, zaten, 

batırılmış tüpler, ona da girmeyeyim. 
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BAŞKAN - Sayın Genel Müdür, zaten, sizin de ifadelerinizden ben şunu çıkarıyorum: 

Bunlar olsa bile, bunlar sıralamanın şartı olarak amir değil zaten. 

DİNÇER YİĞİT - Değil efendim. 

BAŞKAN - Sıralamanın tek şartı var; ikinci olayın 8 inci maddesi. Siz, bunu, bu amaçla 

oluşturup, bakan onayına sunup, ihalenin şartı haline getirdiniz ve bundan amacınız bu muydu? En 

kısa süreyi veren firma, sıralamanın tek şartı olarak, sekizinci maddede birinci sıraya yerleştirilir. 

(Bunu amaçlayarak mı düzenlediniz bunu? 

DİNÇER YİĞİT - Tabiî, ben, şuna inanıyordum, ki, belki de teklif... 

BAŞKAN - O zaman, buna aykırı işlem yapıldı. 

DİNÇER YİĞİT - Tabiî aykırı işlem yapıldı. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Pardon, zaten, serbest bırakıldığına göre projelendirme, adam 

istediği gibi teklifini verir, tüpse de verir, şuysa da verir. Eğer, tüp yazmış olacaktıysa, başta, tüp 

yapmayacaksın veya şunu yapacaksın diye şart koşarak ihaleyi çıkartmak mecburiyetinde kalırlar. 

Efendim, yani, gerekçe bana göre çok yanlış yani.... 

BAŞKAN - Sayın Örs, çok iyi bir noktaya geldiniz... Ben, burada, bir sorum daha vardı, 

onu da yöneltebilir miyim, bağlı, çünkü. Peki, ben şeyi buldum. Ön seçim ilanınız var. İki kere 

çıkmışsınız, ikincisini bulabildim. Burada, bakın hemen elimde... 

DİNÇER YİĞİT - Köprü diyorsunuz diye değil mi? 

BAŞKAN - Evet, parantez içinde diyor ki, İzmit Körfez Köprüsü dahil diyor. Bu bir şart 

değil midir ve ön seçime giren firmalar, bu koşullarda yeterlik almadılar mı? 

DİNÇER YİĞİT-Aldılar. 

BAŞKAN - Peki, daha sonra, ihale şartlarında acaba bir açılım mı yaptınız? 

DİNÇER YİĞİT - Evet, açılım yaptık. Şimdi, şöyle, açılım yaptık. Bu idarenin yetkisinde 

olan bir şeydir. Şimdi, biz, bunu, zannediyorum Resmî Gazeteyle de duyurduk. Bütün teklifçi 

fırmalann, teklif vermeyi düşünen hatta firmaların, bir araya gelerek, sorularının sorulmasına izin 

verdiğimiz bir oturum yaptık Karayollarında. 

BAŞKAN - Ama, o, ön seçimden sonraki aşama, onu biliyorum. 

DİNÇER YİĞİT - 80 tane falan ön seçimden sonra... 

BAŞKAN - Ama, bakın, şimdi, buradaki ifade, ben bu ihaleyi yönetmeyi düşünsem, bir 

hazırlık yapsam, burada, İzmit Körfez Köprüsü dahil, tüp geçit aklıma da gelmez. 

DİNÇER YİĞİT - Gelmez. 
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BAŞKAN -Belki de, bu ilan, demin söylemiştiniz, biz, genel olarak veririz, nasıl geçerse 

geçsin. Bu onun getireceği şeye bağlı dediniz. Bu, öyle anlaşılsaydı, pek çok firma daha katılabilirdi 

buna. 

DİNÇER YİĞİT - Katılabilirdi... Bir şey demiyorum ben. 

BAŞKAN -Ama, şimdi, buradan, ilam böyle yapmanıza rağmen, ihale aşamasında, 

tamamen... 

DİNÇER YİĞİT - Ama, bu, yasal bir olaydır; yani, bunu, bütün ihalelerde... 

BAŞKAN - Yani, bir ön seçime geçip, bu teklifleri de kapsayacağını da duyurmak da 

yararlı değil mi kamuoyu açısından. 

DİNÇER YİĞİT - Hayır, bakın, sorulan sorulara biz cevap vermek durumundayız. Artı, bir 

de, zeyilname dediğimiz yasal bir değişim, her ihalede yapılır bu; yani, bunu biz, kasıtlı veya 

yapamayız diye bir şey yok el altından. Yani, orada, bir firma soruyor, diyor ki; sadece, köprüyle 

mi geçiş yapılacak diyor, o dediğim toplantıda; ama, bu toplantı epey önce yapıldı yani. Hele hele 

birinci ihale için... 

BAŞKAN - Ön seçimden önce mi yapıldı? 

DİNÇER YİĞİT - Ön seçimden sonra yapıldı. 

BAŞKAN - Sonra yapıldı; ama, işte, ben bilemem ki... 

DİNÇER YİĞİT - Efendim, tamam da, yani, süreler uzatılıyor, sorun değil bunlar. Bunlar 

her ihalede yapılır; yani, işin aslı o değil; yani, işin aslında, açıklık olması; yani, biz o günkü şartlar 

altında doğru olduğuna inandığımız bir şey düşündük. Evet, köprü için çıkılmıştır. O günkü 

yönetimde, köprü düşünülerek çıkılmıştır, bir şey demiyorum, bunu söylüyorum; ama, ondan 

sonra, firmalardan bir bölümü diyor ki, niye köprü diyor; yani, Türkiye'de sadece köprü mü var 

diyor. Yani, akıllıca bir soru. Düşünüyorsunuz, buna cevap vermek zorundasınız. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Pardon, burada, özür diliyorum, tabiî, ben, söylemek 

istemezdim; ama, bir mahsuru da yok, Sayın Genel Müdürüm de bildiği için, ihalelerde, müracaat 

ederken, bir sürü belge isteniyor. En önemlisi de yeterlilik belgesi dediğimiz, bu işin muadili, hatta 

ve hatta bazen, iki misli büyüklüğünde, tabiî, kıstastır, önemli değil, iş yapmış olmak şartını 

koşuyor. Tabiî ki, burada da, bilmediğim için dosyanın tamamını ben de bilmiyorum, tüp geçit 

teklifi verdiği zaman, bu firmaların, veren veya vermeyenler, aynı ölçüde veya daha güzel bir tüp 

geçit yaptığına dair iliştirme belgeleri var mı? 

DİNÇER YİĞİT - Olmaz olur mu? Var. Manş Tünelini yapan firma, bu Manş Tünelini 

yapan üç firmadan bir tanesi bunlar; yani, yoksa, rastgele bir firma olabilir mi? Hiçbiri zaten 

rastgele değil bunların. 
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BAŞKAN - Efendim, pardon, bu dediğiniz gibi, ön seçim yapıldı, yeterlilik belgesi verildi, 

on firmaya; daha sonra toplantı yaptık vesaire. Devam ediyor süreç. Şimdi, orada, ön seçim 

ilanınızda olmayan mecraya gittiğinde, siz rekabet ortamını, kamu yararını düşünerek sağlamak 

için, geri dönüp, tüp geçit vesaireyi de kapsayan şeklinde tekrar bir ön seçim ilanına çıkmanız daha 

yerinde olmaz mıydı? 

DÎNÇER YİĞİT - Sayın Başkanım, benim düşünceme göre, bu zeyilname rekabet ortamını 

bana göre daha arttırmıştır, azaltmamıştır; yani, bu firmalar, yani, şunu söyleyeyim, her biri 

dünyanın dev firmaları. Bunlar, yani, tüp de yapabilir, köprü de yapabilir, özellikle, değişik köprü 

tipleri. Hayır, ben, şimdi, burada, sadece köprü deseydim, onu işte yapmış olurdum, azaltmış... 

BAŞKAN - Ama, ön seçimde sadece köprü diyorsunuz, onu anlatmaya çalışıyorum. 

DİNÇER YİĞİT - Ön seçim ama Sayın Başkanım, ön seçim; yani, idarenin şeyine 

bakarsanız, her türlü değişliği, sadece bu ihalede değil, yani,lehte olabilecek veya... 

BAŞKAN - Ama, yeterlilik belgesi almayan bir kişi size teklif verebilecek miydi? 

DİNÇER YİĞİT - Bakın, ben size şunu arz edeyim: Eğer, bu şekildeki bir soru varsa, ben 

son ihalede, yirmi gün önce mesela, teklifin sadece köprüye ait olduğunu da gösterebilirim ben 

size. Mesela, şimdi, köprü artı 40 kilometrelik otoyol ihalesi yapılmıştır biliyorsunuz. Birlikte teklif 

verilmesi için; ama, ihalenin, ikinci ihaleden bahsediyorum, yirmi gün önce, sadece köprüye veya 

sadece otoyola da teklif verilebilir şeklinde ihalenin tanımı dahi zedelenmiştir o zaman öyle 

sorarsanız. Yani, şeyi göstereyim ben size. Hayır, bakın, benim yapmak istediğim şey, rekabeti 

daha açmak. Eğer, açmasaydım, bakın şöyle olurdu, bakın, açıkça konuşuyorum Sayın Başkanım. 

Eğer, o soru sorulduğu zaman, bana, hayır kardeşim, sadece köprü istiyorum demiş olsaydık, biz o 

zaman, tüp yapanlar veya değişik köprü tipleri yapanların hepsi.... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Ama, Sayın Başkanın sorusundan bu mu 

anlaşılıyor? 

DİNÇER YİĞİT -Evet, ben, onu anlıyorum. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Şurada, aldatmayalım birbirimizi Sayın 

Başkan. 

DİNÇER YİĞİT - Ben, onu anlıyorum. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Sadece köprüden farklı bir şey söylüyor 
Başkan. 

BAŞKAN - Farklı bir şey söylüyorum. 

DİNÇER YİĞİT - Farklı bir şey söylüyor Sayın Başkan, diyor ki... 
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MEHMET ERGÜN DAGCIOĞLU (Tokat) - Çok farklı şeyleri konuşursak, zamanı da 

ekonomik kullanmayız. 

DİNÇER YİĞİT - Hayır, ama, Sayın Başkanım şey dedi, ben yanlış anlamadıysam, siz 

dedi, benim dönemimi kastetti, ön seçimde köprü yapılacak diye çıktınız dedi. Evet, doğrudur, 

köprüdür; fakat, daha sonra, bir zeyilnameyle, zeyilname, bu tür ihalelerde resmî bir evraktır; yani, 

siz ihale şartlannda değişiklik yapabilirsiniz, idare buna yetkilidir, bu teknik şartnamede, idari 

şartnamede hepsi vardır. Biz, o yetkimizi kullanarak, firmalann bazılarının müracaatı üzerine ve bu 

yöndeki sorulan üzerine köprü, tüp gibi diğer alternatifleri de, teklif verebilirsiniz diye, rekabet 

ortamını daha da genişletiyoruz, bundan dolayı bir şeyimiz yok; ama, Sayın Başkanım diyor ki... 

BAŞKAN - Kime diyorsunuz bunu, verebilirsiniz diye kime diyorsunuz bunu, on firmaya 

diyorsunuz. 

DİNÇER YİĞİT - Hepsine diyorum. 

BAŞKAN - Hepsi hangisi, yeterlilik almış firmalara diyorsunuz. 

DİNÇER YİĞİT - Yeterlilik almış firmalara... 

BAŞKAN - Ben de diyorum ki, ön seçime bu nedenle katılamayan pek çok firma olabilir. 

DİNÇER YİĞİT - Sayın Başkanım, ön seçime katılan firmalar, köprü yaptı yapmadı diye 

değil ki, ön seçime katılan firmalar 500 puan üzerinden, çok aynntılı bir şekilde değerlendirildi; 

yani, onlan da, isterseniz, ben getirebilirim. Bizim damşman firmamız, teklif eden on firma grubu 

içerisinde çok sıkı bir değerlendirme yaptı ve zannediyorum, 500 puan üzerinden 380 puan alanı, 

onun da sınırlamasını getirdi, sordu bize. Onun üstünde kalan altı firmaya biz yeterlilik verdi; yani, 

firmalann inşaat gücü, personel durumlan, finansman gücü, bunları tartarak verdik. Köprü mü 

yapar... 

MEHMET ERGÜN DAGCIOĞLU (Tokat) - Sizin bu yeterliliği verdiğiniz esnada, bu 

yeterlilik dediğiniz esnada, Sayın Başkamn sorduğu sorudaki, yani, bu seçenekler bir halinde miydi, 

üç mü idi?.. 

DİNÇER YİĞİT - Bir halindeydi.. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOĞLU (Tokat) - Yani, bir asma köprü, efendim, tüp geçit de 

var mıydı yok muydu? 

DİNÇER YİĞİT - Yoktu, bir halindeydi. 

MEHMET' ERGÜN DAGCIOĞLU (Tokat) - O da zaten onun üzerinde durdu; 

dolayısıyla... 

DİNÇER YİĞİT - Tamam, ben bir şey demiyorum; ama... 

BAŞKAN - Seçeneği üçe çıkardığınızda, geri dönüp yeniden ihale yapılıp... 
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MEHMET ERGÛN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Atıyorum, 20 firma müracaat edeceğine, 10 

firma müracaat etmiş olamaz mı bu tek seçeneği kıstas olarak sunduğunuz için diyor Başkan. 

DİNÇER YİĞİT - Olamaz, şundan dolayı olamaz; yani, firmaların böyle bir şeyi yok. Ben 

köprü yaparım, asma köprü yaparım, bilmem, eğik askılı köprü yapmam... Mesela, ENKA Firması, 

şimdi, ENKA firması, Rusya'da bilmem market de yapıyor, bize otoyol da yapıyor, bilmem enerji 

projelerini de yapıyor. Yani, bizim, orada, illâ şunu yapar, bunu yapmaz diye bir değerlendirmemiz 

olamaz ki. O çok.. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Genel anlamda, diyor ya, malî gücü, personel gücü; yani, 

yeterlilikle ilgili bütün şeyleri de kapsayarak yeterlilik belgesi verdik; yani, bu bu işlemi yapabilecek 

şeklindedir, aslında çakışıyor. 

DİNÇER YİĞİT - Rekabeti açtığımıza inanıyorum o şeylerle... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Yeterlilik alanlara zaten kimsenin problemi 

yok. 

BAŞKAN-Yok, yok... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Bunu sormuyor kimse; yani, bu insanlara 

niye yeterlilik verdinizi kimse araştırmıyor. Mutlaka, bu 10 tane müracaat eden firma, bu 

performansta olan firmadır diyor. Başkan, olayı, benim anladığım kadarıyla, bir merhale ileri 

götürerek, bu manada, bir tek şarta münhasır olarak çıkardığınız ihale mantalitesini genişletip de, 

üç beş olabildiğini, tüpün filan, eğik askılı şeylerin, köprülerin olabildiğini de deklare etseydiniz, ola 

ki, Avusturalya'dan da çok uluslararası, çok önemli bir firma gelir, bu eğik askılı geçişle ilgili 

müracaat ederdi, on yerine onbir olurdu. 

BAŞKAN - Tabiî, tabiî, o ayrıntı. Tam konumuzun özüyle ilgili ayrıntı; ama, merakımdan 

sordum. 

DİNÇER YİĞİT - Zaten, asma köprü değil Sayın Başkanım, köprü olarak çıkıyor zaten 

bu. Yani, köprünün her çeşiti yapılabilir. Bizim, burada, ilave ettiğimiz, bir de, bir tek tüp olayı 

vardı. Tüp konusunda başka... Soru açıktır, yani, zeyilnameye bakarsanız, yani, köprünün dışında 

başka bir, bu dubalarla geçiş olabilir, bilmiyorum; yani, tüpün de kendi içinde teknikleri var. 

Batırılmış tüp vardır, bilmem, delme, tünel tekniği vardır; yani, burada, bizim düşündüğümüz, 

bunların önünü açmakla, daha fazla, Türkiye lehine bir şey yapılabilecekse, rekabet oluşsun, sistem, 

teknoloji gelsin. Yani, bunda bana göre fayda vardır diye düşünüyorum. 

BAŞKAN - Sayın Genel Müdür... 

DİNÇER YİĞİT - Kaldı ki, Sayın Başkanım, ondan sonraki aşama, bu ilk aşama, sizin 

sorduğunuz, bir tek, daha fazla sayıda firma gelebilir miydi? Gelebilirdi, gelmeyebilirdi; ama, biz, 



- 2 6 9 -

şunu söyleyeyim, on firma grubu, yaklaşık atmış firma falan oluyor zaten. Kendi aralarında 

gruplaşıyorlar; yani, dünyada, bu konuda ön plana çıkan bütün firmalar burada zaten. Bunların 

dışında başka firmanın gelebileceğini düşünmüyorum. Bunlar gruplaşınca... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Çok fazla gelmesi çok fazla da önemli değil. 

Zaten, on tane müracaat etmiş altı tanesini ehil bulmuşsunuz; ama, sonuçta, adamlardan birisi 

müracaat etmiş sadece. 

DİNÇER YİĞİT - Gayet tabiî... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Ehil bulduklarınız bile müracaat etmemiş, 

onu tartışmanın bir anlamı yok yani... 

DİNÇER YİĞİT - On firma değil, altmış firma esasında. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Birleşerek konsorsiyum kurmuşlar. 

DİNÇER YİĞİT - Birleşerek on grup oluşuyor bunlar. Yani, dünyada da bu işi yapacak 

artık bin beşyüz tane firma yok yani... 

BAŞKAN - Sayın Genel Müdür, bu aşamada, bu sunuşunuza ilave edeceğiniz var mı? 

DİNÇER YİĞİT - Hayır, benim çok söyleyeceğim şey var; eğer, isterseniz. 

BAŞKAN - Yok, yok, ilk aşama olarak diyelim. 

DİNÇER YİĞİT - Şimdi, ben burada şeyi bir söyledim. 

BAŞKAN - Sorulara geçeceğim. 

DİNÇER YİĞİT - Sorulara buyurabilirsiniz tabiî. Burada, şunu söyledim ben. Burada, 

ihale usul ve esaslan, sizin de sorduğunuz gibi çok önemli bir soru. Eğer, ihale usul ve esaslarında 

analitik bir biçimde olaya bakmazsanız, olayın karmaşık ve toplumda izah edilmesi güç şekil 

alacağım yüzde 100 görmek mümkün. Burada ne yapılmıştır. Burada, şu yapılmıştır: Yani, şimdi, 

bakıyorsunuz, sanki, görünüşte tersi yapılmış gibi oluyor. Şimdi, en kısa teklifi kim vermiş. İşte, 19 

yılla bu vermiş. Ben olsam o zaman, mesela, bu insanı çağınnm, benim kişisel görüşüm, bana 

sorarsanız çağınnm, gel bakalım derim. Sen, en kısa teklifi vermişsin; ama, bak, bu işi aldığın 

anlamına gelmez. Senin görevlendirildiğin anlamına gelmez; çünkü, benim görevlendirme 

kriterlerim var. Nedir onlar: Biraz evvel saydığım şeyler. Esas önemli olan o. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Zaten onu sorduğunuzu söylüyorsunuz; yani, direkt yap 

demeden, yap mı diyelim, iptal mi edelim diye görüş bildirdiğinizi... 

DİNÇER YİĞİT - Gayet tabiî. Şimdi, niye karmaşa haline gelmiş. Ben, onu biraz açayım. 

Şundan karmaşa haline gelmiş. Bizim arkadaşlarımız şöyle bir yöntem düşünmüşler o zaman. 

Demişler ki, biraz evvel de büyürdüm, bu Türkiye'de ilk defa yapılıyor, kötü niyetle yaptıklarını 

düşünmüyorum açıkçası; ama, karmaşa yumağı haline gelmiş. O sorulması gereken soruları, 
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açıklığa kavuşması gereken sorulan, başta, kendileri teklif belgelerinde bulmaya çalışmışlar. Yani, 

bakmışlar... 

BAŞKAN - Sıralamamn şartım mütalaa etmişler... 

DİNÇER YİĞİT - Âdeta, 2886 sayılı İhale Kanununun ruhunu kullanmışlar. 2886'da 

öyledir. 2886'da, yan baktın, şuraya imzayı yanlış attın, şurada silinti yaptın, çık bakalım, senin 

teklifinin reddediyorum; böyle olmaz. YİD projeler böyle olmaz. YİD projelerinde ülke menfaati 

söz konusu, tartışma söz konusu. Yani, burada, işin ruhunda yapılan hata bu bana sorarsanız. 

BAŞKAN - Peki, efendim, şunu sorabilirmiyim. Siz, bu özellikle 8 inci maddeyi kapsayan 

Bakan onayının miman diyelim, mutfağında olan, bakana onaya sunan irade olarak sormak 

istiyorum. Bu sıralamanın şartı olarak 8 inci maddenin uygulaması nasıl olmalıydı? Siz olsaydınız 

ne yapardınız? Veya neyi amaçlıyordunuz, neyi öngörüyordunuz? 

DİNÇER YİĞİT - Ben olsaydım şöyle yapardım: İşte şunu amaçlıyordum efendim. 

BAŞKAN - Sağlamayı nasıl yapacaktınız, hangi ölçeğe göre?.. 

DİNÇER YİĞİT - Ben orada diyordum ki, şimdi, şüphesiz şöyle yapacaktım; yani, 

açacaktım, bakacaktım. Teklifler arasında en kısa süreyi teklif eden, ama, böyle, dediğiniz gibi, çok 

fazla ayrıntıda, bilmem, bunları inceleyip, bilmem ne yapıp... Onları inceleyeceğim, ama, o aşamada 

incelemeyeceğim. 

BAŞKAN - Tek şartınız var, 8 inci madde, en kısa süreyi vereni birinci sıraya... 

DİNÇER YİĞİT - Tabiî, çünkü, ben, bunlan şöyle kabul edeceğim; yani, mantık böyle 

işlemesi lazım. Bunlann hepsi ehil firmalardır, hepsi büyük bir rekabet içine girmişlerdir; 

dolayısıyla, bunlan müzakere aşamasında, ben bunlann eksiklikleri varsa, bunları açıklatmaya tabi 

tutacağım. Bana izah edecekler, beni tatmin edecekler mi, etmeyecekler mi? Mesela, finansman 

paketinin uygun olup olmadığını müzakere aşamasında tespit edeceğim. Çağıracağım onları, 

ekonomistlerimi çağıracağım, Hazine yetkililerini çağıracağım; çünkü, bu müzakere böyle olur -ben 

de, aynca, kendim, ulaşım ekonomisi eğitimi gördüm, bunun önemini çok iyi biliyorum- diyeceğim 

ki, sen,"bu finansman paketini nasıl oluşturdun. Bu kredileri nasıl bulabileceksin. Daha ayrıntı, 

başka bir şey söyleyeyim. Mesela, bunların her birinin trafik tahminleri farklı. Biri mesela, yüksek 

trafik talimini yapmış, yirmi sene içerisinde şu kadar para elde edeceğini, öteki orta yapmış, biri 

düşük yapmış. Şimdi, bu, çok önemli bir şey. Bu finansman paketine etki ediyor. Mesela, yüksek 

trafik tahmini yapan yüksek gelir topluyormuş gibi gözüküyor, finansman fizibilitesinde de fizibl 

çıkıyor. Şimdi, ben ona soracağım, diyeceğim ki, sen Türkiye'de böyle bir iş yaptığın zaman, trafik 

ne kadar olacak.. 

BAŞKAN - Müzakerede... 



- 271 -

DİNÇER YİĞİT - Müzakerede gayet tabiî... 

BAŞKAN - Kime soracaksınız? En kısa süreyi veren kişiye?.. 

DİNÇER YİĞİT - Verene soracağım, tabiî... 

BAŞKAN - Peki efendim, kesiyorum arada; ama, kusura bakmayın. Şimdi, bu sıralamanın 

nasıl yapılacağına amir 8 inci maddeyi siz düzenlerken, böyle bir amaç için koydunuz, uygulamanın 

böyle olmasını düşünerek koydunuz; ama, sizden sonra bir uygulama oldu. Bu uygulama uygun 

mu, değil mi? 

DİNÇER YİĞİT - Yanlış, ben, onu söylüyorum zaten. Bu uygulama böyle olduğu için, 

zaten... 

BAŞKAN - Ne yapılmalıydı? 

DİNÇER YİĞİT - İşte, biraz evvel tarif ettiğim gibi olmalıydı. 

BAŞKAN - Yani, Vinsan, isimlendirmeye girmeyelim, 19 yıl verdiği kabul edilmiş... 

DİNÇER YİĞİT - Vinsan, tesadüfen en kısa vermiştir veya orta, başka birisi de olabilir. 

Ben, bunu, çağırırdım, en kısa olanını çağırırdım. Efendime söyleyeyim, otururduk onunla biz, sen, 

bunu en kısa süre vermişmisin; evet, verdim. Tamam, ama, sen, bak, şurada, şunu şöyle demişsin, 

bu ne anlama geliyor, şu arılama geliyor; yani, müzakerede, zaten öyle diyor, bakın, Sayın 

Başkanım, bakarsanız, müzakereye oturulur, müzakerede anlaşılmazsa diyor karşılıklı çıkarılır 

diyor. İşte, o yapılması lazım. Şimdi, burada... 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Sayın Genel Müdür, burada, birinci sıradakiyle oturulmuş, 

anlaşılmış. 

DİNÇER YİĞİT - Hayır efendim, en uzun teklifi veren birinci sıraya oturtturulmuş burada. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Şimdi, burada, şu mu Sayın Genel Müdür; 

yani, görevlendirme komisyonunun, o ara kararla uygulama sözleşmesini müzakereleri için bir 

Anglo-Japon-Türk iş konsorsiyumu, iki, İPKO konsorsiyum, üç, Bouygues-Vinsan konsorsiyumu 

dizmiş ve bu sıralamay göre görüşmelere başlanılmasını şey yapmış; dolayısıyla, aslında en uzun 

süre veren Anglo-Japon-Türk iş konsorsiyumu, birden alınarak görüşülmüş... 

DİNÇER YİĞİT - Ama, onun gerekçeleri konulmuş. Demiş ki... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Burada, neden bundan başlandığı, sizin bu 

izahlarınızdan sonra hiçbir önem arz etmiyor ki; yani, birincisi, ihaleyi vermeyi hedeflediğimiz ilk 

yeterlilik şartım kazanmış bir firma olarak ortaya çıkmayınca, yani, nasıl olsa birinci görüştüm diye 

bu adamlara biz bu ihaleyi vermeyeceğiz; dolayısıyla... 

DİNÇER YİĞİT - Tamam işte, çok güzel bir konu... 
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MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Dolayısıyla, bir de, şu niye ikide İPKO, niye 

üçte Bouygues-Vinsan var demenin bir adaletsizlik adına bir şey yakalamış gibi... 

DİNÇER YİĞİT - Bakın, adaletsizlik adına değil efendim. Ben size sordum. Şimdi, bakın, 

Türkiye'de, eğer, siz, bu anlayış içerisinde birinci sırada müzakereye çağırdığınız firmayla, o firma, 

eğer, çok büyük şeyleri yoksa, birtakım yani beklentileri varsa; şu, bu, o masadan ben 

yapamıyorum diye kalkması hemen hemen zor denecek kadar imkânsızdır. Nitekim, bu da öyle bir 

olay dikkat ederseniz. Şimdi, bakın, AJTC grubu, en uzun süreyi vermiş olduğu halde, dikkat 

ederseniz, biraz sonra, bir başka bir ayrıntıya mecburen gireceğim bu sorunuz üzerine, sürekli 

olarak müzakereleri sürdürmüştür. Danıştaya hazırlamış olduğu taslak sözleşmede Danıştay bunu 

reddettiği halde, böyle bir şey olamaz dediği halde, halen, daha, şu anda dahi, ben bu konuda 

müzakerelere devam ediyorum demektedir. Yani, sorunuza bilmem biraz cevap verebildim mi? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Anladım. 

DİNÇER YİĞİT - Sıralamaya birinci oturttuğunuz firma çok büyük bir avantaj kazanıyor. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - O zaman AJTC büyük bir avantajla olayın 

üzerine gidiyor... 

DİNÇER YİĞİT - Çok büyük bir avantajla, hem de çok büyük... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - O zaman şu soru kendiliğinden çıkmıyor mu, 

siz böyle söylüyorsanız: Bir kere, teklif veren firmalar, Başkanın söylediği gibi, bir kere, köprü 

olarak değil eğik gergi halatlı köprü, batık tüp tünel geçişi ve asma köprü şeklinde üç tane 

alternatif sunuyorlar ve bunların fizibilitelerinden tutun da ne kadar dolar Türkiye'ye dışkaynak 

sağlayacaklarını anlatıyorlar, izah ve ispat etmek durumundalar. Zaten, inşaatçılık ve bu tüp 

geçitler konusundaki uzmanlıklarını zaten araştırıyorsunuz. Bütün yaptığınız bu sıralamaların 

sonucunda, teklifleri, öyleyse, bu adaletsizlik de çıkabileceğini ima etmeye çalıştığınız bu mantık 

içerisinde neye göre o zaman sıraladınız, niye tersten aldınız?.. 

DİNÇER YİĞİT - Ben almadım işte. Ben, onun alınmaması gerektiğini söylüyorum. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Siz değil. Bunu, bu sıralamayı yapanlarla 

ilgili soru sormak istiyorum yani? 

DİNÇER YİĞİT - Bilmiyorum işte. 

BAŞKAN - Bu konu vuzuha kavuşuyor gibi; ama, sanıyorum ileride görüşme ihtiyacını 

tekrar duyabiliriz. 

Gaffar Bey, buyurun. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Bu ihalenin iki özelliği var. 

1- Yap-İşlet-Devret ihalesi olması. 
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2 - Çok büyük uluslararası bir ihale olması. 

Yap-İşlet-Devret ihalelerinde kıstaslar, yani, Türkiye'de çok fazla yapılmadığı için... Ben de 

biraz uğraştığımdan dolayı... Şimdi, burada Yap-İşlet-Devretin 2886 mantığıyla yaklaştığınızda, 

bürokratik bir yaklaşım böyledir devamlı, bir de korkudan dolayı, aman 2886 içerisinde hareket 

edelim gibi bir anlayış vardır. Bu, insanları çıkmaza ve iş yapmamaya götürür. Yap-İşlet-Devrette 

biraz cesaretli olmak, risk almak zorundasımz. Fakat, tek başına süre olarak ihaleyi değerlendirmek 

yanlıştır. Yani, burada bu ihalede Yap-İşlet-Devret ihalelerinde en azından üç tane kriterin aynı 

anda değerlendirilmesi gerekir. Mesela, ben aym işi yapıyorum, şu köprüyü yaptım ve buradan 

geçecekler. Daha kısa süre verdim, diğeri 15 yıl verdi, ben 10 yıl verdim. Fakat, bu ihalelerde aynı 

zamanda birim fiyat geçerliliği var. Yani, birim fiyatları firmaların verdikleri birim fiyat teklifleri 

fiks değil. Mesela, birisi diyor ki ben 10 dolar istiyorum, öteki diyor ki ben 15 dolar istiyorum 

tarzında fiyat değişiyor. 

Eğer, siz, oradan geçecek olan vasıtaların sayısı 100 000 ise, 100 000 vasıtadan 10 yılda 

elde edeceğiniz parayı, iki üç kat fazla para alaraktan 7-8 yılda da alırsınız. O zaman,.sadece ve 

sadece süreye dayalı bir kıstası getirmek yanlış olur. Ne yapmak lazım; hemen uyguladığı birim 

fiyatı yamna koymanız gerekir. Bu da yetmez, ki, asıl daha biz bu noktasına girmedik. Bu tip 

ihalelerde yabancı şirketler mutlaka bir garanti isterler; yani, bakın püf noktalan... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Tahkim işte... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Tahkim değil... 

DİNÇER YİĞİT - Trafik garantisi veya... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Trafik garantisi isterler. Onlar fizibilite raporlarını çıkarıp da, 

kaç yılda kendini amorti edeceğinde derki bana ayda 100 000 tane vasıta geçmesi lazım. Mesela, 

Ulaştırma Bakamyla da aym sorunla karşı karşıyalar, Ankara ile İstanbul arasında hızlı tren yaparız; 

ama, siz, bana günde 50 000 müşteriyi garanti edeceksiniz. Eğer, 50 000 müşteri olmaz da 30 000 

müşteri olursa, o birim fiyattan 20 000 tanesinin parasını vereceksiniz. Şimdi, bu firmaların 

tekliflerinde de aym özellikle vardır. 

DİNÇER YİĞİT - Yok, garanti vermiyoruz. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Olması lazım... Onların istekleri var... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Firmalar kendileri fizibilite yaparlarken, 
teklifleri... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Onlar bunu istiyorlar zaten 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Ama, atıyorum, (A) firması 10 tane araç 

geçer diyor, (B) firması 18 tane geçer diyor, (C) Firması 50 tane geçer diyor... 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O sorumluluk firmaların kendinin... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Yap-İşlet-Devret projelerinde hem süre hem fiyat ve sayı 

garantisinin birlikte değerlendirilmesini istiyorum. Yani, bu fırmalann, 6 veya 3 firma teklif 

verdiyse, bize, lütfen, bu firmaların ne kadar bir sürede devredeceklerini, ne kadar fiyat 

önerdiklerini ve fiyat artışlarını ve garanti isteklerini... Ben, biliyorum ki, ENKA'nın da garanti 

isteği vardı... 

DİNÇER YİĞİT - Var hepsinin var; ama, vermiyoruz. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Hatta, hepsi, bunları vermezseniz... Bakın, biz, tomografileri 

bile hastanelerde önerirken, tomografiler için bile diyorlar ki, bana günde şu kadar film çekilecekse 

garanti ederim, yoksa hiçbir firma girmez bu işe. Onun için, biz, bu firmaları sıralarken, mutlaka 

süre, fiyat ve garanti isteğini yapmamız lazım. 

İkincisi, bunu lütfen çıkarsınlar ve ona göre bu firmaları değerlendirelim birinci, ikinci, 

üçüncü açısından... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Yakın, özür diliyorum, burada bizim şeyimiz bu 

firmaların sıralaması değil... Bakın, özür diliyorum, burada bizim araştırdığımız, yapılan yanlışları... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sıralamanın doğru olup olmadığını ancak öyle ortaya 

çıkarabiliriz. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Önce bir ihalenin iptali konusu var. 

DİNÇER YİĞİT - Sizin dediğiniz doğru da, ben, izah edebilir miyim Sayın Başkanım. 

Şimdi, sayın milletvekilimin dediği doğru. Yani, sayın milletvekilime, biz, mesela, desek ki, 

alın siz bu projeyi ihale edin, firmalar güçlü, sıfır noktasında çok haklısınız. Şimdi, biz, bunu çok 

düşündük. Karayolu projelerinde biz trafik garantisi vermeyiz, baştan konuşuyoruz bunları; çünkü, 

ben ne bileyim yani Türkiye'de... Bu, devletin lehine. Sizin buyurduğunuz çok doğru, hepsi trafik 

garantisi istiyor, hepsi tarife garantisi istiyor..; 

BAŞKAN - Feribot seferiyle ilgili koşullar var... 

DİNÇER YİĞİT - Efendim, feribot daha ileride, onlara gerek yok. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Garanti firmanın lehine olur, vermediğiniz zaman devletin 

lehine olur. 

DİNÇER YİĞİT - Tabiî... Biz, baştan söylüyoruz, Sayın Başkanım, ben şöyle bir ihaleye 

çıkıyorum diyorum. Ben, sana trafik garantisi vermem arkadaş diyorum, tarife garantisi de vermem 

diyorum, aynen bunu söylüyorum. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Doğrusu o 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Versen, zaten yanlış yapmış olursun. 
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DİNÇER YİĞİT - Tahkim de vermem diyorum. Bunları söylüyorum, bunları bilerek 

ihaleye giriyor. Sizin dediğiniz olması lazım, o, ayn bir konu. O, yeni bir ihale usul ve esası veya 

yeni bir teklif verme şartnamesi olabilir, ben, bir şey demiyorum. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Ama, yapılan anlaşmalarda bütün bunlar yazılı olur. 

DİNÇER YİĞİT - Yok efendim, anlaşma olur mu! Benim teklif verme şartnamem burada. 

Ben böyle versem... Mesela, Çanakkale köprüsünde, bana, mesela diyor ki trafik garantisi verin. 

Ben, Çanakkale köprüsünü onbin defa ihale ederdim o zaman. Ben sana trafik garantisi vermem. 

Orada 5 000 trafik geçiyor, hesabını kitabını yap, ona göre teklif ver. 

O, yeni bir ihalenin dediğiniz gibi şeyleri olabilir, bize öneri olarak sunabilirsiniz; yani, 

dersiniz ki, siz böyle böyle yapın, aksi halde satamazsımz. O, tartışılır; ama, benim şeyimde böyle 

bir şey yok. 

Sayın Başkanım, buna rağmen, sayın milletvekilim haklı, hepsi mesela istiyorlar. Bu işler 

müzâkerede tartışılacak. Hepsi diyor ki mesela, tahkim uygulansın diyor, bunu yazıyor, burada liste 

halinde var, sübvansiyon istiyor, OECF kredisi istiyor. İste, biz, müzakerede diyoruz ki, arkadaş, 

bunlan sana vermem, kusura bakma. Sen, vermediğim halde bu işi yapıyor musun, yapmıyor 

musun, işte müzakerede ben bunu soracağım kendisine. Yani, işin analitik... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Sayın Başkanım, buradaki bizim bu 

konuşmalanmız, zaten henüz altyapı bilgisini yazılı argüman incelemesi adına zaten yapamadığımız 

için Komisyon olarak... Şifahî olarak da sadece bugün sayın beyefendiyi dinleme durumunda 

olduğumuz için... 

BAŞKAN - Sayın Bakan, bekliyormuş, ona giriş yapacaktık. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - O manada, yani, bunu belli bir ölçüde hem 

bizim olaya muttali olmamız hem de birlikte beyin cimnastiği yaparak sonuca doğru gitmemiz için 

bir gün olarak değerlendirelim. 

BAŞKAN-Tabiî tabiî... 

DİNÇER YİĞİT - Bir şey daha söyleyeyim, işin bir püf noktası daha var, onu da 

söyleyeyim Tabiî, anlatılacak çok şey var. Burada bana göre önemli bir hata daha yapılmış, onu da 

söylemek zorundayım. O da, şu: Diyelim ki, firma şu veya bu şekilde müzakereye çağırıldı, 

sıralama dışı oldu, en uzun teklif verdiği halde... 

Şimdi, oturulmuş, taslak bir sözleşme hazırlanmış. Taslak sözleşme, burada, üç defa 

değişmiş Danıştay tarafından. Danıştaya gönderilmiş bu taslak sözleşme ve o taslak sözleşminin 

içinde, nokta nokta ek bilmem ne, bir yığın ekler filan var, işletmenin nasıl yapılacağı, ücretlerin 

nasıl belirleneceği, bakımın nasıl yapılacağı, vesaire... Bunlar çok önemli şeyler. Bunlarla ilgili ekler 
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hiçbir şekilde gönderilmemiş, sadece Damştaya bu taslak sözleşme gönderilmiş ve hemen 

arkasından da bir tören yapılmış, hemen bir törenle firma görevlendirilmiş. 

Bakın, bu, çok önemli. Nitekim, Damştay, bu taslak sözleşmeyi reddetmiş. Halbuki, bu 

taslak sözleşme dediğimiz şey... Bakın, ekler de şu;. şu dosya tamamen ekler... Bu ekler 

oluşturulduktan sonra; çünkü, bu eklerde firma bir yığın şey istiyor. Nitekim, Genel Müdür onları 

kabul etmiş. Mesela, sizin bir ara söylediniz, feri geçişlerin ücretlerini şöyle yapın diyor, şu yolu 

yapmaym diyor, ben 5 kilometre mesafenin dışına hafriyatı taşırsam ilave ücret alırım diyor, bir 

şekilde olayı fesh ettiğiniz zaman benim finansman kuruluşlarım devreye girerler, onların hakkı 

doğar diyor, bu taslak sözleşmeden sonra finansman kuruluşlarını ikna edemezsem taslak sözleşme 

geçerli olmaz diyor; böyle bir yığın şeyler söylüyor. 

Bunlar işin özü esasında. Bunlar belirlenmeden, Damştaya bu ek nokta nokta konulmuş 

gönderilmiş. Bu ekler ne zaman gönderilmiş biliyor musunuz Damştaya; bir sene sonra 

gönderilmiş. Yani, bir sene sonra bu ekler gönderilmiş. Taslak sözleşme, gayet tabiî ki Danıştay 

tarafından reddedilmiş. Yani, bakın, bu da şey, yani, olayı aceleye getirilmek suretiyle... 

BAŞKAN - Danıştayın onayladığı şeklinde bir duyum... 

DİNÇER YİĞİT - Efendim şöyle, bakın... 

BAŞKAN - Bilahare mi? 

DİNÇER YİĞİT - Hayır. Bakın, üç tane taslak sözleşme var burada, şurada getirdim, bu 

benim kendi özel dosyamda getirdim. Bunların iki tanesi Danıştaydan dönmüş, en sonda Danıştay, 

ben şu taslak sözleşmelerinden başka taslak sözleşme onaylamam demiş, onu göndermiş. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - 6 Nisana kadar süre verilen dediğiniz?.. 

DİNÇER YİĞİT - Evet, işte o, 6 Nisana kadar. Şu ekler de, bu arada Damştaya gitmiş, 

incelenmiş... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - 6 Nisan 2000... 

DİNÇER YİĞİT - 6 Nisan 1998. O ihale 1997 sonunda yapılıyor, aralık 1997'de... Bir sene 

sonra... İhale yapıldıktan sonra... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Seçimden önce. 

DİNÇER YİĞİT - Tabiî tabiî... 

BAŞKAN - 1996'nın aralık ayında yapılıyor. 

DİNÇER YİĞİT - 1996'nın aralık ayında yapılıyor, ondan sonra, taslak sözleşme 

gönderildikten bir sene sonra ekler gönderiliyor Damştaya. Yani, bir sene Damştaya git gel oluyor 

olay. Yani, bu yöntem yanlış. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - 1998 mi o? 
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DİNÇER YİĞİT - Damştaya gönderilen 1998. 

BAŞKAN - Sayın Genel Müdür, şu anda uygulama sözleşmesi imzalanamadı değil mi? 

DİNÇER YİĞİT-Hayır. 

BAŞKAN - Duruyor, bekliyor... 

DİNÇER YİĞİT - Gayet tabu. 

BAŞKAN - Verdiğiniz süre de doldu?.. 

DİNÇER YİĞİT - Verdiğimiz süre doldu... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O süreyi soruyorduk; yani, o son süre dediğimiz 6 Nisan 1998 

mi, 1999 mu?.. 

DİNÇER YİĞİT - 6 Nisan 1999. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Demin biraz önce dediniz ki, 6 Nisan 1999 

tarihine kadar sözleşmeyi gelip imzalarsanız imzaladınız, imzalamazsanız, haklarınız... 

DİNÇER YİĞİT - Evet... Bitti, imzalamadı... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Vinsan için söylüyorum. 

DİNÇER YİĞİT - Hayır efendim, Vinsan devrede yok. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - İkinci ihaledeki.. 

DİNÇER YİĞİT - Vinsan devre dışı, Vinsan hiç değerlendirilmiyor. Bu bahsettiğim, 

tamamen... 

BAŞKAN - Ergün Bey, şöyle: Çerçeve sözleşmesinin Danıştay onay verdikten sonra, asıl 

idare ile müteahhit arasında bir de uygulama sözleşmesi yapılıyor. Asıl sözleşme odur, o henüz 

yapılamamış. 

DİNÇER YİĞİT-Evet. 

BAŞKAN - İşte, 6 Nisanda gel yapalım denilen uygulama sözleşmesi, o boşlukta. 

Sayın Genel Müdürüm, hem sizi fazla yormayalım hem Bakan Sayın Erman Şahin gelmiş, 

onunla da saat 14.00'teydi, ama, süreyi sarkıttık. Ancak, şayet bilmiyorum, arkadaşlar da 

gereksinim duyarsa, sizi biraz dinlendirelim, vaktiniz varsa... 

DİNÇER YİĞİT - Hay hay... Vaktim var. 

BAŞKAN - Sayın Bakanla görüşmeden sonra ihtiyaç duyulursa, bir kısa tur daha yaparız. 

DİNÇER YİĞİT - Olur efendim. 

BAŞKAN - Ama, oraya geçmeden önce, hemen şunu bir toparlama babında söylemek 

istiyorum: Bu Yap-İşlet-Devret ihalesinde uygulanan yöntem, aşamalı bir yöntem uygulanmış. 

Bunun; 

1- Teklif aşaması var. Üç tane teklif alınmış. 
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2- Sıralama aşaması var. 

3 - Pazarlık aşaması var. 

4 - Görevlendirme veya çerçeve sözleşme veya daha sonra görevlendirme aşaması olacak. 

DÎNÇER YİĞİT - Evet, doğru. 

BAŞKAN - Şimdi, buradaki iddia, sıralama aşamasında bir usulsüzlük olduğu yolunda bir 

iddia var. Pazarlık vesaire sonraki mesele. Sıralama aşaması da, dediğiniz gibi, bir seçme ve iki, 

müzakere; iki aşmaya bölünmüş. 

DİNÇER YİĞİT - Sıralama değil, değerlendirme dediğimiş şey ikiye bölünmüş, birisi 

seçme, öbürü müzakere. Değerlendirme kıstaslarını okudum ya Sayın Başkanım, on tane filan, 

onlar ikiye ayrılıyor, biri seçme, öteki değerlendirme. 

BAŞKAN - Tamam. 

Mevzuatta da, bütün bakan onayları içinde de konulan esas ve usuller değerlendirme kriteri 

olarak almak; yani, görevlendirmeyi sonuçlandırma kriteri olarak almak gerekir, sıralamanın ölçüsü 

olarak almamak lazım. 

DİNÇER YİĞİT - Doğru. 

BAŞKAN - Sıralamanın ölçüsü müşahhas, açık, net olarak bakan olurlarından birinde yer 

alan 8 nci maddede "en kısa süreyi verenle" başlamr şeklinde sıralamanın tek şartı var. 

DİNÇER YİĞİT - Başlanır ama, ona verilir anlamı gelmez. 

BAŞKAN - Tabiî tabiî. Sıralama en kısa görevlendirme süresini teklif eden firmadan 

başlamak üzere sıralama yapılır, birinci sırayla müzakereler başlar. Sıralamanın tek ölçüsü var, 

budur. Bunu diyebiliriz değil mi? 

DİNÇER YİĞİT - Evet, diyebiliriz tabiî. 

BAŞKAN - Bunu amaçlayarak yaptığınız düzenlemenin uygulaması farklı oldu, bu 

uygulama sizin amaçladığınıza aykırıdır diyebilir miyiz? 

DİNÇER YİĞİT - Tabiî. Şöyle bir şey yapılabilir, ona cevaz veriyor. Yani, en kısa görev 

süresini vereni çağınyorsunuz, tamam, bu, bir kural, bunu zedelemezsiniz; ama, idare, mesela bir 

soruluk falan bir şey olabilir, bu, her zaman olabilir, yani, bunu yapamaz diye bir şey yok. 

Çağırırsınız, ama, müzakereye geçmeden önce, bütün firmaları icabında bir çağırırsınız, (A) 

firmasına dersin ki, sen şunu mu demek istedim, ben bunu mu... Ama, bu, müzakere demek 

değildir. Bu, sizin kafanızda bir soru varsa, yani, anlamamışsanız, rakamsal bir şey vardır, bir yerde 

İngilizce yazmıştır, bir yerde Türkçe yazmıştır, falan, olabilir böyle şeyler. Bunu sorabilirsiniz. 

Yani, firmalarla hiç konuşulmayacak diye bir şey yok; ama, bu, müzakere demek değildir. Bakın, 

orada dikkatinizi çekerim. 
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BAŞKAN r Sıralamadan sonra mı, önce mi? 

DİNÇER YİĞİT - Sıralamadan önce. Yani, teklifleri aldınız, açtınız odada, böyle bir 

şeyler. Her ihalede yaparız bunu. Filanca kişi teklif vermiş, ben, bunu anlayamadım. Mesela, ben, 

size söyleyim, bazı fîrmalann alternatif teklifleri var; alternatif 1, 2 diyor, (a), (b) diyor, biraz 

karışık bir şeyler filan söylüyorlar, otoyolu dahil etmiş, etmemiş filan... Bunları sorabilirsiniz. 

Bunlar, sıralamadan önce de sorulabilir. 

BAŞKAN - Ama, belirleyici amir 8 inci maddedir. 

DİNÇER YİĞİT - Belirleyici amir kesinlikle 8'dir. 

BAŞKAN - En kısa görev süresini veren. 

DİNÇER YİĞİT - Yani, en koıü ihtimalle Sayın Başkanım, bu model tıkır tıkır çalışır... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Burada ihlal mi edilmiş oluyor bu özellik? 

DİNÇER YİĞİT -Evet. Tabiî. Bu özellik şöyle: Belki ihlal edilmediği zannediliyor; ama, 

bizim arkadaşlarımız değerlendirme veyahut da yetkili arkadaşlar diyorlar ki, biz bunu yaptık. Nasıl 

yaptık; belgelerinize baktık, bilmem ne yaptık, her ne kadar siz kısa süre verdiniz; ama, sizin başka 

eksikleriniz var falan... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Ama, öyle dememiş ki, bildirmemişler bunu? 

DİNÇER YİĞİT - Bildiriyorlar. Mesela, tüple ilgili ne diyor: Türkiye'de ilk yapılacak 

olması diyor, inşaat zorluğu diyor, bilmem ne diyor... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Gemi düşer diyor... 

DİNÇER YİĞİT - .. .gemi düşer diyor, bilmem ne olur diyor... Onun için, bu en kısayı 

vermekle birlikte ben bunu çağırmıyorum diyor. Bu şey, yönteme aykırı bir şey. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Çağırmıyorum da ince bir nüans var; hiç mi 

çağırmıyorum, sonradan mı çağıracağım?.. 

DİNÇER YİĞİT - Hayır, sonradan... 

BAŞKAN - Sıraya koyuyor, üçüncü sıraya koyuyor. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Sıraya koyuyor, çağıracak yani? 

DİNÇER YİĞİT - Çağıracak ama... Yani, o biraz... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Birinci çağırdığı uzun vade verene, biraz 

evvel sizin anlattığınız eni konu bir imkân veriyor yani. 

-BAŞKAN -Pardon... 

Sayın Genel Müdürüm, sizin bu açıklayıcı bilgilerinizden de yola çıkarak, ki, sizin 

yaklaşımınız 8 inci maddenin kesin amir olan hükmü uygulanmayarak ihmal edilmiştir yönünde bir 

kanaatiniz, amacınız var. 
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DİNÇER YİĞİT - Görevlendirme aşamasında da yanlışlıklar var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - O bizim dışımızda, daha sonraki bir olay. Peki, bu sıralamada, bu 8 inci 

maddenin gereği yapılmadığından dolayı bir kamu zaranmn doğduğu konusunda bir şey 

söyleyebilir misiniz? Kamu zararı doğmuş mudur? 

DİNÇER YİĞİT - Söyleyeyim: Onu düşündüm. Bunu, hem doğmuştur hem doğmamıştır 

şeklinde cevaplamak mümkün. Niye doğmamıştır; çünkü, ihale yapılmamıştır. İhale yapılmış 

olsaydı, sizin dediğiniz net anlamda, mesela, bu ihalede en kısa süre değil de 5 yıl fazla veren 

olmuştur,.5.yılda toplanan gelirleri işletme giderlerine, ekonomik taşıt işletme giderleri, artı köprü 

gelirlerini veya tüp gelirlerini neyse topladığınız zaman, trilyonlarca lira para edebilirdi. Bu, 

doğmamıştır; çünkü, ihale yapılmamıştır. Ama, ne doğmuştur? Bu proje gerçekleşmemiştir 

Türkiye'de. Yani, ben biraz ulaşım ekonomisi açısından bahsediyorum. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Kamu zaran, bundan daha güzel nasıl... 

DİNÇER YİĞİT - Gayet tabiî. Bu, kamu zararıdır. Yani, büyük bir projeyi ben, şu veya bu 

şekilde, çapraşık ilişkiler içerisinde bir sorun yumağı haline getirerek, bugüne... Yine de, tesadüfen 

benim önüme geldi. Al bakalım bunu çöz falan deniliyor bu arada. Onu da nasıl çözeceğimi sonra 

sorarsanız, söylerim. 

BAŞKAN - Kamu zararının oluşup oluşmadığı konusu farklı yorumlanabilir diyorsunuz. 

DİNÇER YİĞİT-Evet. 

BAŞKAN - Peki, resmî bir işlemde belirlenen kurallara aykırı davranmak da bir suç değil 

midir? 

DİNÇER YİĞİT - Suçtur tabiî. Gayet tabiî suçtur. Siz, kamu zararı açısından sordunuz, 

Hazine zaran. Gayet tabiî, biz, bürokratlar, şöyle söyleyeyim, yanlış bir yere imza bile atsak, orada 

maddî olarak bir şey olmasa bile, niye bunu yaptın diye biz hesap vermek zorundayız. Bana göre, 

sizin dediğiniz anlamda kamu zaran, Hazine zaran değildir belki ama, kamu zararıdır. Hazine 

zarandır da bir yönden. Niye; çünkü, proje devreye girseydi, taşıt işletme giderleri açısından, yollar 

kısalacaktı... 

BAŞKAN - İşletmeden vergi alınacaktı vesaire... 

DİNÇER YİĞİT -...ne bileyim çok büyük şeyler; onları, ben, size, arzu ederseniz... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Kamu zararının fizibilitesi çıkarılırsa burada, 

çok büyük rakamlar çıkar. 

DİNÇER YİĞİT - Çok büyük. 

BAŞKAN - Peki efendim. Sayın Genel Müdürüm çok teşekkür ederim. Yalnız, biraz 

istirahat ettirelim sizi, bilahare kısa bir görüşmemiz daha olabilir. 
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DİNÇER YİĞİT - Şu dosyalarımı ben alayım mı? 

BAŞKAN - Onları alacağız efendim. 

DİNÇER YİĞİT - Hayır, şunlar benim dosyalarım efendim. 

BAŞKAN - Hepsini bize vermeyecek misiniz? 

DİNÇER YİĞİT - Hayır, Sizin istedikleriniz bunlar. 

BAŞKAN - Belki onlara da gereksinim duyarız. 

DİNÇER YİĞİT - Duyarsınız da, istemediniz yani. 

BAŞKAN - Hepsini istedik. Yazımızı bir daha incelerseniz, tüm bilgi ve belgeleri, özellikle 

de şunlar dahil olmak üzere... Bir daha incelerseniz... 

DİNÇER YİĞİT - İncelerim, biliyorum, onun için getirdim zaten. 

BAŞKAN - O zaman onlardan da bize bir örnek... 

DİNÇER YİĞİT - Vereyim hay hay, memnuniyetle vereyim de, bunlar orijinal şeyler. 

BAŞKAN - Fotokopisini arkadaşlar hemen çoğaltabilirler, siz de nezaret ederseniz... 

DİNÇER YİĞİT - Memnuniyetle. Ben bunu size ilave şeyleri gösterip, sizin yazınıza 

baktığım zaman, doğru en sonunda diyorsunuz ki... 

BAŞKAN - Biz, tüm bilgi ve belgeleri istedik. 

DİNÇER YİĞİT - Hayır, oda dolusu bunlar... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - özür diliyorum; ama, öbür komisyonda da aynı şeyler 

isteniyor. Biliyorsunuz bu konuda iki komisyon var, Mesut Beyle ilgili de var. 

DİNÇER YİĞİT - Ben, bilmiyorum, buna davet edildim. 

BAŞKAN - O, ayn bir mecra. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Orjinal dosyayı isteyelim diye bir şey söylediler orada. Ben de 

dedim ki, bununla ilgili iki komisyon var, birisi burası, birisi öbür taraf. Yani, onu bilin diye 

söylüyorum Sayın Genel Müdürüm. 

DİNÇER YİĞİT - Tamam efendim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yani, fotokopiyi şimdiden hazırlamak gerekirse... 

DİNÇER YİĞİT - Ben hazırlayım. 

BAŞKAN - Sayın Dinçer, siz önemseyip bu kadar çıkardığınıza göre, bu konuyla ilgilidir 

bunlar. Lütfen, onların da birer örneğini alalım. Ne varsa, takım halinde alalım. 

DİNÇER YİĞİT - Hay hay... Bunlar, Danıştayın bir sene sonra onayladığı ekler mesela. 

Onun için getirdim ben bunları. Ekler bir sene sonra onaylanıyor. 

BAŞKAN - O zaman, onları, bilahare ihtiyaç duyarsak isteyelim, şimdi almayalım. 

DİNÇER YİĞİT - Tamam. 
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BAŞKAN - Getirdiklerinizi alalım, bilahare ihtiyaç duyduğumuzda talep edelim. 

4.2. Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Sayın Erman ŞAHİN 2.3.2000 tarihinde 
Komisyonumuza verdiği ifadede; 

"BAŞKAN - Komisyonumuz Yüce Meclisin takdiriyle oluştu. Konusu malumunuzdur, 

İzmit Körfez geçiş ihalesi diye isimlendirilen; ama, sadece Körfez geçişi değil, 40 kilometreyi 

kapsayan bir yol ağıyla birlikte bir Yap-İşlet-Devret kapsamında yapılan ihaleyi kapsıyor. Bu 

ihalede, ihale usul ve esaslanna uyulmayarak kamu zararına yol açıldığı gerekçesiyle, o dönem 

Bayındırlık ve İskân Bakanımız Sayın Yaşar Topçu hakkında verilen bir önergeye dayanan bir 

soruşturma komisyonudur. 

O dönemde, özellikle bu ihalenin altyapısının yapılması ve ihale aşamasına getirilmesinde 

zatı âliniz Bayındırlık ve İskân Bakanı olarak görevdeydiniz, Sayın Dinçer Yiğit Bey de Karayolları 

Genel Müdürü olarak görev almıştı. 

Bizler, komisyon olarak, bunun altyapısından başlayarak, olayı yapılandırarak, son nihaî 

aşamaya taşıyalım. Böylelikle, hem biz bilgilenelim hukuku ile ve tekniğiyle ve sonunda oluşacak 

kanaatlerimiz daha rasyonel daha gerçekçi daha objektif olur düşüncesiyle, öncelikle sizinle 

görüşmeyi planladık. 

Bu çerçevede bilgileriniz, o dönemde, tabiî epey de zaman geçti, hatırlayabildiğiniz, 

bilebildiğiniz, bize katkısı olacak bilgilere ihtiyacımız var. Bunu lütfederseniz efendim. İhalenin 

oluşumu, şartnamelerinin usul ve esaslarının tespiti. 

Tabiî, sizden sonra da süren bir mecrası var, sonuçlanma mecrası var, özellikle bu usule 

uyulmayarak tesis edilen işlem sizden sonraki bir olay; ama, siz, bu işin mutfağında olduğunuz için, 

altyapısını hazırladığınız için, bu düzenlediğiniz şartlarla nasıl bir uygulama amaçladığınız 

konusunda mutlaka bir hazırlığınız vardı. Özellikle, sizin imzanızı taşıyan ikinci bakan onayı olarak 

isimlendirdiğimiz bizim, onun 8 inci maddesinde, bu ihalede iki aşamalı bir yaklaşım sergileneceği, 

öncelikle teklif verilen firmaların bir sıralamaya tabi tutulacağı ve bu sıralamada birinci sırada yer 

alan firmadan başlayarak müzakereler sonucunda sözleşmenin bağıtlanacağı şeklinde bir uygulama 

var burada. 

İşte, o sizin onayınızı taşıyan 8 inci maddede de bu sıralamanın en kısa görevlendirme 

süresini veren firmanın birinci sıraya oturtturularak sıralamanın yapılacağına amir bir madde o. 

İddia şu ki, en kısa süreyi başka bir firmanın vermesine rağmen, daha uzun görevlendirmeyi teklif 

eden bir firmanın birinci sıraya oturtturulduğu; dolayısıyla, bu usul ve esaslarda belirtilen 8 inci 

maddedeki usule uyulmadığından ve ihalede rekabet ortamının yaratılmadığından bahisle, sonuç 

olarak, kamu zararına yol açıldığı şeklinde özetlenebilecek bir iddia. 
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Bu çerçevede sizin düşüncelerinizi lütfeder misiniz efendim. 

ERMAN ŞAHİN - Söyleyeceğim şeyleri, Komisyon, gerekli görürse, sonra metinden 

çıkarsın; çünkü, tam soruyu karşılayan şeyler olmayacak söyleyeceklerim ve kısa, fazla da vaktinizi 

almayacağım. 

Ben, Bayındırlık Bakanlığını 3,5 ay gibi bir süreyle işgal ettim; ama, ben, Bayındırlık 

Bakanlığına özel seçimle gelmiş birisiydim, Bayındırlık Bakanlığına bu adam uygundur diye 

getirildim. 3,5 ayın sonunda, benim yanlış adam olduğum anlaşıldı ve görevime son verildi, yani, 

istifaya zorlandım. Tam konunun içerisine oturan bir cevap değil bu cümlelerim, onun için dedim, 

isterse Komisyon çıkarsın sonra diye. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

ERMAN ŞAHİN - Ama, size bir fikir vermek için söylüyorum. 

BAŞKAN - Varsa, konumuzla ilintisini de araştırarak... 

ERMAN ŞAHİN - Maksadım tabiî, ne kurumlan ne kişileri filan kötülemek değil; ama, 

Bayındırlık Bakanlığına ben geldiğim zaman, önüme pat diye 8, 10 tane, 20 tane dosya konuldu ve 

dosyalar bitmişti, müfettiş tetkikleriydi ve bitmişti. Sonunda sadece bir olura bakıyordu. 

1- 270 milyon dolar tutarında para, çeşitli işlerden ötürü fazla ödenmiş durumdaydı. 

Bunların geri alınmasını istedim. Bu, son derece doğaldı. Ben, bu işleri şöyle bir göreyim... Ben, 

belediye başkanlığından geldim, iyi kötü mevzuatı bilirim, 15 yıl yaptım bu işi. İhaleyi de bilirim, 

girdiyi çıktıyı da bilirim. Onun için, bana müsaade edin, ben şunlara bir bakayım, kapıyı kapatın, 

içeri müteahhit girmesin dedim. Bu, başka bir soğukluk .estirdi ortalıkta. Fakat, Bayındırlık 

Bakanlığı müteahhitlerin -tabiî, bütün arkadaşlarımızı tenzih ederek söylerim- âdeta tahakkümü 

altında, onların elinde oyuncak olan bir bakanlık olarak lanse edilmekte olduğu için ve ben de, 

oraya, bu adam bunun içinde çıkar gibi götürüldüğüm için, bana bir müsaade edin dedim. 

Büyük firmalarda görev yapmakta olan en yakın arkadaşlarımı, ahilerimi... Mesela, örnek 

vereyim, Trabzonlu Ali Rıza Uzuner vardı, eski bakanlardan ve benim abimdi, 1964'te bakandı, en 

yakın arkadaşımdı. Ali Rıza Abiyi ben refüze ettim. Elimi yüzüme aldım, abi dedim lütfen, beni bir 

ay ne olur bir serbest bırakın, ben şu işi bir öğreneyim. 

Bu atmosfer içerisinde, önünüze dev gibi işler geliyor, Çanakkale geçişi, Galata Köprüsü, o 

dediğim paraların geri alınması, Atatürk Barajındaki iki tane tünelin, 15 yılda bitirilmemiş olan ve 

halen bitmeyen, 20 yıl oldu şimdi... Devletten giden paralarla, müteahhidin, Alanya'da, Antalya'da 

köyler yaptığı; fakat, iki kanalın iki tünelin halen bitirilemeyen konulan geldi önüme. 

Bu atmosfer içerisinde ne yapacaksımz; herhangi biriniz, hangi arkadaşımız olursa olsun, 

yapacağı iş odur, bana bir müsaade edin ben şunu göreyim. 
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Bunun içerisinde Galat Köprüsü bir yere kadar geldi -adını geçirmeyelim- ilgili 

müteahhidini çekin kenara/adına ihale edin bitirin; parası var içeride bitirin. Ötekini mahkemeye 

verin. Adalet Bakanlığını, Maliye Bakanlığını hareket geçirttim, iki üç tane davalar açtırdım 

vesaire... Bu arada da, hatırladığım kadarıyla, bu işle ilgili de tabiî bu da yeni, tezgâha yeni gelmiş 

bir olay- ihale şartlarını filan düzenleyen çalışmalar yapıldı, getirdiler bir şeyler söylediler. Hatta, 

yap-işlet-devret, benim felsefe olarak aklımın çok yatmadığı bir iş. Ayrıca Bakanlıktan deniliyor ki, 

yap-işlet-devret filan değil bunu biz bunun yan fiyatına yapanz; Uısu Barajını, Sayın Demirel'in en 

son gidip açtığı Güney Doğudaki barajı. İdare de böyle iddialar ortaya koyuyor; yan fiyatına 

çıkannz, bunlar gereksiz. Böyle bir Bayındırlık Bakanlığını içerisinde bu olayda bana getirildi şöyle 

şöyle yapılacak diye, hatırladığım kadanyla ve o zaman bugünkü mevzuat yok yap-işlet-devretle 

ilgili daha sonra bir iki yasa vesaire çıkanldı. Öyle bir hazırlık yapıldı ben o oluru imzaladım; 

zannediyorum, bir veya iki olur imzaladım bu konuda. Tabiî, yine tekrar ediyorum her birimizin 

yapacağı odur. Nedir bu işte, devlete ve Türkiye insanına yararlı olanlar nelerdir: Bir, mümkün 

olduğu kadar kısa zamanda geri dönmesini sağlamak, devri sağlamak. İki, bu işten elde edilecek 

paranın, hâsılatın devlete daha fazla gelmesini sağlamak. Bunu müteahhitler ortaya koyacaklar, 

sunacaklar; diyecekler ki, ben ötekilerden daha fazla bunlan sağlanm. O halde ne yapacaksınız, ilk 

görüşme çerçevesini ona göre çizeceksiniz ve oradan başlayacaksınız; kimdir o, (x) firma. Sonra 

anlaşamazsanız ikinciye geçeceksiniz, sonra üçüncüye geçeceksiniz vesaire; öyle idi. Oralarda da 

kaldım. Benim bunun dışında aşağı yukan söyleyebileceğim bir şey yok. Size işin, benim 

bulunduğum dönemdeki görüntüsünü çizmeye çalıştım. Daha sonra arkadaşlarımız zannediyorum 

bir yıla yakın bir süre sonra, arada daha başka bakanlar geçti, üzerinde daha başka işlem yapıldı mı 

bilmiyorum ve ihaleden de bazı firmalar şikâyetçi oldular. Bizim hakkımız yendi vesaire dediler o 

artık sizlerin malumunuz. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, demin dediniz (x) firmasıdır onunla oturup konuşurum 

anlaşırsam anlaşınm, anlaşamazsam ondan sonrasıyla giderim; yani bu bir sıralama. Bu ihaleye has 

iki aşamalı bir değerlendirme yapılmış, önce sıralama ameliyesi yapılıp, daha sonra pazarlık ve 

nihayetlendirme şeklinde bir yöntem uygulanmış. 

İşte bütün mesele bu birinci sırada kiminle görüşeceğinizi saptayacak kriterlerde. Şimdi 

sizin imzaladığınız ikinci onayın 8 inci maddesinde "en kısa süreyi veren firmadan başlayarak birinci 

sıraya yerleştirerek devam eder" diyor ve daha sonra uygulamada yapılan işlem de en kısa süreyi 

veren değil başka bir firmanın birinci sıraya oturtulup onunla görüşmelerin başlatıldığından bahisle 

bir usulsüzlük olduğu söyleniliyor. Bu 8 inci madde hangi amaçla düzenlendi; yani, birinci sıraya 
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konulacak firmanın kayıtsız şartsız ihalenin diğer şartlarına uymamış olsa bile, bu 8 inci maddeye 

göre en kısa süreyi vereni birinci sıraya yerleştirelim düşüncesiyle mi bunu düzenlediniz... 

ERMAN ŞAHİN - Hayır... Hayır... 

BAŞKAN - ...böyle mi olmalıydı; nasıl uygulanmalıydı bu; nasıl anlaşılmalıydı? 

ERMAN ŞAHİN - O, dediğim gibi işin çerçevesi başlangıçtaki. Bir kere çok büyük bir iş 

bu. İstanbul'dan başlayıp İzmit'e giden bir işin sadece İzmit geçişi dediğimiz 46 kilometrelik bir 

parçasıydı. Orada tekniklerde değişiklikler vardı. Firmanın biri -yani yarım yamalak hatırlıyorum-

yok tünelle aşağıdan geçeceğim diyordu, öteki köprü atlamalanyla yukarıdan geçeceğim diyordu. 

Hâsılatlarla ilgili değişiklikler söz konusuydu; ama, bunlar şey olarak geliyor bana o zamanlar böyle 

söyleniyor; çünkü, mütemadiyen ben öğrenmek istiyorum; bunlar nedir, nereden gelir nereye 

gider?.. 

BAŞKAN - İşin ayrıntısını tabiî bürokratlar yürütüyordu. 

ERMAN ŞAHİN - Evet, bürokratlar yürütüyorlar; normal olan da odur. Ama bir başlangıç 

lazım. Başlangıç için ne olacak bir adam diyor ki ben burayı otuz senede geri veririm, öteki diyor ki 

yirmi beş senede veririm. 

BAŞKAN - Hangisiyle başlayacaksınız?. 

ERMAN ŞAHİN - Şimdi bir kere yirmi beşle başlayacağım. 

BAŞKAN - Diğer bazı şartlan uymasa bile pazarlıkta uydururum onu. 

ERMAN ŞAHİN - Hayır uydurmam. Konuşmaya başlayacağım evvela. Konuşmaya 

başlamak için bir başlangıç noktası lazım. 

BAŞKAN - Başlangıç noktası nedir; en kısa sürede vermesi. 

ERMAN ŞAHİN - Kısa sürede vermesi. 

İki, ucuza mal etmesi mesela veya çalışma süresi içinde oradan elde edeceği hâsılat var. İşte 

köprüden geçişi vatandaştan alacağı paraya ve saireye bağlayacak. Onu, politika olarak da direkt 

vatandaşa intikali açısından da bize en yararlı şeklini düşüneceğim. Vatandaşı en ucuza o işi; yani, 

işi çalıştırma, maliyeti en ucuza temin edeceğini söyleyene vereceğim, vermeye çalışacağım. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Görüşme sırasında bunlan oluşturacağız konuşacağız... 

ERMAN ŞAHİN-İhale sırasında. 

BAŞKAN -Ama sıralamada kısa süre unsuru belirleyici; en kısa süreyi verenle 

oturacaksınız önce pazarlığa. 

ERMAN ŞAHİN - Yani... Ama arkasından ikinci gelen adam daha uzun süre vermiş; ama, 

hâsılattan çok büyük bana pay çıkanyor veya... 

BAŞKAN - O zaman onu birinci sıraya mı getireceksiniz? 
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ERMAN ŞAHİN - Elbette, veya daha teknoloji var arkadan getireceği. Getirdiği teknoloji 

son derece pahalı. Benim mühendislerim var, mimarlarım var, koca devlet mekanizması var; onu 

elden geçirtirim, bakanm, bu bana bunu 30 liraya mal ediyor ikinci sıradaki, birinci sırada ilk 

çerçevede iyi görünen kısa vadede vermeyi düşünen bunun iki misline mal ediyor. Bütün bunları 

inceledikten sonra elimde ne kaldıysa, hangi adamsa, dördüncü olur birinci olur beşinci olur; ama, 

yöntem olarak dediğim gibi bir başlamak için nedir; ben otuz senede veririm, hâsılattan şunu 

yaparım, teknolojim de şudur diyenler arasında o günü bir sıraya sokarım. Otuzu, yirmi beşi, 

yirmiyi her neyse. 

BAŞKAN - Süreye göre sıralama yaparsınız?.. 

ERMAN ŞAHİN - Yani ve başlarım müzakereye. Hiç kimseye karşı şeyim... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - En az süre verenle tamamen bütün görüşmeleri yaparım, 

devam ederim, ikinci süreyi verenle hepsini konuşurum, devam ederim... Ondan sonra da 

değerlendirme yaparım diyorsunuz. 

ERMAN ŞAHİN - Tabiî, tabiî... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Birinci ihalenin tek firma katıldığı için, tabiî çok kısa sürede 

olduğunu da söylüyorsunuz, benimki de belki sizin dediğinizle tam aynı olacak; ama, iptali 

gerekçesinde de 4 firma olduğu için iptal olduğu ve bu konuda olmaz denildiği; ama, tabiî hepsini 

biz bilmiyoruz, bilginiz dahilindeyse, olabilir miydi; yani, görüşmeler sağlanarak bütün şartlar 

oluşturularak, işte malî durumu, teknik durumu, personel durumları, yaptığı işler, durumları 

değerlendirilerek verilebilir miydi veya bir yazı alınarak bir şey yapılarak bir yetki alınarak olabilir 

miydi? Yani, ihalenin iptal konusu, onlarla ilgili sizin bilginiz.. 

ERMAN ŞAHİN - Onları bilemiyorum; yani, işte, uzaktan gazetedeki şeyleri okudum, bir 

de mahkemelerin iptalleri falan var. Halen derdest galiba dava. 

BAŞKAN - Danıştayda devam ediyor. 

ERMAN ŞAHİN -Ama yani tam buna uymasa bile, mesela, ben önce Erzincan'da biz 

basbayağı bir büyük ihaleler manzumesi uyguladık. Yiğit Gülöksüz'ün başkanlığında. 685 milyon 

dolar para harcadık. 70-80 milyonu da arttı, benden sonra, Dinar'da harcanıyor ve bir Allah'ın kulu 

çıkıp da şu da vardı demedi. İş, günü güne bitti; müteahhitler memnun, ben hiçbirini görmedim, 

teşekküre geldi adamların bir kısmı sonra; beni buldular geldiler teşekkür ettiler; biz, bu kadar 

temiz, bu kadar sağlam iş hiçbir yerde yapmadık ve müteahhitlerin yüzde 98'i de -bunu söylemek 

zorundayım- benim partimle ve saireyle uzaktan yakından hiç alakası yoktu; hepsi de karşı 

partilerdendi. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Haydar Veziroğlu var mıydı? 
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ERMAN ŞAHİN - Herhalde yoktu. Yakından bilmiyorum; ama, yoktu. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Birisinde Dünya Bankasından aldığınız peşin peşin para 

veriyorsunuz, birisinde yap-işlet-devrete... 

ERMAN ŞAHİN - Farklı şeyler. Öteki çok farklı şey de; yani, ben müteahhitlere işin 

verilmesi, bitirilmesi filan açısından bir şeyler söylemek istiyorum. 

BAŞKAN -Yani efendim özetle burada aykın olduğu iddia edilen davranış işte bu 8 inci 

maddeye aykın işlem yapıldığı. 8 inci madde de demin sizin dediğiniz gibi bakarım önce birileriyle 

oturup görüşeceğim kiminle önce görüşeceğim; en kısa sürede verenle görüşeceğim. 

ERMAN ŞAHİN - Görüşmek için de bir yerden bir farklılık elde edeceğim; onunla 

başlayacağım. 

BAŞKAN - Onun için o madde herhalde konulmuş. 

ERMAN ŞAHİN - Çünkü onlar en genel şekilde kamuya bu işin en yararlı biçimde 

dönüşünü sağlayan somut, nedir; on beş senede vereceğim, öteki diyor ki yirmibeş senede 

vereceğim. Tamam, bir on beş seneyle konuşalım bakalım. . 

BAŞKAN - Bir konuşalım, anlaşırsak... Anlaşamazsak ötekiyle görüşelim. 

ERMAN ŞAHİN - Tabiî, tabiî. Ondan sonra ikinciyi... 

BAŞKAN - Usul böyle olmalıydı. 

ERMAN ŞAHİN - Elbeite. Sonunda da bütün şeyleri toplayıp herkesin aldığı puanları alt 

alta yazıp oturup konuşacaksınız. 

BAŞKAN - Peki efendim, sizden sonra, tabiî uygulama aşamasında bu sıralama yapılırken, 

işte daha az süre teklif eden firmanın üçüncü sıraya yerleştirildiği, daha uzun süre teklif eden 

firmanın birinci sıraya yerleştirildiği; bundan dolayı, bu şarta aykın işlem yapıldığı, bundan dolayı 

da kamu zarann yol açıldığı şeklinde bir iddia.var. Bu konuda bir tahlil veya düşünce söylemeniz 

mümkün mü? 

ERMAN ŞAHİN - Yok, ona yetkim yok. Ona hiç yetkim yok. 

BAŞKAN - Ama siz bu bakışı herhalde basında falan takip etmişinizdir. 

ERMAN ŞAHİN - Ettim de... 

BAŞKAN - Sizin kanaatiniz ne bir vatandaş, yurttaş olarak? 

ERMAN ŞAHİN - Orada da bir Sayın Bakan var. Orada da onun kendine göre; yani, şu 

konuştuğumuz çok kuru usul mantığının dışında, kendi değerlendirmeleri varsa Sayın Bakanın ve 

arkadaşlannın, mesela, Dinçer'in vesaire. Bunu yazan Dinçer, Karayolları Genel Müdürü 6. Bunu 

yazıp benim önüme getiren, benimle müzakere eden ve bu son durumunu bana evet dedirtip 

imzalatan; çünkü, ben onun için anlattım deminkileri. Ben o zaman diken üzerinde oturuyorum, 
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imza atmıyorum hiçbir yere. Bunu bana anlattı anlattı, ben yap-işlet-devretin ne olduğunu anlamak 

için; çünkü, cevap veren yok bana hiçbir yerde'"; başka bakanlıklardan uzman kişiler getirttim, 

onlardan da cevap alamadım. Sayın Başbakan -v-ıler idi o zaman- bir şeyler söylüyor ben de 

bakıyorum, özellikle Baymdıriık Bakanlığına getirildim. Nasıl yaptımz falan dedi bana? Aman 

efendim üç gün oldu daha geleli ben. 

BAŞKAN - Sizden önce kimdi efendim? 

ERMAN ŞAHİN - İzmir Milletvekili olan eczacı çocuk vardı. Ondan önce değişiklik oldu 

hükümette o çocuk geldi, işte sonra, Hikmet Çetin geldi ben getirildim. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Bakana benim bir sorum var. 

BAŞKAN-Buyurun. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Bakanım, size şöyle bir teklif gelseydi; iki firma on beş 

yılda devredecek ama birim fiyat olarak 3 dolar alacak her geçen vasıtadan; öteki firmanın bir 

teklifi var, bunlar yirmi yılda verecekler; ama, 2 dolar alacaklar. Bunları çarptığınızda, diyelim ki 

biri 45 dolar ediyor, yirmi yılda yapan ise 40 dolar maliyet olarak, hangisini çağıracaktınız öncelikli 

olarak? 

ERMAN ŞAHİN - Artık onların her ikisini de aldıktan sonra nasıl olsa farklı gelecekler biri 

birinci biri ikinci, ondan sonra öbürlerini de sıradan alır... 

BAŞKAN - Birinci görüşme sıralamasında kim olacak bu teklife göre; on beş yılı veren mi 

olacak? 

ERMAN ŞAHİN - En baştaki ilk teklifte... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Bu teklife göre mesela on beş yılı veren insanın toplam 

maliyeti daha fazla oluyor aldığı birim fiyattan dolayı, yirmi yılı veren ise... 

ERMAN ŞAHİN -Ölçülerden bir tanesini alırım önüme; on beş yılı çekerim onunla 

konuşurum sonra yirmi yıl diyenle konuşurum sonra öteki unsurları alt alta... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Sayın Bakanım, diyor ki arkadaş, on beş 

yılda bitiririm diyen 3 dolardan 45 dolara mal etti... 

ERMAN ŞAHİN - İkisini bir arada görüşmem. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Yirmi yıl diyen iki dolardan 40 dolara ulaştı 

diyor. On beş yıl diyen daha pahalıya mal ediyor. 

ERMAN ŞAHİN - Anladım, önce, on beş yıl diyenle konuşurum sonra yirmi yıl diyenle 

maliyeti ne getirirse getirsin. Konuşurum sonrası da var daha. O zaman 6 firma mı 16 firma mı ne 

vardı? 

BAŞKAN-6... 
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MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - 2 firma için de örnek istiyor herhalde... 

ERMAN ŞAHÎN - Güzel ama; yani, iş orada tıkanıp kalmıyor ki. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - 2 tane olsun 6 olmasın yani. 

ERMAN ŞAHİN - O zaman öteki unsurlara geçerim hepsini birden... 

BAŞKAN - Sayın Bakan, bu sizin olayınızdaki bu 8 inci maddeyi bunun için mi koydunuz? 

En kısa süre verenle görüşülür, sıralama böyle yapılır; yani, demin bunu yaparım dediniz. Bu 

amaçla mı koydunuz onu veya Dinçer Bey o amaçla mı koydu? 

ERMAN ŞAHİN - O zaman çok vuzuha kavuşmuş şekilde ortada olmayan yap-işlet-

deyretti, galiba bu tahkim imkânları da olmadığı için, adamların bir kısmı da sonradan 

vazgeçmişlerdi o işten, girmemişlerdi ihaleye; yani, onun için bir yöntem saptamak. Şunları şunları 

alarak önümüze diye; ama, bunun sonunda kamu menfaatini yakalayıncaya kadar her türlü 

inceleme yapmak sizin elinizde. Yani birine vermek diye bir zorunluluğunuz yok; verdiğiniz zaman 

yalnız herkese bangır bangır anlatabilmelisiniz şunun için verdim diye ve birisi de çıkıp diyememeli 

şu unsur çok daha ilerideymiş baksana; toplam menfaatte bu daha ilerideyken niye ona verdin 

diyememeli hiç kimse. 

BAŞKAN - Peki daha uzun süreyi veren firmayla öncelikle oturup görüşmek o zaman bu 

usule aykırı gibi görünüyor. 

ERMAN ŞAHİN - En başta öyle başladıysanız tabiî o zaman bu 8 inci maddeye aykırı 

oluyor. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Bir sorum daha var, şimdi bunlar büyük projeler olduğu için 

uluslararası firmalar da katılıyor. Siz bakanlık yapmış bir insan olarak, Türkiye Cumhuriyetinin o 

anki dış politika gerekleri ve menfaatlari açısından da bir madde daha var Türkiye'nin ve bölgenin 

menfaatleri açısından. Bu tip ihalelerde Türkiye'nin, dış politikanın tercihleri nasıl oluyor; etkili 

oluyor mu büyük ihalelerde? 

ERMAN ŞAHİN - Yani, yapmadım öyle bir ihale; ama, zannederim çok büyük ihalelerde 

sizden sonra hatta Başbakana hatta, hükümete kadar gidip iş en son rötuşunu orada görmesi 

gerekir. Ama, bu dediğiniz ihaleyi bilmiyorum çapı buna yeter mi yetmez mi. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Böyle bir ihale ve çünkü, biliyoruz ki devlet başkanlarının bile 

devreye girip kendileri açısından lobi ettiği ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine girişinde işte falanca 

ihaleyi bizim firmalara verirseniz denildiği bir gerçek yani. 

ERMAN ŞAHİN - Tabiî, mesela şimdi tank alıyorsunuz 1 000 tane tank, kimden alacağınız 

belli değil; onu, herhalde, böyle kuru ihale mantalitesiyle alamazsınız. 

BAŞKAN - Sayın Bakan ilave edeceğiniz bir şey var mı? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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ERMAN ŞAHİN -Yok. 

BAŞKAN - Arkadaşlar sorunuz var mı? Yok. 

Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOĞLU (Tokat) - Sonuç olarak, 8 inci maddede vazedilen 

yaklaşım benimle örtüşüyor diyorsunuz değil mi. Sayın Bakan? 

BAŞKAN - Sayın Bakan bir yeminimiz var... 

(Yemin edildi) 

4.3. Aynı gün Dinçer YİĞİT çağrılarak tekrar ifadesine devam edildi; 

BAŞKAN - Sayın Genel Müdür sizi beklettik. Katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. 

Bu aradan sonra, tekrar kısa bir zamanınızı alacağız. Öncelikle benim bir sorum var. İhale 

esas ve usulleri ihale şartnameleri içinde ben dava dosyalarına şöyle bir baktığım için, oradan 

yararlanarak yöneltmek istiyorum sorumu. "Teklifler bir kere verildikten sonra, bu teklifin 

kapsamına giren yeni bir ilave teklif, yeni bir düzenlemeyi getirici bir teklif yapılamaz" diyor. 

Dolayısıyla, aralık ayında, yapılan bu ikinci ihalede, 3 firma teklifini veriyor; daha doğrusu, Vinsan 

daha önce vermişti, iki firma ilave olarak veriyor, hemen burada soru içinde soru olacak; ama, 

Vinsan'ın daha önce vermiş olduğu teklif deşifre oldu mu olmadı; olmuş kabul etmek lazım; çünkü, 

yaklaşık bir yıl önce bir teklif vermiş bu teklif deşifre olmuş, yeni bir teklif vermediği için diğer 

teklif veren bu iki firma, bu Vinsan'ın şartlarını görerek teklif vermiş olmak durumunda mutlaka; 

bunu böyle kabul etmek gerekir diye düşünüyorum. 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRÜ DİNÇER YİĞİT - Değenlendirmeniz doğru; ama, 

Vinsan'ın o şekilde cevap vereceğini bilmeyebilirler onlar. 

BAŞKAN - Ama o deşifre oluyor. 

DİNÇER YİĞİT - Deşifre olduğu kesin de. 

BAŞKAN - Bir kere o firma aleyhine bir durum burada var gibi hissediyorum. 

DİNÇER YİĞİT-Var. 

BAŞKAN - ... çünkü, siz bir teklif veriyorsunuz, açıklanıyor zaten; sonra tutanağa 

bağlanıyor. Bu bir şekilde kamuoyuna sızıyor insanlara. Dolayısıyla bu firmanın zaten teklifi belli ve 

ben oraya gireceksem bu firmanın tekliflerim dikkate alarak, o da benim rakibim, ona göre teklif 

hazırlarım. Burada bir sıkıntı... 

DİNÇER YİĞİT - Burada tabiî Vinsan aleyhine bir durum var; ama, şöyle aleyhine. Sayın 

Başkanım, siz, tabiî olayları bitmiş halde görüyorsunuz; ama, her ne kadar Vinsan'ın teklifleri 

belirginse de Vinsan bu tekliflerini ikinci ihalede değiştirme yetkisine sahipti. 

BAŞKAN - Yani,1 ikinci ihalede birincisinin geçerli olduğunu teyit etti ve... 
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DİNÇER YİĞİT - Etti; ama, son anda etti. 

BAŞKAN - Son anda değil beşinci ayda falan etti. 

DİNÇER YİĞİT - Son anda derken, benden sonraki genel müdür... 

BAŞKAN - Yani burada pek- eşitlikçiye uygun bir tablo ortaya çıkmamış; burada kimsenin 

kusuru yok tabii; onu düşünmeliydi yani. 

DİNÇER YİĞİT -Tabiî düşünmeliydi. Vinsan'a bu şans verilmiş. Vinsan orada bana 

aleyhime bilmem ne yapıldı diyemez; öyle bir şey yok. 

BAŞKAN - Mutlaka; ben zaten öyle denildiği için söylemiyorum. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Dediğiniz doğru; ama, burada başka bir kıstas var; biraz önce 

de denildiği gibi, bu firmalar çok büyük olmasına rağmen yapılacak işlem belli. Bundan çok farklı 

bir teklif verme şansı da olamaz ki mecburen olaya... 

BAŞKAN - Ama rekabet ediyoruz, 3 firma giriyoruz, ben sizin teklifinizi biliyorsam bu 

benim için bir avantajdır. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Aym şeyi söylüyorum. Diğer firmalar için avantaj. Diğerleri 

bunu biliyordu, Vinsan'da ona göre teklifini değiştirebilirdi diyorsunuz; ama -ben de diyorum ki, 

tekrar ediyorum belki yanlış anlaşıldı; aym şeyi söylüyoruz- değiştiremezdi diyorum; çünkü, artık 

yapılacak işlem belli, onun sistemi belli, yaptığı tüpgeçitler belli, çok az değiştirebilirdi; yani, on beş 

sene değil de belki ondört sene diyebilirdi yetiştirebilecekse. 

DİNÇER YİĞİT - Kârından şey yapar, vesaire... 

BAŞKAN -Bunu bir tespit için söylüyorum ben; yoksa herhangi bir şey için 

söylemiyorum. 

Peki efendim, bu aralıktaki teklifi bu 3 tane geçerli firma tarafından verilen tekliflerde 

şartlar belli. İşte o teklifler esnasında Vinsan'ın daha önce geçerli dediği teklifin otuzdörtyıl olduğu 

ve o ihale tarihinden sonra Vinsan'ın ilave teklifler verdiği, teklifini iyileştirdiği, sürelerini kısalttığı, 

birtakım yeni iyileştirmeler yaptığından bahisle bu sonradan yapmış olduğu bu teklif düzeltmeleri 

ihale şartnamesine aykırıdır dikkate alınmaz diye bir iddia var; ona ne diyorsunuz? 

DİNÇER YİĞİT - Ben olayı incelediğim için söylüyorum; o tarihte ben görevde değildim; 

ama, gerek Vinsan'ın... 

BAŞKAN - Her ne kadar böyle deniyorsa ihale şartnamesi böyle, Vinsan martta bir teklif 

vermiş soma bir daha vermiş, sürelerini on dokuza kadar çekmiş; bu ilave öneriler, teklif 

şartnamesine aykırıdır dikkate alınmaz diyen idare, demin okuduğunuz sıralama karar son sayfada, 

her ne kadar Vinsan'ın teklifi on dokuz yıl ise ve on dokuz yılı da kabul etmiş oluyor. 
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DİNÇER YİĞİT - Çok güzel bir soru sordunuz da, ufak bir ayrıntı gözden kaçıyor. On 

dokuz yıl değiştirilmiş teklif değil on dokuz yıl orijinal teklif-teklifler orada vardı size göstereyim 

isterseniz- on dokuz yılı on sekiz yıla indirmiş. Otuz dört yılı bilmem nelere indirmiş. Vinsan'ın 13-

14 tane teklifi var. Yani, benim söylemek istediğim şey şu -Sayın Başkanım, sorunuz çok güzel, 

mükemmel, iyi bir noktayı yakalamışsınız- şartnamede teklifler değiştirilemez diyor; aslında bu da 

biraz yoruma açık bir şey. Şöyle değiştirilemez; yani, müzakere aşamasında elbette değiştirilir, 

zaten değiştirilmesi beklenir; yani, müzakerenin amacı bu. Mesela, size gelse dese ki (A) firması, 

ben yirmi yedi yıl dedim; ama, bunu yirmi yıla indiriyorum; hayır, sen yirmi yedi dedin yirmiye 

indiremezsin diye bir şey olabilir mi; yani, o mümkün değildir. Değiştirilemez dediği; yani, teklifimi 

ben verdim yazılı olarak, yasal platformlarda konuşmanın haricinde sen bana bu teklifleri 

değiştiremezsin diyor; o doğru. 

Orada da iki cevap vereyim, bir tanesi Vinsan'ın on dokuz yılık teklifi orijinal teklifi. 

Tüpgeçit teklifi, yanılmıyorsam 522 milyon dolar da maliyeti var, aklımda yanlış kalmadıysa. 

Ötekinin ise köprü maliyeti bilmem nesi yirmi beş yıl falan -o civarda- arada altı yıl falan fark var. 

Vinsan'ın değiştirdi dediği teklifleri şu, Vinsan gerçekten -Tekfen de aynı şeyleri yapmış- daha 

sonra yazılar yazmış; yani, ihale yapıldıktan sona martta, nisanda bilmem nerede yazılar yazmış; bu 

yazılarla ben şunu iyileştiriyorum daha çok diyor; ama, orijinal teklifini iyileştiriyor. Onu da sebep 

olarak -mahkeme şeylerinde falan da var yanılmıyorsam burada da olabilir- benimle görüşülmediği 

için diyor, görüşmeye kabul edilmediği için bunu yazılı olarak veriyorum diyor; yani, onun 

gerekçesi de o; ama, onu hiç hesaba katmayın siz. Ben onu hiç düşünmüyorum onlar ayrıntı. 

Vinsan'ın orijinal teklifi on dokuz yıl ve tamamen kurallara uygun bir teklif; yani, orada bir tek o 

biraz evvel okuduğum karar kısmında Türkiye'de ilk defa yapılacak olması, bilmem ne 

gerekçeleriyle reddediliyor. Zaten başka gerekçe yok dikkat ederseniz orada. Yani, siz teklifinizi 

değiştirdiniz diye reddedilmiyor orada. 

BAŞKAN - Hatta malî, hukukî anlamlarda değerlendirilmiş falan diyor. Karar aşamasında 

şu malî şartlardan şu şartlara uygun değildir demiyor; bu dediğimiz kavramlardan dolayı diskalifiye 

edildi diyor, tercih edilmedi diyor; yani bu da çok ilginç. Yani, bu bana göre komisyon kendi 

mantığına, malî, hukuki alanlarda teklifler değerlendirilmiştir demesine rağmen, karar bölümünde 

onlara atıf yapmayıp, tamamen işin teknik boyutuna; yani, uygulanmadığı, Türkiye'de ilk kez 

uygulanacağı, riskleri olduğundan bahisle tercih dışı bırakıldığını söylüyor; bu da, kendi içinde de 

bir tartışma, tahlile... 

DİNÇER YİĞİT - Orada şu olması lazımdı; yani, o teklifi, çağırırdınız bîr yığın şeyleri 

üzerinde sorardımz, ondan sonra sizi tatmin etmiyorsa, sizin bu teklifiniz geçerli değildir derdiniz 
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ondan sonraki teklif, bilmiyorum kiminki en düşük, belki Vinsan'ın bir tane daha en düşük teklifi 

olabilir. Yani, orada bilmiyorum, Sayın Bakan nasıl şey yaptı, hatırlayabildi mi. İşte bu kargaşayı 

çözmek için biz Sayın Bakandan bu oluru almıştık; yani, olayı nereden başlatacaksınız Sayın 

Başkanım o çok önemli. Mesela ,maç olurken bir düdük çalarsınız başlatırsınız. Burada düdük 

nerede; hangi sırada çalınıyor o belli değil; yani, onun için herkes kendine göre ben oyundayım 

diyor; dolayısıyla, biri yazılı teklif veriyor, öteki hayır diyor bunu kabul etmem senin yazılı teklifini 

diyor; yani, böyle bir karmaşa çıkıyor ortaya. 

NEVZAT TANER (Kahramanmaraş) - Bütün firmalar 3'er tane mi teklif veriyor? 

DİNÇER YİĞİT -Bi r de o çok önemli. Hiç bir sınır yok; yani, 100 tane bile teklif 

verebilir. Şimdi AJTJ mesela, otoyola teklif vermiyor; sadece, köprüye teklif veriyor. Esasında işin 

başlangıçtaki tanımına aykırı bu; çünkü, işin tanımı, otoyol artı köprü artı otoyol şeklinde; yani, 

2886 ihalesi olsa o hemen reddedilir; çünkü işin tarif ettiği şeye teklif vermiyor. Ancak, ihalenin 

yapılmasından yirmi gün önce bir genel müdürlük yazısı var, o genel müdürlük yazısında deniliyor 

ki, köprüye ve otoyola ayrı ayrı teklif de verilebilir diyor. Böyle bir cevaz veriyor bu şekilde bir 

yazı. Demek ki, bazı firmalar muhtemelen AJTJ, müracaat etmiştir; bunu ayrı ayrı da verelim, niye 

kabul etmiyorsunuz demiştir; öyle bir şey yapılmış; ona göre, AJTJ'de teklif mektubunda köprüye 

veriyor, otoyola da şartlı veriyor ya AECF kredisinden veya Dünya Bankası kredisinden bunu 

sübvanse edersiniz; yani, kredi bulursunuz diyor; yani, kredili yaparım bunu demek istiyor veyahut 

da işletme süresini artırırım diyor. Yani, yirmi dört yılı artırırım diyor. Nitekim, anlaşma da o bazda 

yapılıyor. Yirmi yedi yıla çıkanlıyor üç sene artınlıyor; yani, bu da kritik bir nokta; ben geçen sefer 

bunu pek söylemedim kanşmasın diye. 

BAŞKAN - Ben ilk görüşmemizde inceleyebildiğim kadanyla bu işin mevzuat çerçevesi 

içinde ikili aşamalandırmanın net bir tarifini bulamadım. Bu ihalede uyguladığınız yöntem iki 

aşamalı; biri sıralama, daha sonrada pazarlık ve sözleşmeye gidiliyor. Şimdi bu ne Yasada ne de 

Bakanlar Kurulu karannda var. 

DİNÇER YİĞİT - Usul ve esaslarda var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Bakan oluruyla saptanan esas ve usuller de var. 

Şimdi, burada, bakan tarafindan saptanan bu usulün herhangi birine uymamak demek, 

mevzuatta belirgin bir şekilde zikredilmediği için, bu hukuka aykınlık olarak mütalaa edilip, 

buradan bir suç teşkil ettiğinden bahis olunabilir mi? 

DİNÇER YİĞİT-Tabiî... 

BAŞKAN - Hukukun neresine aykırı? 

DİNÇER YİĞİT-Hayır, şimdi, şöyle... 
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BAŞKAN - Şimdi, Bakanlar Kurulu kararında zaten sıralama diye bir kavram yok; bunu, 

siz yaratıyorsunuz. Bakanlar Kurulu. 

DİNÇER YİĞİT - Orada, zaten usul, 3996'nın yönetmeliği yok. 3465'in yönetmeliği var. 5 

bin küsur, aklımda değil. Orada, bunlar var; hepsi, yani... 

BAŞKAN - Bakanlar Kurulu kararı çıkınca, o geride kaldı... 

DİNÇER YİĞİT - Şimdi, ihale usul ve esasları, zaten, teklif verme şartnamesinde de var 

dikkat ederseniz. Orada da diyor ki, dikkat ederseniz, teklif verme şartnamesinde, değerlendirmeyi 

ikiye ayırabilir diyor. Seçme ve müzakere diye. İşte, bunun ruhuna uygun olarak, ihale usul ve 

esaslarını bakan oluruna bağlıyoruz. Bakan oluru, son derece hukukî bir belge... 

BAŞKAN - Yasada veya Bakanlar Kurulu kararlarını da, burada bir yere dayandırmanız 

lazım. 

DİNÇER YİĞİT-Nasıl?.. 

BAŞKAN - Şuradan aldığımız olanağa göre, biz, bunu iki aşamalı yapıyoruz diyebilir 

misiniz? 

DİNÇER YİĞİT - Ona bakarım, yani, kanunda aykırı bir şey olduğunu zannetmiyorum. 

BAŞKAN - Ben, şöyle bir şartınız var, Bakanlar Kurulu kararında, sadece görevlendirme 

kavramı etrafından konuşlandırılmış... 

DİNÇER YİĞİT - Ama, direkt görevlendirme yapamazsınız ki... Nasıl görev... 

BAŞKAN - Ama, o zaman, işte... 

DİNÇER YİĞİT - Usulü, Sayın Başkanım, şöyle, bakın, ben şöyle arz edeyim: Usulü tarif 

ediyor burada; yani, burada, netice olarak Bakanlar Kuruluna karşı bir şey yok. Onun 

tamamlayıcısı bir şey; yani, görevlendirmeyi yapacağım, ben nasıl yapacağım. 

NEVZAT TANER (Kahramanmaraş) - Teknik şartnameyi hazırlayacak... 

DİNÇER YİĞİT - Mesela, teknik şartname hazırlanır diye de bir şey yok. Teklif verme 

şartnamesi hazırlanır diye de bir şey yok; yani, bilmem ihaleye çıkan... 

BAŞKAN - Bu sıralama çok önemli... 

DİNÇER YİĞİT - Çok önemli tabiî... 

BAŞKAN - İhalenin kaderini belirleyen bir şey, aşamalandırma yapıyorsunuz... 

DİNÇER YİĞİT - Aşağı yukarı... 

BAŞKAN -Bunun yasada dayanağını arıyorum ben. Neye dayanarak bunu yaptınız? 

Boşluk vardı, bu usulü ben yaptım; yani, mutlaka... 

DİNÇER YİĞİT - Usul ve esas, bakana bu yetki verilmiştir. Bütün ihalelerde bu yapılır. 

Usul ve esas; yani, söyleyeyim, galiba şöyle, 2886'nın dışına çıktığınız zaman, 89 uncu maddeye 
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göre, usul ve esasları belirlersiniz. Yani, çıkan kuruluş usul ve esasları belirler. 2886'nın dışına 

çıkan 89 uncu madde vardır. 89 uncu madde... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Efendim, zaten, bir yerde olmak mecburiyetindedir. 

DİNÇER YİĞİT - Tabiî, başka türlü olamaz. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Değerlendirme yapmak için... 

BAŞKAN - Ama, Sayın Örs, şöyle: Bakın, o bakanlar... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Buradakini demiyorum ben; ama, mutlaka bir yerde 

değerlendirmeye alma kıstastan olmak mecburiyetinde... 

BAŞKAN - Anlıyorum, o Bakanlar Kurulunu bu çerçeve içinde, usul ve esasları belirleyen 

Bakanlar Kurulu karan ve yasaya da baktığınızda, sanki, kaç teklif verilirse verilsin, bunların 

hepsinin değerlendirileceği ve ona göre, en uygununa göre görevlendirme sözleşmesi yapılacağı 

gibi bir anlam çıkıyor. Siz, burada, kolaylığı sağlamak, pratikte nereden başlayacağım sorusunun 

cevabını böyle bulmuşsunuz. Peki, uygulamada bu var mı? Başka, Enerji Bakanlığı, bu konuda, 

çok yap-İşlet-devret veriyor. 

DİNÇER YİĞİT - Bakın, şöyle söyleyeyim. Tabiî, bilmiyorum, o Bakanlığın nasıl 

verdiğini; ama, hemen cevap vereyim; yani, tekrar aym şeyi söyleyeceğim. Biz, devlet kuruluşları 

olarak ya 2886'ya bağlıyızdır ya da onun dışına çıkanz. Şimdi, bu ihalede, kredi olduğu için, 

uluslararası ihale olduğu için, 2886'nın 89 uncu maddesine göre, ona tabi olmadığımız şeklindeki 

bir yetkiyi alıyoruz. Bu yetkiyi aldığınız zaman, usul ve esasları kendiniz belirlersiniz. Bu çok 

nettir; yani, biz, Dünya Bankası kredilerini de böyle kullanırız, OECF kredilerini de böyle 

kullanırız. 

BAŞKAN - İhale usul ve esaslannı belirliyorsunuz. 

DİNÇER YİĞİT - Belirliyorum. 

BAŞKAN - Ama, buradaki belirlediğiniz, ihalenin kaderini belirleyecek bir yöntem 

belirliyorsunuz. 

DİNÇER YİĞİT - Ama, yanlış bir şey değil ki Sayın Başkanım. Başka türlü nasıl 

belirleyebilirim; yani, birilerini bir yarıştıracağım bir şekilde, nasıl yarıştırabilirim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Pardon, birinciye verilir demiyor zaten; birinciyle 

anlaşılamaması halinde, ilk teklif sahibiyle anlaşmaya varılamaması-halinde görüşmelere son verilip 

ikinci sıradaki teklif sahibiyle, ki, Dinçer Beyin dedikleri, mutlaka vardır, ben, tabiî, evraklarla 

konuşacağız, sadece benim dediğim anlamında değil. Evrakta diyor zaten, ikinci sıradaki teklif 

sahibi ile de görüşülmelidir diyor. 

. BAŞKAN - Ama, birinci sıradaki büyük avantaj sağlıyor, onu kabul etmek lazım. 
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MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ondan sonra yapılıp yapılmayacağını tespit ediyor. 

BAŞKAN - Birinci sıradaki çok büyük avantaj sağlıyor. Burada, sadece süreyle ilgili daha 

uygun teklif verdiği için. Belki, öteki firmalar, başka kıstaslar açısından, işte, yasa ve Bakanlar 

Kurulunun aradığı ölçülerde belki çok daha iyi şartlarda teklifler verdiler. . 

MEHMET ERGÜN DAĞCÎOGLU (Tokat) - Sayın Başkanım, şu kelimeleri bir lastik gibi, 

hep âdetimiz olduğu veçhile sürdürmesek de, şuradaki kelimeyi çok bir netleştirsek belki sonuca 

gideriz. Yani, istekli ile çerçeve sözleşmesinin -şartlarının görüşülmesi ve görüşmeler sonucunda, 

anlaşmaya varılması halinde, uygulama sözleşmesinin imzalanması, ilk teklif sahibiyle anlaşmaya 

vanlamaması halinde görüşmelere son verilmesi ve ikinci sıradaki teklif sahibiyle görüşmelere 

başlanılması diyor. Şimdi, buradaki bir şey şu: Anlaşmaya varıldı; ama, siz, 8 inci maddede 

diyorsunuz ki, önce, en kısa sürede olanla görüşmemiz lazım. Şimdi, siz, en kısa süredeki 

görüşmeniz gereken insanla görüşmüyorsunuz, sıralamayı, indî mütalaalarla da olabilir, 

alıyorsunuz, en uzun süreyi verenle birinci görüşmeci olarak oturuyorsunuz. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Öbürleriyle de görüşülmüyor tekrar. 

MEHMET ERGÜN DAĞCÎOGLU (Tokat) - Hasbel kader anlaştınız, anlaştınız, bitirdiniz. 

Esas, daha güzel şartlarla size, birinci teklifi sunmuş olan insanı üçüncü sıraya alarak, gündem 

dışına atıyorsunuz. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Onlarla görüşülmüyor... 

DİNÇER YİĞİT - İşte, olay bu zaten... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkanın burada güzel bir şeyi var. Olaya, az çok belli, 

yani, karar anlamında demiyorum, özür diliyorum, yanlış anlaşılmasın; ama, hukuksal olarak da, bir 

şeyi bulalım, dayanağını, niye böyle diye... 

DİNÇER YİĞİT - Dayanağı o Mustafa Bey, 89 uncu maddeyle, 2886'nın dışına çıkıyorum. 

Dışına çıkınca, usul ve esasları bakan olarak kendimiz belirleriz... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ben biliyorum aslında, yani... 

DİNÇER YİĞİT - Bu yetkiye sahibiz. 

BAŞKAN - Uygulamada bunun örnekleri var mı? Hiç araştırdınız mı? 

DİNÇER YİĞİT-Hepsi... 

MEHMET ERGÜN DAĞCÎOGLU (Tokat) - Bu opsiyonel yetkiye de mi sahipsiniz. Bu 

söylediğiniz... 

DİNÇER YİĞİT - Bunu biz belirliyoruz zaten; işte, usul ve esas bu. 

MEHMET ERGÜN DAĞCÎOGLU (Tokat) - Ama, bu belirlediğinize uymadığınız 

zamandaki o opsiyona da siz mi sahipsiniz? 
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DÎNÇER YİĞİT - Hayır, ona sahip değiliz işte... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Ama, yani, burada, öyle olmamış mı? 

DİNÇER YİĞİT - Öyle olmuş. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Ben anlayamıyor muyum yoksa yani... 

DİNÇER YİĞİT - İşte, öyle olduğu için Sayın milletvekilim... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Hem efendim 2886'nın dışına çıkıyorsunuz, 

hem orada bir opsiyon kullanarak bu 8 inci maddeyle ilgili bir şart oluşturuyorsunuz; sonra da, bu 

oluşturduğunuz opsiyonel şarta kendiniz uymuyoruzsunuz. 

BAŞKAN - İşte, onun için cezaî sorumluluk doğuyor işte, iddia bu. 

DİNÇER YİĞİT - Tamam işte, biz de onu söylüyoruz. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Hayır, burada bir yanlışlıktır, şöyle söyleyeyim: 2886'nın 

dışına çıktığınızda, gerek Dünya Bankası kredileri olsun gerek başka krediler olsun, siz, Dünya 

Bankası alım satım usullerine uymak zorundasınızdır, öyle, keyfî iş yapamazsınız. Burada ise, 

tamamen, Türkiye'nin ilk defa yaptığı ve nasıl yapacağını, gözü kapalı, elle yol bulma yöntemi var 

burada; yani, Dünya Bankası kredilerinde veya dış kredilerde, siz, böyle, istediğiniz gibi oturup da 

bakanlıkta usulleri çizemezsiniz; Dünya Bankasının usullerine uyarak alım satım yaparsınız. Onun 

için, buradaki, bu durumda karşılaşılan bu ihale biçimi, tamamen, ilk defa yapılan ve Bakanlığın 

kendi belirlediği usullerle yaptığı bir ihale biçimidir; yani, ilk defa yaşanan bir olaydır. 

DİNÇER YİĞİT - Şimdi, sayın milletvekilim, şöyle, tabiî, çok doğru. Usul ve esasları 

belirlersiniz derken, 2886'nın usul ve esaslanna tabiî değilsiniz anlamı gelir. Dünya Bankasının 

guide line'ı vardır, OECF'in, Japon kredi kuruluşunun guide line vardır; ama, guide line'ı olmayan 

da vardır. Mesela Karedeniz bölünmüş yolu mesela, yine, 2886'nın dışına çıkılmıştır; ama, herhangi 

bir kuruluşun guide line'ına veya usul ve esaslanna uyulmamıştır. Orada, o zaman, yine, Yaşar 

Topçu, Sayın Bakan... Tamam, yani, o soruşturma ondan dolayı değil, o, ayrı bir konu. Şimdi, 

Karayollan Genel Müdürlüğünün bir yetkilisi de şu anda onunla ilgili bilgi veriyor. Ben, iki tarafta 

bulunamayacağım için, birisini gönderdim oraya. Oradaki olay o değil. Oradaki olay başka. Niye 

bilmem 15 firma, 16 firma çağınldı, 15'ine iş verildi falan, neyse, o bizim konumuz değil; yani... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Şimdi, teknik adam olarak şunu soruyorum. Tamam, ihalenin 

usullerinde veya şeylerinde, ince detaylannda değil de, ben, teknik insan olarak sizden şunun 

cevabını istiyorum. Bu ihale, diyelim ki, birinci firmaya verilseydi, bu üç firma arasında ve 

yapılsaydı, yapımı bitmiş olsaydı, bu, birinciye verilmesi, Türkiye'nin menfaatleri açısından hangi 

sakıncalan doğururdu? 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Ne menfaatler getirirdi? 
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GAFFAR YAKIN (Afyon) - Hayır, niye, sonuçta, Türkiye'nin bu işte, çıkarları ne olurdu, 

kayıpları ne olurdu? Bir teknik insan olarak açıklayabilir misiniz? 

DÎNÇER YİĞİT - Söyleyeyim; yani, şunu mu söylemek istiyorsunuz... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Yani, şöyle söyleyeyim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ama, görüşme sağlanmamış... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Bir dakika, şimdi, bu usuller çerçevesinde bu ihale başlasaydı, 

inşaata başlansaydı ve Türkiye'de şu anda bitse veya bitmek üzere olsaydı, üç tane teklif verilmiş, 

bunlardan bir tanesi de zaten tüp geçittir. Şimdi, bu üç teklifin arasında, birinci teklifle anlaşma 

imzalansaydı ve onlarda kabul edip... 

DÎNÇER YİĞİT - AJTC'mi?.. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Birinci kimse... 

DÎNÇER YİĞİT - Hayır, tartışma, kim... Siz, kimi kastediyorsunuz burada?.. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Ben, şimdi, burada... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Yani, ENKA'yı mı kastediyorsunuz?.. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Birinci noktada, diyelim ki, Japon ve ENKA geliyor 

zannedersem.... Sıralamada, Bakanlığın, Genel Müdürlüğün görüşmeleri yaptığı, şimdi, ENKA ve 

Japon firması mı?.. 

DİNÇER YİĞİT-Evet... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Bunlarla, diyelim ki, anlaşma imzalansaydı ve inşaatta devam 

etseydi, bitseydi, bunlarla yapılan anlaşmadan dolayı ve bu inşaatın bunlar tarafından 

yaptırılmasından dolayı, Türkiye'nin kaybı ne olacaktı, kazancı ne olacaktı? 

DİNÇER YİĞİT - Şöyle, şurada yazıyor işte. Tabloyu çevirirsek, şu: İki cümleyle 

söyleyeyim. İkisinin arasında yedi yıl fark varsa, yedi yıllık gelirler, toplanan gelirler, artı, yedi yıllık 

işletme giderleri, zaman giderleri vesaire hepsini topladığınız zaman, orada yazıyor işte. Ne ediyor 

bilmiyorum. 500 milyar mı diyor, 2 milyon dolar diyor; işte, o fark ortaya çıkar. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yedi yıl değil, iki üç yıl da ihale iptali olduğundan dolayı var. 

DİNÇER YİĞİT - Hayır, şimdi, sayın milletvekilim olay şu: En kısa sürede devir etmek. 

Şimdi, ENKA diyor ki, ben, bunu 27 yılda devrederim diyor sana. Öteki de diyor ki, ben, 19 yılda 

devrederim. Şimdi, 27-19: 8 yıl. Biri, 8 yıl önce devredecek, ikisi de aynı işi görecek, aynı arabalar 

geçecek, aynı sayıda ve o arada da devletin hiçbir masrafı olmayacak. Bakım masraflarını falan 

hepsini yapacaklar; dolayısıyla, 8 yılda, 8 çarpı sön yılın taşıt sayısını bulun, oradaki gelirlerle 

çarpın, işte, aşağı yukarı şu rakamlar çıkar. 2 milyar dolar civarında falan bir fark çıkar arada; yani, 
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demek ki, biz, fazladan 2 milyar dolan devletin kesesinden bir firma grubuna vermiş oluruz, en 

basit şeyi bu yani. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Pardon özür diliyorum... 

DİNÇER YİĞİT - Yani, onu yapsak, bunu yapmasak meselesi; ama, hiç yapmasakı 

soruyorsunuz galiba siz... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Ama, yapmış olsaydık ne zararımız olacaktı, onu diyorum. Siz 

diyorsunuz, burada 8 yıldan dolayı zarar olacak... 

DİNÇER YİĞİT - Gayet tabiî... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Burada, hemen, diğer faktörler, biraz evvel Sayın Bakana da 

sordum, hemen devreye giriyor. Bu 8 yıllık zaman zarfından, ENKA'nın vermiş olduğu ve 

sözleşmeye teklif ettiği birim fiyatlarla, istediği garanti rakamlanyla, diğer firmaların birim fiyatları 

ve garantileri sonucu değiştiriyor; yani, toptan... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Biraz önce de sordun, nedir bu?... 

DİNÇER YİĞİT - Hayır, sayın milletvekilim, bakın, garanti yok; hiçbirisinde garanti 

vermiyoruz. Yani, ben, bilmem, anlatamadrysam, teşkilat hiç garanti vermiyor... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Birim fiyat nedir onu anlamadım... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Taşıma karşılığı... 

BAŞKAN - Vasıta başı alınacak para... 

DİNÇER YİĞİT - Sayın milletvekilim, hiçbir kimseye... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Tespit eder fiyatını kendisi... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Ama, sözleşmelerde var, imzalansaydı diyelim ki... 

DİNÇER YİĞİT - Yok, efendim, garanti yok... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Dolar olarak, güncelleştiriyor ya... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Hatta, benim okuduğum kadarıyla, aşağıda vapurla geçecek 

olan fıyatlann dahi sözleşmede maddeleri var. 

DİNÇER YİĞİT - Hayır, işte, bakın, siz, çok enteresan bir noktaya, o, AJTC'nin görmek 

istediği, Danıştay'ın kabul etmediği, sayın milletvekilim, ben, şimdi belgeleri sundum. 

BAŞKAN - Sonraki aşamada... 

DİNÇER YİĞİT - Bakın, ben, bir dakika özetleyeyim. Karayolları Genel Müdürlüğü, bu 

ihaleye çıkarken, ne ENKA'ya ne ona ne buna diyor ki, ben trafik garantisi vermem sana diyor. 

Ona göre teklifini ver. Ben, diyor, geçiş ücretlerinden ne alacaksın, onu da bilmek isterim diyor. 

Ona da bir garanti vermem diyor; ancak, geçiş ücretlerinin nasıl artırılacağı konusunu denetim 

altına alınm diyor. Onun da formülü var. Öyle keyfî artıramazsın geçiş ücretini diyor, onu da 
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bağlıyor. Onun dışında, sana hiçbir garanti vermem diyor. Ne tarife açısından, ne trafik... İsterse, 

orada bir trafik geçsin diyor, sen bu köprüyü yapacaksın, işleteceksin, ona göre hesabını kitabını 

yap diyor. Hepsine aynı şeyi söylüyor. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Peki, hepsi aynı geçiş ücretini mi istiyor? 

DİNÇER YİĞİT - Hayır, hayır, söylüyorum onu... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Orada bu fiyat farkı çıkıyor. 

BAŞKAN - Sayın Genel Müdür, burada, tekrar, gerçi, özellikle üstüne bastığım bir konuya 

tekrar dönmek ihtiyacı duyuyorum. İşte, dediniz ya, trafik garantisi vermiyor, hazine garantisi 

vermiyor vesarie vermiyor hepsine; ama, ihalenin şartı çünkü bu; ama, gelen tekliflerden bir tanesi 

de garanti istedi. 

DİNÇER YİĞİT - İstiyorlar, hepsi... 

BAŞKAN - Ama, o arada, o teklif de, en kısa süreyi verdi. Şimdi, biz, onunla mı birinci 

sırada oturacağız. 

DİNÇER YİĞİT - Şimdi, onu anlatayım. Şimdi, o güzel bir nokta. Şimdi, bunların hepsi, 

oraya bakarsanız göreceksiniz, her ne kadar, biz, böyle çıktıysak da, mesela, hepsi tahkim istiyor. 

Şimdi, ben, o zaman hepsini mi reddedeceğim. Hepsi tahkim istiyor. Bakın, bunlar diyorlar ki, biz, 

tahkim isteriz. Bir kısmı diyor ki, biraz evvel söyledim, diyor ki mesela ENKA, ben diyor, sadece 

köprüyü yaparım, otoyolu yapmam diyor. Otoyolu yapmamı istiyorsan, bana, otoyolun bedeli 

kadar devlet kredi versin diyor. OECF versin diyor, Dünya Bankası versin diyor veyahut da bu 

süreyi uzatırım diyor. Bu süre... Şimdi, bunlar, söylüyor; bu, bir pazarlığın şeyi; yani, ilk şeyi. Öteki 

de diyor ki, tamam, diyor ben şunu yaparım; ama, bunlar hep böyle pazarlık şeyleri. İşte, benim 

söylemek istediğim şey bu. Hiçbiri, bunların, ihale şeyine tam anlamıyla uymuyorlar. Uymazlar da 

zaten... 

BAŞKAN - Bir ön teklif gibi yani... 

DİNÇER YİĞİT - Ön teklif gibi. Tamamen buyurduğunuz gibi ön teklif bu. Bakın, açın, 

hepsi tahkim istiyor. O zaman, ben bu ihaleyi daha açar açmaz tahkim istiyor çiz, bu ihale bitmiştir; 

böyle demem lazım; ama, sonucunda, tahkimin olmadığı noktada bunlar ikna ediliyor. Yani, 

BOT'nin esası bu. öteki, mesela, bilmem, nasıl söyleyeyim, bir tanesi de mesela, öteki de şu kadar 

sübvansiyon isterim diyor. Kamulaştırmayı bilmem şu kadanm yaparım diyor, bu kadarım yapmam 

diyor mesela. 

BAŞKAN - Sayın Yiğit, şöyle bir anlayışta var. Bunun müzakerelerinde Sayın Yaşar 

Topçu, yanlış hatırlamıyorsam, buraya dayandınyordu ya da görüşleriyle. Şimdi, bir ihalenin 
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şartlan var, şartname var ya, bu 8 inci madde, ihale şartlarına uyan, asgarî ihale şartlarına uyan, 

uyduğu varsayılan firmaların içinde bir sıralamayı öngörüyor. 

DİNÇER YİĞİT - Doğru, doğru... 

• BAŞKAN - Yoksa, ihale şartlarına uymamış; ama, süreyi kısa vermiş... Ben, onu, birinci 

sıraya oturtamam diye bir savunu da var, görüş de yar. 

DİNÇER YİĞİT - Anladım, ama, bakın... 

BAŞKAN -İhale şartnamenize uygun değilse, zaten, o dosyayı hiç değerlendirmeyin, 

bakın, kısa süre verdi diye birinci sıraya oturmayı, o, zaten, ihalenin şartına uymuyor ki; ama, 

diyorsunuz ki siz... 

DİNÇER YİĞİT - Hiçbiri uymuyor. 

BAŞKAN - Üçü de birbirine göre, üstün olan yönü de var, eksik olan yam da var, hiçbir 

şekilde uymuyor. O zaman tek ölçü, belirleyici ölçü bizim... 

DİNÇER YİĞİT - Aynen öyle diyorum. 

BAŞKAN - Böyle bir durumla karşılaşırsak, uygulamada biz, en kısa süreyi vereni birinci 

sıraya oturtup görüşmelere başlayalım anlayışıyla hareket ettiniz; böyle bir mekanizma, böyle bir 

düzenek öngördünüz. 

DİNÇER YİĞİT - Çünkü, niye, bakın... 

BAŞKAN - Ama, ihale şartnamenize uymuyor. 

DİNÇER YİĞİT - Sayın milletvekilim, cevabım, siz, kendiniz verdiniz. Bunların hiçbiri 

uymuyor o zaman, hiçbiri... 

BAŞKAN - öyle düşünerek mi 8 inci maddeyi koydunuz. Ola ki uymuyor... 

DİNÇER YİĞİT - Şöyle koyduk: Biz, bunu tahmin ediyorduk; yani, bunlar tahkimi 

isteyecekler hepsi, hepsi sübvansiyon isteyecekler. Mesela, şimdi, ben daha açık söylemek 

istiyorum,- mesela, AJTC muhtemelen otoyola teklif vermeyecekti, sadece köprü için 

hazırlanacaktı. Nitekim, işte, bu... 

BAŞKAN - Yani, o dediğiniz son... 

DİNÇER YİĞİT - Son yazıyla... 

BAŞKAN - Tek tek verilir diye bir... 

DİNÇER YİĞİT - Gayet tabiî... 

BAŞKAN-Ama, nasıl, bu tesadüf mü oluyor?.. 

DİNÇER YİĞİT-Hayır... 
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BAŞKAN -Biri bir tekliften sonra ENKA'ya bir yazı gönderiyor, ertelerseniz ben de 

katılabilirim diyor, sonunda, yola teklif vermeyecek, işte, son anda, tek köprü olarak da 

verebilirsiniz deniyor. Bu açılımlar, sanki, biraz tesadüf mü oluyor? 

DİNÇER YİĞİT - Tesadüf olmuyor bunlar... 

BAŞKAN -Hemen, bununla bağlı olarak, bu tür ihaleler, yani, sizin tanık olduklarınızda, 

başka mülahazalar da etkili oluyor mu? 

DİNÇER YİĞİT - Ne gibi?.. 

BAŞKAN - Siyasî vesaire... 

DİNÇER YİĞİT - Efendim, ben, yadırgamıyorum bunu, açık konuşuyorum; yani... 

BAŞKAN - Olabilir mi bunlar?.. 

DİNÇER YİĞİT - Hayır, şöyle, konuşma olmalı zaten, olmamalı diye bir şey yok; ama, 

açık olmalı; yani, ülke çıkarları... Ben, şeyi yadırgamıyorum çok fazla; Mesela,köprüye vermiş, 

otoyola vermemiş; olabilir. Yani, ne olacak, daha avantajlı olacak. Mesela, şöyle bir şey olabilir. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Pardon, peki, o zaman yolu kim yapacak? Ayrı bir ihale 

edeceksiniz, ayrı bir şey; ikinci bir sıkıntı yaratacaksınız... Komple yapmak yerine... 

DİNÇER YİĞİT - Hayır efendim, olabilir diyorum; yani, bakın, şöyle, ülke çıkarları, hayır, 

bakın, Mustafa Bey ülke çıkarı lehine olabilir belki. Niye olabilir; çünkü, köprüyü birisi ucuz yapar, 

köprü teknolojisi gelişmiştir, öteki otoyolu... Sen şunu yap, sen şunu yap dersin. Biz, her ne kadar 

köprü artı otoyol diye başlık açmışız; ama, 2886, o ret sebebidir, dediğiniz doğru. 2886'da benim 

önüm gelse, sen, benim istediğim işi yapmıyorsun derim, hiç, iş sarfını falan açmam, reddederim; 

ama, şey de yapamam... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Pardon, önemli bir yere geldik. Bu arada da uymama... 

BAŞKAN - Sayın Genel Müdürüm bir bitirirse, kopuyor ama şey... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Şartlara uymama şeyini... 

BAŞKAN - Anladım, benim de soru ihtiyacım var da, bölünce, bütünlüğü... 

DİNÇER YİĞİT - Şimdi, ama, Mustafa Bey, bunu, şu veya bu; ben şey yapmıyorum; 

benim dönemimde olmadığı için, netice olarak, resmî bir yazıyla, ihale öncesi genel müdürün 

imzasıyla ayrı ayrı da teklif verebilirsiniz diye bir yetki verilmiş kendilerine. Niye verildi, niye 

verilmedi; kim, bilmem ne yaptı, onlara girmeyelim isterseniz; ama... 

BAŞKAN - Bu, herkese açıklandı değil mi?.. 

DİNÇER YİĞİT -Herkese tabiî... Herkese gönderiliyor bu; yani, bu başka türlü olmaz 

zaten... 
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MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Şimdi, en az süre ve görüşme sırasına ışık tutacak diye de 

soruyorum; neden peki, AJTC ile ilk görüşme ihtiyacı duydular, neye dayanarak, bir de ben onu 

soracağım; yani, işin, mutlaka bir sırası olmak gerektiğini, bu, a olur, b olur, c olur; önemli değil 

gerekçesi, fiyat olaraktır, süre olaraktır vesaire, ki, siz, onu 19 seneye -yani, en az süre olduğu için 

söylüyorum- dayandırdık diyorsunuz. Ben de diyorum ki, peki, niye, acaba AJTC ile görüştü de 

üçüncü firmayla görüşmedi veya onunla görüşmedi. Onun cevabını kimse... 

DİNÇER YİĞİT - Cevabı yok, cevabı olmadığı için... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O zaman da ne oluyor... 

BAŞKAN - Komisyonun kararında var onun cevabı, onların mantığıyla... 

DİNÇER YİĞİT - Sayın*Başkanım, bakın, şimdi, Sayın Erman Şahin ne dedi bilmiyorum; 

ama, bakın, bunun mantığını biraz daha açayım, şöyle... 

NEVZAT TANER (Kahramanmaraş) - Deneyimli... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Pardon deneyimli olur mu, öbüründe de yeterlilik belgesi 

vermiş. Deneyimli olmasa yeterlik belgesi verir mi?.. 

DİNÇER YİĞİT - Tabiî, tabiî, hepsine verilmiş deneyim, bunlar, dünyaca büyük şey, onları 

sıralayamazsın... 

BAŞKAN - Birbirimizle tartışmayalım, onların söyledikleri çok daha önemli, zapta da 

geçiyor. 

DİNÇER YİĞİT -Sayın milletvekilim, bakın, biz, aşağı yukarı, ben 32 yılımı verdim 

Karayollarına; yani, o bakımdan, bunları görebiliyoruz yani ne olduğunu. Şimdi, biz şöyle 

düşündük o oluru hazırlarken. Şimdi, böyle, bunların hiçbiri tam 2886'da beklediğimiz nokta, 

virgül, bilmem ne kurallarına uymayacaklar, bunu biliyoruz; çünkü, bir pazarlık var. İhalenin şeyini 

de biliyorlar. Birinci aşama seçme, ondan sonra müzakere, dolayısıyla, biz dedik ki, bunları, öyle 

bir şekilde bir çağıralım ki, sonuç olarak, benim birinci olarak çağırdığım firma, benim tam 

istediğim forma uymuş bir konuma getirirsem, aynı zamanda, yılı itibariyle en düşüğünü sağlamış 

olayım. Mesela, şimdi, müzakereler sonunda, diyelim ki, üçüncü gelen, normalde en yüksek süreyi 

veren firmayı ben çağırsam, ki, öyle olmuş şimdi, onunla da, dediğim gibi, ben şartlarımı kabul 

ettirsem, evet, şartlarım kabul edildi, işte, tahkim vermedim, trafik garantisi vermedim, yapım 

süresini anlaştım; ama, ne oldu; sonuç olarak 27 yılda yapıyor. Yani, olmazsa olmaz şartını bir önce 

koymak lazım ortaya. Yeterli ve gerekli dediğimiz şeyler var ya, süre gerekli bir konudur; ama, 

yeterli değildir. Bakın, böyle, mühendisçe izah edeyim. Süre kısalığı gereklidir; ama, yeterli 

değildir. Sürenin yanında, gerekliliği ortaya koyan başka şartların da oluşması lazım, bir bütün 
•o 

teşkil etsin ve firmaya iş gelsin değil mi? 
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GAFFAR YAKIN f Afyon) - Tamam, şimdi, burada anlaştık. 

DİNÇER YİĞİT - Olay bu. Benim mantığım, o zaman, böyle işledi. Önce, ben, bir süre 

konusunda kendimi bir garantiye alayım; ondan sonra, çağırayım onu, bütün şartlarımı kabul ediyor 

mu, etmiyor mu? Etmiyorsa, kardeşim güle güle... Yani, başka türlü olmaz bu. 

BAŞKAN - Belki, yine konuştuk; ama, tekrar, şöyle söyleyebilir miyiz? Yani, burada, bu 

iki aşamalı yöntemde, bir sıralamamn şartlan var, iki, ihalenin şartlan var. Sıralamanın şartı bir 

tane... 

DİNÇER YİĞİT - Öyle, yani, onu bozarsak, zaten olay bozuluyor. İşte, o bozulduğu için 

bozuluyor. 

BAŞKAN - En kısa süreyi vermek, sıralamamn şartı. Buna göre yapılmalıydı, bunu 

öngördünüz; ama, uygulama farklı gelişti. 

DİNÇER YİĞİT - Evet; yani, buna bir yığın örnekler verebilirsiniz hayatta; yani, insanları 

bir kategorize ederken, bir yanştınrken, bilmem ne yaparken, mesela, diyebilirsiniz ki, bir yere işçi 

alacaksınız. Ne bileyim, dersiniz ki, mesela, süresi en çok olanı çağırınm sıraya göre. 

Karayollannda en uzun süre kim çalışmış, biri yedi yıl, öteki sekiz yıl, öteki dokuz yıl. Önce, dokuz 

yılı, mesela, şeyden, geçici işten daimiye geçireceksiniz, örneğin bir mantık kuruyorsunuz. Önce, 

dokuz yıl çalışanı bir çağırayım bakayım; ama, dokuz yıl çalışanı çağınrsınız, bakarsınız, adam sizin 

istediğiniz diğer niteliklere sahip değildir. Konuşma özürlüdür, bilmem başka türlü, şudur, budur; 

dersiniz ki, kusura bakma... Ondan sonra sekiz yıla geçersiniz; ama, yani, başlangıçta en çok 

hizmeti olanı bir çağınrsınız. Biz de, bu mantıkla hareket ettik; yani, bir defa, en kısa süre vereni 

bir çağırayım ben, bir; çünkü, devlete en büyük çıkan o sağlayacak, yani, bir an önce o tesisi 

devlete devredecek. Devlet, orada, nasıl köprüden para alıyoruz, devamlı hazineye gelir gelecek; 

yani, bu, çok açık bir mantık sayın milletvekilim. Bunun, yani... Ama, bunu yapmadığınız takdirde, 

öteki daha fazlayı çağınp da, onu sübjektif kararlarla falan birinci sıralamaya getirirseniz olay 

bozuluyor o zaman. İşte, mahkemelere gidiliyor, bilmem ne oluyor. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Peki, şöyle olsaydı; yani, üçünü de çağırıp, üçünü de dinleyip 

ondan sonra bir karar verilse daha iyi olmaz mı? 

DİNÇER YİĞİT - O da bir yöntem. Bakın, OECF'in şöyle... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Bir yöntem tespit edilmesi gerekiyor... 

DİNÇER YİĞİT -Biz, zaten, öyle bir şeyler yapacağız, söyleyeyim şimdi; yani, onu 

açıklamayayım şimdi. Mesela, OECF'in şöyle bir yöntemi var, bakın, onu da arz edeyim size: Siz, 

buyurdunuz ya, guide line'nı falan diye, onlar da diyorlar ki, çağırın, birinciyi çağırın, onunla 

pazarlık edin, ondan sonra, sen en düşük teklif ne veriyorsun. Ben, işte, 100 lira teklif ediyorum. 



- 3 0 5 -

Tamam, en son 100 lira mı veriyorsun; 100 lira. İkinciyi çağırıp, o kaç veriyor, işte, 99 veriyor. 

Üçüncüsü 110 veriyor. Şimdi, diyor ki size; tekrar birinciyi çağırın, ona şöyle söyleyin diyor. Bak, 

ikinci 99 verdi, sen, 98 veriyor musun diye şey yapın diyor. Bunu makul bir süre böyle gidin diyor. 

En sonunda, artık yazılı olarak ellerinden şey alın diyor. Artık, indi indi, 89'a kadar indi... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Açık ihalelerde olduğu gibi... 

DİNÇER YİĞİT - O kadar... 89'dan aşağı vermem. Tekrar, üçüne birden sorun diyor. 

89'dan aşağı veren var mı; yok. O zaman, al sana... Yani, bu da bir yöntem, böyle yöntemler çok. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Tabiî, tabiî, bir yöntem... 

DİNÇER YİĞİT -Biz, muhtemelen, İzmit Körfez geçişinde buna benzer bir şey 

deneyeceğiz, açık şey olarak; yani, ayrıntısını çalışıyoruz halen. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Yalnız, bu yöntemde de, dediğim gibi, onların yerecekleri 

geçiş ücreti ve diğer garantiler, diğer faktörlerin bir bileşkesinin alınması lazım; yoksa, tek bir 

barametreyle gitmemiz de yanlış olur. 

DİNÇER YİĞİT - Tabiî, doğru... Tabiî zaten... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Onlarda varmış yalnız... 

DİNÇER YİĞİT - Onları da indireceksiniz sayın milletvekilim, gayet tabiî, mesela, geçiş 

ücreti; birisi diyor ki, mesela, 10 dolar. Öteki, 15 dolar. Onu da diyeceksiniz; sen 10 dolara iniyor 

musun? Ayrıca da, süreyi, şu kadar süreye iniyor musun? Yani, en iyi şartları oluşturacaksınız, 

müzakerenin amacı bu yani... 

BAŞKAN - Sayın Dinçer, şunu merak ediyorum. Demin, son ihaleye kısa bir zaman kala, 

tek tek Karayolları, artı köprü ayağıyla verilebilir ihale dediniz. Burada, bu dava konusu olan ve 

bizim komisyonumuzun konusu olan köprü bölümü mü, bu AJTC ile yapılan hem köprü artı yol... 

DİNÇER YİĞİT - Hem köprü artı yol bölümü... 

BAŞKAN - Ama, teklifinde yoktu, nasıl, müzakere esnasında mı şey oldu, ilave etti?.. 

DİNÇER YİĞİT - Müzakere esnasında, yılı artırarak, zaten, AJTC diyor ki, ben diyor, 

otoyolu bir şartla yaparım. Ya diyor, bana otoyolun yapımı için parayı devlet bulur; yani, normal 

kredili inşaat gibi veyahut da diyor, benim verdiğim, yanlış hatırlamıyorsam 22 yıl 11 ay, 23 yıl 

diyelim, 23 yıla bunu yapmam, süreyi uzatırım diyor. Süreyi nitekim uzatıyor, dört yıl mı ne 

uzatıyor süreyi, 27 yıla çıkıyor; yani, müzakere sırasında, sizin dediğiniz gibi, o şartlı teklifini ilave 

ediyor. 

BAŞKAN - Onu ilave ediyor; ilk teklifte sadece köprü var. 

DİNÇER YİĞİT - Hayır, aynı anda vermiş... 

BAŞKAN - Hayır, onun için de şart koşmuş... 
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DİNÇER YİĞİT - Teklif mektubunun başına demiş ki, ben köprüyü şu kadar milyon 

dolara, şu kadar yıla yaparım demiş. Otoyolu ise demiş, ancak, a- bana kredi verirseniz, b- süreyi 

uzatırsanız demiş... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - İhale şeylerinde olmadığı halde, o şekilde teklif vermiş. 

DİNÇER YİĞİT -Tabiî, mesela, ihale istemlerinde, Mustafa Beyin buyurduğu gibi, 

sübvansiyon yoktur diyoruz. Biz sübvansiyon vermeyiz diyoruz; ama, o teklifinde veriyor. 

Sübvansiyon isterim diyor. Şimdi, isterim deyince verecek değiliz ki biz. Biz de, müzakerede, sana 

sübvansiyon vermiyoruz, sen, bunu kabul ediyor musun diye soracağız; ama, biz, bunu, gönül 

isterdiki, en kısa olana soralım. Birinci öncelikli en kısa olana soralım. Yani, işin püf noktası bu 

yani... Tekrar ediyorum, süre olayı gerekli; ama, yeterli değildir. Yani, süre olayının üzerine, 

devletin lehine olan ihale koşullarını da garanti ettiğiniz anda, en mükemmel kombinasyon çıkıyor. 

Aksi takdirde, en mükemmel kombinasyon çıkmıyor. Yani, şartlarınızı oluşturuyorsunuz; ama, 

süreden devletin aleyhine bir durum ortaya çıkıyor. İşte, bütün şey bu zaten... 

BAŞKAN - Peki, bu nedenle mağdur olduğunu iddia eden firma burada haklı mı oluyor? 

DİNÇER YİĞİT -Efendim, firma, kendi açısından gayet tabiî mağdur olduğunu iddia 

ediyor; çünkü, ben işi alamadım diyor. Firma, bu mağduriyetini, tabiî, devletin mağduriyeti 

biçiminde de gösteriyor; doğrudur, başka türlü nasıl olacak; yani, özel sektörün mağduriyeti iş 

alamamaktır. Yani, ben çaba sarf ettim, masraf yaptım, rizikoya girdim, yabancı ortaklarımla bir 

araya geldim; ama, işte, en kısa teklifi verdiğim halde... Tekfen'de aynı şeyi söylüyor... Tekfen 

Grubu da aynı şeyi söylüyor. 

NEVZAT TANER (Kahramanmaraş) - İşi alacak diye bir garantisi yok?.. 

DİNÇER YİĞİT - Hayır yok; hiç bir garantisi yok. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır, o kısmı beni ilgilendirmiyor... 

BAŞKAN - Sayın Mihrali bey söz alacak; buyurun efendim. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Şimdi, tabiî, bu bakanlık olurunu alırken, gerek yap-işlet-

devret diye bir kanun ve gerekse onunla ilgili yönetmeliğin belli esaslarına uymadan, bu olurda, 

farklı şeyler için kıstaslar koymuşsunuz. 

DİNÇER YİĞİT - Ne gibi efendim?.. Usul ve esaslarda mı?.. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Usul ve esaslarda... 

DİNÇER YİĞİT-Tamam... 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Bu usul ve esasları belirlerken, tabiî, bizim, şu anda, gelip 

önemsediğimiz, 8 inci madde de bunun içerisinde. Bu 8 inci maddede, görüşme sırasında zaman 

kısalığını ön plana almışsınız; yani, bu bir kıstas. 
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DİNÇER YİĞİT - Başlangıç kıstası... 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Bir başlangıç... Kiminle görüşmeye oturma noktasında, en 

kısa süreyi vereni belirlemişsiniz. Başka belirlediğimiz konular da var yine; ama, bu bir kanuna 

dayanarak koymuş. Anladığım kadarıyla öyle... 

DİNÇER YİĞİT - İhale Yasasının 89 uncu maddesine göre usul ve esasları belirlemişiz. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Usul ve esasları, tecrübelerinize de dayanarak, yapmış 

olduğunuzu, belki, ilk olmasına... 

DİNÇER YİĞİT - İlk de değil bu arada, söyleyeyim. Biz, mesela, otoyol hizmet tesislerini 

böyle ihale ettik, yani, yol boyunca... 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Şimdi, burada, körfez köprüsü dahil demiş, yolla beraber. 

Tabiî, sonradan ayrılmalar var. Tabiî, bu herkese bildirilmiş, o muhakkak... 

DİNÇER YİĞİT - Bildirildi, tamam... 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Bildirilmiş. İşte, ilgili firma, bugün, üzerinde spekülasyon 

yapılan, birinci sıraya alınan firma... 

DİNÇER YİĞİT - ENKA'mı?.. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - ENKA, sadece köprüyle ilgili teklif vermiş; ama, masaya 

oturduktan sonra... 

DİNÇER YİĞİT -Hayır, hayır, masaya oturmadan teklifinde otoyolu da şartlı yaparım 

diyor; ama, bizim şartnamede, bizim şartnamede, bir teklifte istemediğimiz şartlarda yapanm diyor; 

yani, bana kredi verirsiniz diyor, otoyolun; yani, ben, bunu kredili yapanm diyor. Kredi verirseniz 

yapanm diyor, kredi getirmem onun için diyor. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Kabul demek, kredili kabul edilmiş mi?.. 

DİNÇER YİĞİT -Hayır, kanunda değil, bizim ihale şartlarında edilmemiş; ben, size para 

vermem diyorum ben; yani, size ne trafik garantisi veririm, ne finansman garantisi veririm, hiçbir 

garanti vermem diyorum. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Hayır, benim sormak istediğim şu Sayın Genel Müdür: 

Şimdi, oturup anlaşılmış, konuşulmuş kendisiyle. Yine, şartlı mı yapıyor? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Zaten, imzalamamış ki sözleşmeyi... 

DİNÇER YİĞİT - İmzalamadı da sayın milletvekilim, onun iki şartı var. Bir tane değil, iki 

şartı var, ya kredi verirsiniz diyor veyahut da bu süreyi uzatınm diyor; yani, enteresan, ince bir 

nokta o. Mesela, diyelim ki, en kısa süre olsaydı o, yani, mesela, 19 yıl veya 20 yıl çıkmasaydı, 23 

yıl zannediyorum, 23 yıl en kısa süre olsaydı, şimdi, o en kısa süre değil esasında; çünkü, diyor ki, 

ben uzatınm süreyi... 
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BAŞKAN - Yoldan dolayı uzatma... 

DİNÇER YİĞİT - Ama, tesadüfen en kısa süre olmamış o da, bu madde önemli... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - 23 yıl olunca da kabul etmemiş zaten şartları... 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Tamam, imzalayıp, imzalamaması önemli değil. Bizim 

varmak istediğimiz yerler farklı... 

BAŞKAN - Buyurun, devam edin... 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Şimdi, tabi, burada, bir şekilde, şartlı olarak olayı ortaya 

koyan, süresi de makul olmayan birisiyle oturma mantığı var. 8 inci, tabiî, bunları açmamız 

gerekiyor, yani, o açıdan soruyoruz, bir yere varmak açısından, bir de, öbür taraftan, işte, şartlan 

kabul ederseniz ben buraya otururum diyen bir mantık var, üstelik süresi de uygun değil. Şimdi, 

ben, burada, tabiî, çok detaylı bakamadık; ama, burada da belli kıstaslar var; yani, bir nevi iş veren 

konumunda olan, sizin ortaya koyduğunuz kıstaslar var. O kıstasları, kendilerine bildirdiğiniz 

yazılarda da, sözleşmelerde de belirtiyorsunuz.. 

Size göre, bu kadar pazarlık yetkisini nereden alıyor, neye dayanıyor yani? Onu nasıl izah 

edeceksiniz? 

DİNÇER YİĞİT - Pazarlık etme yeksi şöyle efendim. Zaten, işin, Yap-İşlet-Devretin 

tarifinde var, müzakere adı altında. Oturduğumuz zaman, ben, devlete daha iyi şartlar altında bir iş 

yaptırtabilme ve avantaj sağlamak için gayet tabiî pazarlığa oturacağım. Yani, pazarlıkta benim 

amacım, mesela diyelim ki, süreyi daha da kısaltmak, geçiş ücretlerini... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Pardon. Sayın milletvekilim onu demedi, tam tersine, öbürleri 

niye bu kadar şey yapıyor diye? 

DİNÇER YİĞİT - Tamam. Ben de onu yadırgıyorum, zaten tersi olmuş. Ben, onu ikinci 

oturumda, isterseniz anlatayım size. Yani, bırakın bize avantaj sağlamayı, firma demişki... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Onlar şart koşmuşlar... 

DİNÇER YİĞİT - Onlar şart koşmuşlar. Feri geçiş ücretlerinin demişler, bilmem bunun 

yüzde 80'inden daha aşağı geçirme.... Çok önemli şartlar istemişler. Bir de şu şartları istemişler, o 

çok korkunç bir şey, diyorki, siz Danıştayda... Yani, bu uygulama sözleşmesi, nihaî sözleşme, bunu 

kabul ettikten sonra, ben, kredi kuruluşlarıma bunu gönderirim diyor. Yani, diyelim ki, benim 

Danıştayım onaylamış, bitti diye kredi kuruluşlanm bunun üzerinde değişiklik yapma yetkisine 

sahiptir diyor. Bunu bile istiyor yani! Bunu da, Genel Müdürümüz, özür diliyorum, uygundur diye 

göndermiş Danıştaya. Tabiî, Danıştay ret, elinin tersiyle... 

O yazılann var hepsi, bunları ezbere söylemiyorum yani. 

BAŞKAN - Sayın Genel Müdürüm, çok yorduk, isterseniz... 
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DİNÇER YİĞİT - Hayır, ben yorgun değilim, gerçekten. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Dinçer Bey, siz çok eskiden beri karayolcusunuz da, 

biliyorsunuz. Şu anda krediyle yapılan yollarımız var. Krediyle yapılan yollarda, tabiî, bir hukuk 

üzerinde yürüme var, bir de realite var, hayatın realitesi. Son şu Tahkim Yasası çıkıncaya kadar, 

biliyorduk ki, bizim Hazinenin onay verdiği Libor artı 1, 2 tarzındaki karayollarındaki bir krediyi 

kabul ediyordu. Halbuki, Türkiye'nin kredibilitesi Libor artı 15, 20, 25'lere gitmiştir ve burada yol 

yapan, bütçe sırasında, müteahhitler geldiler ve anlattılar, daha önce bakanlık yapmış insanlar da 

var. Biz, bu aradaki açığı kendi cebimizden, maliyetlerimizden kapatmak zorundayız tarzında bir 

görüş getirmişlerdi. Yani, Türkiye'nin geçmiş olduğu bu uygulamaları siz biliyorsunuz tabiî. 

DİNÇER YİĞİT - Biliyorum tabiî. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Bu vaziyetteydi. Türkiye'de Libor artı 1, 2 tarzında 

gözüküyordu resmî formalitede; ama, gerçekte Libor artı 15-20'ler civarındaydı. Bunu da, 

müteahhitler kendi kârlarından veya da ceplerinden karşılama durumundaydı. 

DİNÇER YİĞİT - Sayın milletvekilim, isterseniz off the record, ister kaydedin, ister 

kaydetmeyin. Bakın, İngilizce bir söz var "There is no free meal"; yani "bedava yemek yok" 

Türkçesi bu bunun. Yani, bu işin esası buna dayanıyor. İkisinin arasında hiçbir fark yok, ben size 

söyleyeyim. Şöyle yok bana göre. Ama, bu, hükümet politikası olabilir. Ben, Danıştayın kabul 

etmediği o şartlan, uluslararası tahkimde, firma rahatlıkla geçirebilecek ise, ki, geçirecektir büyük 

bir ihtimalle, 5, 6 tane şartı vardır, onları geçirdiği takdirde, firma bir maddî avantaj sağlıyor. Bu, 

bir gerçek. Yani, diyor ki, ücretlerin ferin altına düşürme, bilmem 5 kilometre öteye hafriyat 

yaptığın zaman onun parasını öde, fesih halinde bana şu şu ödemeleri yap, karayollarında bir fon... 

Demek ki, bu, firmaya avantaj sağlıyor. Peki, kimden çıkıyor bu avantajın bedeli; Türk 

hükümetinden çıkıyor. Bir tarafi artı, bir tarafi eksi. 

Buna mukabil, gayet tabiî, verilen kredinin de maliyeti düşüyor o zaman. Yani, ortada 

hiçbir şey yok esasında; o veya bu. Eğer, ben, kredi maliyetini yüksek tutturuyorsam, tutuluyor, 

sizin buyurduğunuz doğrudur, Karadeniz'de filan Libor artı 2,25'in üzerinde bir ödeme yapıyor 

müteahhitlerimiz. O ödemeyi niye yaptırıyor; işte bu alamadığı şeyin, yani, Danıştayın bu şekilde 

direnmesinden dolayı alamadığı parayı dolaylı olarak alıyor orada. Yani, bu bir dengeleme. Ama, 

hükümetimiz uluslararası, madem ki Türkiye bir dünya ülkesi olacak, Avrupa Birliğine girecek, o 

zaman onların kurallarıyla oynayalım deniliyor. Yani, bana göre bir şey fark etmiyor. Olay, sadece 

oynanan saha değişiyor. Bu, belki şeyin dışında ama... 
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BAŞKAN - Peki efendim, ben en başına dönüp, kısaca bir şey sormak istiyorum: Siz, 1996 

yılında görevden ayrılma aşamasında yaptığınız bir işlem var. İlk ihalede tek firma çıktığında, 

bununla ilgili bir yazı yazdım dediniz YPK'ya mı, DPT'ye mi?.. 

DİNÇER YİĞİT - DPT'ye yazıyoruz; çünkü, YPK'nin sekreteri... 

BAŞKAN - Bu yazının kapsamı, görüş sormak mı, ne yapalım?.. 

DİNÇER YİĞİT - Tarafsız bir şekilde, hiçbir yorum yapmadan, o yazıyı getirebilirim size, 

burada olduğunu zannetmiyorum... 

BAŞKAN - Onları istemiştik... 

DİNÇER YİĞİT - DPT yazılan var da, DPT diyince ben ikinci ihalenin DPT ve Hazine' 

yazılarını diye anladım. O yazıyı getireyim, memnuniyetle. Yani, ben, ikinci ihaleyle... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Birinci ihaleyle... 

DİNÇER YİĞİT - Bu, birinci ihaleyle... 

BAŞKAN - Sizin yazınız, tek başına yeni bir ihaleye çıkarmak şeklinde bir talep değil... 

DİNÇER YİĞİT-Hayır. 

BAŞKAN - ...durumu sergileyip, tespit edip, onların yönlendirmesini amaçlayan bir yazı 

yazdınız... 

DİNÇER YİĞİT - Tamam. 

BAŞKAN - Sizden sonra, yeni bir ihaleye çıkılmasını talep eden bir yazı mı gitmiş DPT'ye? 

DİNÇER YİĞİT - Evet. Benden sonra... Hemen kısa zamanda oluyor bunlar zaten; yani, 

ben, bu yazıyı yazdıktan kısa bir süre sonra görevden alınıyorum zaten. Benim görevden alındığım 

tarih 15 Nisandır. Bölge müdürleri toplantısı yapıyordum o sırada zaten. O da garip bir şeydir. 

Bölge müdürleri toplantısına başladığım gün görevden alındım. Sayın bakan, aman toplantıya 

devam et falan dedi. Ben, bölge müdürleri toplantısına devam ettim; ama, kararnamemin çıktığını 

biliyordum, bana tebliğ edilmemişti. 

BAŞKAN - Sizin bu yazdığınız yazıya cevap gelmedi mi? İşleme konulmadı mı o yazı? 

DİNÇER YİĞİT - Gelmedi işte, gelmeye zaman kalmadı, ben görevden alındım. 

BAŞKAN - Ama, yazı işleme girdi?! 

DİNÇER YİĞİT - DPT'ye gitti. 

BAŞKAN - DPT ne işlem yaptı buna? Yapamadan, o işleme konulmadan ikinci bir yazı mı 

gitti? 

DİNÇER YİĞİT-Evet. 

BAŞKAN - İptaliyle, yeniden çıkılmasıyla ilgili?.. 
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DİNÇER YİĞİT - Tabiî. Ben, şimdi, 21 veya 16 Nisan, neyse, görevden alınıyorum, ondan 

sonra... O iki yazıyı da bulayım size. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Kaç gün sonra ikinci yazı... 

DİNÇER YİĞİT - Çok kısa zaman. 

BAŞKAN - O yazının bir örneğini... 

DİNÇER YİĞİT - İki yazıyı da bulayım size. 

BAŞKAN - Biraz önce bir soru sormuştum, başka mülahazalar da, örneğin, siyasî 

mülahazalar bu tür şeylerde etkili olabilir mi? Sizin bu yaklaşımınız ile diğer yaklaşım farklı. Sizin 

bu yazınız, şayet gidip karşılığını bulsaydı, belki de bunun bağıtlanması veya yeniden ihaleye 

çıkılması şeklinde bir görüş gelebilirdi... 

DİNÇER YİĞİT - Gelebilirdi. 

BAŞKAN -...siz de onu uygulayabilirdiniz. 

DİNÇER YİĞİT - Uygulayabilirdim. 

BAŞKAN - Ama, siz, yeni bir ihaleye çıkma teklifiyle giderseniz, onu, ya onaylar ya 

reddeder yukarısı. 

DİNÇER YİĞİT-Tabiî. 

BAŞKAN - Ama, tercih meselesi değil mi? Bu yazıyı yazmak, bu üç yazının içeriğini 

belirlemek bile bir tercih meselesi değil mi? 

DİNÇER YİĞİT - Tercih meselesi. Dediğiniz doğru. Ben, şunu da söyleyeyim: Yani, 

uygulamada sayın bakanın, bu arada hükümet değişiyor; yani, genel müdürün değişmesi sadece 

değil, hükümet değişiyor. Yani, yaklaşımlar değişiyor belki büyük bir olasılıkla. Ama, ben 

kesenkes... 

BAŞKAN - Kim gelmişti efendim o sırada, tam şey yapamıyorum? 

DİNÇER YİĞİT - Sayın Keçeciler bakandı. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Siz, Sayın Keçeciler gelmeden alındınız 

görevden ama?.. 

DİNÇER YİĞİT - Yok, Keçeciler döneminde görevden alındım. 

Ama, ben, Keçecilerle bir ay falan görevde kaldım, çalıştım. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Güzel ama, sonuçta, Sayın Başkanın 

sorduğu sorunun devamı; yani, düşünce cimnastiği adına, siz, bir yazı gönderiyorsunuz ihalenin 

kaderiyle ilgili. O esnada, siz, o yazıyı göndermenizden hemen kısa bir süre içerisinde görevden 

alınıyorsunuz... 

DİNÇER YİĞİT - Gönderdikten sonra... 
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MEHMET ERGÜN DAGCIOĞLU (Tokat) - İşte, gönderdikten diyorum... 

DİNÇER YİĞİT - Cevabı gelmeden... 

MEHMET ERGÜN DAGCIOĞLU (Tokat) - Gönderdikten hemen kısa bir süre sonra, 

cevap gelmeden görevden ayrılıyorsunuz ve yerinize yeni birisi geliyor ve o yeni birisinin ilk yaptığı 

tasarruf, o yazıyı yok saymak suretiyle... 

DİNÇER YİĞİT - Yok değil de, o yazıya belki ilgi tutuyordur; ama, diyordur ki, tek teklif 

oldu, şöyle oldu, böyle oldu, ben, bunun yeniden yapılmasının daha sağlıklı olacağım düşünüyorum 

şeklinde bir beyan da yaparak... Öyle yani... Benim yazım tarafsızdı, göstereceğim size. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOĞLU (Tokat) - İşte o dediğiniz zamandaki yazı, Sayın 

Keçeciler zamanında mı görevden ayrılmıştınız siz? 

DİNÇER YİĞİT - Evet. Ama, o yazı, benim görevden alınmamdan sonra yazıldı, Sayın 

Keçeciler döneminde yazılmadı. Ben, o yazıyı Sayın Keçeciler'den önce yazdım; çünkü, ihaleyi 

açtığım.,. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOĞLU (Tokat) - Sizin yazınızdan kastetmiyorum ben. Siz, 

Sayın Keçeciler gelmeden önce bu yazıyı yazdımz. Sonra, Sayın Keçeciler geldi, onunla bir ay 

kadar çalışırken, o yazımn da cevabı gelmeden siz ayrıldınız, başka bir beyefendi geldi, aynı göreve 

oturdu ve sizin yazınızı atlamak suretiyle, oraya tekrardan bir yazı yazıp, ikinci ihale şartlarıyla ilgili 

bir altyapı oluşturabilme doğrultusunda onu yok saydı. 

DİNÇER YİĞİT-Doğru. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOĞLU (Tokat) - Öyle değil mi? 

DİNÇER YİĞİT - Aynen öyle. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOĞLU (Tokat) - Burada, o işin mutfağında, mütemadiyen, 

Sayın Başkan ifade ediyor o kelimeyi, mutfağında bulunan bir insan olarak, bir siyasî mülahaza da 

fark ediyormusunuz... 

DİNÇER YİĞİT - Efendim, siyasî mülahaza... 

MEHMET ERGÜN DAGCIOĞLU (Tokat) - Zamanlama o kadar ilginç ki yani? 

DİNÇER YİĞİT - Tabiî ya... Bu, apaçık değil mi ortada yani. Şimdi, mesela, benim yazıma 

cevap verilseydi... 

BAŞKAN - Ergun Bey, Ergun Bey, sizin sorunuzu tamamlamak için soracağım: Bu ikinci 

yazı Sayın Mehmet Keçeciler zamamnda mı yazılmış, ondan sonra rhı yazılmış? 

DİNÇER YİĞİT - Ondan emin değilim. Yani, şimdi, onu ben de sorarken... 

BAŞKAN - O yazıların birer örneğini lütfen istirham ediyorum... 
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DİNÇER YİĞİT - Onu getireyim, ama, ondan emin değilim, Cevat Ayhan Beyin 

zamanında da yazılmış olabilir. Ama, zannediyorum kısa bir süre sonra. Ona emin değilim; ama, 

kesin olarak kısa bir süre sonra. 

NEVZAT TANER (Kahramanmaraş) - En büyük problem sıralamadan başlıyor. Kaç sefer 

sıralama yapıldı, biliyor musunuz? 

DİNÇER YİĞİT - Bir sefer. 

NEVZAT TANER (Kahramanmaraş) - Cevat Ayhan Bey döneminde yapılmış bu sıralama. 

DİNÇER YİĞİT - İmza Cevat Ayhan Bey tabiî... 

NEVZAT TANER (Kahramanmaraş) - O zaman, biz, Cevat Ayhan Beyden de bunu... 

BAŞKAN - Gelecek toplantıya... Görüşmemizden sonra, ben onu getireceğim... 

DİNÇER YİĞİT - Bir dakika... 

NEVZAT TANER (Kahramanmaraş) - Oradan başlayacağız... 

DİNÇER YİĞİT - Tabiî, çok doğru; ama, ben, hepsini anlatamadım. Bakın, sıralama Cevat 

Ayhan Bey zamanında, görevlendirme Yaşar Topçu Bey zamanında. 

Şimdi, sıralamadaki olaydan bahsettik, görevlendirmeden fazla konuşmadık. 

Görevlendirmede de çok önemli aksaklıklar var. Mesela, en önemli aksaklık iie söyleyeyim: 

Görevlendirilmiş olan firma, Danıştay, uygulama sözleşmesini onaylamadan önce görevlendiriliyor. 

Böyle bir şey olamaz. Yani, uygulama sözleşmesi, taslağı Danıştaya gidiyor ve boşluklar var orada, 

işte ekleri ve sairesi, onu ben söyledim; ama, biraz hızlı geçildi. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Anladık biz... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayıştaya gitmeden 2886'da işe başlayacak... 

DİNÇER YİĞİT - Sayıştaya gidiyor. Sayıştay, bunu alıp, daha inceleyecek, cevap verecek 

falan böyle hiçbir şey yok ortada, zannediyorum 16 Ekim 1998'de Sayın Başbakanın başkanlığında 

bir tören yapılıyor. Törende imzalar atılıyor, görevlendirme... Böyle bir şey olamaz yani. Danıştay 

daha bu sözleşme taslağını onaylamadı. Nitekim de, şu ana kadar dahi onaylamadı. 

BAŞKAN - Onu sembolik diyorlar... 

Usulen bir tören yaptık, sembolik bir şey yaptık falan deniliyor. Bilmiyorum devlet 

yönetiminde öyle şey oluyor mu? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Tamam da, görevlendirilmiş durumda müteahhit; orada temel 

atılmış, görevlendirilmiş duruma getirilmiş. 

DİNÇER YİĞİT - Görevlendiriliyor. 
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BAŞKAN - Peki, arkadaşlar, toparlayacak olursak. Bugün Sayın Genel Müdürümü bir 

hayli yorduk. Bunu, ilk konuşma olarak kabul edip, ileride gereksinim duyulduğunda tekrar 

görüşmek üzere, burada sonuçlandıralım mı?.. 

Buyurun Sayın Yakın. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Diyelim ki, Sayın Genel Müdürümüz, bu işin başından sonuna 

kadar ve çok teknik bir insan. Teknik bir insan olaraktan, mesela karşı tarafa geçip, savcı olarak 

veya diyelim ki, bu işin devletin çıkarlarını düşünen bir insan olarak, bu ihalenin başından sonuna 

kadar hangi noktalarında devletin, milletin zararına neler yapılmıştır. Onları bir sıralayabilir mi? 

DİNÇER YİĞİT - Tabiî. Yani, bu, parasaldır, ben bunu söylerim. 

BAŞKAN - Pardon... Bunu yazılı isteme şeyimiz var mı usulde? Böyle bir yazılı bir şey 

daha işimize yarar. 

DİNÇER YİĞİT - Yazılı ifade etmek çok zor olur. Ederim de... Hem çok vaktimi alır 

benim hem de sizin her istediğinizi cevaplamamış olabilirim; yani, ben, bu olayı ezbere biliyorum. 

BAŞKAN - Çok net bir soru. Buyurun. 

DİNÇER YİĞİT - Tabiî, çok net de, çok net de cevap vermedim ben buna. Olay şu: Arada 

yıl farkı varsa, bir defa, yıl çarpı toplanan ücret zarardır. Bu, kesin bir defa. Ayrıca, geçiş ücretleri 

arasında da fark varsa, geçiş ücretlerinin her bir geçişinin geçiş sayısı kadar çarpılmasıyla ortaya 

çıkan para da zarardır. Dolayısıyla, buradaki kriter gerçekten yıl olmalıdır. Ama, her iki projede 

teknik olarak ve benim istediğim şartlan haiz ise. Bu kadar şey bir olay. Onun için yıla çok önem 

veriyoruz. 

Sizin söylediğiniz çok doğru. Ben, ihale kriterlerini teknik, idarî hepsini arıyorum; ama, yıl 

olacak ki, ondan sonra onları arayacağım. Dolayısıyla, bu ihalede ben olsaydım, büyük bir 

ihtimalle, devam etseydim, şöyle bir şeyler yapabilirdim: Mesela, bana tek bir firmayla 

görüşebilirsin gelseydi, ben, çata çat onunla görüşürdüm. Aslında ben orada bir tereddüte düştüm 

açıkçası, bir daha teklif alsak daha iyi olmaz mı şeklinde; çünkü, tek bir firma var. Ama, bir yandan 

da sizin dediğiniz mühazaları düşündüm, bir an önce ülkeye bu projeyi katmak gerekir. O zaman 

buna açık bir şey var; dolaysıyla, ben sorarım YPK'ya. YPK ne derse onu yaparım şeklinde, 

kamuoyunun baskısı da olmaz üzerimde diye düşündüm. 

Benim için, sizin dediğiniz çok doğru. Bir karayolu projesini ne kadar erken devreye 

sokarsam, kendimi o kadar kârlı olarak hissederim. Ama, erken devreye soktuğum projenin de, 

erken zamanda, BOT için konuşuyorum, bana -devredilmesini isterim. Yani, erken devreye 

sokuyorum diye şartları bana uymayan, özellikle süre şartı uymayan bir projeyi birinci sırada 

getirip, al bunu ihale ediyorum lüksüne ve yetkisine sahip değilim. 
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Onun için, olay parasaldır yani. Paraya nasıl çevirebilirsiniz; paraya süreyle çevirirsiniz. 

Bugün, mesela, biz Boğaz köprülerinden yaklaşık 190 milyon dolar civarında para alıyoruz Boğaz 

köprüleri ve otoyollardan. Buradaki hesaplamalan tam aklımda değil; ama, burada da çok büyük 

paralar gelecek. Nitekim, bu kitapçıkta var, o benim de elime geçti, şöyle bir okudum falan. 

Kendilerine göre orada da bir hesap yapmışlar, işte, 7 yılda şu kadar fark vardır vesaire. 

Netice olarak zaman para demektir. Bir an önce bana devredilirse bu tesis, bir an önce ben, 

o paralan Hazineye devredeceğim sayın milletvekilim. Yani, benim cevabım kabaca bu. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Peki, burada devletin zarannm söz konusu 

olduğunu uzman kişi olarak düşündünüz ya, artı, taraf olduğuna göre bu işte iki veya üç taraf. 

Karşı tarafin da bir zaran ve gadre uğraması söz konusu mu? Vinsan mıydı o birinci?.. 

DİNÇER YİĞİT - Vinsan da var, Tekfen de var, sadece Vinsan değil. Bakın, ben 32 yılımı 

. devlete verdim, devlette çalışıyorum, özel sektörde, ben şimdiye kadar çalışmadım. Ama, ben özel 

sektör yerine koysam, bir yığın özel sektör temsilcisiyle karşılıklı müzakere yapıyoruz. Gayet tabiî, 

onlann da yaşabilmesi için amacı iş almaktır, dünyanın personelini banndırıyor, dolayısıyla, bir 

yatınm yapıyor bunlara, harcama yapıyor, projeler oluşturuyor. Her şeyden ötesi de, ben, 

haksızlığa uğradım diyor yani, yapacağım bir işi, haklı olarak en kısa sürede bana verilmesi 

gereken... Belki de verilmeyecek sonunda, onu da ben garanti etmiyorum. Benim Vinsan'a 

verilecek diye bir iddiam da yok. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Ama, tek kaldığı için diyorsunuz? 

DİNÇER YİĞİT - Hayır... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Siz tek kaldı diye yazı yazdınız ya bir üst 

kurula. 

DİNÇER YİĞİT - O başka... Ondan da vermek mecburiyetinde değilim, onu da 

söyleyeyim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Orada görüş sormuş. 

DİNÇER YİĞİT - Bana mesela şöyle görüş gelseydi. Çok güzel sordunuz. Mesela, ben, 

Çanakkale'de teklif veren kişiyi reddettim mesela. Sayın Bakanımız Çulhaoğlu idi. Çanakkale'ye bir 

İspanyol firması geldi, şu kadar kredi veriyorum, şartlan da çok uygun. Sonunda bir baktık, 

neredeyse Sayın Bakan el sıkışacaktı. İstediği süre 40 yıl falan. Başka da rakibi yok. Sayın 

Bakanım 40 yıllık süre mümkün değil. Zaten, bankıbl dediğiniz, yani, banka açısından kredi 

dünyasında fizibl olması için bir projenin geriye dönüşünün yaklaşık 16-17 yıl falan olması lazım. 

Ondan sonrası fizibl olmuyor, bankıbl olmuyor banka açısından. Ben bunu hatırlattım Sayın 

Bakana. Birtakım çalışmalar yaptık, güle güle dedik. 
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Yani, netice olarak sizin sorduğunuz soruya cevap veriyorum: Diyelim ki, teorik olarak, 

YPK bana uygun deseydi, ben de görevden alınmasaydım, oturduk (A) firması kimdir, Vinsan, 

onun da süreleri uzun. Onlarla, ben, müzakere yaparım yaparım, sonuna kadar gelirim, derim ki 

hadde layık değildir, bundan daha uygun teklifler olabilir. O zaman ikinci yazımı yazabilirim şeye. 

BAŞKAN - Verip vermemekte serbestsiniz. 

DİNÇER YİĞİT - Gayet tabiî, serbestim verip vermemekte. Benim o aşamaları geçmeye 

fırsatım olmadı. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOĞLU (Tokat) - Bir de son bir şey sormak istiyorum: Sizin o 

esnada, bu işlemleri yaptığınız esnada benim edindiğim kanaat, Türkiye'de bu Yap-İşlet-Devretle 

ilgili neredeyse mumla aranacak kadar az uzman var. 

DİNÇER YİĞİT-Doğru. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOĞLU (Tokat) - Bu işi nasıl kotardınız? Sizin mi 

inisiyatifinizle, birilerine mi müracaat ettiniz? 

DİNÇER YİĞİT - Hayır, danışman firmamız var Kanadalı ve Türk, DAP ve Delcam diye... 

BAŞKAN - Bu firmayla görüşme olanağımız olur mu bizim? 

DİNÇER YİĞİT - Olabilir tabiî. 

BAŞKAN - Bu konuyla ne kadar ilintilidir? Bize yararlı olur mu görüşmemiz? 

DİNÇER YİĞİT - Bilmem. Firma tabiî ücret karşılığında iş yapan şeydir. Olabilir veya 

olmayabilir, sizin tercihinizdir; ama, firma bu politikaları bilmez. Firmaya mesela, firma seçimini... 

MEHMET ERGÜN DAGCIOĞLU (Tokat) - Biz, politika değil, teknik bilgi için 

soruyoruz. 

DİNÇER YİĞİT - Olabilir. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOĞLU (Tokat) - Bu işin uzmanı siz miydiniz, siz değil de 

kimdi yani? 

DİNÇER YİĞİT - Sorumlusu benim gayet tabiî. Firma şuna karar veremez, hadde layık 

mıdır, değil midir. Firma bana şeyi söyler... 

MEHMET ERGÜN DAGCIOĞLU (Tokat) - Yap-İşlet-Devretle ilgili sistematiği kurma, 

yaşama manasında... 

DİNÇER YİĞİT - Onu anlatayım... Hayır, öyle bir şey yok da... 

MEHMET ERGÜN DAGCIOĞLU (Tokat) - Çok yeni bir olay, hep 2886 konuşuyoruz 

da... 

DİNÇER YİĞİT - Tamam, biraz kendimi anlatayım o zaman: Ben, ODTÜ mezunuyum, 

5,5 senem filan yurtdışında geçti. Dünya TEM Projesinin, yani, Kuzey-Güney Avrupa Projesinin 
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Varşova'da proje manegerliğini yaptım; yani, uluslararası ilişkiler, 10 000 kilometrelik bir otoyolun 

yönetimini gerçekleştirdim. Oradan döndüm; yani, literatürü çok yakın takip etme yeteneğine sahip 

bir insanım. Ayrıca, ulaşım ekonomisi eğitimi gördüm Almanya'da Aachen Teknik Üniversitesinde 

ODTÜ'den sonra. Doktora çalışmalarını sonuna kadar getirdim, tez aşamasında, maalesef dönmek 

zorunda kaldım. 

Netice olarak şunu söyleyeyim: Bunlar önemli değil de, Karayollarında, biz, bunun 

denemesini yaptık. Karayolları bu konuyla ilgili olarak en üst düzeyde bilgili kuruluş. Ne zaman 

yaptık biliyor musunuz; otoyolu hizmet tesisleri var ya, hani, otoyollarının kenarındaki benzin 

istasyonları, onlar belki küçük küçük birkaç milyon dolarlık işler; ama, onları BOT ile yaptık işte. 

Zaten, ilk BOT yasasım biz çıkardık 3465 galiba, bizimdir, otoyolu ve tesislerinin yapımı falandır. 

3465 zannedersem, yanlış hatırlamış olabilirim. Orada, biz uygulamalarını yaptık bunun; yani, 

firmaları çağırdık, yarıştırdık süreye karşı; ama, bunlar küçük uygulamalardı, 3 milyon dolar, 5 

milyon dolar, 10 milyon dolarlık... Halen de yapıyoruz, onlara devam ediyoruz. Dolayısıyla, ilk 

BOT yasası da bizim kuruluş olarak ortaya çıktı. Ondan sonra, bu, genelleştirildi 3996 çıktı. Yani, 

sorunuza dolaylı şöyle cevap vereyim: O günkü şartlar altında, bunu en iyi bilen kurumlar 

arasındaydık biz. Halen de öyle miyiz, değil miyiz tartışılabilir; ama, Enerji Bakanlığı ondan sonra 

birazcık daha projeler ihale etti. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Olayın bir şanssız boyutu, denizle ilgili bir 

inşaat-olayı var, ilk, uzmanlık alanı yok dediniz Karayollarında... 

DİNÇER YİĞİT - Köprü veya tünel... 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Suyla ilgili yani demek istiyorum. 

Yap-İşlet-Devret var, ilk defa şey. O zamanki başbakan tarafından söyleniyor, insanlar 

birbirine bakıyor filan bir dünya. Ama, Allah'tan o konuda uzman olarak zatıâliniz var ve sizin de 

danışmanlık aldığınız Kanadalı DAP... 

DİNÇER YİĞİT - DAP artı Türk firması Delcam. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Bu Türk firması öyle mi? 

DİNÇER YİĞİT - Evet. Biri Türk, biri Kanadalı da, hangisi... İkisi birbirine benziyor 

isimleri... 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Sonuçta iki firmadan ortak olarak 

danışmanlık aldınız. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Delcam Doğan'ın firması mı? 

DİNÇER YİĞİT - Hayır hayır. Yani, bir tanesi Kanadalı firmaydı, biri de küçük bir Türk 

firması. Ama, esas Kanadalı firma. 
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BAŞKAN - Sayın Yiğit, tabiî, bu firmalar size teknik danışmanlık yapıyor... 

DİNÇER YİĞİT - Tamamen teknik... 

BAŞKAN - ...müşavirlik veriyor, yoksa ihalenin esaslarını saptama, ihaleyi sonuçlandırma 

anlamında bir inisiyatifleri yok, o sizde. 

DİNÇER YİĞİT - Tabiî, tabiî... Firmanın en önemli şeyi, onu arz edeyim, biraz önce 

söyledim ama, 60 tane firma müracaat etti ya 10 grup halinde, onların ön, short listesi... 

BAŞKAN - Yeterlilikleri almada... 

DİNÇER YİĞİT - Hah, orada çok çalıştı firma. Yani, 500 puan üzerinden, firmanın yaptığı 

işlere baktılar, bu konularla ilgili puanlamalar yaptılar. Netice olarak, yine olura sundular. İşte 

500'den aşağıya doğru puanlar... 

BAŞKAN - Orada bir şey sorabilir miyim. O yeterlilik tasnifinde 100 üzerinden 60 veya 

70'in altında alan firmalara, zaten yeterlilik verilmez. Bunun, daha ilk önseçim aşamasında bir 

usulsüzlük yapıldı diye bir iddia var. Buna ne diyorsunuz? 

DİNÇER YİĞİT - Efendim, o doğru değil. Öyle bir iddia o zaman da geldi. Öyle bir şey 

yok. Bir defa öyle bir kural yok. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Kaç dediniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN - 100 üzerinden 60-70 puan yeterlilik testinde almayan firmaya, yeterlilik 

verilmez şeklinde bir iddia var. Burada da Vinsan altıncı gelmiş galiba... 

DİNÇER YİĞİT - Beşinci... 

BAŞKAN - Beşinci... 70'in de altında bir puan almasına rağmen, yeterlilik belgesi verilmiş. 

Burada bir usulsüzlük vardır diye bir iddia da var. 

DİNÇER YİĞİT - Söyleyeyim. Bakın, ben televizyondan izledim de, oradan öğrendim. 

öyle bir kural yok. Karayollarında, bir defa, 2886'nın 44 üncü maddesini bile uygulasak, yani, 

davetiye usulü, orada müracaat eden firmaları bırakın sıralamaya tabiî tutmayı, sayın bakanların 

yetkileri var; yani, hiçbir şey yapmadan, çağırmadan etmeden, kafasından 10 tane firma yazabilir 

davetiyede. Nitekim, bu yapılmıştır Ulaştırma Bakanlığında. Ancak, biz bunu böyle yapmayız. Biz 

ne yaparız; firmalara önce bir duyururuz. Bunun adına da ilanlı önseçim diyoruz, önseçim ilanlı 44 

üncü madde. 44 üncü madde davetiye usulü; ama, 2886'dan bahsediyorum, bakın daha dışarı 

çıkmadım yani. Dışarı çıkınca elastikiyetiniz korkunç zaten. 

O zaman biz ne yapıyorduk biliyor musunuz? Müracaat eden firmaları sıralıyorduk şöyle, 

50 tane firma. Bunlara, kendimize göre bir puan veriyoruz. İşte, makine parkı, çalıştırdığı personel, 

bitirdiği işler falan... Mustafa Bey çok iyi bilir. Ondan sonra, 100'den aşağıya doğru iniyor, geliyor 

buraya mesela,. Bakıyorsunuz, en son 20'ye kadar düşüyor. Sayın Bakan yetkilidir, kurşun kalemi 
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eline alır, çizer, der ki, şuraya kadar olanlardan üstünü çağınn der. Bu, tamamen sayın bakanın 

yetkisindedir. İsterse ilave de altına firma isimleri yazar, şunlan şunlan da çağırın, ben bunların 

liyakatini biliyorum der. 

BAŞKAN - Burada da öyle mi Yap-İşlet-Devrette? 

DİNÇER YİĞİT - Hayır hayır. Burada çok daha elastikiyetli. 

(Karşılıklı konuşmalar) 

BAŞKAN - Peki efendim, bu biraz daha tali kalıyor. 

Sayın Genel Müdür, şunu sorup, sonra toparlayalım: Ben, incelediğim kadarıyla, dava 

dosyalannda da var, sanki, Vinsan'ın ilk orijinal, ikinci ihale için orijinal teklifinde sürenin 34 yıl, ilk 

teklifindeki süreyi tekrar ettiği için, çok daha yüksek olduğu, bu ihale tarihinden sonraki 

müracaatlanyla bu süreyi iyileştirdiği... 

DİNÇER YİĞİT-Değil. 

BAŞKAN- ...dolayısıyla, bunun dikkate alınmadığı şeklinde bir iddia, burada da gördüm. 

Siz, şu anda bugünkü görüşmelerimizde dediniz ki, 19 yıl teklif, aralıktaki ihalede verilen orijinal 

teklif diyorsunuz. 

DİNÇER YİĞİT - Hemen 2 dakikada gösteririm size. 

BAŞKAN - Bunlan incelemedik tabiî... 

DİNÇER YİĞİT - Şurada sizin istediğiniz şeyler arasında teklifler var, firmaların teklifleri 

olacak. İhaleye davet mektupları... Bu Vinsan'ın teklifleri. 

BAŞKAN - Aralıktaki ihale tarihinde vermiş olduğu 19 yılı görmek istiyorum. 

DİNÇER YİĞİT - Şu, yalnız tüp... Şu, tüp artı otoyol... 

BAŞKAN - Tamam, kalsın bir inceleyelim. 

DİNÇER YİĞİT - Bunlar orijinal. 

BAŞKAN - Peki efendim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkan, bundan sonraki toplantıda... 

BAŞKAN - Ben önereceğim arkadaşlara. Bundan sonra devam ettiriyoruz süreci, Sayın 

Cevat Ayhan ve o dönemdeki Sayın Genel Müdür Yaman Kök Beyi gelecek toplantımıza 

çağırmayı biraz sonra görüşmeye açacağım. 

Bir de, bu tutanaklar çok gizli, kişiye özel diye başkana veriliyormuş. Usul olarak karar 

vermek lazım: Bu toplantı tutanaklannın üyelere dağıtılıp dağıtılmaması meselesinde burada karar 

almamız lazım. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkan, burada hiçbir arkadaş yanlış bir şey yapacak 
değil... 
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BAŞKAN - Tabiî, mutlaka; ama, usulen onları görüşeceğiz. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Birbirimize son derece güvenmek mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN - Peki efendim. 

Sayın Genel Müdürüm, usulen, yine, sizin yeminle ilgili tamamlayacağınız bir bölüm var, bir 

metin var. 

DİNÇER YÎĞİT - Tabiî. Bir daha okuyacağım değil mi? 

(Yemin edildi) 

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum. Bugün sizi çok yorduk. 

DİNÇER YİĞİT - Ben, o zaman, size iki tane yazıyı göndereceğim. Bir de dışarıdaki 

dosyalar vardı... 

BAŞKAN - İhtiyaç gördükçe onları bir inceleyelim. 

DİNÇER YİĞİT - Peki efendim. Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Kayda bir süre ara verelim. 

(Bant kayıt işlemi durduruldu.) 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, bugün oldukça yoğun bir tempoda çalıştık, bir hayli de 

yorulduk. 

Ben, bugünkü görüşmelerimizin de ışığında tabiî, bundan sonraki toplantımızı 

yapılandırmayla ilgili görüşlerinizi öğrenmek istiyorum. Benim de var tabiî, isterseniz öncelikle 

sunayım: Metot olarak benimsediğimiz bu usule uygun, olayı başlangıcından yapılandırarak, 

geliştirerek gitmek şeklindeki düşüncemize de uygun olmak üzere, bundan sonraki toplantımıza, 

daha sonra, özellikle sıralama esnasında görev alan ve sıralamayı yapan kişileri çağıralım ve onlarla 

görüşmemizi sürdürelim diye düşünüyorum. 

Bunlardan birisi, o sırada Karayolları Genel Müdürü olan Sayın Yaman Kök Bey ve diğeri 

de Bakanımız Sayın Cevat Ayhan Bey. Uygun görürseniz, gelecek toplantılarda bu tür bir 

görüşmede bulunmak üzere, kendilerini davet edelim. 

Bunu bir sonuçlandıralım. Uygun mudur sizlerce? Uygundur diyorsunuz. 

Oylayalım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir diğer konu, demin de bahsettiğim bu soruşturma komisyonları, gerçekten, mahremiyeti 

olan, gizliliğe son derece Anayasa gereği önem verilen bir komisyon. Bu toplantı tutanaklarını tam 

kayıt şeklinde bir karar almıştık. Tutanaklarımız geliyor, ilk toplantımızın tutanağı geldi. Bana 

hitaben gönderilmiş. Ben, onun usulünü öğrenmeye çalıştım. Usulen komisyonlarda karar alınıyor 

ve genelde dağıtılıyor bütün üyelere, doğalı da budur; ama, buradaki mahremiyete özen 

gösterileceği de, zaten başından kabul edilir. Bu çerçevede bu tutanakların dağıtılmasının da uygun 
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olacağını düşünüyorum. Ne diyorsunuz?.. Uygundur. Toplantı tutanaklarımız geliyor ya, her 

üyelerimize... Ama, tabiî, burada, dışarıya; özellikle basına sızmamasına özen göstererek... Çünkü, 

bu soruşturma komisyonu her birimiz için de olabilirdi. Gerçekten, çok vebal isteyen bir iş. Amacı 

dışında yorumlanabilir yanlış anlaşılabilir, insanları üzebiliriz. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Ama her şeye rağmen birbirimize de 

güvenerek bu işi götürebileceğimiz için... 

BAŞKAN - Tabiî tabiî mutlaka. Onun için, bütün bu konularda özen gösterileceğine olan 

inancımla bu toplantı tutanaklarını geldikçe dağıtalım. Bugün gelen evraklar var, oldukça yoğun. 

Bilemiyorum nasıl yaparız; önce burada bir inceleyip, daha sonra çoğaltıp dağıtılıp 

dağıtılmayacağına da gelecek toplantıda isterseniz cevap verelim; ama, bu arada tabiî buradaki 

bilgilere de ihtiyaç var. Her an burada, bütün üyelerimiz gelip -burası rahat- inceleyebilir; çoğaltıp 

dağıtmak külfet isteyen bir iş. Onu da bir dahaki toplantıda; ama, o toplantıya kadar gelip 

inceleyelim, ben de öyle yapacağım. Bir de Vinsan'dan, mağdur olduğunu iddia eden firmadan bir 

dosya istemiştik, on beş dosya geldi, şu anda burada; burada olan arkadaşlarımız alabilir; bilahare 

da göndeririz. Bu çerçevede olmak üzere bugünkü toplantımızı nihayetlendireyim diye 

düşünüyorum. 

Bu bölümü kayda almayalım. 

(Bant kaydı kapatıldı) 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Ben burada kütüphanede araştırmıştım. Çok 

kısa olduğu için, deminden beri dinlediğimiz arkadaşla ilgili minicik komplime bir bölüm 

okuyacağım izin verirseniz. 

Vinsan ile bağlantım yok diyor arkadaş. Dinçer Yiğit'i Karayolları Genel Müdürlüğü 

görevine Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun, beş ayn yargı kararına rağmen görevine 

iade etmediği. Dinçer Yiğit, İzmit Körfez Geçiş Projesi için teklif veren Vinsan ile hiçbir ilgisinin 

olmadığını belirtti. Yiğit, Bakan Topçu, İzmit Körfez Geçişi İhalesi yolsuzluğuyla ilgili olarak 

Dinçer Yiğit Vinsan'ı kayırdı diyor; Vinsan ile hiçbir bağlantım yok dedi. Dinçer Yiğit görevde 

olduğu dönemle ilgili bütün sorumlulukları taşıdığını; ancak, araştırma yapıldığı takdirde İzmit 

Körfez Geçişi İhalesiyle ilgili olarak hiçbir yolsuzluğa karışmadığının ortaya çıkacağını söyledi. 

İzmit Körfez Geçişi İhalesine gelen bütün teklifler soruşturulmalıdır diyen Yiğit, Vinsan A.Ş'nin 

kendi yargı kararlarını davasında kullandığını; ancak, bunun, Vinsan île bir ilişkisi olduğunun kanıtı 

olamayacağını söyledi diyor. 

Bunu şunun için okudum, deminden beri birtakım bilgiler veren bir arkadaşın o anki bakan 

ile olan ilişkisini, toplumun olaya bakışını çok kısa olduğu için ilişkiler zincirini... 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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BAŞKAN - Keşke soru olarak yöneltseydiniz. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Ben zaten ona benzer bir soru sordum. 

BAŞKAN - Bir dahaki çağırdığımızda, bunu net, somut olarak sorarız. Önemli tabi burada. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Siz burada, taraflar, hiç siyasî mülahaza 

hissediyor musunuz dedim ya ben; kastım, en nazik şekilde buydu; yani, bunu ifade ederek sordum, 

o da cevabını verdi; bu bir siyasî mülahazadır dedi. 

4.4. Komisyonumuzun 9.3.2000 tarihli toplantısında Karayolları Eski Genel Müdürü 
Yaman KÖK Komisyonumuza verdiği ifadede; 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, yeterli çoğunluğumuz vardır; toplantımızı açıyorum. 

Bugünkü gündemimiz, sizlere ulaştırılan çağrı yazışım izlemek gerekirse, konuyla belli bir 

aşamadan sonra, uygulamayla, görevlendirme uygulamasıyla birinci derecede sorumlu olan, o 

dönemde, uygulamanın belli bir döneminde Bayındırlık ve İskân Bakanımız olan Sayın Cevat 

Ayhan Beyle bir görüşmemiz var; saat 14.00 olarak programladık onu. Saat 13.00 olarak da, yine, 

o dönemde başlayan bu Körfez geçişi ihalesinin belli bir aşamasından sonra bürokratik nedenlerden 

dolayı belli bir bölümünü üstlenen, o dönemde görev yapmış eski Karayolları Genel Müdürümüz 

Sayın Yaman Kök'ün dinlenmesi şeklinde bir gündemimiz var. 

Gündemi bu şekilde başlayıp, sürdürmeden önce, sizlerin genelde ve özelde ekleyeceğiniz 

bir şeyler var mı efendim? Yok. 

Teşekkür ediyorum. 

O zaman, gündemimizi izlemeye, uygulamaya başlıyorum. 

öncelikle Sayın Yaman Kök Beyi alalım. 

BAŞKAN - Efendim, usul gereği, başta bir tespit bölümümüz var; bazı sorular 

yönelteceğim. 

öncelikle, adımz, soyadınız? 

YAMAN KÖK - Yaman Kök. 

BAŞKAN-Yaşımz? 

YAMAN KÖK - 61, 1939 doğumlu. 

BAŞKAN-İşiniz?.. 

YAMAN KÖK - İnşaat yüksek mühendisi; şu anda serbest çalışıyorum, emekli müsteşar. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Bir de yemin metnimiz var efendim; onu da... 

(Yaman Kök ayakta yemin etti) 

Buyurun. 
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Efendim, bildiğiniz üzere, 20 nci Dönemde Balıkesir Milletvekilimiz Sayın İlyas 

Yılmazyıldız ve 4 arkadaşının vermiş olduğu bir soruşturma önergesinin Mecliste görüşülmesi 

sonucunda, soruşturma komisyonu kurulmasına karar verilmiş. Daha sonra, 20 inci Dönemde bu 

soruşturma komisyonu çalışmasını tamamlayamadan, hatta başlayamadan 20 nci Dönem sona 

ermişti. Bu dönemde, Meclis Başkanlık Divanı, geçen dönemden bu döneme devreden bu tür 

soruşturma önergeleriyle ilgili işlemleri tekrar gözden geçirip, yeniden bir komisyon teşkiline karar 

vermiştir. Bunun üzerine, komisyonumuz teşkil etti ve çalışmalarına başladı. 

İddia, zaten soruşturma komisyonu kurulmasıyla ilgili başlığın içinde. Bu Körfez geçişi adı 

verilen ihalede, ihale usul ve esaslarına uyulmadığından dolayı devletin, kamunun zarara uğratıldığı, 

bu nedenle, o dönemde görevlendirme karanna onay veren, o dönemde Bayındırlık ve İskân 

Bakanımız olan Sayın Yaşar Topçu'nun 240 ncı maddeyi ihlalinden dolayı hakkında bir soruşturma 

yapılmasını amir bu çerçevede bir komisyon. 

Burada, özellikle bu soruşturma önergesinin son bölümünde iddialar toparlanıyor. O da 

şöyle... Bilemiyorum, size gönderdik mi? 

YAMAN KÖK - Yok, iddialar değil de, bana gelen sadece davet yazısı var. 

BAŞKAN - O zaman, kısaca olmak üzere, ben son bölümüne bir değinmek istiyorum. "Bu 

ihalede yönlendirme vardır. İhale usul ve esaslarına ihlal vardır. Rekabet ortamı oluşturulmamıştır 

ve en önemlisi, Enka Firması kayınlmıştır ve devlet zarara uğratılmıştır. Böylece, Bayındırlık ve 

İskân Bakanı Yaşar Topçu görevini kötüye kullanmak suretiyle suç işlemiştir" şeklinde bir iddia 

var; bunun soruşturulması... 

YAMAN KÖK- Efendim, affedersiniz... Yönlendirme, birinci madde, ikincisi... 

BAŞKAN - İhale usul ve esaslannı ihlal vardır. Rekabet ortamı oluşturulmamıştır. Enka 

Firması kayınlmıştır. Bütün bunlann sonucu olarak da devlet zarara uğratılmıştır. Suç işlenmiştir 

şeklinde bir iddia. 

Şimdi, 93'lere kadar dayanan bir safahatı var bu ihalenin. Yap-işlet-devret modeliyle bu 

projesinin gerçekleştirilmesi kararı alınır. Bilahare mevzuat değişikliklerinden sonra, son 3996 

sayılı Yasa kapsamında bunun gerçekleştirilmesi karan alınıyor. Daha önceki görevli bakanlar ve 

genel müdürler döneminde alt yapısı yapılıp, belli bir noktaya kadar getiriliyor. Hatta, ilk ihale ilanı 

veriliyor, usulünce çıkılıyor. Teklifler alınıyor, tek teklif olarak alınıyor. O henüz sonuçlandırılma 

aşamasındayken, o süreçte, sanıyorum, siz geliyorsunuz göreve. 

YAMAN KÖK-Doğru... 
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BAŞKAN - Efendim, ondan sonraki uygulamayı da, .bizzat içinde olarak, bizzat 

uygulamayı izleyerek, yöneterek ve sonuncu, ikinci ihaleyi de sonuçlandırıyorsunuz, o süreçte de 

varsınız sanıyorum. 

YAMAN KÖK- Evet... 

BAŞKAN - Hatta, görevlendirme kararında da varsınız; ama, sözleşmenin daha sonra 

oluşturulması, uygulama sözleşmesinin oluşturulması ve Danıştaydan onaylanması sırasında var 

mısınız, nereye kadar varsınız; onu bilmiyorum. Ne zaman ayrıldınız? 

YAMAN KÖK - Ben, kasım ayında genel müdürlükten... 

BAŞKAN - 97 mi efendim? 

YAMAN KÖK - 98 Kasım ayında. Aralığın sonunda da emekli oldum müsteşarlıktan. 

BAŞKAN - Danıştayda... 

YAMAN KÖK - Danıştayda da vardım efendim. 

BAŞKAN - Son gönderilen, onaya gönderilen uygulama, sözleşmesi aşamasında da 

vardınız. 

YAMAN KÖK- Vardım, evet. 

BAŞKAN - Peki efendim, öyleyse, buradan hareketle... Yalnız, kısa bir şeye daha 

değineceğim izin verirseniz. 

Şimdi, bu iddiaya baktığınız zaman, tabiî, bizde her iş kamuda, devlette, hukukuna göre 

uygulanmak zorunda. Buradaki hukuk, 3996; artı, 94/5907, yanılmıyorsam, kararname; artı, işte, 

bu, gerek yasanın gerek kararnamenin cevaz verdiği alanlarda bakan onayıyla birlikte oluşturulan 

bir kurallar manzumesi, bir uygulama kurallan çerçevesinde bu işin uygulanarak 

sonuçlandınlmasını amir; tablo böyle. 

Şimdi, kurallar belli, uygulama da ortada. İddia, uygulamanın bu kurallara uymadığı iddiası. 

Özellikle bakan, geçişin, görevlendirmenin usul Ve esaslanm belirleyen bakan olurlanna, onaylarına 

uyulmadığı şeklinde bir iddia var. Bu konuda alınan en son bakan onayı da, 20.6.1995 tarihli, İzmit 

Körfez geçişi görev usul ve esaslanm kapsayan bir bakan onayı. Onun da 8-9 maddelik bir bakan 

onayı bu ve bunun ekler bölümünde de, işte, bu 9 madde, artı, bundan önce alınan bakan onayı var. 

İyi bileceksiniz 1347 sayılı; birinci ek bu. İkinci, teklif verme şartnamesi. Üç, çerçeve sözleşme 

tasansı ve dördüncü olarak da, diğer şartnameler diyerek gidiyor; yani, hukukî çerçeve bu. Bakan 

onayı ve eklerinde zikredilen bunlar. Uygulamanın bunlara göre yapılmasına bu mevzuat amir; 

bunu istiyor ve iddiada da, özellikle bu son bakan onayının 8 inci maddesine uyulmadığı, 

görevlendirme karan komitenin, görevlendirme komisyonunun değerlendirme ve görevlendirme 
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noktasına gelirken uyulmasını amir bu bakan onayının 8 inci maddesine uygun işlem yapılmadığı 

şeklinde bir iddia var. 

Bütün bu çerçevede, biz, sizin, hem mevzuatla ilgili yorum ve değerlendirmenizi hem 

uygulamayla ilgili değerlendirmenizi almak istiyoruz. Tabiî, daha sonra, ben ve arkadaşlarımın 

sorulan olacak; onlan yöneltmek istiyoruz uygun görürseniz. 

Buyurun. 

YAMAN KÖK - Çok teşekkür ediyorum. Hepinize en derin saygılanmı sunuyorum. 

Ben, hasbelkader bu projenin içerisinde 92'den beri bulunuyorum, 93'ten beri değil. Bu 

projenin içerisinde ilk defa Türkiye'de yap-işlet-devret dosyasını Karayollanna hazırlayan benim, 

Onur Kumbaracıbaşı zamanında. Bu, tesadüfen olmuştur. Başlangıçta, o zamanki bakanlık, bizim 

bildiğimiz klasik usullerle, hem Çanakkale köprüsünü hem Körfez köprüsünü yaptırmak istiyordu; 

yani, projesini yapacağız, dışandan kredi bulacağız, yaptıracağız, devlet işletecek. Ancak, bir pazar 

günü Birecik Barajını, o zamanlar Sayın Süleyman Demirel Başbakanken, Birecik Barajında yap-

işlet-devlet ile verilmiş bir temel atma, ilk temel atması, daha sonra Birecik Barajında çok temel 

atmalar oldu. O zaman Sayın Onur Kumbaracıbaşı İstanbul'a geldi. Ben de bölge müdürüydüm o 

zamanlar, bu işlerle uğraşıyorduk, Çanakkale köprüsü, efendim, zaten ikinci köprüyü de 79 ilâ 96 

yıllan arasında Karayollan 17. Bölge Müdürlüğü yaptım. Bu işlerde de, karayollannda en tecrübeli 

olan birisiyim. Yap-işlet-devret modeliyle, 92'nin sonuna kadar normal proje ihalelerini yapacaktık. 

Çanakkale köprüsünü nitekim yaptık. Öbürünü yap-işlet-devret modeliyle yapacaksımz; çünkü, 

Sayın Süleyman Demirel Başbakan, o zamanki tarihte, yap-işlet-devreti orada çok methetmiş. Biz, 

biraz daha süre alarak, ilk dosyayı hazırlayan benim. Tabiî, bunun ihalesini genel müdürlük 

yapacak. Genel Müdürlüğümüz, bir danışman tutuyor. Dalkan diye bir danışmanlık firması var. Bu, 

Türk ve Kanada ortaklığı. İyi ki tutmuş, yani, genel müdürlüğümüz yanlış yaptı falan demiyorum. 

Bu gibi işlerde, biz, teknik konulan biliyoruz; ama, yap-işlet-devretin fınans konularını bilmiyoruz, 

o hususta bilgimiz yok, onun eğitimini de görmedik. Teknik eğitimimiz yeterli, teknik tecrübemiz 

yeterli; ancak, finans, malî konulannda, hukukî konulannda bilgi noksanlığımız var bizim. 

Netice itibariyle, uzun konuşmalardan sonra, 1995 yılına geliniyor. 1995 yılında, bildiğiniz 

ihale yapılıyor. Bu ihalede müşavir devamlı çalışıyor. Birincisi, bu ihalede müşavirin bir puanlaması 

var, bir de Karayollan Genel Müdürlüğünün puanlaması var; firmaların, 10 tane firmanın. 

BAŞKAN - Bu ön seçimden bahsediyorsunuz... 

YAMAN KÖK - Ön seçimden bahsediyorum. 
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ön seçim yapılırken, müracaat eden firmaların, müteahhit, bizim idaremiz puanlandırmış, 

bir de müşavir puanlandırmış. Şimdi, alamadığını iddia ettiği firma, müşavirin puanlamasına göre -

müşavir 500 üzerinden puanlanıyor, puanlan 500 veriyor- 225 almış; yani, 100 üzerinden 45 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ön seçim için mi efendim? 

YAMAN KÖK - Ön seçim için. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - İhaleye katılıp katılmayacaklarını tespit etmek... 

YAMAN KÖK - Tespit etmesi bakımından... Verdiği dokümanları itibariyle bunlar yazılı. 

BAŞKAN - Pardon, sözünüzü kesmiş gibi olmayayım; ama, isterseniz, burasını geçelim; 

çünkü, ön seçim, doğru, 5 firmaya verilmesini bakan onayı öngörmesine rağmen, yine, bir bakan 

onayına sunup, 6 ncı firma olarak, 6 firmanın buna katılmasının uygun olacağı, bakan onayı da 

bunu uygun görüyor ve iddiacı firma 5 inci sırada, ondan sonra bir de 6 ncı firma var. 

YAMAN KÖK - Bir de 6 ncı alınmış. 

BAŞKAN - İsterseniz, çok da fazla... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Çok önemli aslında... ön seçim önemli, bırakalım, rahat 

rahat anlatsın her şeyi. 

BAŞKAN-Peki... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Özür dilerim... Başkanın dediği şöyle doğru; ön seçim 

yapıldıktan sonra, yani, yapılmıştır, doğru yapılmış mıdır; ona girmeye gerek yok. Girme hakkı 

verilmiş, ister 45 puanla ister 55 puanla. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Kriter önemli... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır, ama, ihaleye girme hakkı verildikten sonra... 

BAŞKAN - Saat 14.00'te Sayın Bakanımızı alacağız, belki yetiştiremeyiz diye bir endişem 

var. Tabiî, biz müdahale etmeyelim. 

Buyurun siz devam edin. 

YAMAN KÖK-Peki... 

Daha sonra ihale yapılıyor. İhale yapılmadan önce de bir iki defa süre uzatımı veriliyor 

müteahhitlere. Müteahhitlerin, yani, o kazanan, seçilmiş olan 6 gruba iki kere, hafızam beni 

yanıltmıyorsa, süre uzatımı veriliyor. Daha sonra, iddiaya göre -orası benim için önemli değil, belki 

bilgi olarak sunuyorum bunu- tekrar süre uzatımı istemişler müteahhitler, yazılı istemişler, ihaleden 

36 saat önce, gece saat 10.32'de genel müdürlükten faks çekiliyor, 22.32'de genel müdürlükten 

faks çekilerek... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - 23... 

YAMAN KÖK-22.32 
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SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Tarih?.. 

YAMAN KÖK - Tarih, ihale, diyelim ki, cuma günü ise, çarşamba gecesi çekiliyor. 

Faks çekilerek, ihalenin ertelenmeyeceği bildiriliyor. 

BAŞKAN - Bu, hangi ihale efendim? 

YAMAN KÖK - Birinci ihaleden bahsediyorum. 

BAŞKAN- 1995 Aralıkta yapılması öngörülen... 

YAMAN KÖK - Yapılması öngörülen veyahut da 96'nın başındaki... 

BAŞKAN - Daha sonra şubata bırakılıyor. 

YAMAN KÖK - Evet, işte, o ihalenin... 

BAŞKAN - Hangisi, şubattakinin mi? 

YAMAN KÖK - Şubattakinin efendim. Şubattaki tehir edilmiyor. 

BAŞKAN - Aralıkta erteleniyor, şubatta yapılacak deniliyor. Şubatta 14'te yapılacak 

ihalenin, iki gün önce, 12'sinde... 

YAMAN KÖK - Ayın 12'sinde saat 22.30'da süre uzatımı, daha önce müteahhitler yazılı 

müracaat etmişler, aradan yirmi gün geçtikten sonra müteahhitlere süre uzatımı olmayacak 

deniliyor ve bir tane müteahhit teklif veriyor, bilinen müteahhit Bouygues-Vinsan konsorsiyumu 

teklif veriyor. 

Ben, nisanın 19'unda görev başı yaptığımda, bir tane teklif var elimizde. Bu teklif de, yap-

işlet-devrete uygun olmayan bir tekif. İki tane alternatifli veriyorlar; bir, tüp geçiş; bir, eğik gergi 

halatlı köprü. Her ikisinde de, birisinde 307 milyon dolar, birisinde 337 milyon dolar devlet 

sübvansiyonu isteniyor. Bunlar yazılı. Şimdikinde de isteniyor, şimdikinde de göstereceğim; yani, 

şimdi, en son verdiğimde de devletten sübvansiyon istiyor. 

İkincisi, öz sermayenin, kanuna göre, 3996 sayılı Yasaya göre yüzde 20 öz sermaye olması 

lazım. Yüzde 5 öz sermaye veriyor, teklif ediyor ve yüzde 15'i de hazine garantili tahviller 

satacağım diyor. 

Üçüncüsü de, şekli, yani, teknik bakımdan, uygun olmayan teklifler, her ikisi de. 

Şartnamede ben bir değişiklik yapmadım. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Neresi uygun değil efendim teknik olarak? 

YAMAN KÖK - Teknik olarak, tabiî. Şimdi, isterseniz, ikinci safhada da ona gelelim. 

Mesela,"tüp geçiş. Tüp geçişte -burada, komisyonun da karan var- belirli şeyler ileri sürmüşüz. 

Demişiz ki, proje hızı 120 kilometre/saat olacak. 80 kilometre/saat proje hızı. Aynı zamanda 

köprüde de var bu şey. Köprüde de 80 kilometredir proje hızı. Meyiller şöyle olacak demişiz. Yani, 

bir an için düşünelim, Körfez'de dolgu üzerinde bir tüpün yapıldığını düşünelim, bir an için 
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düşünelim. Şimdi, biz -yine ben yaptım- Bolu Dağı geçişinde dolgumuzun bir kısmı bu büyük 

depremde gitti; ama, dışarıda olduğu için, bir gün içerisinde onu düzelttirdik. 

Bizim elimizdeki raporlara göre, yani, deprem riski fazla, aynca ekolojiyi bozan... Ekolojiyi 

de bozuyor; çünkü, Körfez'de 35 metre yüksekliğinde, meyiller nedeniyle 250 metre tabanda 

genişliği olan bir dolgu yapıyorsunuz. Bütün bunların haricinde, yine teknik şartnamede -yani, ben 

onu hiç değiştirmedim- diyor ki, 800 metre, tercihen 1 kilometre, 35 metre derinliğinde bir koridor 

bırakacaksınız, denizaltlan için. Üste köprü yaparsanız da, 64 metre yüksekliğinde, 800 metre, 

tercihen 1 kilometre genişliğinde bir koridor bırakacaksınız diyor. Bunlara da uymuyor. Birinci 

teklife de uymuyor, ikincisi de uymuyor. Aynca, sübvansiyon istiyor. Aynca -buradaki dosyada var 

hepsi- daha birçok şeyler istiyor. İşte, Avrupa Yatınm Bankasından kredi alacağım, Türkiye 

Hükümetinin kefil olması lazım; buna benzer, Yap-İşlet-Devret Kanunuyla bağdaşmayan teklifleri 

var. 

Şimdi, arkadaşlar, genel müdür olduk. Dediler ki, komisyon, efendim, bu uymuyor. Sayın 

Mehmet Keçeciler Bakanımız o zamanlar, daha Sayın Cevat Ayhan gelmemişti. Bu uymuyor, ne 

yapacağız? Yahu, bizim yetkimiz nedir; biz öğrenelim bakalım. Biz, yetkimizin ne olduğunu 

öğrendik. Bizim yetkimiz, bunu reddetmeye, tekrar ihale etmeye, yetkimizin olduğunu öğrendik. 

Sorduk, dediler ki, yetkiniz var sizin yazılı olarak. Peki, biz, tekrar aynı fırmalan davet ettik. 

Teknik şartnameyi değiştirmedik. Hiçbir şeyi değiştirmedik. Hatta, arkadaşlanmız bana "bu tüp 

geçişi kabul edecek miyiz" dediklerinde, yahu kabul edelim, madem daha önce kabul ettiniz, biz de 

kabul edelim bunu. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Peki efendim, tüp geçit sakıncalı dediniz bir yerde, ben ona 

dikkat ettim. Peki, sakıncalı olan bir şeyi... Niye, tekrar sakıncalıydı da, depremde, şu bu diye 

ihaleye dahil etmeyi... 

YAMAN KÖK - Efendim, tünel yapılabilir. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır, şunu demek istiyorum; tüp geçitin sakıncalı olduğunu 

söylediniz, depremde, şunda bunda ve sairede. 

YAMAN KÖK - Dolgu üzerinde sakıncalı efendim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Dolguyu sonra söylediniz. İlk başta... 

BAŞKAN-Sayın Örs... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır efendim; o zaman, şeyi niye koyduklarını öğrenmek 

istiyorum. 

BAŞKAN - Size müdahele etmeyeceğim. Müdahale açısından demiyorum. Ben, sadece, 

usul açısından diyorum. 
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Sayın Genel Müdür, sanıyorum, çok ayrıntıya girmeksizin, bir özet verirse, daha sonra, 

sorularla ayrıntıya girme imkânı bulacağız. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Peki... Tamam... 

BAŞKAN - Benim de sorularım olacak; ama, siz, birinci ihaleden, ikinci ihaye doğru 

geldiniz; özet şeklinde alırsak... 

YAMAN KÖK-Peki. 

İkinci ihalemizi yaptık, o zamanlar, ikinci ihalenin görevlendirme komisyonunu da 

değiştirmedik. Yani, ben değiştirmedim görevlendirme komisyonunu. Görevlendirme 

komisyonunun başkanı, daha önceden de, geçmiş dönemde, genel müdür yardımcısı olan ve o 

zaman da, benim zamanımda da, yani bu işler yapıldığında da genel müdür yardımcısı olan 

arkadaşımızdı, yine, komisyon oydu. Komisyonda, bir veya iki kişi değiştirilmiştir, aynlanların 

yerine gelmiştir; ama, eskiden, işin başında kurulmuş görevlendirme komisyonu devam etti, 

herhangi bir değişiklik yok. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Pardon... Ne zamana kadar? Komisyon, sürekli ayın 

komisyon muydu? 

YAMAN KÖK - Efendim, ayrılanların, emekli olanların yerine yenisi geldi; onun haricinde 

hiç kimse değişmedi. 

Görevlendirme komisyonunda, şu anda dahi komisyonda olup da, Karayollarında çalışan 

arkadaşlarımız var; bunlardan birisi, hukuk müşaviridir şu anda, bir numaralı hukuk müşaviridir, 

belki hukukî konular onunla şey yapılabilir... Maliye Bakanlığının adamı vardır, Karayollarındaki 

Bütçe Dairesi Başkanıydı, şu anda Cumhurbaşkanlığında görevli, ondan geniş bilgiler alınabilir. 

Yani, hukuk müşavirinden ve diğer arkadaşlarımız da işin başından beri burada. Bazıları emekli 

oldu, bazıları hâlâ orada çalışıyorlar; diğer isimleri de verebilirim. 

İkinci ihale oldu. İkinci ihaleden sonra, o zamanlar Sayın Cevat Ayhan'dı Bakanımız. Sayın 

Cevat Ayhan, ince eleyip sık dokudu. O zamanlar da, birçok insanlar geliyor, Bakanlığa geliyorlar, 

Karayollarına geliyor, en sonunda, Sayın Cevat Ayhan'ın birçok sorulan oldu komisyona, bana, 

onlan hesapladık, Sayın Cevat Ayhan'a bildirdik. Sayın Cevat Ayhan, kendisi tetkik etti hepsini. En 

sonunda, bir gece, Sayın Cevat Ayhan gece yarılanna kadar çalışıyordu, gece saat 11'di 

zannedersem "bismillah, haydi hayırlısı" dedi imzaladı. Yani, görevlendirmedeki sıralamayı Sayın 

Cevat Ayhan yapmıştır, Yaşar Topçu yapmamıştır. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hangi görevlendirmeyi efendim? 

YAMAN KÖK - Firmalann... 

Firma seçimini, firmalann sıralamasını Sayın Cevat Ayhan yapmıştır, onun imzası vardır. 
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MUSTAFA ÖRS (Burdur) - 6 firmadan ihaleye girebilecekler var; üçü teklif vermiş. Bu üç 

firmayla görüşme sırasını mı kastediyorsunuz. 

BAŞKAN - Efendim, bu üç firmada, sıralamayı, bir numaralı firma... Teklifler verilmiştir, 

şeyler yapılmıştır, açılmıştır, okunmuştur, değerlendirme yapılmıştır ve sıralamayı, Sayın Cevat 

Ayhan -Sayın Ayhan da yanlış yaptı demiyorum, yanlış anlamayın- doğrusunu, komisyonun kararı 

neyse, damşmamn karan neyse... Damşmamn da tavsiyeleri var. Bunun mesuliyeti neyse, 

sorumluluğu da tamamıyla topyekûndür, herkes aynı kanaatteydi. Komisyonda en ufak bir itiraz 

yoktu. Yani, bütün' altında imzası olan arkadaşlarımıza veyahut da damşmanımıza, danışmanın 

zaten yazılı raporlan var, damşmamn raporlanndan da belirdiği gibi, bu sıralama, Sayın Cevat 

Ayhan zamanında yapılmıştır. Değerlendirme, Sayın Cevat Ayhan zamamnda yapılmıştır. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Peki, efendim, hangi teknik şeyleri... Tabiî, uzun bir konu, 

özür diliyorum Başkanım. 

BAŞKAN - Bitirecekler galiba, sona geldi. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sıralama denilince, neye uydular acaba? 

BAŞKAN - Ayrıntılı olarak bilgi alacağız efendim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Peki efendim. 

YAMAN KÖK - Sıralama yapılmıştır, değerlendirme yapılmıştır. Biz, bir numara olarak, 

Japon-Enka, zannedersem, orada 5 Japon vardı, 1 İngiliz, bir de Enka vardır. Bunun, her bakımdan 

diğerlerinden daha uygun olduğu, teknik yönden... Değerlendirme, teknik yönden, hukukî yönden, 

finansal yönden yapılmıştır. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Teknik yönleri, önseçimde, bu işi yapabilir şekliyle 

değerlendirilmemiş miydi? Yani, bir müteahhite yeterlilik belgesi verilirken, teknik bilgileri, bu işi 

daha önce yapmış mıdır? Parasal durumu müsait midir; bunlar yapılmamış mıydı? 

YAMAN KÖK - Teknik yönden, size şunu izah edeyim. 

Bu, müteahhitin vereceği projeye göre... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Proje tekniğini söylüyorsunuz. 

YAMAN KÖK - Yani, sabit bir proje olsa, bilmiyorum izah edebildim mi? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Proje tekniği diyorsunuz... Tamam, anladım. 

YAMAN KÖK - Neden böyle değerlendirildiği de, değerlendirme komisyonunun 

raporunda vardır. Değerlendirme komisyonu raporunda, upuzun, bütün alternatifler yazılmıştır. 

Onun haricinde, damşmamn verdiği aylık rapor vardır. Danışmana, milyonlarca dolar danışma 

ücreti veriyoruz. Burada, yabancı hukukçular da vardır, yerli hukukçular da vardır, yabancı 

mühendisler de vardır, yerli mühendisler de vardır ve bu hususta da, tecrübeliler, dünya çapında 
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tecrübeliler. Bu da, benden önce tutulmuş, ben tutmadım, orasını da bilhassa belirteyim. İyi ki 

tutulmuş, doğru yapılmış. 

Ondan sonra, Sayın Cevat Ayhan, tekrar, firmaları dinlememizi söyledi. Yani, firmaları, 

tekrar birkaç defa dinledik. Dinledikten sonra, hatta, bizim üçüncü sırada gelen... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Bu seçtiğiniz sıraya göre, üç firmayı da ayrı ayrı dinlediniz mi 

efendim? 

BAŞKAN - Efendim, üç firmayı da ayrı ayrı dinledik. Tekrar sorular yönelttik. Teklif alır 

almaz hemen değerlendirmedik, sorular yönelttik, sorularımıza cevaplar aldık. Tekrar, firmaları, 

teker teker dinledik. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Sıralamadan sonra da dinlediniz mi? 

YAMAN KÖK - Sıralamadan sonra da dinledik. Sayın Cevat Ayhan, bize, bunları tekrar 

dinleyin dedi. Yemin ettik, yanlış bir şey söylemeyeyim. Şunda yanılmış olabilirim; belki, Sayın 

Cevat Ayhan imza atmadan önce, firmaları dinlemiş olabilirim, bunların tarihleri var. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Önemli olan, ihaleden sonraki kısmı. Yani, ilk görüşmenin 

başlama amacı var ya, onu soruyoruz. Benim sorduğum da o... 

YAMAN KÖK - Sayın Cevat Ayhan'dan sonra, Sayın Yaşar Topçu bakanımız oldu. O 

zamanlar, bir çerçeve sözleşmesinin imzalanması gündeme geldi, ne olduysa, o zaman oldu. Yani, 

Mecliste, aleyhte konuşmalar oldu, bir şey oldu, soruşturma komisyonu nihayet kuruldu; ama, 

Sayın Cevat Ayhan, tamamıyla Karayollarının teklif ettiği, Karayollarının getirdiği teklifi 

imzalamıştır. Kendisi de, upuzun tetkik etmiştir. Bilhassa, ikinci sırada gelen, Tekfen firmasının 

bazı itirazları vardı. Müsaade ederseniz, çok kısa anlatayım. 

Mesela, biz, destek istemiyoruz dediler, finans desteği istemiyoruz dediler. Tekfen, 

yabancılarla beraber, Fransızlarlar beraber geldiler; istemiyorsunuz, telefonla, istemiyoruz, yanlış 

değerlendirdiniz... Üçüncü, belki değerlendirmeye bile alınmaması gerekiyordu; ama, pazarlık 

gücümüz olsun diye, üçüncüyü de yazdık. Zaten, üç kişi müracaat etmiş. İkinci firmanın zorlaması 

oldu. İkinci firmanın, yanlış değerlendirdiniz, finansal destek istemiyorum diye itirazı oldu. Biz, 

kendisine, finans analizinde, finansal bir analiz veriyorlar bize, orada, yabancıların huzurunda, 200 

milyon doların, 1998'de bu 200 milyon dolar verilecek, 2012 yılında ödeyecek firma bunu. Bunun, 

belli bir faizle 975 milyon dolan falan buluyor bu para, onu Sayın Cevat Ayhan'a izah ettik. Yani, 

bize, değişik faizlerle onu hesaplayın dedi Sayın Cevat Ayhan. Yabancı -yani, esas patron, Türk 

tarafı bilmiyor- bu parayı istiyoruz kardeşim, Türk hükümetinin de bu büyük projede elini taşın 

altına soktuğunu ispatlamak için bu parayı vermeniz lazım. Daha sonra, ikinci firma, yani IBKO 

grubu, bu iddialardan vazgeçti. Sonra, üçüncü firma geldi. Üçüncü firma, noter kanalıyla, bütün 



- 3 3 2 -

şeylerimden, garanti isteklerimden, taleplerimden vazgeçiyorum dedi; ancak, bu söylediklerini, 

fînansal olarak destekleyen hiçbir şey yapmadı. Birinci teklifinde, yani üç firmayla aldığımız 

teklifte, 22 yıl gibi bazı süreler vermesine rağmen, fînansal analizlerinde işletme yılı 30 yıldır, hâlâ 

öyledir ve bir not vardır - burada, yanımda vardır- bu süre, ancak kredi verenlerin müsaadesi 

olduğu takdirde düşürülebilir diye, bir not vardır verdikleri resmi teklifte. Daha sonra, proje 

değişikliği yaptılar bunlar. Yani, 400 metreydi, 800 metreyi tutmuyor diye; ama, karar verildikten 

sonra, Sayın Yaşar Topçu zamanında, ilan verdiler, TIR'lan dolaştırdılar, Mecliste gündeme geldi. 

Dediler ki, bizim projemiz öyle değil, böyle; 800 metreye müsaade ediyor dediler, Mecliste de 

zannedersem konuşuldu bu konular; ancak, o proje değişikliğinde, ortağının imzası yok. Ben, size, 

burada iki tane proje gösteriyorum; verdikleri proje vardır, ortağının mührü vardır; ikincisi, onların 

değişiklik yaptığı, demek ki, hatalarını onlar da anladılar ki, proje değişikliği yaptılar. Proje 

değişikliğinde dahi, yine, Körfezi bir sekte haline getiriyorlar. Yani, kırkayak gibi çok ayaklar var, 

onların açıklıkları az olduğu için ve dolguya da ayaklan yerleştirdikleri için, Körfezdeki akıntıyı 

tamamıyla önlüyorlar proje değişikliklerinde de. Alelacele proje değişikliği yapıyorlar; ama, 

ortağının mührü yok. Halbuki, biz, belgeyi, Bouygues-Vinsan'a vermişiz, Vinsan'a değil sadece, bir 

ortaklığa verilmiş; öyle veyahut böyle almışlar sizin dediğiniz gibi, bizi, bu komisyonu 

ilgilendirmiyor dediniz, alınmış bu; ama, Bouygues'in müsaadesi olmadan, sadece Vinsan'ın, 

efendim, projemiz budur demesi bir şey ifade etmiyor. İlk tefliflerinde nasıl Bouygues-Vinsan 

mühürlemişse, daha sonraki değişikliği de mühürlemesi lazım. Mühürlese dahi geçerli değildi; 

çünkü, her şey belli olmuş, her şey açığa çıkmış, tam şey zamanı, Damştaya gidiliyor, çerçeve 

sözleşmesi imzalanmış. Damştaya gidilirken, bu şekilde gürültüler koparıyorlar. 

Benim, bu aşamada söyleyeceklerim bu kadar. Başka şeyler biliyorum; ama, onları telaffuz 

edemiyorum. Yani, bütün bildiklerimi değil, herhalde sorularınız vardır, onlara cevap vereyim. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) -Telaffuz edememek... 

YAMAN KÖK - Efendim, diğer konular siyasî; sizler de biliyorsunuz. Ben, siyasetçilerin 

içerisine giremem. 

BAŞKAN - Efendim, öncelikle, birinci ihale aşamasında, şahsen, benim takıldığım boyutlar 

var. Birinci ihale için kurulan görevlendirme komisyonu, gelen tek teklifle ilgili, teklif verme 

usulüne uygun kontrollerini yaptıktan sonra, verilen teklifin şeklî usulüne uygun olduğunu tespitle, 

daha sonra, tek teklif olduğu için, kararnamenin 13 üncü maddesi gereğince, Devlet Planlama 

Teşkilatından görüş alınmasını karara bağlıyor, 1 nolu ara karar olarak. Daha sonra, 2 nolu bir ara 

karar alınıyor. 2 nolu ara kararlarda da aynı şeylere değiniliyor. Daha doğrusu, 1 ve 2, ikincisi, 

usulüne uygun evrakların teslim edildiğini zapta alıyor. Yani, teklif verme usulüne uygun olduğunu. 



- 3 3 3 -

İkincisi de, yine, iç zarflan vesaireyi kontrol ediyor, demin dediğiniz şartnamenin ekleri falan onları 

kontrol ediyor ve daha sonra, bir gün toplanmak üzere erteliyor; bu karannı o şekilde bırakıyor. 

Sonra, üçüncü bir ara karar alıyor. Üçüncü ara karannda da, artık, bu usule atıf yaparak, 13 üncü 

maddede geçerli olan, belli istekliler arasından teklif almak suretiyle ihale yapılması usulü olan 13 

üncü maddeye göre, tek teklif olduğu için, Devlet Planlama Teşkilatından görüş alınması 

gerektiğini karara bağlıyor. O sırada, siz, sanıyorum, o dönemde, ya bu karar alınmadan önce ya da 

alındıktan sonra, siz geliyorsunuz. Size sunulan, Genel Müdürlük Makamına diye bir yazı var; 

Çetin Fırat Görevlendirme Komisyonu Başkanı olarak ve burada diyor ki "Yüksek Planlama 

Kurulu kararırım alınmasının gerektiğine oybirliğiyle karar verilmiştir ve durum, gereği için 

bilginize arz edilir." Yani, bu karamı gereği, sizin bilginize arz ediliyor. Siz ise, bilmiyorum, 

bürokraside adettir, gereği yapılır; çünkü, burada, görevlendirmeyi sonuçlandıracak olan, 

görevlendirme komisyonudur kamu adına, idare adına. Siz de, şöyle bir not düşüyorsunuz, tavan, 

verilen teklifte belirtilen yıl olmak şartıyla ihaleye davet edilen 6 grupla, pazarlıkla, yani 14 üncü 

maddeye göre, teklif alınabilecek şekilde YPK'ya müracaat edilmesi uygundur. 6.5.1996 tarihinde, 

bu derkenarla olur veriyorsunuz. 

Şimdi, bir kere, usul nasıl olmalıydı burada? Görevlendirme komisyonunun ara kararı, 

YPK'dan 13 üncü maddeye göre, bu ihalenin sonuçlandırılması için bir görüş alınmasına amirken, 

bunu isterken, siz, tamamen, bunu Devlet Planlamadan devam ettirip cevabını almak için işlemi 

tamamlamak yerine, tamamen usulü değiştirip, diyorsunuz ki, 14 üncü maddeye göre, bu ihalenin 

yeniden ihaleye çıkanlması konusunda, Devlet Planlama Teşkilatına müracaat edilmesi şeklinde 

yeni bir şey açıyorsunuz. 

YAMAN KÖK-Doğru. 

BAŞKAN - Yani, olayı, yeni bir safhaya, bir mecraya getiriyorsunuz. 

Yani, bir anlamda, 13 üncü maddeyle, o güne kadar yapılan işlemleri, görevlendirme 

komisyonunun almış olduğu ara karan da bir kenara bırakıyorsunuz, yeni bir sayfa açıyorsunuz bu 

ihaleyle ilgili, ihalenin usulüyle ilgili -son derece önemli- yeni bir açılımla, 14 üncü maddeyle 

yeniden bu ihalenin yapılmasına dair, Yüksek Planlamadan görüş alınmasını istiyorsunuz. 

YAMAN KÖK-Evet. 

BAŞKAN - Buna niye ihtiyaç duydunuz? Bu bir; bunu çok merak ediyorum. 

İkincisi, 3 nolu, YPK'dan görüş alınmasını isteyen komisyon karan, 7.5.1996 tarihli; ama, 

sizin, demin değindiğim çerçevede, 14 üncü maddeye göre görüş alınmasını isteyen derkenar 

yazınız 6.5.1996 tarihli. Yani, henüz komisyon karan ortada yok; ama, siz, usulü de değiştirip, 14 

üncü maddeye göre yeniden ihale edilmesi için, beşinci ayın 6'sında derkenar veriyorsunuz; oysa, 
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görevlendirme komisyonun karan 5.7.1996 tarihli. Bunu da pek anlayamadım, çözemedim. Ortada, 

YPK'ya, 13 üncü maddeye göre görüş sunulmasını öngören, henüz komisyon kararı yokken, siz, 

olmayan bu komisyon kararına atıf yaparak, diyorsunuz ki, o tekliflerde öngörülen süre tavan 

olmak şartıyla, pazarlık usulüyle yeniden bu ihalenin yapılması için YPK'ya yazılsın diyorsunuz. 

Oysa, henüz, ara karar ortada yok. Bu nasıl oldu; acaba, sözlü bir şeyler mi oldu? 

YAMAN KÖK - Efendim, komisyon başkam, aynı zamanda, Karayolları Genel Müdürü... 

Yani, bizim, aym katta bulunduğumuz, her gün odaya girip çıkan... 

BAŞKAN - Karayolları Genel Müdürü siz değil misiniz efendim? 

YAMAN KÖK - Karayolları Genel Müdür Yardımcısı, ben de Karayolları Genel 

Müdürüyüm o tarihlerde... 

BAŞKAN - Çetin Fırat Bey... 

YAMAN KÖK - Biz, arkadaşlarımızla mutabakata varmadan bir şey yapmayız. Orada -

geçmiş zaman tabiî- muhakkak ki, bu iş olmuyor, biz bunu bu şekilde kabul edemeyiz denildiğinde, 

komisyon olarak, ne yapacağız denildiğinde, biz, devletin daha da fazla zarara girmemesi için, o 35 

yıllık tekliflerini tavan kabul edip, 34 yıllık tekliflerini tavan kabul edip, tekrar, mütehhitlerin, en 

azından o teklifi, birinci teklifi tutturabilmek için ve 3996 sayılı Yasaya uygun bir teklif bulabilmek 

için şey yapıyoruz. Onu söyledik; yani, hem 3996 sayılı Yasaya uygun olsun, krediler için garanti 

istemesin, özsermayesi tam olsun hem de birinci teklifte verilen 34 yıllık süre aşılmasın. 

BAŞKAN - Ama, efendim, henüz, bu görevlendirme komisyonu işin ayrıntısına girmemiş, 

bu teklifi değerlendirmemiş henüz. Değerlendirmeye girebilmek için, 13 üncü maddede belli 

şartların olması lazım. En az üç istekliden teklif alınmasını şart koşuyor. Üç değil de, zorunlu 

hallerde bir istekliden teklif alınması durumu doğarsa, YPK'dan izin alınması lazım diyor. Şimdi, 

burada, bir teklif var; bunun gereğini doğal olarak, sormak lazım, komisyon da zaten öyle diyor, 

tıkanmış bir yerde, ne yapayım demiş. Değerlendirmeye girmiyor, henüz, açıklık nedir, finansman 

paketi nedir, bunlara girmiyor, elini sürmüyor. Değerlendirmeye girmem için, 13 üncü maddeye 

göre, YPK'dan izin almam lazım diyor. Bunun için de, karar alıyor, kararın gereğini yapmak için de 

size gönderiyor; ama, siz, bunu sürdürüp, 13 üncü maddeye göre elde olan tek teklifin 

değerlendirilmesine girilmesi için, uygun olup olmadığı görüşünü yukarıdan sormak yerine, tam 

orada bir kırılma noktası geliyor, diyorsunuz ki, bu olduğu yerde kalsın, biz, 14 üncü maddeye 

göre, bu ihaleyi, yeniden, bu 6 istekli firmadan yeniden teklif almak üzere, pazarlık usulüne 

dönüştürüyorsunuz, ona göre ihaleyi yenileyin diyorsunuz, bunu YPK'ya soralım diyorsunuz. 

YAMAN KÖK - Doğrudur efendim. 
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BAŞKAN - Şimdi, o işlem, kadük, yarım kalıyor. Oysa, bu ihaleyi görevlendirme şeklinde 

sonuçlandıracak olan irade, kayıtsız şartsız komisyon. Burada, sizin de bir iradeniz yok. 

YAMAN KÖK-Doğru. 

BAŞKAN - Hatta, Sayın Bakanın da yok. Sayın Bakanların görevi, komisyonun almış 

olduğu görevlendirme kararını kabul veya reddeder. Asla, onun, bu değerlendirmesine, orada 

uygulayacağı sistemlere, oradaki iradesine, tasarrufuna, tercihlerine, ne sizin ne sayın bakanların 

müdahalesi, mevzuat çerçevesinde .inceleyebildiğim kadariyla yok; ama, burada, zühul eden, 

ortaya çıkan, somutlaşan bir komisyon karan yürütülmüyor, gereği yapılmıyor. Hatta, yürütülmek 

değil, değerlendirmeye girmek için, YPK'nın görüşünü soralım şeklindeki kararının gereği, sizin 

tarafınızdan yapılmamış gibi görünüyor. 

YAMAN KÖK - Ama, YPK'ya sorduk daha sonra. 

BAŞKAN - Ama, 13 üncü maddeye göre değerlendirmeye geçip geçmemeyi 

sormuyorsunuz. Diyorsunuz ki, 14 üncü maddeye göre, yeni, pazarlık usulüyle yeniden çıkacağım, 

buna izin veriyor musunuz diyorsunuz; onlann cevabı çok enteresan, 15 inci maddeye göre, idare, 

teklifin tek olması halinde, bir de tekliflerin uygun olmaması halinde, irade, zaten, resen, bu 

usullerden herhangi birisine müracaat edebilir, burada gayet açık, benim bu konuda bir görüş 

vermeme zaten gerek yok diyor, siz bana bunu niye soruyorsunuz ki diyor. 

YAMAN KÖK-Doğru. 

BAŞKAN - Cevabı da öyle... 

Yani, gereksiz bir şey sormuşsunuz YPK'ya. 15 inci maddedeki koşulların oluştuğuna 

inandığınız anda ki, siz de ona inanmıyorsunuz ki YPK'ya sormuşsunuz. 15 inci madde çok önemli. 

Bir, teklif tek olursa. İki, teklif uygun görülmezse. İstekli çıkmadığı halde ve teklifin uygun 

görülmediği hallerde, idare, aynı yatınm ve hizmetler için bu kararda öngörülen usullere yeniden 

başvurmakta serbestir. Zaten, siz, bu şartlan oluştuğunu düşündüğünüz anda, YPK'ya gitmeksizin, 

usulü değiştirebilirdiniz, aym usulle yeniden ihaleye de çıkabilirdiniz. Bu haklarınız vardı; ama, her 

nedense, komisyon, 13 üncü maddeye göre başlatılan bir işlemin tekemmülü için, değerlendirmeye 

gitmesi için, orada görüş şart, mutlaka, orada o konuyu sormanız lazım. Yani, başka bir usulle 

yeniden yapmayı sormanıza gerek yok. Siz, yapmamz gerekeni yapmamışsınız, yapmamanız 

gereken, sorma anlamında, YPK'ya sormamanız gereken bir konuyu YPK'ya sormuşsunuz. Şimdi, 

bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Burada, sizin inancınıza göre, 15 inci maddedeki, yani şu şart 

mı gerçekleşti? İstekli çıkmadığı veya teklifler uygun görülmediği hallerde... İstekli çıkmış, bir 

teklif var; bu teklifin uygun görülmemesi kriteri henüz ortada yok; çünkü, teklifi daha 

değerlendirmemişsiniz ki, değerlendirmediğiniz bir teklifin uygun olup olmadığını nereden 
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bileceksiniz. Dolayısıyla, 15 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre, usulü değiştirip, pazarlık usulüne 

dönüştürmeniz, sanki bu kurallar manzumesiyle çelişiyor gibi geliyor. Şahsî kanaatim... Biraz 

tereddütteyim, işin içinden pek çıkamadım. Bu konuda yardımcı olursanız. Tabiî* sonra, süreç 

yürüyecek. 

6 firmadan teklif istenmesine rağmen, hiçbirisi vermiyor, birisi veriyor. Yalnız, ENKA bir 

mektup yazıyor, kendi durumunun, gerek dış kredi açısından, finansörler açısından, yasal durumun 

aydınlığa kavuşmadığından dolayı, yeterli teklif verecek hazırlığı yapamadıklanm; ama, bir erteleme 

olması halinde, konuya ilgi duyduklarını, yeniden teklif vereceklerini de ifade ediyor; ama, sadece o 

grup. Diğer gruplardan ses seda yok. 

YAMAN KÖK - IBKO'dan da olması lazım. Yani, ikinci gelenden de olması lazım. 

BAŞKAN - Bilmiyorum, bizim ulaşabildiğimiz bilgilere göre, ENKA'dan var. Bunu, ek şey 

olarak veriyorum. 

YAMAN KÖK - IBKO'dan da bu şekilde bir mektup olması lazım. 

BAŞKAN - 13, 14 ve 15 inci... İstekliler içinde, kapalı teklifle ihalenin bitirilmesi usulü. 14, 

pazarlık usulüyle, bir de 15 inci maddeye göre, bu usullerden herhangi birisine yeniden başvurulma 

konusundaki süreci... 

YAMAN KÖK - Ben Genel Müdür olunca, birçok şikâyetler oldu bu konuda. İşin aslı o. 

Deniliyor ki, buyurun faks, bize sözlü olarak süre uzatımı vereceğiz diye söylendi; ancak, süre 

uzatımı verilmedi, bu da bize zamanında bildirilmedi. Bu şekilde şikâyetler var. 

Siz, gelmişsiniz Genel Müdür olarak oturmuşsunuz, bir sürü şeyler var; bir de, diğerlerinin, 

VİNSAN firmasından da, o zamanlar, geçmişte Karayolları Genel Müdürü olarak çalışmış, 

Karayollarına rahatlıkla girip çıkan başka bir ağabeyimiz de oralarda. Bizim teklifimizin, 35 yıl 

yahut da 34 yıl, iki teklifimiz var, başka türlü bu işler olmaz, bunun muhakkak tasdiki gerekir gibi 

bazı telkinler var. Ayrıca, o çevredeki veyahut da bazı siyasîlerden de telkinler var o zamanlar. Ben 

siyasî konuya girmek istemiyorum. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Biraz daha net... 

YAMAN KÖK - Ben, siyasî konuya girmek istemiyorum... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Burada, gerçekler ortaya çıkmak durumunda... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Süre uzatılmayacağını bildiriyorsunuz iki gün kala... Hiç 

olmazsa, hadi yirmi gün geçmiş, on sekiz gün geçmiş, iki gün- kalmış, süre uzatmayacağınızı 

bildiriyorsunuz. Hiç olmazsa, on gün, beş gün, yani teklif verilebilecek bir süre konulması 

gerekmez miydi? 
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YAMAN KÖK - BKO'dan da mektup vardır, biliyorum. Adamlar, getiriyorlar faksı, işte 

buyurun, sizin Karayollan Genel Müdürlüğünden çekilmiş; bakıyorsunuz faksa, gerçekten bizden 

çekilmiş. Gece, saat 22.32... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Tarih tam hatırınızda değil mi? 

YAMAN KÖK - 14'ünde ihale varsa, ayın 12'sinde, 22.32'de; ama, adam, onu, ayın 

13'üride âlıf faksı.., 1996'dan bahsediyoruz. 

BAŞKAN - 14 Şubat 1996'da birinci ihale yapılıyor. 6 Şubatta ENKA katılamayacağını 

söylüyor, teklif veremeyeceğini suretikatiye de söylüyor. İki gün önce de, şu anda ulaştığımız 

bilgiye göre, Karayollarından bir faksla, firmalara sürenin uzatılmayacağı şeklinde bir bilgi ulaşıyor. 

YAMAN KÖK - İki gün veyahut da bir buçuk gün sayın. Yani, gece veriliyor. 

Böyle bir ortamda, siz, dışarıdan basla var, bir sürü firmalar var; firmanın da, bir kere, 

aslında, herkes biliyor... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Firmalardan da mı baskı var? 

YAMAN KÖK - Firmalardan baskı var demiyorum... Belki yanlış ifade ettim. Firmalar, 

dedikodu yapıyorlar, dedikodu üretiyorlar. Onu belirtmek istiyorum. Yani, biz, burada haksızlığa 

uğratıldık diyorlar. Bunu da, ENKA söylemiyor, genellikle IBKO'dan geldi. Böyle bir durumda, 

açıp açmadıklarını bilmiyorum, arkadaşlarımın ifadesi, kabul edilebilir gibi değil;' Bouygues-

VİNSAN'ın teklifi, kabul edilebilir gibi değil. 

BAŞKAN - Böyle bir karar yok. 

YAMAN KÖK - Arkadaşlarım bana söyledi. 

BAŞKAN - Değerlendirmeye geçmek için, 13 üncü maddenin gereğini yerine getirilerek, 

YPK'dan görüş alınması şeklinde; karar bu. Bunun dışında, arkadaşlarınızla, sözlü görüştükleriniz 

sizin için önemlidir; ama, belgeli, bulgulu şey olmadığı için, bizim için çok fazla... 

YAMAN KÖK - Biz de, bu esnada, rekabet ortamını yaratabilmek için, 34 yıl şeyse, o 

zaman, benim Genel Müdür olarak aklımdan geçen, 34 yıl teklif etmişse, 34 yıl tavan olmak üzere 

diğer firmaları da çağıralım diye düşündük. 34 yıl tavan olsun, en yüksek teklif 34 yıl olacak 

şekilde, madem, diğer firmalar, böyle, dedikodu üretiyorlar, gelsinler, doğru dürüst teklif versinler. 

Daha sonra, tekrar, işte, yetkimiz olmadığını öğrendik. 15 inci maddeye göre de, sizin belirttiğiniz 

gibi, tekrar, normal ihale yaptık. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) -Pardon, bir şey sorabilir miyim, teknik bir soru. 34 yıl 

tavan diyorsunuz da, yani, yıl, tek başına bir kriter mi?.. 

YAMAN KÖK - Kriter değil. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Neden değil?.. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 



- 338 -

YAMAN KÖK - Diğer şartlar uygun olacak... Diğer şartlan uygun olacak... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Şartı koymamışsınız, sadece, 34 yıl şartını koymuşsunuz. 

YAMAN KÖK - Yok, efendim, diğer şartları, yani, teknik yönden yapılabilirliği olacak, 

çevreye uyumlu olacak. Bütün bu şartlar kabul edildikten sonra... 

BAŞKAN - Finansman... 

YAMAN KÖK - Tabiî, finansman konusunda yap-işlet-devrete uygun olacak. Bütün bu 

şartlar... 

BAŞKAN -Ama, o konularda uygun olup olmadığı teklifin değerlendirilme, şartnameye 

göre değerlendirilme açısından, açılmasında ortaya çıkacak; ama, komisyon, henüz, 

' değerlendirmeye... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Soru farklıydı efendim... Bakın, öyle teklif olur ki, bu, 50 

yıla da çıkabilir, daha ekonomik olabilir, öyle teklif olabilir ki, 20 yıla düşer, daha ekonomik olur. 

34 yıl lafi, tek başına bir şey ifade etmez, onu diyorum; yani, 50 yıla da çıkabilir; ama, çok daha 

ekonomik bir teklif olabilir yani... 

YAMAN KÖK - Olabilir, olabilir... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Niye tavan koyuyorsunuz, onu diyorum ben... 

YAMAN KÖK - Efendim, bu, 34 yıl değil. Bunun fizibilitesine göre 25 yılda veyahut da... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - 50 yıla uygun daha ekonomik teklif dahi olabilir. 

BAŞKAN - Efendim, ben, tam olarak sorunun cevabını pek alabilmiş gibi hissetmiyorum 

kendimi. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Tabiî canım, tarihlerle ilgili bir cevap gelmedi. 

BAŞKAN - Bir usul değiştiriyorsunuz, usul değiştirmenize, genel müdür olarak siz karar 

veriyorsunuz. Usul değiştirmenin sorulmasına karar veriyorsunuz. 

YAMAN KÖK - Soruyoruz evet... 

BAŞKAN - Aslında, sormanıza gerek yok. Zaten, onun cevabını veriyorlar, bize sormayın, 

zaten, siz bu konuda yetkilisiniz 15 inci maddeye göre diyorlar. 

Yalnız, komisyonun iradesi yürütülemiyor. Diyor ki komisyon, bunu yukarıya soralım. Tek 

olduğu için, değerlendirmeye girmek için, YPK'ya soralım; çünkü, 13 üncü maddede, tekliflerin tek 

olması halinde veya tek teklif alınması halinde YPK'nın izni alınır diyor. Komisyon, doğal olarak, 

değerlendirmeye, ayrıntılı değerlendirmeye girmeden, diyor ki, YPK'ya sormak üzere karar alıyor. 

Bunun gereği, artık, bu kararın yürütülmesi gerekli değil mi? Yani, bunun gereği yapılır. Yani, 

yukarıya sorulur, işte böyle... O da der ki, tamam, değerlendirin der veya değerlendirmeyin der. 

Mutlaka bir şey söyleyecek. Yani, hiyerarşinin veya usulün böyle devam etmesi gerekmiyor mu? 
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İşte, bu, sizin dediğim, tarihsiz de bu yazı, çok enteresan, bu yazının tarihi yok. Size sunulan 

yazının tarihi yok. Yalnız, sizin derkenarınızın tarihi var ve çok enteresan, size sunulan bu yazıda, 

Çetin Fırat imzalı bu yazının ikinci paragrafında, "komisyonumuz 3.5.1996 tarihinde tekraren 

toplanmış ve verilen teklif sayısının 3'ten az ve 1 adet olmasından dolayı, kararnamenin bazı yatırım 

ve hizmetleri yap-işlet-devret modeli içerisinde yaptırılması hakkında, işte, uygulama kararının 13 

üncü maddesine göre söz konusu teklifin değerlendirilmeye alınabilmesi..." Daha değerlendirmeye 

alınmamış, daha hiçbir şey yapılmamış. İçi açılmamış daha, zarf marf... Sadece dış zarf açılmıştır 

belki. "... alınabilmesi ve uygulama sözleşmelerinin görüşmelerine başlanılabilmesi için Yüksek 

Planlama Kurulu kararının alınmasının gerektiğine oybirliğiyle karar verilmiştir" diyor ve diyor ki, 

bunu 3.5/te aldık diyor; çok enteresandır. Burada, bir, şeylik var, uygunluk var. Siz de, 6.5'te, bu 

olayı, yeni bir zemine kaydıran derkenarınızla sorulmasını ifade ediyorsunuz; ama, çok enteresan, 

3.5'te görüştük, karar aldık diyen komisyon başkanı, artı, 6.5'te siz veriyorsunuz; ama, komisyonun 

karan 5.7 tarihli; yani, bu nasıl oluyor ben anlamıyorum? Yani, komisyon kararı geriden geliyor, 

siz, o karara dayanarak işlem yapıyorsunuz; çok ilginç, yani... 

YAMAN KÖK - Sayın Başkanım, onu, herhalde, Çetin Fırat... 

BAŞKAN - Ve bu yazınız tarihsiz. Bu, bürokrasiye uygun mudur? Böyle bir tarihsiz yazı 

sunulur mu? 

YAMAN KÖK - Şeyse, bir olay olursa, alttaki tarihtir geçerli olan. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Efendim, bir evraka kayıtsız, tarihsiz şey girebilir mi yani... 

BAŞKAN - Sizin derkenarınız var zaten... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Olabilir mi efendim? Kayda şeye girmeden bir evrak işlem 

görebilir mi? Tarih yok, sayı yok... 

BAŞKAN - Yok, zaten bürokrasideki usuller bellidir; onu, biz yeniden yapacak değiliz. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Tabiî, canım... 

BAŞKAN - Burada, evet, sayı ve tarih yok; ama, komisyon başkanı olarak yazıldığı için, 

belki, komisyonun sekreteryası yok, böyle bir şey mi? En azından bir tarihi olmalıydı herhalde diye 

düşünüyorum ve çok enteresan, hayır, komisyon başkam, 3.5.1996'da bu kararı aldık diyor, 

kararının tarihi de 5.7; ondan dört gün sonra; yani, burada, biraz geriden gelmiş kararlar. Öteki 

kararlar biraz önce alınmış. 

YAMAN KÖK - Efendim, bazıları elle yazılıyor, daha sonra daktilo ediliyor. 

BAŞKAN - Yok, hepsi beşinci ayda... 3.5, 6.5, 7.5; ama, yazılı karar ortada yokken, Sayın 

Genel Müdürün, 13 üncü maddeyle ilgili lazimeyi yerine getirilmesi, sürdürülmesi istenilen bir olur 

teklifini, onu yürütmeksizin, onun devamının getirilmeksizin, 14 üncü maddeye göre yeniden 
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ihaleye çıkarılması şeklinde bir irade beyanı ve onun gereğinin yapılması ve onun gereğinin de 

yersiz olduğu şeklinde, DPT'den, YPK'dan cevabı geliyor; yanı, bu kırılmayı anlayamadım. Bu 15 

inci maddedeki şartların yerine gelmesi lazım. Nitekim, Devlet Planlama da, YPK adına bu kararı 

veriyor. Diyor ki, 15'e göre, siz, zaten, buna yetkilisiniz, bana niye soruyorsunuz bunu. 15 inci 

maddedeki şartlar yerine geldiyse, bunu uygulayın, zaten 14'e geçin, yeniden çıkın; ama, siz, 

gelmediği inanandasınız ki, resen onu yapmıyorsunuz, tereddütdesiniz, değerlendirmeye gireyim 

diye olur isteyen komisyon kararını değil, 14'e göre işlem yapmayı bile, tereddütünüzden dolayı, 

yukarıya soruyorsunuz. Yani, burada, 15'in şartlan gerçekleşti mi gerçekten? İstekli çıkmazsa veya 

teklifler uygun görülmezse... Çıktıysa, zaten, niye direkt uygulamadınız da yukarıya sordunuz? 

YAMAN KÖK - Sayın Başkan, bizim, yap-işlet-devrette, 3996'da, en fazla bilgi birikimi 

olan, toplantılara iştirak eden arkadaşımız Çetin Fırat'tır; yani, komisyon başkanıdır. Şimdi, benden 

önce bu teklifin açılıp açılmadığını ben bilmiyorum; ama, ben, bu teklifte, 30 yılla 35 yıl arasında bir 

değer verildiğini biliyorum. Ben, ayın 19'unda gelmişim, 19 Nisanda gelmişim. İhale de birinci ayda 

olmuş. 

BAŞKAN - O bilinebilir, teklif mektubu örneğinde dört kıstas var. 

YAMAN KÖK - Bilinebilir... 

BAŞKAN - Teklif mektubu örneğinde görülüyor efendim ne kadar sürede yapacağı... 

YAMAN KÖK - Biliniyor, şimdi, bir de... 

BAŞKAN - Ama, malî fizibiliteyi göremezsiniz ve diğer aynntıları göremezsiniz, 

görmemeniz lazım. O zaman değerlendirme aşaması başlar. 

YAMAN KÖK - Yok, onlar bilinmiyor; ama, 35 yıl görünüyor, 34 yıl görünüyor; ayrıca, 

bir de, efendim, işte, biz haksızlığa uğradık, süre uzatımı verilmesi gerekirken, süre uzatımı 

verilmedi diye, bir de şey var, söylentiler var veyahut da buyurun, faksınız diyenler var. Faksı 

gösteriyor, gerçekten... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Efendim, o fakslara itibar ettiğinize göre, bu kadar, özür 

diliyorum, hatam olursa, sürçilisan olursa affola, bu kadar, söyleyemiyorum şimdi, yani, gerçekten, 

başı boşluk diyeceğim; ama, diyemiyorum, lisanım müsaade etmiyor, nasıl olabilir böyle bir şey? 

Koskocaman bir tüp geçit yapıyoruz veya köprü yapıyoruz, ihale şartlan var. Biraz önce dediniz 

ki, ihale şartlanna uymuyordu. İhale şartlanna uymamayı kale alıyorsunuz; ama, bir dosya var, 

ihale şartlarını koymuşsunuz ortaya, ama, buna rağmen, öbür firma, doğrudur, yanlıştır, şartları 

uygundur değildir, o ayn. Bir firma vermiş, öbürlerine denmiş ki, süre vermeyeceğim, ki, iki sefer 

uzatılmış, ondan sonra, faks çekmiş, haksızlığa uğradım veya süre uzatımı vermediniz 

gerekçelerinden dolayı, siz, bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz. Özür diliyorum, bunun ne alakası 
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var; yani, ben, o zaman, ben bir şey söyledim diye, öbürü bir şey söyledi diye konuşacaksak, bu 

evrakların hiçbirisine gerek yok o zaman... 

YAMAN KÖK - Faksı çekiyoruz... 

BAŞKAN - Karşılıklı birbirimizi... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır efendim, yani, ama, aynı yere geliyoruz, bakın... 

BAŞKAN - Sorgulama anlamında olmasın da... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sorgulama değil, bakın, ama, gerçek de... 

BAŞKAN - Soru cevap şeklinde götürürsek... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O zaman, kimdi o faksla, sözle o kadar etkili olan onu 

açıklasın Sayın Genel Müdür; yani, faksta veya söylenen... 

BAŞKAN - Tabiî, orada bir ima var. Asıl teklif veren firma kayınldı, onun haberi vardı, 

ötekilerinin son gün haberi oldu; ama, uzatılmayacağını daha önceden biliyordu diye, sanki, o 

teklifi veren firma kayınldı gibi bir ima da var; yani, ben, onu çıkarıyorum; ama, böyle, isterseniz, 

birbirimizi biraz yorucu sorgulama adabı değil de, soru cevap; artık, nasıl uygun görürse öyle 

cevap versin Sayın Genel müdür... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) -Hayır,.yorucu değil... Tabiî ki, mutlaka, estağfurullah, ben 

onu şey yapmadım, istediği gibi cevap verecek tabiî... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) -Faksı çeken genel müdürü de ayrıca dinlememiz lazım 

bana sorarsanız. Niçin beklemiş, o saatte çekilmiş? Onu bir sormamız lazım. Kayırma, buradan da 

anlaşılıyor yani... Bir hava var... 

BAŞKAN - Evet, ama, şu var: Yani, usule göre yönetildiği için, yani, süreyi uzatıp 

uzatmayacağım, idare, muhataplara bildirmek, böyle bir usul yok ki... Uzatacaksa da, 

uzatmayacaksa da bana bir gün önce, üç ay, beş ay önce bildirir diye bir usul yok. İdarenin 

tasarrufundaki bir olay. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - 20 gün önce talep edilmiş, 18 gün geçmiş... 

BAŞKAN- Süre uzatımı değil efendim, tekrar ihaleye çıkılırsa diyor. Süreyi uzatırsanız... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Ben, onu demiyorum. Daha önce, sürenin uzatılması talebi 

var firmalar tarafından, yazılı talepte bulunulmuş.... 

BAŞKAN - Ona uyuluyor efendim. Bu aralıkta yapılacakken şubata erteleniyor. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - İki sefer uzatılmış zaten... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - İki gün kala faks çekiliyor, uzatılmayacağı bildiriliyor. 

BAŞKAN - Lüzumsuz bir faks yani... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır, bir gün öncede uzat demişlerdir; ona cevap vermiştir. 
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BAŞKAN - B u bölümle ilgili sorularınız varsa, yöneltelim. Sonra, ben, ikinci ihaleye 

gelmek istiyorum. 

Buyurun efendim. 

OSMAN FEVZİ ZİHNİOĞLU (Sakarya) - Burada, bir açıklama rica ediyorum. Şimdi, 

-tabiî, o^y, uzun zamandır tartışılan, teknik yönden, siyasî yönden çeşitli konularla gündemi meşgul 

eden ve siyasî bir olay. Şimdi, ben, Sayın Yaman Kök'ün açıklamaları arasında, söylediklerimin 

dışında söylemediklerim ifadesini ve siyasî telkinler olduğu noktasında bir ifadesini önemli buldum. 

Yani, şimdi, komisyonumuz, herhangi bir kişiyi peşinen suçlamak veya aklamak gibi bir gayret 

içerisinde değil, bu olayı, sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarabilmek. Bu noktada, görüştüğümüz, 

dinlediğimiz arkadaşlarımızın, akıllarındaki, kafalarındaki istifhamları veya sahip oldukları bilgileri 

komisyonumuza aktarmış olmalan, bizim de daha sağlıklı karar vermemiz bakımından önemlidir 

diye düşünüyorum, özellikle, siyasî telkinler, bunlar, samimî, masumane, efendim, birer istek midir; 

yoksa, bugün, komisyonun kurulmasına sebep olan birtakım suçlamalara temel teşkil eden istekler 

midir? Ben, bu noktada, eğer uygun bulursanız, Sayın Yaman Kök'ten bir açıklama bekliyorum. 

Yani, daha rahat, daha açık konuşulabileceğini düşünerek; çünkü, siyasî telkinler var sözü, bir 

yerde, bir siyasî kitleyi de, insanları, şahıslan da, isim vermeden töhmet altında bırakmaktır. 

BAŞKAN - Sorunuza ben de katılıyorum. Takdir Sayın Genel Müdürün. 

OSMAN FEVZİ ZİHNİOĞLU (Sakarya) - Burada, bu konuda, açıklıkla... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Zaten, yemin metninde de vardır, Hiçbir şey gizlememek. w 

OSMAN FEVZİ ZİHNİOĞLU (Sakarya) - Yani, yemin metni de açık ve net. Birtakım 

şeyleri ortaya dökebileceğimiz; çünkü, bu bilgilere sahip olmadan, konuşamamak gibi bir şey, tam 

dinlememiş olmamız sonucunu doğuracaktır. Ben, mümkünse, Sayın Yaman Kök'ün bilgilerini bize 

açıklamasında fayda var diye düşünüyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Takdir Sayın Genel Müdürün. 

Buyurun efendim. 

YAMAN KÖK - Efendim, bu işin başlangıcında, bize, Bakanlık da yapmış, aynı zamanda, 

o civarlarda, o çevrenin milletvekili olan, gayet tabiî ki, kendi yöresinin olduğu için, bir an önce 

bunun tasdikinde yarar olduğunu söyledi.. Yani, bizim eski bakanımız, başka, müşteri 

bulamayacağımızı söyledi. Biz de, Karayollarını dedikodu içerisine sokmak istemiyoruz. Onunla 

ilgili dedikodular var. İnşallah yine aynı firma kazanır, biz, yeniden ihaleye çıkaracağız diye 

bildirdik; birisi bu. 
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Aynca, oradaki bazı belediye başkanları da, işte, bir an önce bunun yapılaması gerikiyor, 

çok mağdur durumdayız, işte, bir an önce, bu firma bunu yapar, bir an önce, hızlı bir şekilde 

yapılması gerekli diye bazı ifadeler kullandılar. 

NEVZAT TANER (Kahramanmaraş) - Şimdi, bakan deyince, eski bakanımız, genelde de 

bakanlık herhalde çok sık değişti. Hangi bakan?... 

YAMAN KÖK - 1992'de bu işleri başlatan, 1993'te bu işleri başlatan Sayın Bakan. 

BAŞKAN - Hayırlı bir başlangıç yapmışlar, orada, şahsen, benim bir sıkıntım, sorunum 

yok. Güzel bir başlangıç, yap-işlet-devret, son derece güzel bir model; ama, sonrasında, birinci ve 

ikinci ihale aşamasında yapılan uygulamaların hukuka uygun olmadığı gibi bir iddia var; amacımız 

bunu irdelemek. 

Sayın Genel Müdür, tabiî, ben de usulü çok da fazla açıkçası bilmiyorum, Meclisteki genel 

teamül nedir? Bu görüşmek için çağırılan, bilgisine başvurulan misafirlerimizi birlikte dinleme şansı 

var mı, yok mu? Varsa bile uygun olur mu, olmaz mı? Çünkü, Sayın Bakanımız Cevat Ayhan bey 

teşrif etmişler. Bundan sonrasını nasıl sürdürelim? 

YAMAN KÖK - Bence hiçbir sakıncası yok. 

BAŞKAN - Ya da sizi biraz istirahat ettirsek... 

YAMAN KÖK - Önce ben konuşayım Sayın Cevat Ayhan'ın yanında mümkünse. Sayın 

Cevat Ayhan da dinlesin, bize bakanlık yapmıştır. Siz, uygun görürseniz... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Doğru olmaz, bilmiyorum. 

BAŞKAN -Efendim, usul, tek tek alınıyormuş. O zaman, sizden, bir ara vermek şeklinde 

izin alabilir miyiz efendim? 

YAMAN KÖK - Hayhay efendim hayhay... Ben, şunu da belirteyim. Benim, Sayın 

Bakanıma, ne söylerse, ben, peşinen kabul ediyorum; yani, kendi devresiyle ilgili, bizim 

komisyonumuz veyahut da Karayolları Genel Müdürlüğü hakkında ne söylüyorsa peşinen kabul 

ediyorum. Bunu da, açık seçik söylüyorum. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Sizi 5-10 dakika bir istirahat edin. 

BAŞKAN - Bir yardımcı olur musunuz beyefendiye... 

YAMAN KÖK - Hatta, ben isimleri hatırlamayabilirim, Sayın Bakanım hatırlar. 

Yaman KÖK'ün ifadesine ara verildi. 

4.5.Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Cevat AYHAN'm ifadesine başvuruldu; 

BAŞKAN - öncelikle, hoş geldiniz diyorum, çok teşekkür ediyoruz teşriflerinizden dolayı. 

Malumunuz olduğu üzere, konu, 20 nci Dönemde Parlamentonun gündemine gelmiş, bir 

soruşturma komisyonu kurulmasına karar verilmiş; ancak, seçim önceki dönemde komisyon 
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toplanıp, görev bölümünü dahi yapamadan seçim dönemi yaşanmış. Seçim döneminden sonra da, 

Başkanlık Divanı, Meclis Başkanlık Divam, bu durumdaki tüm soruşturma komisyonlarını tekrar 

değerlendirip, yeniden oluşturup, devam etmesi yönünde bir karar almıştır. Onun çerçevesinde 

komisyonumuz kuruldu. Konu, sizin de malumunuz, 20 nci Dönemde birlikteydik, Körfez Geçişi 

diye adlandırılan projenin ihalesinde, ihale usul ve esaslarına uyulmadığı gerekçesiyle, 

görevlendirme kararı aşamasında görevde bulunan Sayın Bakanımız Yaşar Topçu Beyin, 240 inci 

maddeye aykırı hareket ettiğinden bahisle, bu iddiayla açılmış bir soruşturma bu. Bu çerçevede, o, 

öncesinde ve sonrasında görev almış, gerek değerli bürokratlardan gerek değerli siyasîlerimizden 

görüş alarak konuyu açmaya, giderek muhakemeye doğru götürme şeklinde bir çalışma usulümüz 

var. Bu çerçevede, sizlerin de kıymetli görüşlerine müracaat etmek şeklinde komisyonumuzun bir 

isteği belirdi. Katıldığınız için, tekrar, çok teşekkür ediyorum. 

Sizin bulunduğunuz dönemle, tabiî, bu projeyle ilgili sizin görüşlerinizi öğrenmek istiyoruz. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Efendim, bu proje, sizin de ifade buyurduğunuz gibi, İzmit 

Körfezine bir köprü yapılması, bu köprünün de Anadolu Otoyoluna ve karşı tarafa da, Bursa'ya 

giden, Yalova-Bursa yoluna bağlanmasıydı ve Yalova'dan da Bursa'ya kadar olan kısmı, 

Orhangazi'ye kadar olan kısmın, otoyola inşaasıydı. Takriben 50 kilometrelik bir yoldu, 46-50 

kilometrelik, bağlantılarıyla beraber. 1993'te başlamış benim hatırladığım, ilk defa buraya bir köprü 

yapılması. Daha önce, dosyada tabiî teferruatıyla var, ben, bir teknik teferruata girmeyeceğim. 

Daha önce, uygun teklif alınamamış, tek teklif uygun görülmüş. Onun, Bakanlar Kurulu kararıyla 

bir firmaya verilip verilemeyeceği hususu sorulmuş. Tekrar ihaleye çıkarılma talimatı gelmiş, sonra, 

tekrar ihaleye çıkılmış. Ben, 1 Temmuz 1996'da görev aldığım zaman, proje devam eden bir 

projeydi; ben de, devam edin dedim, şey itibariyle, ihale şeylerine. Tekrar, teklifler alındı. 1996'nın 

zannederim Aralık ayındadır teklifler, dosyada görüleceği üzere. Değerlendirmeye geçildi. Tabiî, üç 

tane firma vardı. Bunlardan bir tanesi, Vinsan dediğimiz, Bouygues-Vinsan Fransız grubunun 

teklifi, öbürü, İBKO şeklinde ifade edilen İspanyol, İngiliz konsorsiyumu, bir üçüncüsü de... 

NEVZAT TANER (Kahramanmaraş) - Tekfen... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Tekfen yerli ortağıdır, ispanyol, İngiliz grubudur. Öbürü de, 

AJTC denen, yine, İngiliz, Japon ve ENKA'nın dahil olduğu bir konsorsiyumdur. Üç grup halinde 

teklif verilmiş. Bu tekliflerin, tabiî, uzun, bunun, malî ve teknik değerlendirme raporu dosyada var. 

40-50 sayfalık bir rapordur, görmüşsünüzdür. O raporda, bu Vinsan'ın iki alternatif teklifi var. Bir 

tanesi tüp geçiştir, öbürü de, eğik gergi halatlı köprüdür. Tüp geçiş, burada, uzun teknik şeyler 

var, vaktinizi almamak için şeyine girmiyorum, yani, tüp geçiş teknik olarak teknik heyet tarafından 
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uygun görülmedi. Uygun görülmeme sebebi, tabiî, bir iki kelimeyle ifade etmek gerekirse, su altı 

yapısı olduğu için inşaatı çok zor ve riskli dendi. İşletmesi riskli dendi. Raporda teferruatı var. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Pardon, o kendi, özür diliyorum, kendi teklifi mi uygun 

görülmedi; yoksa, ihale şartlarına uygun olmadığından dolayı mı? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Teknik yönden uygun görülmedi. Tabiî ki, ihaleler, birkaç 

yönden... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Bir şartname yok muydu efendim bu ihaleye çıkması 

şeyinde?.. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Şartnamede bir tahdit yok. Köprü şeyi var;, yani, tüp 

olmayacak olacak diye bir tahdit yok; yani, herhangi bir tarif yapılmamış. 

BAŞKAN -Tam burada kısa bir açıklama yapabilir misiniz, sözünüzü kesmiş gibi 

olmayayım da, açıklama anlamında; şartname, tamamen, asma köprüye göre hazırlanmış. Teklif 

verme belgeleri çok aynntılı; yani, çok, yalnız, şartnameden sonraki ilk ihale öncesi firmalarla 

yapılan bir toplantıda, firmaların çeşitli sorularına, Karayolları Genel Müdürlüğü cevap vermiş. Bu 

açıklama anlamında cevaplar vermiş. Bunlar da, şartnamenin eki olmak üzere, zeyilname adı verilen 

bir kavram içinde düzenlenmiş, "zeyilname 1" diye şartnamenin eki olarak değerlendirilmiş. Bunu, 

yanılmıyorsam, 35 inci galiba şeyinde, soru cevabında, yani, bu köprü mü düşünülecek sadece, 

yoksa, eğik askılı tüp, yüzer köprü vesaire de yapılabilir mi diye firmalara yöneltilen bir soruya 

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü veya tünel şeklinde sabit bir yapı düşünülecektir diyor. Bu, 

artık, bu şartnamenin içinde tüp... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yasak yok; yani, tüple ilgili... 

BAŞKAN - Tünelin, yani, tüp geçitin de, şartnameye uygun olduğunun kanıtı, o 

zeyilnamedeki o madde. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Evet... 

BAŞKAN - Pardon, sözünüzü kesmiş gibi oldum... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Benim de ifade ettiğim odur yani... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Farklı bir şeyden dolayı sordum. Ben, tabiî, burada... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Tüple ilgili bir yasak ben hatırlamıyorum. 

BAŞKAN - Diğer bütün tekliflerle aynı kıymette, eş değerde bir tekliftir. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Evet, evet... 

Şimdi, tabiî, tüpe teknik heyet, zannederim, müşaverin de raporu var şeyle ilgili, yabancı 

müşavir de olması lazım projede hatırladığım Karayollarının, yani, tüpe; 

1- Deprem bölgesi olması sebebiyle risklidir, fay hattının üzerindedir, 
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2- İşte; demin ifade ettiğim gibi, su altı yapılan ve denizaltı, deniz dibi altı yapıları sebebiyle 

zorludur. İşletmesi risklidir. Bir arıza halinde tüp su dolar diye bu birtakım... Bu, batırma tüp 

dedikleri metoddu. Belli uzunlukta, inşa edip batınyorlar, sonra... Bu tip itirazlar var. Yine, tabiî, 

tüp geçitte, yüzde 2,5 olan meyilleri tutturamıyor, yüzde 4 ve yüzde 6 var, azamî meyiller; çünkü, 

normal şeyden, otoyol seviyesinden denize ineceksiniz, denizin dibinin altına ineceksiniz ve 

gömeceksiniz; yani, orada, meyillerde şartnameyi aşan şeyler var; yüzde 2,5'tur şartnamede 

meyiller, teklif verme şartnamesinde, yüzde 4 ve yüzde 6ya kadar çıkan meyiller var. 

Bir diğer itiraz da, bu deniz trafiği bakımından, o zaman, Gölcük'te donanma şeydi, şimdi, 

nakil şeyi var, yeni bir yaklaşım, depremden sonra; ama, donanmanın yeri olduğu için de, deniz 

trafiği ve denizaltı trafiği bakımından, orada, tabiî, tüpü gömmek için kazacak, gömecek, üstünü de 

yükseltecek; yani, onun deniz trafiğini aksatacağı istikametinde değerlendirmeler var. Bir çok 

husus var yani şeyde... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Siz de aynı görüşteydiniz Sayın Bakanım bu konuda? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Efendim, ben, tabiî, köprücü olmadığım için... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Şunun için soruyorum: Bunlar bilinirken, ihaleden sonra mı 

bunların kötülüğü ortaya çıktı? İhaleden önce bunlar belli değil miydi? İşin içinde olduğunuz için o 

dönemde... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yani, şimdi, tabiî, iş 1993'te başlamış, ben 1996'nın 

temmuzunda devreye girdim; yani, birkaç defa teklif alınmış, görüşme yapılmış, değerlendirme 

yapılmış, ayrıca, tabiî, konunun da uzmanı değilim onu da ifade edeyim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) — Hayır, şimdi, konuyu çok araştırdınız, çok ince bir şekilde, 

haksız olmasın diye uğraştığınız şeklinde bilgilerimiz de var. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Şimdi, tabiî, onu arz edeyim müsaade ederseniz sonunda; 

yani, şimdi, burada, bu itirazlar var şeyle ilgili. Sonunda cevap vereceğim, sorunuz mahfuz yani. 

Tüpe, bu istikamette itirazlar olunca tüp elenmiş teknik heyet tarafından. Yine, o firmanın eğik 

askılı şeyi var, germe halatlı şeyi var, ikinci alternatif olarak. Onda da, seyir trafiği bakımından, 

körfezden asgarî 800 metre ve mümkünse 1000 metre geçiş genişliği isteniyor. 64 metre gabari 

yüksekliğinde, kurtaracak. Bu eğik germe halatlı köprüde 400 metre bunu sağlayabiliyor. Birçok 

ayak deniz içinde, şeye göre, asma köprüye göre; tabiî, bu ayakların deniz içinde olması teknik 

yönden riskli görünüyor. Nedir teknik yönden riskli gördükleri husus: Tabiî, denizde, ayaklan 

korurnak için, gemi çarpmasına karşı tedbirler almanız gerekir. Herhangi bir deniz trafiği 

kazasında. Bu tedbirlerin zorluğu, buna rağmen, yine, çarpmanın olabileceği, çok ayağın olması, 

deprem riski bakımından daha çok bu şey olacağı ihtimali bakımından; yani, denizde çok ayağının 
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olması; bu da riskli göründü. Tabiî, denizde büyük hafriyat yapılacak, bu ayakların olduğu yerlerde 

adacıklar teşekkül edecek, ayakların etrafında koruma adacıkları, dolgu yapacaksınız yani ayağının 

etrafında. Bunu da, denizde akıntıyı engelleyeceğini, körfezin kirlenme, vesaire, çevre bakımından 

birtakım mülahazalar var. Ben teknik... İsterseniz, burada, bakarız tek tek de, değerlendiririz. 

Bunlar var bununla ilgili. 

Bir de, bu firmanın, hatırladığım, finansman talebi var. Bir 300 küsur, 370 milyon dolar 

zannederim şeyde, rakamlarda, finansman talebi var. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Öbürlerinin de finansman talebi, var mı, yok mu efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Onları da söyleyeceğim, arz edeceğim. 

Finansman talebi var bu firmanın; bu noktalar. Bu, İspanyol, İngiliz, Tekfen grubunun, 

onun köprüsü asma köprüdür esas itibariyle. Onun bir finansman riskini idarenin üzerine alması 

talebi var; yani, işin yürüyüşü sırasında, bir finansman riski olursa, bunun için, idarenin bunu 

karşılama taahhüdü var. Zeminde herhangi bir önceden tahmin edilemeyen bir risk çıkması halinde, 

maliyet yönünden, bunu, idarenin üzerine alması talebi var. Onlar, tabiî, o taleplerini, sonra, yanlış 

hatırlamıyorsam, şubat ve mart aylarında ilave bildirimlerle kaldırdıklarını ifade ettiler. 

Bunlar, Tekfen grubunda, benim hatırımda kalanlar bunlar. 

öbür, Enka, İngiliz-Japon grubunda bunların bir ilave finansman talebi yok, benim 

hatırımda kalan, ilave finansman talebi yok. Bunların süresi uzundu; yani, yap-işlet-devret olacağı 

için, çalışma süresi uzundu; ama, teknik yönden en uygun görülen teklif ve tecrübe yönünden de 

uygun görülen, 12 tane köprü yapmış, 1 tanesi Türkiye'de olmak üzere, bu grup, her yerde köprü 

yapmış... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Peki efendim, diğer firmaların bunları yapabilecek özelliklerini 

önceden yeterlik belgesi verilmesi sırasında araştırması yapılmış olmaz mı yani? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Şimdi, tabiî, o safhada bulunmadım; ama, şunu söyleyeyim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - İhaleye katıldıklarına göre ve belge verildiğine göre... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) -Şunu söyleyeyim: Bunlar, tabiî, çok özel yapılar, özel 

projeler; yani, çok tekerrür eden projeler değil; yani, bizde de nihayet üçüncü projedir yapılacak 

olan şey. Dünyada da çok tekerrür eden değil ve çok sayıda firma da yok bu sahada; onu da 

söylemek lazım. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Manş tünelini yaptığını biliyoruz... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) -Evet, Manş Tünelini yapmıştır; doğrudur. Japonya'da bazı 

tüneller yapmış; onlar ifade ediliyor, onlar da var dosyalarda zaten. Vtnsanın da, bu Fransız 
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Benim arz edeceğim bu kadar. Sizin sorularınız varsa, buyurun. 

BAŞKAN - Peki, ben başlayayım. 

Efendim, şimdi, tabiî, devlette, idarede, neyin nasıl yapılacağı kurallara bağlanmış, Bunun 

da yasası, temel 3996 sayılı Yap-İşlet-Devret Yasası diye adlandırılan yasa. Artı, bunun Bakanlar 

Kurulu kararıyla yürürlüğe giren yönetmeliği var, kararnamesi var. Artı, bunlara ilave olarak, belli 

bölümleri bakan onayıyla oluşturulan ilkeler, usul ve esaslar çerçevesinde bir kullar manzumemiz 

var; yani, bunu uygulayacak olanlar, uygulayıcılar, bu kurallar dahilinde bu uygulamayı yapıp, bu 

ihaleyi sonuçlandıracaklar; genel çerçeve bu. 

Şimdi, şartnameye döndüğümüzde, her zaman denir, genelde de böyledir, bu ihalelerinin 

anayasası şartnamelerdir. Şartnamede, değerlendirme bölümü var. Sanıyorum, 1 inci cildin, üçüncü 

bölümü, aynntıya girmeyeyim de. Değerlendirmenin ne şekilde yapılacağı, aslında, burada 

yazılmış. Teklifler alındıktan sonra, değerlendirmenin nasıl yapılacağı ayrıntılı şekilde yazıyor. 

Şimdi, burada, sizin demin işaret ettiğiniz gibi, değerlendirmenin malî, teknik hususlarda 

yapılacağını amir. Ayrıca, değerlendirme kıstasları olarak, yaklaşık 8 kıstas sayılmış. Değerlendirme 

kıstasları bunların olacağını da vurgulamış Ve daha sonra, bunlardan sonra, değerlendirme işleminin 

nasıl yapılacağını düzenlemiş ve orada da diyor ki, idare, Karayolları Genel Müdürlüğü, burada 

idare, değerlendirmeyi ikiye ayırabilir; bir, seçme; iki, müzakere olmak üzere, değerlendirme 

ameliyesini iki aşamaya bölebilir "böler" demiyor "bölebilir" diyor. Şartname böyle; yani, buna 

istekli olan bir firma, bu şartnameyi aldığı zaman, bu olasılığı biliyor. İdare, bunu, mahfuz tutmuş 

kendisine. İdare, bu şartnamede yazılan kurallara ilave olarak, her ne kadar değerlendirme kıstasları 

bunları uygulayacaksa, değerlendirme işlemi yaparken, işlem anlamında, idarenin tesis edeceği 

işlem anlamında ikiye bölebilir. Bunu, kendine saklı, mahfuz tutmuş. Ben, bu koşullarda teklifimi 

hazırlayacağım. Nitekim, daha sonra, demin, bu ihaleye uygulanacak esasları belirleyen çerçevede 

bakan onayı dedik. Bu konuyla ilgili iki tane bakan oııayı var. Bir tanesi, 1347 sayılı, 

yanılmıyorsam. Bir tanesi de, 20.6.1995 tarihli 1674 sayılı bakan onayı. Şimdi, özellikle sonuncu 

bakan onayında, bütün bu safahatı özetledikten sonra, 9 tane şart getirmiş. Bu bakan onayının 

başlığı da -konu başlığı konur ya- İzmit Körfez Geçişi Görevlendirme Usul ve Esasları diyor. Bu 

da, kararnamenin 10 uncu maddesinin gereğidir. Bu usulle belirlemek zorundadır. 

Şimdi, bu 9 maddeyi belirliyor. 9 maddenin içinde de bir 8 inci madde var. İşte, bu 8 inci 

maddede, şartnamede kendine mahfuz tuttuğu, değerlendirmeyi iki aşamaya, iki bacağa ayırırım 

dediği hakkını, bu maddeyle kullanıyor; diyor ki, ben, değerlendirmeyi önce seçerim, sonra 

müzakere ederim. Bunların hep toplamı değerlendirme olarak addedilir. Burada, seçmede, önce, en 

kısa görevlendirme süresini teklif eden firmadan başlamak üzere, 1,2,3,4 diye sıralarım, 1 inciyle 
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müzakereye başlarım. Şayet, anlaşmaya varırsam, uygulama sözleşmeleri vesairelerle ilgili onay için 

YPK'ya gönderirim diyor. Bu sürecin herhangi bir aşamasında anlaşmazlık ölür, tıkanma olursa, 

görüşmeleri orada noktalarım, ikinci firmayı çağırırım, aynı usul onunla devam ederim. Bu, böyle 

devam eder diyor. 8 inci madde bunu almış, usulü koymuş. 

Şimdi, bu sıralama kararım kapsayan, görevlendirme komisyonunun 3 nolu karan var; 

altında sizin de onayınız olan. Bu karara baktığımızda, bu karann girişinde, işte, bu yasayı, 

kararnamedeki ilkeleri ve özellikle de bu bakan onayını vurgu yapıyor; diyor ki -ilginçtir-

"görevlendirmede uygulanacak ihale usul ve esaslan, 20.6.1995 tarihli, 1674 sayılı bakan oluruyla 

görevlendirilecek firma gruplan işte şöyle şöyle saptanmıştır." Yani, bu bakan olurunda belirlenen 

usul ve esaslara göre bu işi ben yapacağım ve onu göre yaptım diyor; bunu buraya vurgulaması 

odur yani; ama, görüyoruz ki, işin safahatına girdiğiniz zaman, demin sizin de işaret ettiğiniz gibi, 

malî, teknik, finansman, yani, biz, hem şartnamede vurgu yapılan, değerlendirmenin şöyle şöyle 

yapılacağını isteklilerin bilgisine sunan anlayışa, çerçeveye hem de bu 8 inci maddedeki bakan 

iradesine aykın bir tutumla, öncelikle en kısa görev süresini veren firmadan başlayıp, bir 

sıralandırma yapıp, müzakereleri başlatmak yerine, tümünü birden değerlendiriyor; malî, teknik, 

bütün kritikler açısından değerlendiriyor. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkan, kaç günde o değerlendirme; o da önemli, yani, 

kaç günde değerlendirdiler? 

BAŞKAN - Süresini bilmiyorum, 30. 4 tarihli bir şey. Bu, bir hafta olur, başlama ve bitişte 

bir tarih yok, 30.4.1997 tarihli. 

Şimdi, 8 inci maddeyle çok net ve bu ihalenin sonuçlandınlmasında, uygulanmasını amir 

olan usul ve esaslar açısından uyulması, dikkat edilmesi ve gereğinin yapılması zarurî olan bu bakan 

onayının 8 inci maddesine uygun bir işlem yapılmadığı kesin; öyle görünüyor. 

Şimdi, bütün bunlara rağmen, bu çizilen çerçeve, uygulamanın yapılmasına amir çerçeveye 

aykın gibi gözüken bu komisyonun çalışmalan, sonunda sizin önünüze geliyor. Mutlaka, siz de, 

kendi ihtiyarlannızla, önceliklerinizle, vicdanî ve başka sorumluluklannızı da dikkate alarak, bunu 

onaylıyorsunuz. Aslında, olayın kurgulanması şeklinde yasal kaynağına gelip, baktığınız zaman, bu, 

bir ara karar adı altında. Bakanın onayım ya da reddini gerektiren irade görevlendirme kararıdır. 

Bu görevlendirme karan değil. Bu görevlendirme müzakelerine başlangıç için firmalar arasındaki 

bir sıralamadır. Sizin onayınıza bile gereksinim yoktur burada. Bu, bir görevlendirme kararı 

değildir. Görevlendirme karannın müzakerelerine başlama sırasıdır. Sizin oradaki imzanızın da 

hukukî bir değeri olduğunu pek düşünmüyorum bu aşamada. Görevlendirme kararını imzalayan 

irade, çünkü, ilgili madde kararnamede, görevlendirme komisyonu karannı ilgili bakan onaylar 
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veya reddeder diyor. Bakan, burada amir. Bakanın sorumluluğu da, sorumsuzluğu da, neyse, öyle 

bir işlemi kabul etme ve reddetmedir. Henüz görevlendirme kararı yok. Bu, bir ara karar verilmiş. 

Bu sıralamayla görüşmeye başlayalım, buna göre görevlendirmeyi sonuçlandıralım diyen bu ara 

karara sizin onay vermenizin pek de o tarife uygun bir irade gibi olmadığını düşünüyorum şahsen; 

ama, buna rağmen, siz -idarede esastır, bu onay, bir yerde sizin onayınız oluyor- bu 8 inci maddeye 

uygun işlem tesis ettirilmediği şeklinde bir kanaate, bir tereddüte hiç düştünüz mü veya o şekilde 

bir soru yöneltme, bir müzakere yapma komisyon üyeleri veya genel müdürle; böyle bir ihtiyaç 

duydunuz ve bunu yaptınız mı; onu öğrenmek istiyorum. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Teşekkür ederim. 

Böyle bir meseleyi konuşmadık, yani, 8 inci maddeyle ilgili. En kısa olandan başlayalım mı 

başlamayalım mı diye bir şey gelmedi önüme. Benim önüme gelen bu rapordur. Ben, rapor 

üzerinde sadece şunları söyledim arkadaşlara, şimdi, geriye dönüp baktığım zaman; bu, bir 

görüşme sıralamasıdır; görüşeceksiniz, tabiî, burada, en kısa süreye doğru pazarlıklarda bunu 

dikkate alın; yani, bir geçiş ücretlerinde de en düşüğe inecek şekilde dikkate alın. Pazarlık 

safhasıdır bu, bağlı değilsiniz, şerbetçe görüşün, tekrar tekrar görüşün; ama, süre bakımından en 

kısa, fiyat bakımından da en düşük şartlan temin etmeye çalışın. Benim söyledim budur. 

Tabiî, o 8 inci maddeyle ilgili de, şahsî fikrim olarak şunu ifade etmek isterim; yani, o, bir 

bakan olurudur, 8 inci madde bakan karandır; ama, teknik ve finansman yönünden yetersizse, süre 

kısa da olsa... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Efendim, o belli değil ki, Sayın Bakanım, özür dilerim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - O bir şey ifade etmez. Bir bakan oluruyla koyulan bir şeyi, 

diğer bakan değiştirir; yani, bir başka bakan onayıyla kalkar o, değişir; yani, söylemek istediğim de 

budur. Burada, bizim aradığımız şey, teknik yönden ve malî yönden en uygun olan projeyi 

gerçekleştirmektir. Tabiî, siz, şimdi, teknisyen olarak söylüyorum, süresi çok kısa bir başka proje 

daha var; ama, dediğim gibi, meyilleri uygun değil, yani, tırmanma bakımından yüzde 2,5 

demişsiniz, yüzde 6 demiş; siz, 120 kilometre geçiş demişsiniz; o, 80 kilometre demiş; yani, hız 

tahdidi koymuş köprüden geçerken. Bunlar, tabiî, sizin müzakerelerde değiştirebileceğiniz hususlar 

değil. Köprünün genişliğini, mesela, bir teklifte de 2 çarpı 3 vermiş "ben sonra genişleteceğim" 

diyor ve istenilen genişlikte değil, 3,75 şerit genişliği, 3,5 yapmış şerit genişliğini; yani, daha başka 

şeyler de var tabiî, teknik şeyler var; yani, bu teknik doneleri, sizin, müzakerelerde değiştirme 

şansınız yok. Bunlar, çünkü, üç beş ayda oturulup, hazırlanıyor, etüt yapılıyor, bir sürü, 

yüzbinlerce dolara mal olan bir mühendislik çalışmasıyla teklif haline geliyor o noktada; yani, ona 

göre size tekrar maliyet pazarlıkları getirmesi mümkün değil; ancak, yapabileceğiniz, ihale süresini 
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uzatırsınız, tekrar teklif getirin, altı ay sonra diye bir daha şeye girersiniz; ama, fiyat müzakere 

sırasında değişir, süre de müzakere değişir. Niye, süre ve fiyat, bu işi yapacak olan firmanın ne 

kadar para kazanacağına bağlıdır. Ben der, bu yatırımdan yüzde 10 alacağım, süreyi ona göre tutar, 

fiyatı ona göre tutar; yüzde 15 alacağım, ona göre tutar, yüzde 8 alacağım, ona göre; çünkü, 

burada bir avantajı da şudur şeyin, size bir süre veriyor, fiyat veriyor. O süre içinde trafik daha 

artarsa, ekonomik gelişme o bölgedeki ülke şartlarında ve bölge şartlarında, o, onun ilave menfaati 

oluyor. Nitekim, bir tanesinin teklifinde de, artan trafik gelirlerinden belli bir miktar da Hâzineye 

ödeme de vardır şeye bakarsanız. Ben, tabiî, üç sene geride kaldığı için, fazla teknik detaylara 

inmiyorum. Yani, müzakereye, onun için, kanaatimce, teknik ve malî bakımdan, yapılabilirlik 

bakımından en uygunundan başlamakta fayda var. Burada şu sorulabilir; peki, müzakerelerin 

sonunda, siz, süre olarak, fiyat olarak asgarîye indirip de mi bağladınız, indirmeden mi bağladınız? 

İşte, bu, müzakere safhasında elde edilebilecek olan bir neticedir. İyi pazarlık edersiniz, iyi 

müzakere edersiniz, şartlan idarenin daha lehine getirirsiniz ve asgarî süre ve asgarî fiyata da 

indirebilirsiniz. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O getirilmiştir midir efendim, o dediğiniz şartlar • oluşmuş 

mudur? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Benden sonraki dönemi bilmiyorum. Ben ayrıldıktan sonra 

müzakereler yapılıp, iş bağlandığı için, bilgim yok. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O zaman, kanaatinizi sormak istiyorum; çünkü, çok önemli 

olarak dediniz ki, malî durumun, teknik durumun, hepsinin değerlendirilmesi lazım. Aslında, tabiî 

ki, her şeye rağmen, bir madde varsa, sizden önceki de bakandır, onun da 8 inci maddeye uyması 

lazımdır bana göre. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - O, uyar der, ben de uyulmayacak derim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ondan sonra, senin şartların uygun değil deyip, ikinciyle 

görüşülebilir. Ama, peki, siz dediniz ki, şunlara şunlara uyulması lazım. Peki, bu şartların uyulması 

gerektiği kanaatine varılan diğer firma, sonradan, biz onu da biliyoruz, sizin kanaatinizi soruyorum, 

orada malî olarak şu var, bir sürü isteklerde bulunmuş, ihaleyi iki kısma ayırmış ve bugün de 

imzalanmaz duruma gelmiş. O zaman, acaba, oradaki teknik heyet, bu değerlendirmede, bu firmayı 

birinci sıraya getirirken, büyük bir yanlışlık mı yapmış acaba ki, bugün hiçbir şey oluşmamış, 

olamaz duruma gelmiş? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - O, benden sonraki durumdur. İhaleyi iki kısma ayırdığından, 

şartlarından bilgim yok. 
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MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yani, teknik olayların önemli olduğunu söylüyorsunuz, ben de 

katılıyorum; doğrudur; ama, oluşmamış. Demek ki, bir yanlış seçim olmuş. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Zaten mesele Danıştaydadır. Bendeki en son bilgi. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Sayın Bakanım, tabiî, bu, olurdur dediniz, sizinki de 

neticede bir olur. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Evet, tabiî, o da bir olur. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Ama, neticede, devlette devamlılık esastır. Bir esas üzerine, 

süreler üzerine devam ediliyor. Varsayalım ki, sizin bu sıralamanız, olurunuz olan bu sıralamanız, 

bir sonraki bakan tarafından değiştirilerek hareket edilseydi, bu sefer de farklı suçlamalar olacaktı. 

Şimdi, burada, benim söylömek istidiğim, sormak istediğim şey şu: Bu 8 inci maddeye, 

bugün zaten isnat edilen, getirilen nokta da orası, buna uygun bir sıralama yapılmış olsaydı, belki 

bugün bir arkadaşımız veya bir parlamenterimiz veya bir bakanımız suçlanma durumunda 

olmayacaktı; işin özü buraya geliyor. Mutlaka ki, teknik değerlendirme, şartlar, süre, hepsini 

komplike düşünmek lazım. Bunlar doğrudur uygulamada; ama, burada belli esaslar tayin edildiği 

için, bugün suç isnat edilen veya işte, kamuoyunda ciddî olarak, üzerinde spekülasyon yapılan 

konuyu yaşıyoruz, maalesef yaşıyoruz. 

Şimdi, benim burada sormak istediğim şey şu: Mesela, burada bir süre şeyi konulmuş. Bu 

süreye göre bir sıralama yapılsaydı. Bu, sizin ifade buyurduğunuz ve detaylı olarak da bizim de 

okumaya çalıştığımız konular, ben katılıyorum şahsen; ama, birinci süreyi az veren, bugün, işte, 

özellikle kamuoyunu meşgul eden bu firma. Tamam, süre olarak, siz, süreyi çok kısa vermişsiniz; 

ama, şu şu şartlardan dolayı sizinle görüşme imkânımız yok veya bunlar bizim teknik şartlarımıza, 

işte, olayın ekonomik yönü, işte, Türkiye'de ilk defa uygulanabilir, uygulanmasından dolayı 

şüpheler, deprem bölgesi, çevre olayi; denizdeki ulaşım; bunların hepsi doğrudur. Yani, bu 

şartlarda görüşüldüğü zaman, en azından, o da ikna olmaz mıydı? 

Mesela, demin "diğerleriyle de görüşebilirdim" dediniz. Öyle bir ifadeniz oldu; yani, bu 

sıralamaya göre, birinci... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Burada görüşen ben değilim tabiî, komisyon görüşüyor. 

Bana hepsi geldi firmaların, zaman zaman ziyaret etti. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Hayır siz değilsiniz de, o günkü sorumluluğunuz içerisinde 

bunu siz de yapmış olabilirdiniz. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Dediğiniz gibi de başlanabilirdi, olabilirdi. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Benim sormak istediğim; o daha önceki olurdan hareket 

edilseydi, daha uygun olmaz mıydı diye sormak istiyorum. Bu 8 inci maddeye göre veya bir de, 
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şunu, özür dilerim, o Sayın Bakamn, Erman Şahin Beyin döneminde alınan olurdan sizin haberiniz 

var mıydı; yani, o konuda size bir bilgi arz edilmiş miydi, bu da biraz önemli? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Tabiî, ihaleyle ilgili evraklara o zaman baktık; ama, bu, 

üzerinde durduğumuz, dikkatimizi çeken bir nokta olmadı; onu ifade edeyim; ama, değişik bir 

sıralamadan başlayabilirsiniz; fakat, benim ifade ettiğim teknik heyet, yani, en uygun teknik ve 

finansman yönünden budur deyince, yani, en yalan buna hissediyor kendisini, çözersem bununla 

devam edeyim diyor. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Kaç günde getirdiler efendim, o şeyi ihaleden sonra size; yani, 

Enka ile; yani, mecburen söylüyoruz isim olarak. 

CEVAT , AYHAN (Sakarya) - 96'nın sonunda, aralıkta -zannederim, dosyada vardır 

burada- teklifler alındı; bana aşağı yukarı gelişi, olurla geldi, nisan ayında diyeyim ben. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yani, üç dört ay sonra gelindi. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Evet, üç dört ay sonra geldi. Değerlendirme safhası o ara. O 

arada, tabiî, firmalar birbirlerinin fiyatlarını öğreniyorlar, tekliflerini, sürelerini öğreniyorlar. O 

diyor ki "ben şu kadar indirdim" o diyor ki "ben şu kadar indirdim." Arada, dosyada bunlar da var. 

Diyor ki, mesela, ben para istemiyorum, garanti istemiyorum. Bu da, tabiî, heyette tereddüt 

doğuruyor; yani, böyle hesap edilmemiş birtakım ilave taahhütler, acaba ne kadar gerçekçidir? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Peki, şartnamelerde hiçbir garantinin verilemeyeceği, hiçbir 

paranın verilemeyeceği... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - O, açık seçik; yani "idare, bir kuruş para veremez" denmiş. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O zaman, bunun tartışmasına veya o şöyle demesine... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - "İdare bir kuruş para vermeyecek" denmiş. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Tabiî, o şartlar konmuş zaten; yani, hiçbir şekilde garanti 

verilmez, para verilmez. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ama, firmalar bunu.istiyor. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Enka'da istemiş efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Aslında, para imkanımız olsa, ben, zaman zaman durdum 

bunun üzerinde. Yahu dedim, biz, bu parayı verebilsek; ama, hakikaten, para verme imkânı da yok 

Türkiye'nin; yani, bu şekilde, 3-500 milyon dolar bir projeye ayırıp, nakit olarak, al bunu kullan 

diyecek gücümüz de yok; ö zaman da yok, bugün de yok takdir edersiniz. Onun için, burada 

aradığımız, yani, sıfir para cebimizden çıksın, köprü yapılsın, üzerinden geçelim. 

BAŞKAN - Doğru.;. Rekabetçi bir ortamda tabiî. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Rekabetçi bir ortamda tabiî. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 511) 
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BAŞKAN - Şimdi, efendim, yine, ben, o bakan olayına geleceğim. Sizden önce 

20.6.1995'te Sayın Erman Şahin onayıyla oluşturulan bakan onayı... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - 95te... 

BAŞKAN - 9 maddeyi kapsayan bu bakan onayının, aşağı yukarı 8 maddesi uygulanmış, 

bir tek 8 inci maddesi uygulanmamış. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - En düşük süre verenle... 

BAŞKAN - Şimdi, bu bakan onayı ya vardır ya yoktur. Bunun içindeki maddeler birbirine 

eşit kuvvettedir; yani, hukuk şeyi olarak öyle değil mi? 1 inci maddenin ne kadar yaptırım gücü 

varsa, 1 inci, 2 inci, 3 üncü, 8 inci madde de bir bütündür ya da tümden uygulamazsınız ya da 

hepsini uygularsanız uygulandığınız zaman. Yani, bu 8 inci maddenin özellikle buradan 

uygulanmaması, diğerlerinin uygulanması bir eksiklik gibi görünmüyor mu uygulamada? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Şimdi, tabiî, burada bir kasıt görmüyorum ben de; yani, şu 

soruyu sorabilirsiniz; teknik heyet, tüpe teknik güven duymadı. Sizin güven duymamanız yeterli 

değildir, başka yerlerden güven teyidi arayalım da diyebilirsiniz. Bunu biz de konuştuk zaman 

zaman arkadaşlarla. Dedim, falan üniversiteden isterseniz köprücü, yurt dışından, yurt içinden 

başka... Yok efendim dedi arkadaşlar. Bizim yabancı müşavirimiz de var, şeyimiz de var, 

konuşuyoruz bu konulan. Ben de, tabiî, köprücü de değilim kendim; yani, köprü işini en iyi falanca 

bilir, gel Ahmet fikrini söyle diyecek bir şey de yok. Nihayet, en tecrübeli ekip de bu, bu konuda. 

Bir de, tabiî, bu işleri, bunun için değil; ama, genelini söyleyeyim, ilk defa bu işleri 

yapıyoruz. Hele hele yap-işlet-devrete 94'ten sonra girdik biz; yani, 90'lı yıllarda girdik. 

Tecrübemiz olmayan bir saha; yani, birtakım tabiî usulî eksiklikler de olabilir, bir şey demiyorum; 

yani, o zaman da, bu zaman da. Bu işi üç defa beş defa yapmış şeyimiz yok. Bunu enerji 

ihalelerinde de görüyoruz, fıyatlandırmalarında görüyoruz, kilovatsaat fiyatlarında görüyoruz; yani, 

burada bir kasıt da aramak şey değil. Yani, bu bir tecrübe edinmenin maliyetidir. Bunu da dikkate 

almak lazım. Ben, teknisyen arkadaşlar yanlış yaptı demiyorum; ama, bütün iyi niyetiyle, 

bilgileriyle yaklaşabildikleri hudut budur, gelebildikleri hudut budur. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkanım, çok önemli bir şey arz etmek istiyorum. 

Burada, benim elimde belge de var; tüp geçitin, batık tünelin, askılı köprünün, çok uzun geçişlerin 

teknik olarak sakıncalı olmadığı, nitelikli projeler olduğu, ayrıca -o kısmı atlıyorum- tüp geçişle 

ilgil Kara Yollan1 Genel Müdürünün asılsız iddiaları mahkemeler aracılığıyla Türkiye'den Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi 
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ve Amerika Birleşik Devletlerinden Dekster Üniversitesi olmak üzere, dört ayrı 

üniversiteye mensup bilim adamları tarafından verilen bilirkişi raporuyla çürütülmüştür. Yani, 

tüpgeçitin sakıncalı olduğu, şeylerde çürütülmüş. 

Biraz önce de- bir konuyla birleştirdim, şunu söylemek istiyorum: Demek ki, 

değerlendirmelerde, malî, şu bu olmadan, neticeye gidilmeden, aslında, tabiî ki faildi konum, siz o 

dönemde yoktunuz; ama, neticeye gidilmediğine göre, onlar da para istediğine göre, teknik olarak 

oluşmadığına göre, onların değerlendirmesi de doğru olmamış. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Tüpgeçit, batık tüp, faritazi bir fikir değil, uygunlanmış proje 

bunlar. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Dört üniversitenin... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Japonya'da var, Avrupa'da var, Manş Tünelinde var, birçok 

yerde var. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O firma, VİNSAN üstelik Manş'ta yapan... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - VİNSAN ve onun bir konsorsiyum ortakları vardır. Yani, o 

projelerde çalışan. Bouygues'le beraber çalışan, başka bir grup daha var bu tüpgeçitte, birkaç 

otorite var o sahada. Bouygues'te Manş Tünelinde çalışan gruplardan biri. 

Yani, fantazi bir fikir değil bu, uygulanmış teknik projelerdir; ama, Körfez şartlarında 

teknik heyet bunu uygun görmüyor, deprem şartlanndan uygun görmüyor; hem inşa bakımından 

riski ve zorluğu, bir de işletme bakımından zorluğu dikkate alıyor. Yani, teknik heyetin yaklaşımı 

bu. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O teknik heyet, bu üniversitelerdekilerin hepsinden daha 

üstün müdür acaba? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Size söyleyeyim. Bu işler müzakere edildiği zaman, 1996, 

1997 yılları idi. Bu depremi görmüş olsaydık, çok daha tüpgeçit zor düşünülürdü. Bunu ifade 

edeyim. Bu da, psikolojik tarafıdır. Yani, mühendis de olsa, şey de olsa, bazı şeylerde, görgüleriyle, 

yaşadıklarıyla beraber karar veriyor. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Asma köprünün ayağını deprem vurmaz mı efendim? 

Sizi biliyoruz, bundan sonra da öyle olacaksınız, gerçekten, dürüstsünüz, konuşmalarınızı 

da dinliyoruz. Peki, burada, tüpgeçiti kötülemek gibi olmasın, şahsınıza demiyorum, zaten 

raporların hepsinde de var; bunlar, burasının birinci derece deprem bölgesi olduğunu bilerek rapor 

vermişlerdir. Deprem, tüpü vuruyorsa, belki- o esneklikten dolayı avantaj sağlayacak depremde. 

Ben de mühendisim, ben de İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. 25 yılını bu işe vermiş 

adamım. Özür diliyorum. Köprünün ayağı belki daha çok zarar görecek; çünkü, deprem vurduğu 
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zaman, sadece denizin içini vurmayacak ki, yollan gördük, kaymış, yarıklar vardı yollarımızda. O 

zaman, karayolu yapmayalım, uzay yolu yapalım. Asma köprüye, gelir uçak çarpar. Deniz altında, 

nasıl tüpe çarpacaksai uçak da gelir, kuş da gelir, köprüye çarpar. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ben inşaatçı değilim de... 

BAŞKAN - Bu sorular ve cevaplar, olabildiğince kısa, kısa geçersek, bir değerli 

misafirimizi de bekletiyoruz, vakit ilerliyor. Daha, benim de sorulanm var. 

Buyurun. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ben, inşaat mühendisi değilim, makineciyim; ama, tabiî, 

deprem -Allah korusun- halinde, tüpün çatlayıp yanlmasının doğuracağı felaket, 2 kilometre 

boyunda, köprünün bir ayağımn depremde veya iki ayağının şey olması halinde, askılı bir köprüde, 

felaket bakımından farklı netice doğurur. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Köprü komple düşmez mi? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yani, bütün ayaklan birden düşerse, düşer. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yeni karar verilen, iki ayaklı... Boğaz Köprüsünde iki ayak 

var... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Tüpün bir noktası yırtıldığı zaman, 2 kilometrenin içi, 

yüksek tazikli sulayla... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Bakanım, çok ayaklı da avantaj var; çok ayaklı da hepsi 

gitmez; ama, iki ayakta, birisi giderse, köprünün tamamı gider. 

BAŞKAN - Sayın Pamukçu'nun sorusu var efendim. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - 1995 yılındaki bakan oluruyla ilgili, 8 inci maddeyle ilgili 

özellikle, bir şey söylemek istiyorum. 

Böyle bir sıralama şartı getirilmesi, hem teknik yönden hem ihale şartnamesi yönünden bir 

eksiklik değil midir? Yanlışlık değil midir? Yani, bir firma çıkar, der ki, ben, 25 sene teklif 

ediyorum, b*ir başka firma da, 30 sene teklif ediyorum; ama, bunun 15 senesindeki gelirinin yarısını 

devlete vereceğim der. Süreye baktığınız zaman, 30 sene, 25 seneden büyük gözükür; ama, oturup, 

hesaba kitaba döktüğünüz zaman, devletin oradaki avantajı daha fazla olur. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - 25 sene teklif edene verin demiyor; ama... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Sadece süre dediğiniz zaman, sıralamayı süreye göre 

yaptığınız zaman, bu hataya düşmüş olma ihtimali var. Dolayısıyla, böyle bir kriter getirilmesi 

yanlış. O gün, 1995 yılında, o oluru hazırlayan teknik heyet, tabiî bakanın kendisi hazırlamadı, 

alttaki birtakım bürokratlar hazırladı. O bürokratların, bu konuda dikkatli olması gerekmez miydi. 
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CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bir cümleyle şunu söyleyeyim: Burada, benim, arkadaşlara 

şeyim o oldu; şunu dikkate alın dedim. Nakit akımını dikkate alm; yani böyle bir projede. Böyle bir 

projede, biri 25 yıldır, biri 30 yıldır, biri 20 yıldır; ama, biri, gelirinden yüzde 30'u size ödeyecektir 

veya artan araç sayısından size bir dönüş yapacaktır. Bütün bu gelirleri, bugüne taşıyıp, analiz 

yönünden, bugünkü present value dediğimiz, mevcut değerine bakıp,, gelir bakımından maksimum 

olam tercih etmek esas olması lazım. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, izin verirseniz, ben de sorayım. 

Bakan onayı, uygundur, değildir; yansı uygulanır, yansı uygulanmaz, böyle bir şey mümkün 

değil; bir bütündür, bir otoritedir kamu adına bir otoritedir. Hepsi, aynı, eşdeğer ağırlıktadır ve 

buna göre uygulamanın yapılmasına amirdir diye düşünüyorum şahsen. 

Bakan onayı nereden çıkıyor; bakan onayının kaynağı kararnamedir. Kararnamenin 10 uncu 

maddesi "görevlendirme komisyonu -başlığı altında- görevlendirmeyi yapacak idarenin birinci 

derece ita amirinin onayıyla, görevlendirme komisyonu teşkil edilir." Daha sonra "komisyonun 

kuruluş ve çalışma usulleri, idarece düzenlenir." Komisyon çalışırken, hangi usullere göre 

çalışacağını idare tespit eder diyor. İşte, buradaki idare de, bakan onayı, en üst şeyi bakan. O 

zaman, işte, bu 10 uncu maddedeki, bu lazımeyi yerine getiriyor bakan onayı. Artık, bunu, kuvveti 

açısından, dayanağı, zemini açısından tartışmanın çok fazla şeyi olduğunu sanmıyorum. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Dayanağı açısından sormuyorum. Yani, süre olarak, oraya 

şart konulması yanlış, onu diyorum. 

BAŞKAN-Olabilir... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın milletvekilim, nereden başlayacaksınız görüşmeye, onun 

için konulmuş o şart, ona verin demiyor ki... 

BAŞKAN - Sayın Örs, bir dakika... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - İdarenin avantajı diye koyarsın oraya... Detaya girmeye 

gerek yok ki... 

BAŞKAN - Sayın Örs... Bir dakika... 

Bizim önümüzde, kılavuzumuz, mevzuattır, kurallardır. Yani, idarenin ajanları, bu kuralları 

uygulayarak işlem tesis edecek. Bu kuralları görmezden gelerek, bu kurallara yer yer aykırılık 

teşkil ettiği izlenimi veren bir işlem tesis ederse, o olmaz. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Keyfî olmaz... Kuralı değiştirir, devam eder. 

BAŞKAN - Keyfîlik anlamında söylemiyorum. 

Onun için, bir an buraya dikkat çekmek istedim. 
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10 uncu madde çok açık. Görevlendirme komisyonunun birinci derece ita amiri tarafından 

oluşturulacağını ve komisyonun kuruluş ve çalışma usullerinin idarece düzenleneceğine amir. İşte, 

bu usulleri, bununla belirlemiş, daha sonra da bunun hemen akabinde, komisyon teşkiliyle ilgili bir 

onay daha var. Demek ki, bunlar, bizim bu ihaleyi sonuçlandırmada uyacağımız temel kurallar. 

burada, dolayısıyla, 8 inci maddenin de, uygulanacağını kabul etmek lazım. İşlemin, 8 inci maddeye 

göre tesis edileceğini kabul etmek gerekir. Bunu, burada bırakıyorum. 

Sizin dönemizde, 19.11.1996 tarihinde, sizin görevlde olduğunuz dönemde, ihaleye aşağı 

yukarı bir aydan kısa bir zaman kala, Yaman Kök imzalı bir yazı çıkıyor ve firmalara hitaben, davet 

mektubunun bir ilavesi olarak gönderiliyor. Burada, şartnamede YPK kararında otoyol olarak 

geçen, arada parantez içerisinde, Körfez geçişi dahil diye geçen, bir bütünlük arz eden ihale, 

parçalara bölünüyor. Böyle ihale etmişsiniz, önseçime böyle çıkmışsınız. Daha sonra, şartnameyi 

buna göre hazırlamışsınız, bir bütünlük, malî tablosunu buna göre yapacak, teknik analizini buna 

göre yapacak ve gelip, şeye girecek. Burada, parçalara bölünmüş. Üç alternatif var; birinci 

alternatif, işin tamamı için teklif verebilirsiniz ki, bütün altyapı buna göredir; sonra, kuzey yolu, yani 

TEM dediğimiz yolla, oradaki yol dahil, Körfez geçişi dahil, bir alternatif olarak verebilirsiniz; bir 

de, otoyol, yanılmıyorsam, Yalova, kavşak hariç, kavşağın güneyinde kalan işlerin tamamı için 

teklif deniliyor. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yani, Orhangazi'ye kadar olan... 

BAŞKAN-Evet. 

Üçe bölmüşsünüz. Buna niye ihtiyaç duydunuz? Şartnamenizi, o güne kadar olan altyapıyı, 

bir de önseçim ve daha sonra istekli olan firmaların dışında, şayet parçalı girseydi, çok daha iyi 

teklif verebilecek, piyasada içeride ve dışarıda, firmaların olduğunu da düşünürseniz, biraz işin 

altyapısıyla da çelişiyor gibi, Buna niye ihtiyaç duydunuz? Önce, bunu almak istiyorum. Sizin 

bilginiz dahilinde mi, yoksa Genel Müdürlük resen mi yapmış? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ben hatırlamıyorum, benim imzamdan geçen bir şey 

olmaması lazım. 

BAŞKAN - Sizin değil, Yaman Kök olarak... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) -Genel Müdür arkadaş yapmış da... 

BAŞKAN - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı antentli. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Genel Müdürlük kendi içinde yapmış olabilir işlemi. Yani, 

bana geldiğini hatırlamıyorum da şu olabilir. 

BAŞKAN - Bu konuda, istekliler, acaba, bir soru mu sordular. 
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CEVAT AYHAN (Sakarya) - Onları hiç bilmiyorum. O görüşmelerde ben olmadığım için, 

bana gelen firmalar, belki birer defa, ikişer defa gelmişlerdir, nezaket' ziyareti... Birinde Şarık Bey 

geldi... 

BAŞKAN - Bu, sizin bilginiz dışında. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) -Yani, hatırlamıyorum. 

Bununla ilgili bir cümle ifade edeyim. Yalova ile Orhangazi arasında, duble yol yapıldı, yani 

2x2 yol yapıldı. Trafik, orada rahatlatıldı. Otoyollar, yap-işlette cazip değil firmalar için, gelir 

bakımından kurtarmıyor. Bizim hükümetimiz zamanında, diğer hükümetler zamanında, istedik ki, 

Ankara-Adana'yı yap-işletle verelim, devreti de bırakalım, yap-işletle verelim... Müşteri yok. Bursa 

çevre yolunu verelim, İstanbul-Bursa-İzmir... Müşteri yok. Hatta, şunu teklif ettik bazılarına, 

Edirne-İstanbul-Ankara mevcut işletmeyi size verelim, geliri sizin olsun, siz, bunu Ankara'dan 

Adana'ya uzatın, konuşalım, bunun gelirini sizin gelir hanenize yazacağız, yapacağınız şey de 

budur, Ankara-Adana arası veya aynı şey, İstanbul-İzmir arası, Bursa üzerinden; hiçbir firma buna 

girmiyor. Cazip değil gelir bakımından. 

Burada, 40 kilometrelik Orhangazi bağlantısı, trafik bakımından rahatlamış. Yani, biz, 

köprüyü geçelim, Yalova'da işi bırakalım, yol var ondan sonra muntazam ki dört şeritli yol var diye 

düşünmüş olabilir Karayolları. Yani, bunun manası nedir; bunun manası, o zaman, daha kısa süre, 

daha düşük geçiş ücreti demek; çünkü, adam, geliri köprüden elde edecek, otoyolu, sırtına, ilave 

40 kilometreyi, 50 kilometreyi ilave yük olarak alıyor, o yükü de, köprü geçiş ücretine veya 

süresine koyacak. 

BAŞKAN - Buna katılmamak mümkün değil. Yani, düşünce olarak katılmamak mümkün 

değil; ama, bakın, 93'lere kadar proje temeli giden bir olay, gelmiş gelmiş, 4.12'de ihale var; 

19.ll'de mi bunun farkına varılıp, önemsenip, bunun yararlı olacağı düşünülerek, firmalara 

böylesine önemli bir üçlü alternatif şeklinde proje bölünerek kendi orijinalliği bölünerek sunulması 

gereği, tam bu saatte mi akla gelmiş?! 

CEVAT AYHAN (Sakarya) -Yani, bunun gerekçesi bu olabilir diyorum, başka bir şey 

düşünüyorum. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Bakanım, Sayın Başkamm da diyor ki, bu yüce teknik 

heyet -biraz imalı söylüyorum, özellikle vurguluyorum- o kadar çok biliyordu ise, bunu, Sayın 

Başkanımın da dediği gibi, önceden... 

BAŞKAN - Acaba, firmalardan, bu yönde, şöyle olsa daha iyi olur, ben de teklif verebilirim 

gibi istek mi geldi de, diye bir soru... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) -Benim hiçbir ilgim yok. Arkadaşlar size bilgi verirler. 
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B AŞKAN - Sizin döneminizle ilgili olduğu için, biraz daha ilerletmek istiyorum. 

Teklifler alınıyor, üç firma veriyor, komisyon kendi görevi olduğu üzere, şekil denetimini 

yapıyor, uygun olduğunu tespit ediyor, ara veriyor; sizin imzanızı da kapsayan karar aşamasına 

geliyor, orada, bütün teklifleri tek tek döküyor. Teklife davet mektubunda, teklif mektubu örneği 

de sunuluyor firmalara. Yani, bu standartta olsun. Orada, üç unsura öncelik veriliyor. Birincisi, 

toplam yatırım bedeli, ABD Dolan; ikincisi, görevlendirme toplam süresi, yapım ve işletme olarak; 

üçüncüsü, fiyat. Başladığı anda, devreye girdiğinde,, başlangıç ücreti olarak kaç para alacaksınız? 

Üçüncüsü de, bu ücreti ne kadar yılda artırma ihtiyacı duyacaksınız diye, aslında, bütün bu 

şartname, çerçeve sözleşmesi vesaire dediğimizi, teklif mektubu, teklifin özü zaten teklif 

mektubudur, öyle değil mi; burada, öne çıkarıyor zaten, bir yerde yönlendiriyor. Benim, öncelikli 

değerlendireceğim kıstaslar bunlardır diyor, ona göre teklifleri alıyor. Tabiî, değerlendirmeye 

girildiği zaman, hepsine birden giriyor. Bu teklif mektubundaki öncelikleri, hatta bakan onayını, 8 

inci maddedekini, süreyi vazgeçtik, bu dört unsurda yarıştırıp sıralama yapıp, sonra 

değerlendirmeye geçme usulünü de uygulamıyor. Tümden, sanki bir görevlendirme yapacakmış 

gibi, sıralama değil de, görevlendirme yapacakmış gibi bir değerlendirme yapıyor; ama, sıralama 

yapıyor. O da ilginçtir. 

Şimdi, bu tekliflerin dökümünden sonra, görülüyor ki, bu tekliflerin çoğunda şartnameye 

aykırılıklar var. Bu sefer, bunları hangi ilkeler çerçevesinde dikkate alayım ya da tasnif dışı 

bırakayım diyor. Bu konuda bir ilke karan alıyor. Tabiî, bu sizin dışınızda, komisyonun kendi iç 

çalışması, ilke kararlan ilginçtir... Burada, ilke kararlan diyor; ilke konusu, Karayolları Genel 

Müdürlüğü, sadece kuzey otoyolunun ve geçişin yapılması teklifini dikkate alacak mıdır? Tek teklif 

vermiş, üç alternatiften sadece birisini vermiş. Burada, istenilen... Tek tek de verilebilir... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Pardon, ne demiş... 

BAŞKAN - Sadece, kuzey yolu, yani TEM ile Körfez geçişi dahil, Yalova yoluna kadar 

olan bölümüyle ilgili verilen teklifi değerlendirecek midir? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Orhangazi'yi hariç tutarak... 

BAŞKAN - Hariç tutarak... 

Kendi kendine soruyor, ilke karan alırken... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Prensip kararları alıyor... 

BAŞKAN - Karayolları Genel Müdürlüğü "evet" diyor. Otoyolda ve geçişin sadece 2x2 

şeritli olarak yapımı kabul edilir mi, edilmez mi; ret diyor. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - IBKO'nun teklifi 2x2'dir başlangıçta... 
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BAŞKAN - IBKO'yla ilgili bu... Geçişin 2x2 olarak yapılıp, gelecekte 2x3 şeride 

genişletilmesi diyor; ret diyor. Bu, böyle devam ediyor. Seyir kanalı açıklığında sınırlama; o 800 

metre, daha dar verenleri kabul edelim mi; hayır, onu da kabul etmem diyor. Güney otoyolunun 

yapılmasının ötelenmesi... Bu, yepyeni bir kavram. Yani, gerek şartnamenin.;; 

CEVAT AYHAN (Sakarya)-Yalova-Orhangazi'nin... 

BAŞKAN - Tabiî, tabiî, ötelenmesi... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Geri bırakılması... 

BAŞKAN - Yani, birinciyi yapıp bitireceksiniz, belli bir süre sonra, ikinciye başlayıp, onu 

da belli bir sürede bitereceğim diye bir teklif verilebilir mi? Bu, orijinal, yeni bir olay...^ 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Verilebilir diyor orada?.. 

BAŞKAN - "Evet" diyor. Daha sonra, araba vapurlarının iptali garantisi; ret, böyle bir şeyi 

kabul edemeyiz diyor. Geçişte hız sınınnın 120 kilometre/saat altına düşürülmesi; ret. Yani, 120'nin 

üzerinde köprüyü geçeceksin diyor... Nedense, hep aşağıda isteriz trafik güvenliği vesaire için, 

burada 120'nin altında teklif varsa, bunu değerlendirmem diyor. Hepsi bu kadar. 

Burada, çok ilginçtir, güney otoyolunun yapımının ötelenmesi şeklindeki bir teklifi, sadece 

bir firma veriyor. O kadar nteresan... Köprüyü, önce, birinci aşamayı, bir ve ikiyi birlikte yaparım, 

geçiş ve kuzey yolu; ama, ötekini, bunlar bitip, bunları işletmeye alırım, bundan elde edeceğim 

hasılat, benim borçlarımı, vesairemi, ödeme planımı belli bir rahatlamaya getirdikten sonra, 

başlamak üzere, ötekini yaparım, o da, 2012 yıldan önce olmamak üzere diyor. Yani, ilginç bir 

teklif, olayın başında yok. Sizin, daha sonra, alternatif, parçalı dediğinizde de yok, ötelenmesi diye 

bir kavram yeni giriyor. Nedense, 120'nin altında hız yapılmasını çok lazım bir şart.olarak bunun 

altındakileri ret olarak değerlendiren ilke karan alan bu komisyon, ötelenmesi meselesini kabul 

ediyor. Tabiî, bu ilkeler, büyük ölçüde, sıralamaya da, daha sonra görevlendirmeye de etkili oluyor, 

çok önemli. Teklif mektubunda aldığınız dört önemli kıstas, artı bunlar, hepsini yaptığınız zaman, 

henüz daha değerlemeye girmediniz, önce seçme yapacaksınız, sıralama yapacaksınız ki, son gün, 

müzakerede, belki proje veya o koşulların hepsini değiştirme imkânınız var. 

Neyse, şuraya gelmek istiyorum, biraz uzattım konuyu. Siz, bunu incelediniz, inanıyorum, 

vicdani bir kanaatle baktınız, kamu yararı var. Bu, hiç dikkatinizi çekmedi mi? Yani, bu ilke 

kararlarını almışsınız; ama, arkadaşları, iyi güzel de... Bu ilke kararları o kadar güzel ki, sanki, 

böyle bir teklif, düşünülmüş. Benim, şahsen, bu işi incelemeye başladığımda, bu teklifi 

gördüğümde, daha sonra bu ilke kararım burada gördüğümde, sanki, bir tesadüfler dizisi olmuş. 

Köprüyü yapacaksınız, kuzey yolu yapacaksınız, buradaki maliyet, finansman dengenizi 

rahatlattıktan sonra, 2012'den önce olmamak üzere o da, ikincisini yapacaksınız ve ikincisinin 
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yapılmasında da, finansman planını, köprünün geliriyle dayandıracaksınız. Tabiî, o zaman, dış kredi 

imkânınız büyük ölçüde azalır. Diğer firmaların, 200, 300 milyon dolarlık devlet, hazine KGM 

garantisi istemeleri konusunda... Teklifleri vermede, adalette biraz farklılıklar oluşuyor. Şayet, 

bunu bilseydi öteki firma, evet, ben de bunu yapar, 2008'de öteki otoyolu bu köprünün gelirleriyle 

yaparım diye bir teklif... Yani, ihalenin ruhu, mantalitesi, hepsini değiştiren ilke kararları buradaki. 

Ama, bu komisyon almış. Siz, en azından, bunu onaylarken, hiç dikkatinizi çekmedi mi? Onu 

merak ediyorum. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Hayır, o noktayı görüşmedik. 

Bu, benim önüme geldi. 

BAŞKAN - Benim önemsememe katılıyor musunuz? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Katılıyorum. 

BAŞKAN - İhaleye bambaşka bir veçhe katıyor. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Katılıyorum, şu bakımdan. Tabiî, ben, bu komisoyun 

kastederek söylemiyorum. Yani, genellikle, ihalelerde, ihaleye çıkış şartlarıyla ihaleyi 

yönlendirirsiniz, değerlendirmede yönlendirirsiniz veya son kararda yönlendiririsiniz. Bu 

münasebetler, bizim ülkemizde olağan meselelerdir; ancak, burada, şu yapılabilir, onu malumaten 

arz edeyim. 

Şimdi, eğer, siz, projenin bir kısmım, zannedersem 13, 14 kilometresi otoyol bağlantısına 

aittir, onu zarurî yapacaktır, 35-40 kilometresi de, Yalova-Orhangazi kısmına aittir; öteleyeceği 

kısım budur, ötelerse eğer, demin ifade ettiğim, çift yol olan, duble yol olan kısımdır. O zaman, 

sizin, öteleyeceğiniz 30-35 kilometre, ne kadarsa, onun aşağı yukarı maliyeti bellidir, çarpı 10 

milyon dolar veya 5 milyon dolar, işte 150-200 milyon dolar, ne tutuyorsa. Onun firma tarafından, 

şu kadar geç harcamasımn firmaya menfaatim, firmanın süresinden ve geçiş ücretlerinden düşmek 

lazım. Yani, böyle komplike projelerde, değişik alternatifleri değerlendirme şeyine indiğiniz zaman, 

tamam, kabul ettim, etmedim meselesi değil, bu yükü senin sırtından alıyorum; ama, bu yükü 

sırtından aldığıma göre, para yüküdür bu, yatırım yüküdür, bunun karşılığında, sen, bunun 

alternatif şeyi bellidir, sana maliyeti bellidir, bu finansmanın, bu süreden şu kadar düşeceksin, geçiş 

ücretinden şu kadar düşeceksin. Geçiş ücretinden düşmek, millî ekonomiye kazançtır, onun alıp 

götürmeyeceği bir paradır. Süreden düşmek de, yine millî ekonomiye kazançtır. O süreden sonra, 

Karayolları, o paralan toplamaya başlayacak. Yani, burada, bir ekonomik değerlendirme yapmak 

lazım. Öteleme olabilir; ama, herkese vermek lazım. 

Bu hesap... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Pazarlık, öbürlerine de... 
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BAŞKAN-Lütfen efendim... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bu hesap tabamna oturursa, o zaman, ölçüyü net tutmuş 

olursunuz, teraziyi, kimse de ses çıkarmaz. 

BAŞKAN - Efendim, şuna katılır mısınız. 

Çerçeveyi, hukuksal ya da ilkeler çerçevesinden yola çıkıyorum. Burada, komisyonun neyi 

yapıp, nasıl yapacağı konusu, belirlenmiş, çerçeve çizilmiş. Bu çerçeve içinde, bu teklifleri 

değerlendirip, ortaya bir görevlendirme karan çıkarılacak. Komisyonun görevi bu. Burada, 

komisyonun bunu hangi usul ve esasla yapacağına amir kurallar da belli; ama, komisyon, burada, 

sanki ihale için yeni şartlar oluşturuyor. Yani, yeni bir ihale, ihale içinde yeni bir ihale çıkıyor. 

Komisyon, bu anlattığım çerçevede, kendisine çizilen alanların... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Komisyonun kendi arasında bir muhalefet var mı? 

BAŞKAN-Yok. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - İttifakla yapmışlar. Bana da, herhangi bir konu gelmedi 

bununla ilgili. 

BAŞKAN - Ben, katılır mısınız diye sadece... y 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Şikâyet gelse... 

BAŞKAN - Sadece, katılır mısınız bu değerlendirmeme diye sordum. Yoksa, size yönelik 

bir soru değil. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bir şikâyet gelse, derhal çağırır... 

BAŞKAN - Komisyonun, bu görevini yaparken, uygulayacağı usuller belli. Bu usullerin 

içinde, ihaleye sanki yeni bir veçhe, yeni bir biçim getirecek, ihale şartı anlamında, ihale kuralı 

anlamında teklif kuralı, teklif şartı anlamında bir düzenleme yapmaya amir midir, yapabilir mi? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Komisyon üyeleri, dosyayı tetkik etmiştir bu prensip 

kararlarını alırken, bakmışlardır. Yani, değerlendirme kriterlerim uygularken, normalde öyle olması 

lazım çalışmanın. Oturunca, neyi dikkate alacağız, neyi almayacağız diye prensip kararına 

varmışlardır. 

Benim hatırladığım, o geciktirme kararım, teklifinde bulunan firmanın, başlangıçta yapma 

alternatifi de olması lazım. Yani, onu dikkate almayabilirler. O birinci şeyi alabilirlerdi. Başlangıçta 

yapma şeyini, yani beraber yapma... Yani, köprüyle, güney yolunu beraber yapma... Yoksa, siz, 

biraz daha haklı olursunuz. 

BAŞKAN - Son olarak, benim adıma son olarak diye... 

Bu soruşturmaya konu olan önergenin son bölümündeki iddiaları bir kez daha... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ben okumadım, lütfederseniz... 
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B AŞKAN - Bir kez daha okumak istiyorum. 

"Kısacası, bu ihalede yönlendirme vardır. İhale usul ve esaslarına ihlal vardır. Rekabet 

ortamı oluşturulmamıştır. En önemlisi, ENKA firması kayrılmıştır ve devlet zarara uğratılmıştır. 

Böylece, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yaşar Topçu, görevini kötüye kullanmak suretiyle suç 

işlemiştir." diyor. Hemen yukarıda da, usul ve esaslara uyulmadığından kasettiği şu bakan olurunun 

8 inci maddesine uyulmayarak sıralama işleminin yapıldığını iddia ediyor. Bu çerçevede, ne 

diyorsunuz? Bu iddialar doğru mudur? Yanlış mıdır? Eksik midir? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Bakanın, burada, bir kayırma talimatı verdiğini 

zannetmiyorum. Tecrübesi de ona şey yapmaz. Yani, bir kayırma talimatı verdiğini 

düşünmüyorum, onu ifade edeyim. 

Görüşme sıralamasını, daha önce, ben olur demişim. Yani, önce sununla, sonra sununla 

görüşün... Görüşme sıralaması demek, bir firmanın da kayınlması demek değildir, ifade ediyorum. 

Başlangıçta da arz ettim. Kamu yaran bakımından en uygun noktaya getirilmesi bakımından... 

Yani, ben, komisyonun da, kastî olarak bir kayırma yaptı diyemiyorum. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O zaman, bu kararın hiçbir anlamı yok mu Sayın Bakan? 

Sizden önceki bakanların, yetkili kişilerin, kimlerse, onların hiçbir anlamı yok mu? Yani, sizin, o 

anda, aldığınız kararlan da, gerçekten doğru olan kararlan, sizden sonra biri gelip, değiştirirse, olur 

mu? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Değiştirir... 

BAŞKAN - Değiştirilmemiş burada... 

Bu karar, geçerli, yürürlükte, kaldınlmamış; ama, uygulama buna uygun yapılmamış. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Şunu söylemek istiyorum. Sayın Bakanımın dediği, diğer 

arkadaşlar haksızlık yapmamıştır inancından... 

BAŞKAN - Hayır, böyle bir soru, belki yerli değildi de, ben sordum... Uygun bir soru 

değildir. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ama, 8 inci madde orada durmuyorsa, başka bir kararda da, o 

zaman önüne gelen uymasın... Kendi düşüncesinde, neticeye de gitmemişse bu iş, o zaman... 

Parçalanmış... 

BAŞKAN - O sonraki safahat... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Biz de bir söz vardır; amellerin neticesi, niyete göredir. 

Yani, ben bir karar almışım, bakan, benden sonra, bir başka bakan arkadaşımız gelmiş. Zaruret 

olursa, elbette değiştirecektir. Ne ölçüde zaruret olmuşsa, ona bakmak lazım. Zaruretler, memnuyu 

mubah lalar diye hukukta bir kaide vardır. 
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BAŞKAN - Değiştirme yok... 8 inci madde yürürlükte. Bir sayın bakan gelip, bu bakan 

onayının 8 inci maddesini kaldırıyorum veya yeni bir... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Orada eksik olan şu olabilir bu olurda. Demesi lazımdı ki -

zühul olarak mütalaa ediyorum- her ne kadar falan tarihli bakan olurunda, en kısa sürede teklif 

verenden görüşmeye başlanır denmiş ise de, yapılan tetkikte teknik uygunluk ve finansman 

kabiliyeti bakımından, en uygun firma şu görüldüğünden, bunlar da süreden daha mühim olduğu 

için, ve süre de müzakere sırasında daima değiştirebilme imkânı olduğu için, daha önce o bakan 

olurundaki 8 inci maddenin burada dikkate alınmadan uygulaması diye konulması gerekirdi: 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Olur mu öyle şey Sayın Bakan... 

BAŞKAN-Bir saniye... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bu olsa, usul eksikliği de giderilmiş olurdu. 

BAŞKAN - Böyle bir karar alınmalıydı diyorsunuz... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Evet. 

BAŞKAN - Alınmadan... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Usul eksikliği giderilmiş olurdu. Şekil eksikliği giderilmiş 

olurdu diyorum. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - İhaleden önce alınırsa bir anlamı olur; yoksa, ihale yapıldıktan 

sonra, süreye... 

BAŞKAN - Zaten, onu soruyorum. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Yani, bu teknik değerlendirme böyle olduktan sonra, bu 

görüşme sırasına bir itiraz görmüyorum şey itibariyle. İhaleden öncede, 8 inci maddeyle ilgili bir 

olur almanın lüzumu yok; çünkü... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O zaman, 8 inci maddeye uymak mecburiyeti var? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Hayır... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ona göre teklifini veriyor... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Anladım da... Siz, aldığınız bir şey, eşya değil, bir köprü 

alıyorsunuz. Sistem, teknik bakımından yeterli olacak, finansman bakımından da gerçekleşecek. 

Öncelikle, aramamız gereken budur. Yani, bundan sonra, en düşük süreyi arayacaksınız, rekabeti 

sağlayacaksınız. Belki, başlangıçta, doğrudan doğruya teklif dışı bırakmak da olabilirdi, müzakere 

dışı bazı firmalar; ama, o zaman da, idarenin pazarlık kabiliyeti kalmaz. Daha önce, nitekim, tek 

firmaya düşmüş, Bakanlar Kurulu, hayır, tekrar teklif alacaksınız demiş. Yani, burada, idarenin 

manevra sahasım da daraltmamak için, üç firmayı görüşme sahasına almışlar ve en uygun 

gördüklerinden pazarlığa başlamışlar. 
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. Tekrar ifade ediyorum. Yani, belki bu olura, şekil bakımından, falan tarihli, 95 tarihli bakan 

olurundaki 8 inci madde şu sebeplerle, bunun da değiştirilmesi diye... 

BAŞKAN - Yani, usulen bir eksiklik var gibi... Usulî bir eksiklik... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sizin altım çizdiğiniz şey, usulî bir eksiklik olduğunu 

gösteriyor. 

BAŞKAN - Olayın özünde bir eksiklik anlamında... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Özünde bir şey görmüyorum. 

BAŞKAN - Daha farklı bir değerlendirme... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Peki, Sayın Bakamm, ihaleye giren firmalar... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Çünkü, Bakan, burada Bakanlar Kurulu kararını yok 

saymıyor. Bir başka Bakanın kararını değiştirme durumundadır, yetkisi dahilinde... 

BAŞKAN - Değiştirmeksizin uyguluyor,... Dediğiniz düzenlemeyi yaptıktan sonra, 

uygulamanın böyle olması... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Daha güzel... 

BAŞKAN - Bütünselliği sağlayacaktır. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Daha güzel, daha uygun olurdu. 

BAŞKAN - Usulî bir eksiklik var gibi görünüyor. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) -Usulî bir eksikliktir yani; doğrudur, sizin ifadenize göre. 

BAŞKAN - Peki efendim, sizin söyleyeceğiniz, ilave edeceğiniz bir şey yoksa, bir 

misafımiz var. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Şimdi, Sayın Başkanım, burada, yine yarım kalıyor, Sayın 

Bakanım, tekrar soruyorum: 8 inci maddeyi bilerek giren bir müteahhit firma, siz, ihaleden sonra 

diyorsunuz, böyle yazılmalıydı, demez mi ki, ben, bu şartlarda girdim. Önce benimle 

görüşeceklerini düşünerek bu teklifeleri verdim. Görüşme sırasında, öbürüne nasıl, başka şartlar 

öne sürdüyse, teknik olarak nasıl izah ettiyse, gücüyle, şeyiyle, getirip belgelerini sorarak, belki, o 

da izah edecekti. O demez mi ki, ben, bu şartlarda teklif verdim, niye benimle önce görüşmedin 

dediği zaman haklı olmaz mı Sayın Bakamm? Siz, o zaman bu 8-9 maddelik... 

BAŞKAN - Yargıda olay zaten... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sonraki görüşmelerin şeyini eklemek lazım diyor. Ben de 

diyorum ki, ihaleden önceki şartlara göre ihaleye girdiğine göre, daha önceden, 8 inci maddeyi iptal 

ederek, bu değerlendirmeler tümüyle yapılacaktır gibi bir karar olmalıydı, bir onay olmalıydı. 

BAŞKAN - Süre olayı başından alınmalıydı. 
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-MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Tabiî canım, o zaman hiçbir şeyin anlamı yok ki... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Şunu arz edeyim: Takdir sizin de, ayakkabı ihalesine 

çıkıyorsunuz, şu kadar adet. En ucuz olanla görüşmek esastır; ama, bir teknik değerlendirme 

yapıyorsunuz, kalite ve standartlarına bakıyorsunuz, test ediyorsunuz, birinin altında köselesi, iki 

ay sonra, bir yağmur gordümü dağılacak, fiyatı ucuz. Onu siz, şeyin dışana çıkarırsınız ve en sona 

bırakırsınız, teknik yetersiz olduğu için. Yani, buna bakmak lazım. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Bunların hepsini değerlendirin diyor zaten Sayın Bakanım. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Süre, tekrar arz edeyim, hatırlatmak için, süre ve fiyat 

pazarlık masasında değiştirilebilir; ama, teknik evsaf pazarlık masasında değişmez. O, yeniden bir 

teklif süresi vereceksiniz, yeniden proje çalışması yapacak; yeniden maliyetlerine çıkaracak, yeni 

tekliflerle önünüze gelecek, yatırım miktarı değişecek, süresi değişecek. 

BAŞKAN - Ama, efendim, ben, burada, bir şey söyleyeceğim. Şöyle efendim, teklif 

mektubu örneğinde, ben, işte, şu firma -burada var da, şimdi, vaktinizi almayayım, şimdi, 

özetlemeye çalışıyorum- ben, şu firma, teklif verme belgelerini inceledim, bütün şartnameleri 

inceledim, bütün bunları kabul ediyorum, bütün bunları üstleniyorum, bütün bu gerekliliklere göre, 

bu projeyi, şu kadar Amerikan Dolarına, toplam yatırım bedeli, şu kadar yılda yapıp, şu kadar yıl 

işletip, toplam şu kadar sürede idareye devretmeyi, artı, bittiğinde, ilk geçiş ücretleri olarak şunu 

şunu şunu alacağıma, artı, her yılda da, bir kere ayarlamayı, idarenin izniyle ayarlamayı kabul 

ediyorum demesi, zaten, teknik bütün bu lazimeleri müzakere aşamasında ayrıntısına girilecek olan, 

bu teknik, malî, finansal, bütün hepsini, zaten, başındaki cümleyle kabul ettiğini beyan ediyor. Aksi 

düşünülemez zaten. Zaten, bizim ilk meramımız, ilk sıkıntımız, bir sıralama yapıp, müzakerelere 

başlamak olduğu için, zaten, sıralama yapmaya, şu teklif mektubundaki beyanlar bile sıralama 

yapmaya cevaz verebilmeliydi. Bakan onayı süre diyor; ama, teklif mektubundaki bu taahhütler, 

ben, şartnameye uygun bu işi yapacağım demesi zaten ve size, bunu, yani, böyle otururken 

söylemiyor, bunun teminatını yatırıyor, teminatını yakarsınız adamın. Niye teminat alıyorsunuz? 

Yani, dolayısıyla, burada, dediğiniz gibi, tekniğine uymuyorsa, ben, diğer, ötekileri iyi de olsa onu 

değerlendirmeye almam görüşüne katılıyorum; ama, değerlendirme safhasında diskalifiye edersiniz; 

ama, müzakereye çağırma anlamında, siz, zaten, bu kritikleri belirlemişsiniz, hele, gel bakalım, sen, 

bu şartnamedeki bütün teknik vesairelere göre bunu yapacağını taahhüt ediyorsun, artı, şu dört 

unsuru da en Uygun sen verdin, birinci sırada sen varsın; gel bakalım, şu taahhütlerini bir görüşelim 

dediğniz de, işte, müzakere başlıyor, değerlendirme başlıyor. O zaman, siz, onu gördüğünüzde, 

teknik yetersizliği, hayır arkadaş, seninki en iyi de olsa, ben, seninle sürdüremiyorum, burada 

kesiyorum. Mesala, Bakanlığın 8 inci maddesine göre, siz, lütfen, görüşme burada bitmiştir!.. İkinci 
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sırayı çağırırsınız, teklif mektubundaki önceliklere göre; onunla da konuştuğunuzda, tekniğine, 

malî yönüne, finansmanına, devletten ne istiyor, nasıl karşılayacak, baktınız, sizin şartlarınızı 

taahhüt ettiği gibi yapabilir noktasında pazarlık yapıyorsun, pazarlığa geldi, tamam, ben, sizinle, 

uygulama sözleşmesi çerçevesinde görüşeceğim, uygulama sözleşmesi imzalayacağım dersiniz ve 

daha sonra, ileriki bir aşamada da, yine sıkıntınız olursa, üçüncüye de rücu etme hakkınız saklı 

kalmak üzere. Yani, bu işlerin böyle yürümesi gerekirken, daha işin başında, arkadaş, sen en kısa 

süreyi de vermiş olsan, en düşük parayı da vermiş olsan, senin açıklığın şu kadar, senin teknik 

projen buna yeterli değil, eğimin 2,5'tu 6 veya başka birtakım, benden 327 milyon dolar Hazine 

garantisi, destek istiyorsun gibi asıl sıralamadan sonra müzakerede görüşülebilecek konuları baştan 

hepsim yapıp, seçme aşamasını bir yerde anlamsız kılan böyle bir değerlendirme çok uygun değil 

diye düşünüyorum. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Şimdi, efendim, haklısınız tabiî, benim arkadaşlara talimatım, 

buraya yazılan sıralama, sizi katiyen bağlamasın, istediğinizle görüşün, tekrar tekrar görüşün, fiyat 

ve süre bakımından en uygun zemini yakalayındır. Yani, tabiî, bu sıralama AJTC, İBKO, bilmem ne 

yerine, İBKO, AJTC, BV gelseydi, ben yine olur verirdim; çünkü, görüşme zemini müsait onlara 

veya başta, BV ondan sonra öbür AJTC gelse yine verirdim; yani, burada, arkadaşların, 

müzakerede sıralamayla kendilerini bağlı tutup da, ille de bununla bitireceğim diye bir bağlılığı 

olmadığını ifade ettim kendilerine tekrar tekrar; şimdi de söylüyorum. Yaklaşımım da budur benim. 

BAŞKAN -Bu, yani, sizin o karardaki, sıralama kararındaki onayınız, komisyonun 

kararına saygının gereği gibi bir şey oluyor. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Evet, odur. 

BAŞKAN - Siz, onlara çok geniş bir hareket alanı, güven vermişsiniz, onların sıralamalarını 

yerinde olduğu düşüncesiyle onayınızı veriyorsunuz. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ben güvenirim, doğrudur. Şimdi, efendim, beraeti zimmet 

asıldır. Beraber çalıştığınız arkadaşlara güveneceksiniz. Benden önce teşkil edilmiş bir teknik 

komisyondur; yani, bir karara gelmiş, ittifakla gelmiş, herhangi bir şey de yok; o zaman, benim de, 

hayır, bundan değil bundan başla demem, o suizannı davet eder. Komisyonda on teknisyen, beş 

teknisyen, hukukçusu, maliyecisi, mühendisleri bir ortak karara gelmişler. Şimdi, ben, hayır, 

bundan değil, bundan başla dersem, bu, benimle ilgili, o zaman, birtakım şeye sebep olur. Bunun 

altına benim girmem doğru değil. Ancak, bir ihbar varsa, bir şey. varsa, o zaman, tabiî, komisyonu 

da dağıtırım, yeniden de kurarım, gerekçede... 

BAŞKAN - Tabiî, bu yetkiniz var, usulleri de saptarsınız, hepsini yeniden yaparsınız. 
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CEVAT AYHAN (Sakarya) - Usulleri de saptarım; ama, yürüyüp gelen bir işi, benden 

önce başlamış bir işi, hayıf bu komisyon olmadı, yeni komisyon kurun dediğim zaman, o zaman, 

dışarıda başka tevatür çıkar ortaya. 

BAŞKAN - Sayın Bakamm, çok teşekkür ediyorum, yorduk sizi. Saat 4'te başka bir 

toplantı varmış, biraz böyle bir sıkıntı var. Beş komisyonu bir salona vermişler. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Allah kolaylık versin. 

BAŞKAN - Onun için, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınızdan dolayı; yalmz, bir şey 

sorabilir miyim. Komisyonumuz tekrar ihtiyaç duyarsa, sizi davet edebilir mi? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Tabiî, her zaman gelirim. 

BAŞKAN - Peki efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Biraz daha dersimi çalışıp gelirim isterseniz... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Bakamm, üç sene geride kaldı, sizin bu uyduğunuz 

kurallara, işte, onu vurguluyoruz... 

BAŞKAN-Sağ olun. 

4.ö.Karayolları Eski Genel Müdürü Yaman KÖK'ün ifadesine tekrar başvuruldu; 
Efendim, beklettik ve uzattık, sizi, bugün, bir hayli yorduk. 

YAMAK KÖK - Rica ederim. 

BAŞKAN - Kusura bakmayın. 

YAMAN KÖK - Sayın Bakanımızın daima önceliği vardır. 

BAŞKAN - Şimdi, ben ikinci ihaleyi görüşmek... 

YAMAN KÖK - Efendim, birinci ihalede bir konuya değinebilir miyim. 

BAŞKAN - Ben de onunla ilgili bir soru soracaktım, sonra hemen ikiye geçelim 

diyecektim. 

YAMAN KÖK - Derkenar yazıyla ilgili. Ben, tam olarak hatırlamadım; ancak, bu esnada, 

arkadaşlarımdan, tarih varsa, ben tarihsiz zaten imzalamam... 

BAŞKAN - 06/05 demişsiniz... 

YAMAN KÖK - Evet, 06.05 dediysem doğrudur. Belki, şu olabilir, tabiî, geçmiş zaman, 

yani, yeni genel müdür olmuşuz, serbest rekabet ortamına, bir kişi teklif vermiş, tek bir kişiden 

teklif alınmış, serbest rekabet ortamım şey yapabilmek için, bunun doğrusunun bu olduğunu 

söylemişiz; yani, 14 üncü maddeyi uygulamak; ancak, bu icraata geçmemiş, orasını da belirtmek 

istiyorum. Yani, 14 üncü madde uygulanmamış. Daha sonra, komisyon düşünmüş, yeniden şey 

yapılmış, kapalı teklif alınmış, pazarlıksız, orasını belirtmek istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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BAŞKAN - 14 üncü madde uygulanmış. 14'e göre, pazarlık usulüne göre tamamlandırıp 

sonuçlandırılmış işlem. 

YAMAN KÖK - Daha sonra, teklif alındıktan sonra... 

BAŞKAN - Tabiî, ikinci ihalede, yeniden teklif alınmış. 

Ben de, birinci bölümle ilgili çok kısa bir şey soracağım. Şimdi, bu birinci ihalenin 

yapılması, komisyonun, bu bir, iki, üç nolu kararlarını alması, YPK'dan görüş ihtiyacı duyulması, o 

süreç, siyasî olarak da, Türkiye'de hareketli bir süreç yaşandı. Seçimler ve sonrası, uzun bir kaç bir 

hükümet kurulmasıyla ilgili bir süreç geçti. Daha sonra, yanılmıyorsam, Anayol diye adlandırılan 

hükümet kuruldu. Yani, o süre, siyasî otoritenin belirlenmesi anlamında da özel bir dönem. 

Dolayısıyla, biz de, kabul edilir edilmez, siyasî yapı büyük ölçüde bürokraside de etkili olur, şu 

veya bu şekilde... 

YAMAN KÖK - Sayın Başkanım, Anayol kurulmuştu. Ben, Anayol zamanında genel 

müdür oldum. 

BAŞKAN - Sizi demiyorum, ben, süreci diyorum; yani, siz, henüz yoksunuz, Sayın Dinçer 

zamanında sanıyorum yapılmış, teklifler alınmış, komisyon değerlendirmeler yapmış; daha sonra, 

siz, işte, altıncı ayda bir olurunuz var. 

YAMAN KÖK - Dördüncü ayda geldim ben. 

BAŞKAN - Dördüncü ayda gelmişsiniz, ihale duruyor, donmuş gibi, gerçi, komisyonun 

zapturaptında; ama, bir yandan da, siyasî trafik işliyor, siyasî gelişmeler oluşuyor, yeni iktidar 

seçenekleri deneniyor ve sonra da oluyor; yani, bu, madalyonun iki tarafı veya farklı iki kulvardaki 

bu oluşumlar etkili olmuş mudur? Olabilir mi, onu merak ediyorum? 

YAMAN KÖK - Kati surette, olmadı; yani, bize, komisyona, o zamanlar, ne bana ne 

komisyona, sadece, efendim, deminde bahsettim, Sayın Bakan da, kendi seçim bölgesi olduğu için, 

belki de, ilk defa karayollarında bir yap-işlet-devret modeli uygulanacağı için, işte, bir an önce 

bunun neticelendirilmesi, tasdik edilmesini istemiş olabilir. Onun haricinde, bize, hiç bir tarafta... 

BAŞKAN - Ama, bakın, burada, bir tercih olması lazım. Bu tercih, irade veya kurumlar, 

kim kullandı onu bilemiyorum. Şimdi, 13 üncü maddeye göre başlatılan bir işlem var. Bunu, 

komisyonun öngördüğü gibi, YPK'ya yazıp, onun verdiği cevaba göre sonuçlandırmak mümkün, 

belki de, değerlendirin diyecekti; ama, bir irade öyle gelişiyor ki, hayır, bu anlamda yukarıya 

sormayalım, yeniden oluşturup, bunu tekrar, bu altı istekli içinde ihaleye çıkaralım diye yeni bir 

irade... Bunlar, iradedir, tasarruftur; yani, şimdi, burada bir şey var, tercih var, bir seçme var. 

Burada, bir irade söz konusu, yani, öyle gelişmeyip de, böyle gelişmesini tezahür ettiren iradenin, 

tercihi ne? Kanaatini niçin böyle bir tasarrufta bulunuyor? Onu merak ediyorum. 
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YAMAN KÖK - Sayın Başkanım, siyasî hiçbir şey yoktur. Bu hususta, her türlü yemini 

yapabilirim, zaten, başlangıçta da yemin ettim; yani, benim de, Sayın Cevat Ayhan beyin, yani, ben 

onun yanında uzun süre çalıştım. Benim kefilim de Sayın Cevat Ayhan'dır, en uzun süre ona genel 

müdürlük yaptım. Bize, siyasî yönden, bu şeylerle ilgili, o zamanki devirde, zaten, Anayol kuruldu, 

kurulmasıyla gitmesi bir oldu zaten... 

BAŞKAN - Üç ay, fazla değil. 

YAMAN KÖK - Bize, hiçbir kimse bir şey söylemedi. Sadece, geçmişte, Karayolları, 

biliyorsunuz, otoyollar nedeniyle, şimdi, buradayken, işte, Karadeniz Sahil Yoluyla ilgili de ifade 

ettiler, açmadılar falan dediler, bir de o var, onun için söylüyorum, geçmişte, Karayolları, otoyollar 

nedeniyle, çok dedikodulara mazhar oldu. Şimdi, başlangıçtan itibaren, işte, burada da dedikodu 

var, şöyle var, böyle var gibi Asıltılar dolaşıyor, böyle olunca, bir rekabet ortamını tekrar yaratmak 

için bu karar verilmiştir. Ayrıca, komisyonun karan da böyledir; yani, bana, arkadaşlarım, o 

zamanlar, açık konuşuyorum, geldiler, zaten başımız da şey değil, hatta... 

BAŞKAN - Komisyonun yazılı karan yok efendim, yeniden bir kararı yok komisyonun, 

şifahî olarak söylediyse... 

YAMAN KÖK - Şifahî olarak zaten arayışlar içerisindeler. Biz, tek bir firma teklif vermiş. 

BAŞKAN - Ama, diğerlerini teklif vermekten siz engellemiyorsunuz ki, vermiyorlar... 

YAMAN KÖK - Vermiyorlar, ama, vermeyişinin nedeni, fısıltı şeklinde, karayollarının... 

BAŞKAN - Fısıltı... Yani, siz, bunu, 13 üncü, başladığınız şekilde bitirebilirdiniz, kimse, 

size bir şey demezdi. Burada, bir tercih kullanmışsınız ve tercih kullandığınızda, işte, tekrar, teklif 

veririm, verebilirim diyen firma da, şansım bir kez daha kullanma şansını da yakalamış ve diğer 

firmalar da tabiî; yani, rekabet anlamında, tabiî, rasyonel, doğru bir karar aslında... 

YAMAN KÖK - Biz, rekabeti tekrar yaratmak için biz bunu... 

BAŞKAN - Ama, rekabeti tekrar yaratmak için böyle yapın demiyor 15 inci madde. Diyor 

ki, teklif olmazsa, teklifler uygun bulunmazsa diyor. Tekliflerin uygun bulunup bulunmadığı 

değerlendirme sonucunda ortaya çıkar. Teklif var, uygun bulunup bulunmadığını daha kritik 

edememişsiniz... 

YAMAN KÖK - Ama, bir tane teklif var. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - İptal olur diye bir şey var mı Sayın Genel Müdürüm? Yani, 

tek firma teklif verirse kesinlikle iptal olur diye bir madde var mı? 

YAMAN KÖK - Kesinlikle iptal olur diye bir madde yok. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sizden öncekiler, size verdim diyebilir miydi? Diyebilirdi; 

ama, onlar öyle yapmamış... 
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YAMAN KÖK - Karar verememişler... 

BAŞKAN - Tercihini öyle kullanmışlar.... 

YAMAN KÖK - Karar vermemişler; ayrıca, Karayollarının... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sorma ihtiyacı duymuşlar... 

YAMAN KÖK - Biz sorduk, onlar sormadılar... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır, sizden önce de yazıları var arkadaşların... 

YAMAN KÖK - Yok efendim, biz, soruyoruz; diyoruz ki, bizim zamanımızda soruluyor... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır efendim... 

YAMAN KÖK - Biz, 15 inci maddeyi sizin reddetmeye, tekrar teklif almaya yetkiniz var 

deniliyor bize, biz de, onu kullanmışız. 

BAŞKAN - Peki efendim, bu konu, zaten, yeterince ilk bölümde de tartıştık bu konuyu. 

İsterseniz ikinci ihaleye gelelim. İkinci ihalede, iki iddia, sıralamanın bakan onayının 8 inci 

maddesine uygun yapılmadığı şeklinde bir iddia var. Bu konuda ne söyleyeceksiniz. Yani, bakan 

onayını, şimdi, yine özetlemiştim, kısaca, çok kısa bir iki cümleyle özetleyeyim, 3996 sayılı Yasa, 

Bakanlar Kurulu onayıyla yürürlüğe giren kararname, tebliğ ve artı, o kararnamenin onuncu 

maddesine göre değerlendirme komisyonunun çalışma usullerini idarece saptanır hükmüne göre bu 

İhalede uygulanacak usul ve esaslar saptanmış. Usul ve esaslar dokuz madde, ikinci bakanın 

onayında, 8 inci madde de diyor ki, öncelikle en kısa görev süresi teklif eden firmadan başlanmak 

üzere bir sıralama yapın, daha sonra, birinci sıradakiyle müzakereye geçin diyor; ama, yapılan 

işlem, verilen teklifleri, işte bu öngörülen kritiğe göre sıralamak değil, tümden masaya yatırıp, 

sanki, bir görevlendirme yapılacakmış gibi, malî, hukukî, teknik konularda, bütün ayrıntısına kadar 

incelenmiş, gidilmiş, hatta, bu arada, ihale şartnamesinde olmayan, yeni kriterler de konmuş ve bu 

değerlendirmenin de sonucunda, ortaya, en kısa görev süresine verenden başlayan bir sıralama 

değil de, farklı bir görev süresi teklif eden bir firma birinci sıraya oturtturulmuş, onunla 

müzakereler yürütüp, hatta, uygulama sözleşmesi aşamasına doğru çekilmiş. Bunun, hukukuna 

aykırı olduğu, kurallarına aykırı olduğu iddiası var. Bu konuda ne söyleyeceksiniz efendim? 

YAMAN KÖK - Efendim, benim söyleyeceklerim şu: Bir kere, yani, sistem eşit olduğu 

takdirde, yani, ona dayalıdır, başlangıçtaki o bakan onayında devam ettiğimiz takdirde, 

okuduğumuz takdirde, aynı şartlarda olduğu takdirde, o zaman, süresi en ucuz olana verilir. En 

kısa olana verilir. Benim oradan anladığım o... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hangi aynı şartlar efendim?.. 

YAMAN KÖK - Efendim, aynı şartlar; yani... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Nereden biliyorsunuz?.. 
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BAŞKAN - Diğer koşullan uygun olup, olmadığı... 

YAMAN KÖK - Diğer koşullan uygun olmak şartıyla en kısa olana verilir. Şimdi, burada, 

ücretler bir kere farklı; yani, ücretler, birisinin 11 bilmem küsur, öbürünün 12 dolar. Ayrıca, şey 

olarak, teknik olarak, yani, incelendiğinde de, bunun, verilen tekliflerin, projelerin, şartnamesine 

uygun olmadığı görülüyor. Bizim şartname, ben, belki yanlış anlamış olabilirim, şartnameyi mi 

değiştirmişiz biz? Öyle mi, daha sonra?.. 

BAŞKAN -Hayır, hayır... Bu teklifler değerlendirilirken, şartnamede yazılı olmayan ilke 

kararları almış komisyon. Örneğin, otoyolun ötelenmesi... 5-10 sene başlanarak yapılması veya 

kuzey yolunun tek başına bir firmaya verilmesi, ihale edilmesi gibi bazı ilke kararları almışlar... 

YAMAN KÖK-Evet, olabilir. 

Şimdi, ama, esas olan, tamamının, hepsine birden tekliftir diye şey var, komisyon kararında 

da esas olan, hepsine birden... 

BAŞKAN - Hayır, üç alternatifli çıkılmış, son ihaleden, aşağı yukarı on gün, yirmi gün 

önce firmalara bir yazı gönderilmiş, başından beri otoyol ihalesi diye tanımlanan ihale, parçalara 

bölünüp, alternatifli, üç alternatifli teklif de verebilirsiniz, her bir firma ayrı ayrı teklif verebilir diye, 

aslında, ihaleye yepyeni bir çehre kazandınlmış. • 

YAMAN KÖK - Ama, esas olan, hepsine birden verdiğiniz teklif... 

BAŞKAN - Esas olan yok, mesela, o birinci diye geçiyor, bir, iki, üç diye geçiyor. Birinci 

tamamı, ikinci Kuzey Otoyolu, üçüncü otoyol, Orhangazi Otoyolu... 

YAMAN KÖK - Şimdi, onun nedeni şu olabilir, tabiî, komisyonun kararı, nedeni şu 

olabilir: Hepsine birden, yani, otoyol da dahil teklif bulamayabilirsiniz, yap-işlet-devretle diye bir 

telkin olabilir; yani, hepsine birden şey bulunamayabilir... 

BAŞKAN - Yani, 15 gün önce mi, komisyon bunun şeyine veya idare 15 gün önce bunun 

farkına varmış. Yıllara sârî bir iş bu. Yani, bu konuda da, belki hatırlarsınız, Sayın Bakan 

hatırlayamadı, bu konuda firmalardan bir talep mi geldi acaba? Biz, bunu parçalı verelim, verebilir 

miyiz gibi firmalar, sözlü ya da yazılı bir istekte bulundu mu? Siz, kendiliğinizden mi bunu deklare 

ettiniz?.. 

YAMAN KÖK - Benim, öyle bir şeyim yok. Yani, firmalardan böyle bir teklif geldi... 

BAŞKAN - Niye son on günde akıl edildi bu?.. 

YAMAN KÖK - Sadece, şayet, hepsine birden teklif bulamadığımız takdirde, bir taraftan 

da, bunun bir an önce yapılması isteniyor, önemli. Hepsine birden bir teklif bulamadığımız takdirde, 

hiç olmazsa, böyle köprüyle iki otoyolu, Orhangazi, Yalova yolunun haricindeki kısım büyük 

problem oluyor, en azından köprüyle şeyi verelim. Köprüyü yaptıralım veyahut da geçişi 
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yaptıralım, köprü demeyelim de, geçiştir oradaki, geçişi yaptıralım, o geçişi de bir taraftan, Yalova-

İzmit yoluna, bir taraftan da, Gebze otoyoluna bağlayalım. 

BAŞKAN - Ama, efendim, başlangıçta bunu ilan etmiyorsunuz. Teklifler geldiğinde, 

tekliflerde bakılıyor ki, şartname, teklif verme belgelerine, kurallara uymayan boyutları da var 

tekliflerin, çeşitli boyutları var. O zaman, komisyon oturuyor, ben, bunların hangilerini ilke kararı 

olarak kabul edeyim, hangilerini reddedeyim değerlendirme aşamasına geçmek için... Örneğin, 120 

kilometre hızla köprüyü geçiş bir sınırdır, bunun altında 119 kilometre hızla ben köprüyü geçişini 

dizayn edeceğim, uygulayacağım diyen bir teklif sahibi olursa bunu reddedeyim diyor. İlke kararı 

böyle, ret diyor; ama, bir firma da şey yapıyor, diyor ki, ben, sadece kuzey yolu ve köprü geçişine 

teklif veriyorum, ikinci alternatife, yalnız, ön teklif olarak şunu da veriyorum diyor, teklif değil, ön 

teklif, teklif bile değil, sadece bilgi vermiş, iki tane ön teklifi var AJTC'nin hatırlayacaksınız, diyor 

ki, tamamı için geçerli olmak üzere şöyle bir ön teklifte bulunabilirim, hatta, orada kredi talepleri, 

vesaireleri de var, birinci aşamayı bitirip, birinci aşamanın finansmanıyla vesaireyle bütün 

programlan yapıp, rahatladığım, hatta, belli sayıda bir araç geçişini de sağladıktan sonra ve 2012 

yılında başlamak üzere, birinci köprü geçişinden elde ettiğim gelirlerle ikincisini finanse edip 

yapmak şeklinde bir teklifi daha var. Bunları birleştirdiğiniz zaman bütününe teklif vermiş gibi 

oluyor. 

YAMAN KÖK - Veyahut da, şu kadar trafik şu kadar olduğu takdirde... 

BAŞKAN - Ama, ön teklifi kesin teklif gibi mütalaa ederseniz, ki, öyle bir yaklaşım da var 

şeyde. Hiç bir firmanın, diğer iki firmanın ön teklif diye bir kavramı yok, o firmanın iki tane de ön 

teklifi var ve büyük ölçüde krediye ve hazine garantisine, KGM garantisini de kapsayan teklifler bu 

ön teklifler ve ilginçtir, o ilke karan alınırken, böyle bir teklifte bulunan firmanın bu teklifinin de 

ilke karan olarak, evet, bu değerlendirilir diye mütalaa ediliyor. Şimdi, burada, diğer iki firmaya 

veya altı firma vardı, baştan bunlar söylense, ötelenebilir, siz, birinciyi yapıp, buranın gelirleriyle 

ikinciyi finanse edebilirsiniz denseydi, adamlar, hiç, bütün bu toplam yatırım için finansman, 

dünyada, finansman maliyeti arayışına girip, belki de çoğu size, 200-300 milyon dolara da ihtiyacını 

var demeyebilirdi yani... Şimdi, burada, sanki, teklifler arasında bir adalet de sağlanamadı; çünkü, 

ikinci kısım için, hiç bir dış krediye ihtiyacı yok; maliyete ihtiyacı yok. Köprü gelirlerinden alacak, 

ikinciyi finanse edeces, siz de bunu kabul ederseniz; ama, o da, yaparım demiyor. Yani, işinize 

gelirse diyor ve ilginçtir işine de gelmiş idarenin, okuyabildiğim, anlayabildiğim kadarıyla ve diğer 

firmalar, böyle bir olanaktan, böyle bir teklif geliştirme olanağından yoksun tutulmuş. Teklifler 

alınıp bakıldıktan sonra, sanki, ihale şartlan belli bir firmaya doğru, firmaya kolaylık sağlayıcı bir 

esnekliğe doğru taşınmış izlenimi veriyor yani... Katılımr, katılınmaz; yani... 
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YAMAN KÖK - Yok, diğer firmaların da teklifleri var. Hatırladığım kadarıyla, diğer 

firmaların da... 

BAŞKAN - Ötelenme şeklinde değil, birlikte veriliyor. 

YAMAN KÖK -Diğer firmaların da, şey verebilirse... 

BAŞKAN - Efendim, ötelenme şeklinde, tek teklif, ilk orijinal teklifler olarak diyorum, bu 

konsorsiyumun var ve bu konsorsiyum, bu teklifinin değerlendirmede dikkate alınıp alınmaması 

konusunda alınacak ilke karannda, evet alınm diyor; ama, 119 kilometrelik ben bir seyir 

öngördüğümde kabul etmem diyor. 

YAMAN KÖK - 119 değil de 80 kilometreydi... 

BAŞKAN - 80 demiştir, ama, müzakerelerde, bu çekilebilir, bazı teknik şeyler; çünkü, 

seçtikten sonra, müzakereye geçeceksiniz. Asıl değerlendirme orada; ama, siz, daha, bu sıralamayı 

yapmaksızın, daha sonra, yani, değerlendirme sürecini şartnamenin dediği gibi ikiye bölebilir idare 

denilen usulün gereği yapılmıyor; çünkü, idare, bu hakkını kendine mahfuz tutuyor. Ben diyor, her 

gelen şartnamede böyle diyorsam, bu kıstaslan dikkate alacaksam bile, yalnız, değerlendirmeyi iki 

şekilde, iki aşama halinde bölme yetkimi mahfuz tutuyorum. Sonra diyor ki, evet, iki şekilde 

yapacağım, bir seçme, iki, müzakere. Bunlann tamamı görevlendirme oluyor; ama, bu aşamaların 

gereği yapılmaksızın, komisyon tümden değerlendirmeye dalış yapıyor. Burada, o zaman, bu 

Bakan onayınında hiçbir şeyi kalmıyor, ki, o tümden değerlendirmelerin de kendine göre yeni 

birtakım ilkeler çıkanyor ve o ilkeler de tartışılır, bazı firmalar, 2x2 başlayıp, bir süre sonra 2x3'e 

çıkartmayı teklif ediyor. Hayır, onu dikkate almam diyor. Yani, burada, komisyon sanki ihaleye 

yeni bir şey kazandınyor. Yeni bir içerik, yeni bir hüviyet, yeni bir biçim kazandırıyor. Zaten, 

komisyonun böyle bir yetkisi de yok. Komisyonun, bu görevlendirmeyi yaparken uyacağı usuller 

bakan olurunda belirlenmiş. Bakan olurunun hiçbir yerinde ihale komisyonu kendine bir ilke 

kararlan oluşturur, bu ilke kararlanna göre de teklifleri değerlendirir diye bir şey yazmıyor. İhale 

komisyonu, kendine çizilen sınırlan aşmış. Kendine göre ihaleyi değerlendireceği yeni kriterler 

çıkarmış ve ilginçtir, bakan onayında asıl dikkate alınması gereken, sürede öncelik konusunu 

dikkate almadığı gibi, kendine göre yeni kriterler koymuş gibi geliyor bana. Bütün bunlara ne 

diyorsunuz. Biraz, sorudan ziyade açma şeklinde oldu. 

YAMAN KÖK - Sayın Başkan, sorularda esas cevabı komisyon verecek; ancak, gayet 

açıklıkla şunu söyleyebilirim: Komisyona ne genel müdürlükten ne bakanlıktan ne Sayın Cevat 

Ayhan'dan ne Sayın Mehmet Keçeciler'den -Sayın Mehmet Keçeciler zaten kısa süre kaldı-

herhangi bir bana gelmedi. Gelse, yani, komisyon başkanlığına gelmediği kanaatindeyim. 

Komisyondaki hiçbir üyeye hiçbir baskı gelmemiştir. Şimdi, mesela, 2'den 3'e çıkma diyorsunuz. 
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Bir köprü 2'den 3'e çıkmaz. Ben bilirim, ben nasıl olsa mesuliyet bana aittir diyebilirsiniz; ancak, bu 

gibi olaylarda, geçmişte biz yaşadık, devlete olağanüstü pahalıya mal oluyor. Bazı evrakları 

veriyorsunuz, ondan sonra, o evraklardan, efendim, sizin sözleşmenizde, benim başıma geldi, 

burada, kaya çıkacağı, sondaj yapmışız, kaya var, orada, ama, hafriyat yaparken, kaya çıkmamış, 

uluslararası sözleşme, ben, bu kayadan İstanbul'da konkasör kuracaktım, agrigamı buradan 

alacaktım, o nedenle AGG'yı şu kadar yerden aldım, dolayısıyla, şu kadar tazminat isterim. Şimdi, 

siz, iki şeritli bir köprüyü üç şerite çıkaramazsınız. Bu şekilde, Çanakkale Köprüsünde de, asma 

köprüsü projesinde de bize geldi. Bizi deneme tahtası yapmak istiyorlar. Aslında, Cebelitarık'ta ve 

Mesina Boğazında büyük bir köprü projesi var. Bu köprü projesinin rüzgar kanallarında testleri 

falan yapılıyor, orta yere, başlangıçta ızgaralar falan konulup, daha sonra, yani, ızgara konduğu 

takdirde, asma köprüde en önemli konu rüzgar yüküdür, o rüzgar yükünü hafifletecek şekilde, 

dünyada denenmemiş sistemleri bizde denemek istiyorlar. Esas, bunun nedeni de şeydir: Daha 

sonra, Mesina Boğazında ve Cebelitarık'ta öncelik kazanmaktır, şayet başarılı olunursa; yani, bir 

asma köprü veyahut da eğik gergi hatlı köprü iki şeritten üç şerite çıkmaz. 

BAŞKAN - Efendim, sadece köprü için değil bu 2x2, otoyol için de. Önce 2x2... 

YAMAN KÖK - Yol olabilir... 

BAŞKAN - Daha sonra 2x3'e çıkarayımı bile ret kapsamına almış. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Pardon efendim, bu denemeyi, Türkiye'de de, Boğaz 

Köprüsünde de yapmışlar mı? 

YAMAN KÖK - Hangi denemeyi? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Siz deneme tahtası diyorsunuz ya; yani, ilk defa yapılacak, 

ikiden üçe veya bunu tüp geçitte de aynı şekilde söyleyebilir misiniz? Bunu, deneme tahtası derken 

şunu söylemek istiyorum. Aslında, biraz önce, Sayın Başkanım, birleştirecektim, konu uzadı, tabiî, 

kesemiyoruz... 

BAŞKAN - Vaktimiz doldu galiba... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Şimdi, biraz önceki konuşmada da ilk bölümde sormuştum; 

tüp geçite karşı bir tavır var gerekçede; ama, ilk ihalede tüp geçit verdiği halde bir firma, aslında, 

ilk başta varsa sakıncaları, deprem yönünden, başka yönden, bakın, biraz önce başka konular 

konuşuldu, gemi çarpar, öbüründe de rüzgar çarpar, kuş çarpar, uçak çarpar... Demek ki, böyle 

çarpar marparla değil, şartnameyi koyacaksın, buna uyacaksın, teknik şeylerini hazırlayacaksın, 

hazırlayacağız hep beraber, kimse yetkililer. Tüp geçit zararlı ise, baştan tüp geçit haricinde veya 

şu şartlarla tüp geçitle ihaleye gireceksin diyeceksin. Bunlar uygulanmamış. Biraz önce Başkanım 

gayet güzel söyledi; bir sürü pazarlıklara konu meseleler alınmış, bir tek firmayla yapılmış bu. İlk 
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başlangıç kıstası bununla değil, öbür firmayla da yapılsaydı, o kişi de, köprüyü nasıl yapacak, 

parayı nasıl yapacak, pazarlıklarla ikna edebilirdi. 

BAŞKAN - Sayın Örs, toparlar mısınız, zaman bitti galiba. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yani, burada deneme şeyi vesaire denirse, o zaman 

şartnameye uyacaksın. Siz şartlarınızı tam koyacaksınız, ihaleye girenler de uyacak. O zaman bu 

şartlara uyulmamış diyoruz. 

BAŞKAN - Bir şey var mı? Ben, hemen paralel bir şey söyleyeceğim. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Bir şey söyleyeceğim. 

BAŞKAN-Buyurun. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Genel Müdüre, onun şey içinde test etmek için 

soruyorum. Bir ekibe yazılı olarak bir görev verilmiştir; ama, biz biliyoruz ki, 2886'ya göre 

Türkiye'de birçok ihaleler yapılmış, kendi paranızla veya krediyle. Karayolları, burada, ilk defa yap-

işlet-devrete göre bir ihale gerçekleştirecek ve bu işi de mutlaka gerçekleştirmek istiyorlar, 

Türkiye'ye kazandırmak istiyorlar. Böyle bir psikolojik durum içerisindeler. Kendilerinden, bir 

geçiş için, hatta köprü veya tünel olmuş olması... Ben, şunu şöyle anlıyorum, siz ne yapın yapın, 

buraya bir geçişi sağlayın da ister köprüyle sağlayın ister tünelle sağlayın tarzında geniş bir 

spektrum, hareket, manevra kabiliyeti alanı tanınmış oradaki komisyon üyelerine ve bu insanlar, 

sahaya indiklerinde, böyle bir işi başarabilmek için, daha önce 2886 çerçevesinde yapmaları dahili 

olmayan bir hareket serbestisini, sırf bir işi gerçekleştirebilmek için değişik sahada eylem yaparken, 

değişik alternatif yollara doğru bir çözüm arayışları olarak algılıyorum. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ama, müşavir firma var; Türk-Kanada mıydı?.. 

YAMAN KÖK-Evet. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Yakın, Türk-Kanada müşavir firma var yalnız. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Gördüğümüz kadarıyla, ortada ne bir çok spesifik olarak 

yapılacak iş ortaya konmuş ne bir proje ortaya konmuş ne de bu işin nasıl yapılacağına dair 

elimizde çok şeyler yok, yani, net yol gösterici delillerimiz yok ve bu insanlar, bu görevi alan 

komisyon da, bir yerlere götürüp de başarılı olmabilmek için kendi inisiyatiflerini kullandığı gibi bir 

intiba oluştu; yani, siz buna katılıyor musunuz? 

YAMAN KÖK -Bir şey daha ilave edebilir miyim? 

Efendim, tüp geçiş sakıncalı değil. Tüp geçişi, siz, yatağı açarsınız -şimdi, Boğaz Köprüsü 

geçişi yapılacak demiryolu için- yatağı yerleştirirsiniz içerisine, kapatırsımz ekolojiyi de 

bozmayacak şekilde. O şekildeki tüp geçiş sakıncalı değil. 

BAŞKAN - Bunda yer yer öyle, yer yer dışarıda bir öneri var. 
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YAMAN KÖK - 35 metre yüksekliğinde dolgu var. O bakımdan, gemi çarpması diyoruz. 

Siz, o şekilde yapsaydınız, ne gemi geçişi için bir engel teşkil edecekti denizaltı için, ne diğerleri 

için teşkil edecekti. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Efendim, biraz önce Sayın Bakana da söyledim; burada sizin 

dediğinizi çürüten raporlar var. Tüp geçit burada çok detaylı. 

BAŞKAN - Dosyada mevcut... 

Sayın Örs, izin verir misiniz... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Çürüten belgeler var. Yapılabilir diyor, tüp geçit, hepsi 

yapılabilir diyor. 

BAŞKAN- Sayın Genel Müdür, şimdi, tabiî, daha çok soru sormak istiyor insan da... 

YAMAN KÖK - Efendim, danışma firmasının da aksini söyleyen raporu var; yani, milyon 

dolarla saydığımız. . 

BAŞKAN - Doğrudur; yani, bilim adamlarının öncelikle tartışması gerekir. Yalnız, şunu da 

kabul etmek gerekir; özellikle o şartname 2 olarak kabul edilen zeyilnamelerde sorular soruya 

köprü ve tünel gibi sabit bir yatırım düşünülecektir denildiğinde, hepsinin eşit olduğu; yani, 

öncelikle köprü, sonra, işte, tünelin riskleri var, şu sıralama karan bölümünde; bütün o en son 

bölümündeki son iki yaprağında niçin tercih edilmediğinin gerekçeleri var tünelin. Onlar biraz şey; 

o ayrıntıdan, finansmandan değil, risklerinden, Türkiye'de ilk kez uygulandığından, ileride 

bakımlarında su altında olduğu için, işletme bakımından; yani, bu gerekçeler yeterli değil; çünkü, 

bu, başından konurdu; yani, bu proje de, köprü projesi de, en az birbirine eşit değerde, kıymette 

projelerdir, risk açısından da. Türkiye'de ilk kez uygulanacağı o zaman bilinmiyor muydu; yani, 

bütün bu projelere açık oluyorsunuz, daha sonra da, bunların risk taşıdığından, bakımında, 

işletmesinde, Türkiye'de ilk kez uygulanacağından dolayı işte birtakım şeyler deyip, o projenin 

önünü kesiyorsunuz veya tercih edilmeme nedenini bunlara dayındırıyorsunuz. Bu, biraz, 

zeyilnamedeki şartlara uygun bir gerekçe değil gibi düşünüyorum. 

YAMAN KÖK - Ama, son söylediğimi tekrarlamak istiyorum. Şayet, tüp geçiş için, yatak, 

şeyde yapıldığı gibi, İstanbul'daki... 

BAŞKAN - Efendim, geliştirilebilirdi, o müzakere aşamasında... 

YAMAN KÖK - O zaman, boyu, maalesef... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Öyle yapın diyebilirdiniz, konuşabilirdiniz. 

BAŞKAN - Müzakerede bunlar tartışılabilirdi. 

Peki efendim, son olarak şunu sorabilir miyim: Bakın, birinci ihale biraz da tartışmalı, usul 

açısından tartışmalı. Mutlaka kamu yararı düşünülerek tesis edilmiştir tarafınızdan; ama, usul 
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açısından tartışmaya açık uygulamayla, ihale değerlendirmeye girmeden, tek teklif, yeni bir usulle, 

yeni bir ihale süreci başlanıyor. Burada, tabiî, bu önergede kayınldı diye sözü geçen firma da dahil 

olmak üzere, diğer firmalar yeni bir şans yakalıyorlar. Onlara bir yerde yarıyor. Daha sonra, ikinci 

ihale sürecine gidiyorsunuz, ikinci ihale öncesi parçalı teklifler de verilebileceği olanağı sağlanıyor 

firmalara, son on onbeş gün içinde. Bu, o firma da dahil bütün firmalara yarar sağlıyor. Daha sonra, 

değerlendirme kriterleri adı altında, ilke kriterleri adı altında, komisyon, ilke kararlan belirliyor. Ne 

tesadüf ki, o kararlar da, büyük ölçüde, o adı geçen firmanın yaranna, onun yararına daha iyi 

sonuçlar veriyor. Yani, bütün bu tesadüfler ardı ardına geliyor böyle veya gelişmeler, bir firmayı 

daha da işine yarar şekilde olayı geliştirttiriyor. Bunlar, ilginç tesadüfler diye düşünüyorum. Ne 

diyorsunuz bu konuda? 

YAMAN KÖK - Şimdi, sizin de, başlangıçta, yani, saat l'deki toplantıda dediğiniz gibi, 

komisyon bağımsızdır; ama, şuna eminim, arkadaşlanm bana söylerlerdi, hatta şunu belirteyim, 

bize, Sayın Cevat Ayhan, çok sorular sorduğunda, arkadaşlanmız tereddüt ettiler, bana geldiler. 

Ben de dedim ki, Sayın Bakan haklıdır, o da, bir sürü, yani, geliniyor, gidiliyor, büyük bir proje, 

yani "biz aynlalım, istifa edelim" dediler. Ben, onlara dedim ki, istifa etmiyoruz, niye istifa 

edeceksiniz komisyondan. Komisyon Başkanı geldi, yani, Çetin Fırat geldi, siz doğru bildiğinizi 

yapın ve doğru bildiğinizi yazdığınız takdirde, buradan bizim torunlanmızın torunları geçecek, yani, 

hiç etki altında kalmadan, vicdanınızla, bilginizle, görgünüzle en doğru kararı verin dedik. Nitekim, 

en sonunda Sayın Cevat Ayhan inceledi bütün şeyleri, kendisi imzaladı. Komisyon hiçbir şekilde ne 

siyasîlerden ne genel müdürlükten baskı görmemiştir. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Peki, bu sıralamayı kim bozdu o zaman efendim? 8 inci 

maddedeki net görüşme sıralamasını bozarak, kim o şekilde... 

YAMAN KÖK- Komisyonun karan... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Kendileri mi? 

YAMAN KÖK - Gayet tabiî ki, bu karar doğrudur, bunun altına biz de uygun görüş arz 

ediyoruz. 

BAŞKAN - Sizi tamamlayan bir şey söyleyeceğim. Demin söylediğim gelişmeler, tesadüfler 

veya tercihler, büyük ölçüde, bir firmamıza daha çok olanak sağlıyor veya onun önünü açıyor gibi 

düşünüyorum. Bir de, bakan onayının 8 inci maddesinin uygulanmaması da, üstüne üstlük, o 

firmanın lehine bir sonuç arz ediyor; yani, bütün bunlar ilginç gelişmeler, tesadüfler. Hoş, bu, bir 

soru değil, belki benim kendi kendime sesli düşüncem diye alabiliriz. 

YAMAN KÖK - Ben, bakan onayını, eşit şartlarda, gayet tabiî ki, süresi kısa olanın tercih 

edilmesi şeklinde algılıyorum. Bakan onayı o şekildedir. 
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Şimdi, kabul edilebilecek teklifler var, kabul edilmeyecek teklifler var. Düşünün, bu tarafta, 

Gebze tarafinda hafriyat vardır bol miktarda. Birisi gelse, denizi dolduracağım dese, her iki tarafta 

da denizi dolduracağım, orada da, diyelim ki, 1 kilometre boyunda sadece bir asma köprü 

yapacağım dese, bunu kabul edemeyiz ki; yani, ekstrem bir şey veriyor. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Dese değil ki Sayın Genel Müdürüm, orada sakınca neyse o 

gerekçeyi söylersiniz. İki firmanın teklifi var, o öyle mi demiş; yani, ben, bunu, hiçbir yere 

dayandırmadan geçtim mi; nedir yani?.. Dese dese değil ki... Teklif ortada, diyor ki adam tüp geçit 

yapacağım. Öbürü de diyor şöyle yapacağım; iki teklif var. 

BAŞKAN - Bu, çok uzak, konumuzdan çok uzak bir varsayım. Bunun üzerine gitmeyelim 

de... 

Sayın Genel Müdür çok yorduk sizi, çok teşekkür ediyorum, İstanbul'dan geldiniz. Son 

olarak sizin söyleyeceklerinizi alıp, görüşmemizi burada nihayetlendirelim. 

YAMAN KÖK - Hay hay efendim. Ben, daha önceden de belirttiğim gibi, burada, ne Sayın 

Cevat Ayhan'ın ne diğerlerinin, yani, siyasîlerin herhangi bir baskısı olmadığını, burada, bağımsız 

belge değerlendime komisyonunun, Kanada-Türk ortaklığı danışmanıyla beraber, onun da 

yardımıyla karar verdiğini belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN - İşler usulüne uygun yapılmıştır. 

YAMAN KÖK - İşler usulüne uygun yapılmıştır. 

BAŞKAN - Kamu zararı söz konusu değildir. Gerçi, iş, henüz sonuçlanmamış, sürüyor, 

Danıştay safhasından sonra... 

YAMAN KÖK- Tabiî, tabiî... 

BAŞKAN - İlgili firmaya da çağrı yapılmasına rağmen, süre verilmesine rağmen, firma 

gelip, maalesef, nedense, uygulama sözleşmesini imzalamamış. 

YAMAN KÖK - Şimdi, şeyler bitti; isterseniz, kayıt dışı bir şeyler söyleyeyim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Kayıt dışı değil efendim, kayıt içi... 

YAMAN KÖK - Peki... Türkiye'de yap-işlet-devret yapılamaz, bu 3996'ya göre. 

Yapılamayışının sebebi, enerjide Enerji Fonu var. Şimdi, firma "arkadaş, sizin kusurunuz nedeniyle, 

devletin kusuru nedeniyle, ben altı ay çalışamasam, bir sene çalışamasam ne olacak" diyor? Bu 

ihtimal çok az, yok denecek kadar az; ama, kredi kuruluşu bunu istiyor "ne olacak" diyor. Diyoruz 

ki, senin süreni bir sene uzatırız. Diyor ki "bana yirmibeş yılın sonunda verdiğiniz bir sene parayı 

şey yapmıyorum, bana ilk on yılda para lazım. İlk on yılda ben maddî açıdan sıkıntıdayım, 

darboğazdayım, ondan sonra bende para var." "Bunun bir şekilde telafi edilmesi lazım" diyor firma; 

eri basiti bu. 
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Esas uzamasının nedeni, tabiî, kredi alacaklar, Türkiye'nin kredibilitesinde bir düşüş oldu, 

şimdi yine toparlanıyor. Diğer bazı beklentileri vardı, tahkim kanunu gibi; ama, bazı şeyler 

değişmediği takdirde, Enerji Fonu gibi, Ulaştırma Fonu gibi bir fon kurulmadığı takdirde, bu 

yükümlülükleri kimse kabul etmek istemiyor, Hazine de kabul etmek istemiyor. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O zaman bunları biliyor muydunuz Sayın Genel Müdür? 

YAMAN KÖK- Yaşayarak öğrendik. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yani, olmayacak bir şeyin peşinde mi koşmuş oldunuz? 

YAMAN KÖK - Yok, yaşayarak öğrendik efendim, niye olmayacak bir şeyin peşinde 

koşalım. Bir görev verilmiş, o görevi yapmaya çalıştık; hepsi o, niye olmayacak bir şeyin... 

BAŞKAN - Peki efendim, şunu sorayım ben, bitirelim. Demin değindiğim konu, 

Danıştaydan da geliyor ve Danıştayın onayladığı sözleşmenin imzalanmak üzere, birinci sıradaki 

firmaya teklif, çağn yapılıyor 6 Nisana kadar ve firma gelmiyor. O andaki ve şu geldiğimiz sıradaki 

hukukî durum sizce nedir? Tekrar mı ihaleye çıkılmalı, ikinci sıradaki çağnlıp, müzakereler devam 

mı etmeli? Uygulamanın içinde olduğunuz için. 

YAMAN KÖK - Aslında, tekrar ihaleye çıkma değil de, o, işte geleceğim, imzalayacağım 

bazı şeyleri falan dedi zannedersem, imzalamadı. Bana göre, bu firmanın, en kuvvetli, ekonomik 

yönden de en kuvvetli Japon kredi kuruluştan var arkasında, bunu da kabul etmek lazım; hem 

müşavir tarafindan hem karayollan bakımından en fazla puan verilen bir firma. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Şu anda olmayabilir. Siz değiştirdiniz ya, birinci ikinciyi. Şu 

anda da tekrar değiştirmeniz gerekiyor. 

YAMAN KÖK - Efendim, puanlamayı ben yapmadım. Puanlamanın tamamı, geçmiş 

dönemde yapılmıştır, kriterler de geçmiş dönemde konmuştur. 

BAŞKAN - Puanlamada tünel tecrübesi sorulmamış yalnız; ben, baktım puanlama listesine. 

Asma köprüdeki şeyine göre puan verilmiş. Tüp geçiti de koysalardt, o firma, belki de ikinci, 

üçüncü sıraya gelebilirdi. 

YAMAN KÖK - Efendim, esas sözleşme, esas şartname, İstanbul'da hazırlanmıştır, köprü 

diye hazırlanmıştır; yani, ben hazırladım, onun için biliyorum; çünkü, köprü telaffuz ediliyordu. 

BAŞKAN - Bu aşamadan sonra ne yapılmalıyı söylüyordunuz. 

YAMAN KÖK - Bu aşamadan sonra, artık, gelmeyecekse, son bir tarih tespit edilip... 

BAŞKAN - Verilmiş efendim, 6 Nisan, gelmemiş. 

YAMAN KÖK - Ondan sonra iptal etmek gerekir. 

BAŞKAN - ikinci sıraya mı devam etmeli, yeniden ihaleye mi çıkılacak; prosedür nedir 

sizce? 
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YAMAN KÖK - Efendim, aslında, ikinci sırayı çağırmak lazım. 

BAŞKAN - O zaman, bakan onayına uygun davranacaksınız. Başlangıçta uymadığınız 

bakan onayına devamında uyacaksınız. 

YAMAN KÖK - Sayın Başkanım, ikincisinin de teklifi şey değil. İkincisi, biliyorsunuz,. 

200 milyon dolar kredi istiyor. Dolayısıyla, belki de Türkiye'deki yeni şartlar nedeniyle, Türkiye'nin 

kredibilitesinin artması nedeniyle, belki yeniden ihaleye çıkmakta Türkiye açısından menfaat var 

diye düşünüyorum. Ben olsam, yani, yetkili olsam, yeniden ihaleye çıkılmasını öneririm. 

BAŞKAN - Şu andaki hukukî yapıya göre mümkün mü bu? 

YAMAN KÖK - Gayet tabiî ki, mümkün, idare yapabilir. Bana göre en doğrusu... 

BAŞKAN - Ama, ikinci ve üçüncü firma, bu sefer, ben, ona göre hazırlandım... Tazmin 

talebinde bulunabilir mi? Benimle görüşülecekti, görüşmüyorsunuz. 

YAMAN KÖK - Zannetmem; çünkü, onların 3996'ya uygun olmayan teklifleri var. 

BAŞKAN - Ama, görüşme sırasına koymuşsunuz, ben görüşeceğim diyorsunuz. 

YAMAN KÖK - Görüşme sırasına... Bana şey yapılan doğru; biz de onu imzalamışız. 

Birinci firmayla pazarlık gücümüzün olması için koyduk; yani, kredi istemeyeceklerse, 200 milyon 

dolar... 

BAŞKAN - İşte, onunla anlaşmaya varamayınca, ikinci firmaya... 

YAMAN KÖK - İkinci firmaya geçmek lazım; doğru; ama, Türkiye'nin şartları değişti, 

tahkim çıktı. Bunların hepsi tahkim istiyorlardı. 

BAŞKAN - Çok büyük bir deprem yaşadık. 

YAMAN KÖK - Tahkimin çıkması nedeniyle, kredibilitenin yükselmesi nedeniyle, Türkiye 

açısından, bizim ülkemiz açısından -siz sayın parlamenterler kadar, yanlış anlamayın, biz de bu 

memleketi seviyoruz, menfaatini düşünüyoruz- Türkiye'nin menfaatları açısından belki yeniden 

ihaleye çıkmak daha iyi. 

BAŞKAN - Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. 

Yine usulî bir işlemimiz var; ayağa kalkıp, okuyorsunuz o metni. 

(Ayakta yemin etti) 

BAŞKAN - Toplantımızın gündemdeki bölümünü tamamladık. Vakit de çok dar, hiç başka 

bir görüşmeye, tartışmaya girmeyelim. 

Gelecek toplantı, sanıyorum, bayram sonrasına sarkacak. Yine, perşembe saat 13.00 olarak 

programlayalım. Gündemde de, görüldü ki, büyük ölçüde bu işi biçimlendiren, yönlendiren, bu işi 

kotaran, belli bir yere istikamet veren bu komisyon, komisyonun başkanı ve bir de hukuk... 

Komisyonda zaman zaman değişmiş bu şey; ama, hukuk müşaviri Nejat Bey var; o hiç değişmemiş, 
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bütün komisyonlara girmiş, birinci ihaleye girmiş, ikinciye de girmiş; hepsinde var, hukukçu da 

olduğu için, samyorum, konulara biraz daha vâkıf diye düşünüyorum. İsterseniz, bu sıralamayla 

ilgili, asıl tartışma konusu olan o kararla ilgili o sırada başkan olan -Sayın Çetin Fırat idi galiba-

Çetin Fırat Bey ile bu Nejat Beyi -hukukçu olması hasebiyle- gelecek toplantımıza davet edelim; bu 

şekilde devam ettirelim toplantımızı. Nasıl uygun görürsünüz, uygun mudur? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Başkanım, siz ne diyorsanız kabul. 

BAŞKAN - Peki efendim. 

Gelecek toplantımızın bu şekilde gündemleştirilmesini, çağrılmalarını önerilerinize 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) -Peki, müteahhit firmaları ne zaman dinleyeceğiz; onları 

dinlemeyecek miyiz? J 

BAŞKAN - Şu altyapıyı yapalım, sonra, müteahhit firmalar ve isnat edilen Sayın Yaşar 

Topçu'yu en sona ki, bir donanalım, bilgi olarak, bu tartışmalara, iyice olaya nüfuz edelim, sonunda 

alalım diye düşünüyorum; ama, komisyonumuz nasıl takdir eder... 

Peki efendim. Ben, Sayın Şükrü Yürür Bakanımın önerisi üzerine, bugünkü toplantımıza 

burada ara veriyorum. Bayramdan sonraki perşembe günü, ayın 23'ünde toplantımıza devam etmek 

üzere ara veriyorum. 

4.7. 30.3.2000 tarihli Komisyon toplantısında bu ihaleyle ilgili Danışmanlık Firması 
Delcan-DAP firmasının temsilcisi Sezer ERGİN ve AJTC firması temsilcisi ENKA İnşaat 
Yetkilileri dinlenmiş olup verdikleri ifadede; 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, bugünkü gündemimiz, davet edilen, bilgisine başvurulması 

Komisyonumuzca uygun görülen kişilerle görüşmek şeklinde programlandı. Bu görüşme 

programının ilk ayağında, Körfez geçişi olarak adlandırdığımız projenin teknik, hukukî 

altyapısında, yapılandırmasında, hatta, yanılmıyorsam, bugüne kadar bütün safahatlarında bulunan, 

servis veren danışman firmayla görüşmekti. 

Şu anda bu temsilcimiz aramızda, kendisine hoş geldiniz diyorum; ancak, kendisiyle 

görüşmeye geçmeden önce, hukukî vecibemiz var. Tanıklık sıfatıyla, kendilerine belli tespitler için 

sorular yönelteceğim. 

Adımz, soyadınız nedir efendim. 

SEZER ERGİN - Sezer Ergin. 

BAŞKAN - Unvanınız, göreviniz nedir? 

SEZER ERGİN - Ben, bu danışmanlık hizmetini üstlenen Kanada-Türk müşterek teşebbüs 

ortaklığının Türk şirketinin Genel Müdürüyüm efendim. 
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BAŞKAN- Yaşınız? 

SEZER ERGİN-60 

BAŞKAN - Halen sürüyor mu bu danışmanlık firmasındaki göreviniz? 

SEZER ERGİN - Evet. Bizim firmamız halen sürüyor; ancak, danışmanlık görevimiz, 

teknik olarak sorarsanız, süre ve tahsisat bitmiştir. 

BAŞKAN - Bu konuyla ilgili demiyorum. Genel olarak... Şu anda aynı işi sürdüyorsunuz. 

SEZER ERGİN-Evet. 

Bir de yemin metnimiz var. 

(Sezer Ergin yemin metnini okudu) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Efendim, sizin de malumunuzdur; bir süredir, bu konu, kamuoyunun ve ilgili çevrelerin 

gündeminde. Yap-İşlet-devret modeliyle yaptırılması öngörülen Körfez geçişi projesiyle 

adlandırılan bir kamu projesinin, ihale aşamasında, ihale usul ve esaslarına uyulmadığı, firma 

kaynldığı, böylelikle, kamu zararına yol açıldığı gerekçesiyle, Meclisimizde bir soruşturma önergesi 

sonucu kurulan bir komisyon marifetiyle konu soruşturuluyor. Diğer yandan, konu, yargıya da 

intikal etmiş durumda. İdare mahkemesinde yargılama sürece devam ediyor. Şu anda Damştayda. 

Safahat henüz sonuçlanmadı. Böyle bir noktada, böyle bir aşamada olan bir olayın, sizlerinde 

katkınızla, soruşturmasını, en yansız, en tarafsız, en hakkaniyetle irdelenmesini ve daha. sonra da 

Komisyonumuza tevdi edilen görevi sonuçlandırmak şeklinde mesaimiz devam ediyor. Bugün de 

sizinle bu konulan enine boyuna, zaman elverdiği ölçüde görüşmek şeklinde bir düşüncemiz var. 

öncelikle, bu konuyu sizin tanık olduğunuz, sizin dahil olduğunuz aşamaları çerçevesinde 

bir kısa özet alarak başlamak uygun olacak diye düşünüyorum. Yani, bu işe sizin duhulünüz, 

verdiğiniz mesai, çerçeve, hukukî teknik altyapıların kurulması, özellikle ihale belgeleri olarak 

adlandırılan ve bir anlamda şartname diye de adlandırılan aşamayı yapılandırmanız, bunları 

kurallandırmanız, sonra, işin iki kez ihaleye çıkılması, daha sonra, belli usuller uygulanarak 

firmaların sıralandırılması ve birinci sırayı alan firmayla yapılan müzakereler sonucunda uygulama 

sözleşmesi, görevlendirme ve bilahara uygulama sözleşmesi yapılmasına karar verilmesi; uygulama 

sözleşmesi çalışmalarının iki kurum arasında görüşüldükten sonra onaylanmak üzere Danıştaya 

gönderilmesi ve bu süreçten sonra belli bir noktaya gelinip, orada olayın sanki bir durma sürecine 

girmesi; bütün bu çerçeveler içinde sizin tanık olduğunuz, bizzat içinde bulunduğunuz bölümleri 

dahil olmak üzere sizden bi özet almak yerinde olacak diye düşünüyorum. 

Buyurun efendim. 

SEZER ERGİN - Teşekkür ederim efendim. 
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Tabiî, bu yedi seneye yakın süren uzun bir çalışmadır, ben ana hatlarıyla size arz etmeye 

çalışayım, detaylı sorulan bilgimiz dahilinde yanıtlamaya gayret ederim. 

Biz, Kasım 1993'te, Kanada-Türk İş Ortaklığı olarak danışmanlığı üstlendik. Bu 

danışmanlığı üstlendiğimiz görevin, esas itibariyle tadadı bizim sözleşmemizde yapılmıştır. Kısaca 

özetlemek gerekirse, biz, idareye, yap-işlet-devret yönteminin altyapısının oluşturulması, önseçimin 

yapılması, önseçimi takiben tekliflerin alınması, tekliflerin alınması işlemleriyle ilgili olarak 

yapılacak görüşmeler, teklifler alındıktan sonra bu tekliflerin analizleri ve analizleri takiben de, 

uygulama sözleşmesi görüşmelerini birinci sıraya alan firmaya geçilmesi ve uygulama sözleşmesi 

görüşmelerinin yapılması aşamalarında idareye danışmanlık görevi üstlenmekti. Bu danışmanlık 

hizmetleri, 3996 sayılı Kanun ve ona bağlı olan 5907 sayılı kararname hükümleri tahtında, teklif 

verme belgelerinin şartnamelerin ışığı altında yürütülmüştür. Takdir edileceği üzere, danışman 

olarak biz, Karayolları Teşkilatının sürekli içinde olan bir kuruluş değiliz. Bizim yaptığımız 

çalışmalar, bu arz ettiğim mevzuat ve Karayollarından aldığımız bilgi ve belgeler ışığında 

sürdürülmüştür. Proje, öncelikle bir önseçim aşamasından geçmiştir, çok titiz ve detaylı bir 

önseçim çalışması yapılmıştır. Bu önseçim çalışmasını takiben, raporumuz Karayollarına takdim 

edilmiştir. Bilindiği üzere, karar mercii Karayollandır, kendileri belirli firmalara belge almasını 

Bakan oluruyla uygun bulmuşlardır. Ondan sonra, belge alan firmalar ihaleye davet edilmiştir. 

İhaleye davet edilmeden önce, firmalarla birkaç görüşme yapılmış ve gerekli konularda kendilerine 

açıklamalarda bulunulmuş ve sorulan yanıtlanmıştır. Teklif verme belgeleri firmalara verildikten 

sonra -birinci aşama olarak arz ediyorum- sadece bir firma bu belgelere yanıt vermiştir, teklif 

vermiştir daha doğrusu. Bu teklif alındıktan sonra, Karayolları, bir idarî tasarruf olarak, tek firma 

olmasından dolayı, kendileri, Yüksek Planlama Kuruluna müracaat etmişler ve devletin menfaatları 

açısından, daha fazla, en az üç firmanın çağınlıp çağınlmamasına veya bu tek teklifle devam 

edilmesi yönünde bir görüş almak istemişlerdir. Bildiğimiz kadanyla, Yüksek Planlama Kurulu, 

anladığım kadanyla, üç firmadan veya yeniden ihale edilip, devlet menfaatları açısından tek 

firmanın tekelinden kurtanlması şeklinde bir yola gidilmesi öngörülmüştür ve bundan sonra da ihale 

tekrardan firmalara bu husus tebliğ edilip, firmalardan yeniden teklif istenmiştir. Bu yeniden teklif 

istendiği zaman, üç adet firma buna teklif vermiştir. Bu teklifler gayet ayrıntılı biçimde 

değerlendirilmiş ve bir sıralama yapılmıştır. Sıralamanın bizim açımızdan olan kısmı, bizim 

analizleri yapıp, inceleyip, görüşlerimizi Karayollanna bildirmemiz şeklindedir. Karayollarında 

oluşan komisyon bu konuyu irdelemiş, incelemiş ve sonunda, firmaları, bir, iki, üç olarak 

değerlendirerek sıralamıştır. Ondan sonra, yine, ihale şartnameleri ve mevzuatın gereği olarak, 

birinci sıradaki firmayla sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. Oldukça uzun bir süreçtir. Bu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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sözleşme görüşmeleri aşamasında, çeşitli dokümanlar, yan anlaşmalar oluşturulmaş ve uygulama 

sözleşmesine doğru yönelinmiştir. Uygulama sözleşmesi konusunda kesin bir mutabakat 

sağlanamamıştır birinci firmayla. Neredeyse iki metin oluşmuştur diyebileceğim; çünkü, 

Karayollanmn uygun gördüğü uygulama sözleşmesi metni -ki, bu metin görüş almak için Danıştaya 

sunulmuştur- birinci sıradaki firmanın öngördüğü metinden biraz farklıdır. Dolayısıyla, metin parafe 

edilmeden Danıştaya verilmiştir. Danıştay, tarafları incelemiş, metni incelemiş ve sonunda, 

Karayollanmn önerdiği metin doğrultusunda bir karar vermiştir. Bu şekilde oluşan uygulama 

sözleşmesi taslağı firmaya verilmiş ve kendisinin bunu imzalaması istenmiştir. O andan itibaren 

henüz bir gelişme olduğunu sanmıyorum. Bizim görevimiz de zaten o noktada şu anda bitmiş 

durumda. Şekil olarak, şu anda bir uygulama sözleşmesi imzası söz konusu değil bildiğimiz 

kadanyla, yani, bir sözleşme yapılmış değil efendim. 

îzin verirseniz, bir küçük noktayı daha arz edeyim; ihalelerin değerlendirilmesi açısından 

önem taşıyabilir. Şartnamelerimiz ve ihale belgelerinin gereği olarak, sadece, idarenin son olarak 

tayin ettiği 13 Mart 1997 tarihine kadar verilen bilgi ve belgeler değerlendirilmiştir. O tarihten 

sonra firmalann verdiği herhangi bir bilgi ve belge değerlendirme konusu olmamıştır, kural olarak 

böyledir. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum. 

öncelikle şunu sormak istiyorum. Sizin bu ihalenin şartnamesi olarak öngördüğünüz, kabul 

ettiğiniz ve hazırladığınız şu belgeler altındaki budur değil mi?.. 

SEZER ERGİN-Evet. 

BAŞKAN - Bu ihalede uygulanancak usul ve esaslar, teknik, hukukî, malî vs. bütün 

koşullar bunlardır. 

SEZER ERGİN - O ve onun ekleri... 

BAŞKAN - Evet. Bu ihalede uygulanacak olan; yani, verilen ihalelerin geçerlilik anlamında 

bulunması için bir kere şunlara kesinlikle uyması lazım. Peki, bir de demin bahsettiğiniz 3996 ve 

5907 sayılı Yasalar ve 3996'nın hükümleri saklıdır dediği 3465 yanılmıyorsam, daha önceki 

yasamız var ve onun uygulama yönetmeliği var; yani, burada herhangi bir şekilde açıklık 

bulunamayan hususlarda veya bir işlem yapılacağında bu tür bir işlem tesis edilmeye çalışıldığında 

veya sürecinde, sonuçlandırma aşamalarında bu mevzuatın içinden güç almak üzere öteki 

mevzuatın da hükümlerinin saklı olduğu zikredilmiş. Her ne kadar siz buraya sadece ekler olarak 

3996'yı, 5907'yi ve bir de 4048 galiba, yasayı bunun ekine koymuşsanız da, 3996 ötekileri saklı 

tuttuğu için o da bunun içinde diye mütalaa edilmek lazım. 
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SEZER ERGİN - Onu şöyle arz edeyim isterseniz. Bu ihale bizim danışmanlığa 

atanmamızdan önce başlamış bir olaydır. 1993 yılında ilk evvela görüşüldüğü zaman, malumunuz 

3996 sayılı Kanun yürürlükte değildi, yoktu. O zaman 3465 sayılı kanuna göre bu işlemler 

başlatılmış. Ondan sonra bunun yerine 3996 aldığı zaman, 3996'ya göre yürütülmesi idarece 

öngörülmüştür. Dolayısıyla, 3465 artık devreden çıkmıştır. Bizim ihalemiz belgelerin de belirttiği 

gibi 3996'ya baz edilmiştir; yani, ihalenin özünü 3996 sayılı Kanun teşkil eder, 3965 artık devrede 

değildir. 

BAŞKAN - Peki, ben katılmıyorum ona; çünkü, uygulama da bunu doğrulamıyor. 

Uygulamada, hem 3465'ten yer yer uygulamada yararlanılmış, boşluk bulunan konularda. Örneğin, 

5907'nin 13 üncü maddesine göre belli isteklilerden önseçim yeterlilik belgesi alan, belli 

isteklilerden kapalı usulle teklif alınıp buna göre ihalenin yapılmasını amir 13 üncü maddede bu 

kapalı teklifin bütün usulleri yazılı değil; ama, 3465'in yönetmeliğinde var ve işlemler tamamen ona 

göre yapılmış. Dolayısıyla, öncelikle 3996, 5907; ama, onlarda açıklık, sarahat olmayan bölümlerde 

alanlarda öteki saklı tutulan hükümlerden yararlanılarak birlikte götürülen, yapılandırılan bir işlem 

olduğu kanaatindeyim. 

SEZER ERGİN - Öyle düşünmedik efendim. 

Tabiî, şunu da arz etmek isterim. Yani, meri mevzuat ve yürürlükteki kanunlar 

çerçevesinde çeşitli yerlerde, çeşitli mevzuat hükümlerine başvurulmuş veya onlardan esinlenmiştir; 

doğrudur; çünkü, takdir edeceğiniz üzere yap-işlet-devret çok kompleks bir mevzudur. Yani, 

sadece 3996'nın da kendi başına çözemeyeceği kadar komplekstir. Başka yerlere atıflar yapılmıştır; 

ama, şunu ben arz etmek istiyorum: 3465 ile 3996 arasında bazı benzerlikler vardır; ancak, esas 

olarak bu ihalenin belkemiğini teşkil eden 3996 olarak kabul edilmiştir ve tabiî, 3996 paralelinde 

gördüğümüz teklif verme belgeleri kabul edilmiştir. Belirli kişilerden teklif istenmesine gelince, 

ihalenin özünü, malumunuz, belli kişilerden teklif istemek şeklinde değil, bu doğrudan doğruya 

önseçimle yapılmıştır, önseçime 10 firma katılmıştır; idare sonunda 6 firmayı ihaleye katılmaya 

uygun görmüştür; yani, belirli isteklilerden teklif alınmamıştır, önseçimle yapılmıştır olay. 

BAŞKAN - Şunun için girdim buna. Şimdi, bu ihalenin uygulamasını irdelendiği zaman 

yasal çerçevenin belirginleşmesi lazım ki, ona göre bir irdeleme yapmak lazım. 

SEZER ERGİN - Tabiî, bize göre yasal çerçeve, arz ettiğim gibi efendim. 

BAŞKAN - O zaman bu ihale teklif verme belgelerinin uygunluğu açısından sizin bu 

oluşturduğunuz yapıya, şu belgeye uygun olması lazım; ama, idare bir de bütün bunlara dayanarak 

bir idarî işlem tesis edecek. Bu idarî işlemin de usul ve esasları boyutu da var. Her ne kadar yer yer 

bunun içinde yer almakta olsa da idarî işlemin tesisi konusu tamamen idarî usul ve esaslara göre 
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yapılmak gerekir. Başka mevzuatların da bunda etkisi vardır. İdarenin kendi özel mevzuatının etkisi 

vardır vs. İşte, bu anlamda, bu ihalenin bu teknik şartname diyebileceğimiz, teklif verme belgeleri 

doğrultusunda ihaleye teklif verilen firmaların teklifleri buna bağlı değerlendirmenin yanı sıra, 

idarenin belirleyeceği usul ve esaslara göre idarî işlemin tesisiyle ilgili bazı ilkeleri de dikkate almak 

gerektiği şeklinde bir durum ortaya çıkıyor, ikili bir yapı var burada. Bir, sizin bu oluşturduğunuz 

altyapıya, bu şartnamelere uygun talipli firmalar tekliflerini vermek durumundalar; aksi takdirde 

geçerli olmaz. 

İki, bütün bundan sonra görevlendirme komisyonuyla, genel müdürüyle, bakanıyla, idare 

bunları değerlendirip bir idarî işlem, bir karara dönüştürmenin usul ve esaslan var. 

Şimdi, biz buraya kadar bu olayı şahsen ben irdelediğim kadarıyla, bu teklif verme belgeleri 

artı idarî işlemin kurulma usul ve esaslan anlamında iki kriterin uygulandığını gözlemledim. Teklif 

görevlendirme diyoruz. İdarî işlemden kastım, görevlendirme... Görevlendirme işleminin de 

uygulanacak usul ve esaslan da bakan onayı denilen bir iradeyle ortaya çıktığı ve idarî işlemin 

kurulmasında bu bakan olayıyla belirlenen ilkelerin uygulanması gerektiği şeklinde bir projeksiyon, 

bir yapı oluşturulmuş. 

Bir de, en son bu konuda bakan onayı -burada biz daha önce de tartıştık, görüştük- kendisi 

8-9 tane ilke belirleyip, daha sonra da bütün bu sizin teklif verme belgeleriniz, şartnameleriniz, 

daha önce alınan bakan onayının hepsini bu olurun eki olarak zikrediyor ve bir kül, bir bütün 

oluşturuyor. İşte, bu ihalenin, görevlendirmenin yapılması ve sonraki aşamalarda takip edilecek 

bütün prosedür, bütün kurallar, kaideler, usuller, esaslar, işte, bu yapının içinde mütalaa edilmek 

gerekir diye düşünüyorum. Bakan onayı, şu şu 9 maddeyi dikkate alın, bu koşullarda, bu 

görevlendirmeyi yapın; usul ve esaslan bunlardır diyor. Sonra diyor ki, onun altına hemen, ekler 

diyor, sizin bu belgeleri vs. Dolayısıyla, bunun koşullan, şartı, şurtu, usulü, bütün bu çerçeve içine 

hepsini dahil etmek lazım diye düşünüyorum. Buna bir şey diyor musunuz? 

SEZER ERGİN - Evet efendim. 

Şöyle arz edeyim: Birincisi, belirli idarî tasarruflar bizim yetkimiz içinde değildir, malum. 

Bu doküman tamamen idareyle beraber görüşülerek hazırlanmıştır ve idarenin onayına sahiptir. 

Şimdi, burada bir ikilem var. Onda haklısınız, bir bakan onayı oluru. Esasında, bu ihale, 3996'ya 

göre yapılmıştır. 3996'da bakan oluru, malumunuz, yoktur efendim. Bakan oluru 3465'ten kalan bir 

olaydır, 3996'da yoktur. Bakan oluruna gerek de yoktur. Ancak, idare, kendi içinde bir tasarrufta 

bulunmuş ve bakan oluruna müracaat etmiştir. Bakan oluruna müracaat ettiği zaman, bakan 

olurunun ekleri önünüzdeki dokümanlardır; yani, bir taraftan bu dokümanlar onaylanmıştır, öbür 



- 3 8 9 -

taraftan da bir bakan oluru verilmiştir. Bu bakan olurunun -ben sizin varmak istediğiniz noktayı 

anlıyorum- içindeki birtakım hususlar da bu dokümanlarda yoktur; ancak... 

BAŞKAN - Bazdan da vardır. Mesela, 30 000 dolar meselesi vardır, 1 milyon geçici 

teminat meselesi vardır... 

SEZER ERGİN - O zaten kanundan geliyor efendim. 

BAŞKAN - Kanundan gelmiyor efendim; bakanın belirlemesi lazım; 3465'te var bu. 

Oradaki daha önce alınan onay 5, 6, 7 nci maddelerinde teminatları belirlemiş, daha sonra 96 

çıkınca, dediğiniz gibi, geçici teminatın saptanması şartnamede getirilmiş. Bunu da kim saptamış; 

siz saptamamışsınız. Bakan onayıyla saptanmış ve hangi bakan onayı biliyor musunuz; işte, demin 

dediğim son bakan olayı. 30 000 dolar kamulaştırma bedellerine firmanın iştirak edeceği o bakan 

onayında var. Efendim, 1 milyon dolar var; şu an hatırlayabildiğim kadarıyla daha 9 tane maddenin, 

neredeyse 8 tanesi uygulanmış, bir tanesi uygulanmamış usul ve esaslar anlamında; işte, o da 

meşhur 8 inci madde... Siz şimdi 96'da bakan onayı yoktur, alınmasına gerek yoktur dediğiniz 

zaman, o zaman o alınan bakan onayının bir yok hükmünde olması lazım; ama, bakan onayının, siz, 

belli bir bölümünden yararlanıyorsunuz, bunu uygulamaya da koyuyorsunuz, hatta sizin şu teklif 

verme belgelerinize de giriyor; ama, ne hikmetse, 8 inci madde bir irade, bir iradî yaptırım gücü 

taşımıyor. Bu da o şekilde gelirseniz, bu çelişki de var. 

SEZER ERGİN - Şimdi, bizim bakan oluruyla, onayıyla herhangi bir direkt ilgimiz yoktur. 

BAŞKAN - Sizin dışınızda. Ben, sadece görüşünüzü almak için açmaya çalıştım. Biraz 

olayları dağıtıyoruz galiba. İsterseniz, çok kısa geçelim. 

SEZER ERGİN - Benim kişisel görüşümü şey ederseniz, biz, bunu yazılı olarak da idareye 

arz ettik. Bu ihale 3996 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülecek bir ihaledir. Öyle söylenmiştir, 

teklif dokümanları ona göre hazırlanmıştır; esası, özü budur. 

Şimdi, bunu söyledikten sonra, meşhur 8 inci madde olayında da öngörülen en düşük -yani, 

o da başka bir tartışma konusudur- fiyat ve en kısa zaman mefhumu her iki kanunda da şpjt irade 

olarak yoktur efendim. Benim arz etmek istediğim nokta, sadece bu. Burada teklif, bizim 

açımızdan, bizim önerimiz açısından 3996 sayılı Kanun ve ona ilişkin kararname ve bizim 

şartnamelerimiz; yani, bizim derken idarenin verdiği şartnamelerin uygulanması söz konusudur. 

Bunu arz etmek istiyorum sadece. 

BAŞKAN - Peki efendim. 

O zaman, bir an için bakan onayını bir kenara bırakalım. İdarî işlemin kurulmasıyla ilgili; 

yani, teklif verme, tekliflerin geçerliliği, değerlendirmeleri tamamen ayrı, onun altyapısında, 

uygulamasında siz bulundunuz, yaptınız; ama, bakan onayı idarenin bir işlem kurarken dikkat 
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etmesi gereken usul ve esasları kapsıyor. Bir idarî işlem var. İdarenin işlem tesisiyle ilgili özel 

kurallardır. Doğru, sizinle direkt ilgili değil; ama, sonuç nihayetlendirilen ihalede de önemli bir yer 

tuttuğu, ihalenin kaderini de belirleyen bir usul ve esas olduğu için, bir yerde de ayrılmaz bir 

parçası, bir yerde de şu anda sizinle olan görüşme konumuzun biraz dışında gibi kalıyor. O zaman, 

gelelim sizin belgelerinize. Bunun, pekçok ciltten oluşuyor, birinci cildini 3,3 yanılmıyorsam, 

değerlendirme kıstasları ve değerlendirme işlemi var. Siz, öyle bir model, sistem öngörüyorsunuz 

ki, onu da burada yazılı bir şökilde yazmışsınız; değerlendirmenin kıstasları bu şekilde olacak. 

Değerlendirme işlemi, işte, bir yerde idarî işlemi de anımsatan; yani, öyle bir değerlendirme yapılıp, 

bunun sonucuna göre karar verilecek ki, bu, aynı zamanda idarî işlem olacak. İdarî işleme 

dönüştürecek kritik bu değerlendirmenin ilkeleri olacak diyor. Şimdi, onu tartışmak istiyorum 

biraz. 

Üçüncü bölüm, tekliflerin değerlendirilmesi, giriş vs. gidiyor. Burada "değerlendirmede, 

malî ve teknik hususlar yer alacaktır; isteklilerden KGM'nin (Karayolları Genel Müdürlüğü) isteği 

üzerine tekliflerin çeşitli maddelerinin yazılı olarak ... istenebilir; yazılı olarak bu tür belgeler 

istenmedikçe yeni hiçbir bilgi KGM tarafından kabul edilmeyeceği..." gibi devam ediyor. Bu genel 

bir değerlendirme. Daha sonra değerlendirme kıstaslarının hangi kritiklerle yürüyeceğine devam 

ediyor. 8 tane kritik var. İşte, malî fizibilite, geçiş ücreti tarifesinde yeterli istikrar sağlanıp 

sağlanamayacağı, tekliflerde yöntem vs. devam edip gidiyor. Daha sonra da "değerlendirme işlemi" 

diyor. Bütün bunlara uygun olarak önünüze gelen teklifleri nasıl değerlendireceksiniz? İşte, burada, 

değerlendirme işleminin kesin bir gizlilik içinde yürütüleceği, KGM herhangi bir değerlendirme 

sonucunu ya da gerekçesini hiçbir durumda, hiçbir istekliye ve üçüncü kişiye vermeyeceğinden 

bahsediyor. İşte, asıl noktaya geliyoruz. "KGM değerlendirme sürecini: Seçme ve müzakere 

şeklinde iki aşamaya bölebilir. KGM isteklilerden bazılarını konuları daha da açıklığa kavuşturma, 

ayrıntılı değerlendirme ve müzakere aşamasına geçme amacıyla seçebilir" diyor. Ama, buradaki 

kastedilen seçme, görevlendirme komisyonunun bir, iki, üç diye sıralama sonucunu veren seçmeyi 

kastetmiyor anladığım kadarıyla. Diyor ki: "El emeği kazanan istekliler." Yani, bu, diyelim ki, 6'sı 

da teklif verdi. Bunlardan 3 tanesini seçeceksiniz, diğer 3'ünü eleyeceksiniz anlamında bir usul. 

SEZER ERGİN - Hayır, müsaadenizle arz edeyim. 

BAŞKAN - Ben de ona geleceğim şimdi. 

Şimdi, buradan ne kastediyorsunuz; tabiî, bunun devamı var. Şayet bu usulü uygularsa, işte, 

tekliflerle çeşitli alanlarda görüşecek vs. sonradan da seçme sonuçlarını ortaya çıkaracak, daha 

sonra da bu seçme aşamasının ardından KGM ile ilk sırayı alan istekli arasında müzakereye 

geçirilecektir. İlk sırayı alan istekliyle anlaşmaya varılamazsa, müzakerelere son verilip, ikinci sırayı 



- 391 -

alan istekliyle müzakerelere geçilecek ve bu, böylece devam edecektir, diyor. Bu sanki o 8 inci 

maddesiyle, neredeyse paralellik taşıyan bir hüküm. Şimdi, buradan neyi amaçladınız ve iki 

uygulamada da bu sizin amacınıza uygun mu gelişti, bir çelişki var mı sizin tespitlerinize göre. 

SEZER ERGİN - Bizim tespitlerimize göre, hayır efendim; tamamen ihale dokümanlanyla 

paraleldir. Kasıt şudur: İngilizce'den tercüme edilmiş bir dokümandır, bazı ufak Türkçe aksaklıklar 

olabilir. Ancak, şunu arz etmeye çalışayım, uygulanan da odur zaten. Firmalardan teklifler 

alındıktan sonra idare teklifleri inceledikten itibaren, demin arz ettiğim gibi kompleks bir konudur; 

çok fazla bilgi içermesi gerekir; birtakım açıklamaların, değerlendirmeye esas olarak firmalardan 

alınması gerekir. Bütün uluslararası uygulamalar da bu paraleldedir. O seçme olayı esasında belki o 

tabir şöyle yanlış, kasıt şudur: Teklif veren firmalar ki, bizde 3 firma teklif vermiştir. Bu 3 firmalara 

tekliflerine açıklık getirmeleri amacıyla veya anlaşılamayan yerlere aydınlatmaları amacıyla 

görüşmeler yapılmıştır. Kastedilen odur; 3'ün arasından hiçbir şey seçilmemiştir, her 3 firmadan da 

-bunların hepsi kayıtlardadır, yazılıdır- sorular yöneltilmiştir birinci aşamada, onlara yanıtlar 

alınmıştır. Ondan sonra, teklifler değerlendirilmiştir; yani, bir öndeğerlendirriıe yapılmıştır. 

Öndeğerlendirmeden sonra bir sıralama yapılmamıştır, öndeğerlendjrmeden sonra bulunan, 

sorulması gereken hususlar aydınlığa kavuşmuştur, firmalar tek tek davet edilmiştir. Firmalara bu 

soruların yanıtlan vermeleri istenmiştir, firmalar da bu soruları belirli bir süreç içinde 

yanıtlamışlardır. Firmaların verdikleri yanıtlan da ihale belgeleriyle birlikte esas alarak nihaî 

değerlendirme yapılmış ve sonunda komisyon bu sıralama karannı vermiştir. Sıralamadan sonra 

artık bir soru, cevap, takdir edersiniz, söz konusu değildir. Sıralamadan sonra da birinci gelen 

firmayla görüşmelere başlanmıştır. Uygulanan prosedür budur efendim ve aynen dokümanlarda 

anlatılmaya çalışıldığı gibidir. 

BAŞKAN - Sizin teklif veren belgelerinde öngördüğünüz usul ile uygulanan usul arasında 

bir çelişki yoktur; bunun gereği yapılmıştır diyorsunuz. 

SEZER ERGİN - Hayır... Evet; bu da kayıt ve zabıtlarda vardı zaten. Hatta, ben size 

önümde, eğer, arzu ederseniz, bunlann çok kısa tarihlerini bile verebilirim. 

BAŞKAN - Peki, tam burada şeyi sorayım; bakan onayı 8 inci maddesinin anlamı ne 

burada? Hiç mi esinlenmeyecek, hiç mi dikkate alınmayacak? Nihayet, bu ihaleyi veren irade, veren 

kurumun bir iradesi bu. Diyor ki, idarî işlemi kurarken bu usulle kurun; ama, idarî işlem o usule 

göre kurulmuyor, farklı bir usule göre kuruluyor. Yani, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

SEZER ERGİN - Sayın Başkan, öncelikle tekrar arz edeyim. Bakan oluru alınırken bu 

dokümanlann da oluru alınmıştır. Ben size şöyle katılıyorum. Yani, en kısa sürede, en uygun ve en 

ucuzuna vereceksini, eğer şok bir 2886 ihalesi gibi açarak, dip rakama bakarak düşünülürse, böyle 
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düşünülebilir; ama, bu böyle değildir. Yap-işlet-devret kompleks bir olaydır. Bakınız, nitekim, 

3465'te önseçim öngörür, arkasından hazinenin menfaatini en çok koruyan, devlete en fazla yararı 

sağlayana verilecektir tabirini kullanır! 3996'da ise herhangi bir en kısa süre, en kısa ücret sözü 

yoktur; ancak, tabiatıyla, ilke, yine devletin menfaatinin korunmasıdır. Şimdi, bakanın olurunun 

gereği -bana göre, kişisel görüşümü arz ediyorum- yapılmıştır; şöylesine yapılmıştır. Firmaların 

verdikleri tekliflerin ihale şartlarına tamamen uygun olmaları, istenen parametreleri karşılamaları 

inandırıcı dokümanları, fizibilite etütlerini, malî dokümanları ve hukukî gerekleri yerine getirdikleri 

takdirde teklifleri geçerlilik kazanır. İdarî tekliflerin, idarenin kurallarına uymayan tekliflerin fıktif 

rakamları geçerli değildir, değerlendirmeye alınamaz. Bunu yaptığınız zaman; yani, firmalar, 

sıralamasına esas olarak neler söylemişlerdir, ne açıdan Türk mevzuatına uymuşlardır, ne açıdan 

ikna edici, gerektirici belgeleri vermişlerdir, nasıl bir finans planı kurmuşlardır, bunlann çok 

ayrıntılı olarak incelenmesi -ki, çok ayrıntılı incelenmiştir- 4 ciltlik büyük bir çalışmadır. Komisyon 

ayrıca bunları tekrar incelemiştir. Bunlann sonunda sıralama yapılmıştır. Yani, başka türlü... İzin 

verirseniz bir örnekle arz edeyim. Herhangi bir firmanın kalkıp herhangi bir şekilde ben bunu, şuna 

yaparım veya şuna yapacağım gibi bir teklifi, bu kadar büyük ve Türk Hükümetini peyderpey 

büyük taahhüt altına sokabilecek bir ihalede geçerli bir ilke olamaz. Onu arz etmek istiyorum; ama, 

siz firmayı sıraladıktan sonra, sıralanan ve şartlan yerine getiren firmalann arasında, tabiatıyla en 

ucuz ve en uygun süreyi vereni seçeceksiniz. Bu da yapılmıştır, en azından sonuçlanmasa bile 

yapılmaya çalışılmıştır. İddia edilen birtakım rakamlar vardır. Bu rakamların arkasında biz heyet 

olarak hiçbir çalışmaya ve etüde rastlamadık. Nitekim, bundan önce mahkemeye verdiğimiz, daha 

doğrusu Karayolannın istediği ilk mahkemeye ilişkin görüşlerimizde de bunu yansıttık. Sayın 

Komisyon arzu ederlerse, kendilerine o görüşün aynı kopyasını takdim edebilirim. Arzu ederseniz, 

maddeler üzerinde de gidebilirim; ancak, mühim olan şudur. Eğer, bir firma -altım çizmek 

istiyorum- bütün teklif verme şartnamelerinin gereğini yerine getirmişse, meri mevzuata uymuşsa, 

istekleri meri mevzuat paralelindeyse, onun verdiği teklif değerlendirilir ve ona göre ucuzluk ve 

süre tayin edilir. Eğer, bunu yapmaz da, birtakım varsayımlarla idare hareket ederse, yaprişlet-

devretin ana ruhu olarak, korkanm ki, bu proje yan yolda kalır, yan yolda kaldığı zaman.Türk 

Hükümetine olacak olan masraflan; çünkü, o zaman Türk Hükümeti projeyi devralacaktır ve Türk 

Hükümetine yükleyeceği taahhütler ihalenin çok üstüne çıkacaktır. Bu benim kişisel görüşümdür. 

BAŞKAN - Buna katılıyorum; ama, bu bir eleme usulü. Diyorsunuz ki, bu şartlara 

uymuyorsa, bu şart teknik, hukukî, malî koşullara uymuyorsa, pardon, bütün bu koşullara uymak 

halinde hepsinin uygun olduğunu varsaydık, o zaman, ben süre ve fiyat olarak en uygun olanı 

birinci sıraya koyar, şey yaparım diyorsunuz. O zaman sıraya koymanıza gerek yok ki, koşullara 
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uymuyor, elemeniz lazım. Sizin burada öngördüğünüz model, aslında o. Ama, şimdi, bakın, bu olay 

biraz farklı. Siz elimineli seçme usulünü uyguluyorsunuz; ama, bütün bu kritiklerden sonra da 3 

firmayı uygun buluyorsunuz ve o kadar enteresandır ki, 3 firmayı uygun buluyorsunuz, tekliflerini 

geçerli buluyorsunuz, tam o sırada bu bakan onayında... O zaman, siz, bakan onayının gereğini 

yapmışsınız, 3 firmayı da zaten uygun bulmuşsunuz; çünkü, sıralamaya aldığınıza göre bunların 3'ü 

de uygun. O zaman bakan onayına göre en kısa görevlendirme süresini vereni birinci sıraya 

getirecektiniz ya da sizin dediğiniz gibi, elimineli seçme usulü şekline -siz öyle söylediniz-

uymuyorsa, onunla görüşemem ben; o zaman onu hiç sıraya yazmayacaktınız. Bunun hangisi 

doğru? 

SEZER ERGİN - Sayın Başkan, evet, ikilemi anlıyorum. Ancak, takdir edersiniz, biz, 

burada belirli bir sıralamayı yapmak durumundaydık. Şöyle bir görüş belki hâkim olmuş olabilir; 

yani, sıralayalım; mesela, üç tane firma var, bu tamamen bir varsayım. Yani, bir noktadan 

bakarsanız, dediğiniz doğrudur; yani, denebilirdi ki, idare şöyle bir tasarrufa gidebilirdi... Bu 

esasında ihale komisyonunun takdiri. 

BAŞKAN-Mutlaka... 

SEZER ERGİN - Kişisel görüş arz ediyorum. İhale komisyonu diyebilirdi .ki, ben A 

teklifini reddediyorum, hiç sıralamaya koymuyorum diyebilirdi; ama, bunu demeyi seçmemiş, belki 

yap-işlet-devret karışık bir mevzu olduğu için, belki zor bir proje olduğu için, belki bir kapıyı açık 

bırakmak için, bilemiyorum, bu yorumu yapmak da bana düşmüyor; ama, bir sıralama yapmış; ama, 

burada sizin dediğiniz de olurdu. Evet, firmaların hiç şarta uymayanları olurdu. Yalnız, bunu 

söylerken bir de şu küçük nüansı aydınlatmak istiyorum, o da şu: Yap-işlet-devret birçok 

uluslararası uygulamalarda olduğu gibi firmalarla görüşülerek gelişen bir olay. Bakınız, bunun çok 

basit bir örneği de var. Burada mühim olan birinci firmayla görüşmek. Bakın, birinci firmayla 

görüşülmeye başlandı. Bir seneyi aşan bir süreç geçti; ama... 

BAŞKAN -Neyin birinci firması?.. Şartların hepsine uyan dediğinizde, 3'ü de uydu; peki, 

birinci firmayı nasıl belirleyeceksiniz? 

SEZER ERGİN - Hayır, şartların 3'ü de uymadı efendim. 

BAŞKAN - Uymuyorsa, o zaman hiç sıraya koymayacaksınız. 

SEZER ERGİN - Onu söyleyebilirsiniz; ama... 

BAŞKAN - Direkt değerlendirmeden sonra görevlendirme kararı alırsanız sıralama 

yapmaksızın, doğru, söylediklerinizin hepsine katılıyorum; ama, siz 3 firmanın elimine seçme 

usulünü, burada yazılı olanı uygulamaksızın üç firmayı da uygun bulur, ikiye bir orijinal teklifleri, 

daha sonra görüşmelerden sonra oluşan son tekliflerini, hepsini de bütün bu şartlara uygun 
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buluyorsanız ve 3 firma içinde bir sıralamaya gitmeksizin direkt değerlendirme, görevlendirme 

yaptığınızda, yaptığınız doğrudur; ama, 3 firma da usule uygun, hepsinin tamam, bunların içinden 

artık ben bir sıralama yapacağım dediğiniz zaman, o zaman bana malî teknik, hukukî şartları 

söyleyemezsiniz; oradaki kıstasınız ne? 

SEZER ERGİN - Şimdi, bakınız, firmanın uygunluğunu saptamak için geliştirilen yöntem, 

bu söylediğiniz malî, idarî ve teknik değerlendirme... 

BAŞKAN - O görevlendirme için... 

SEZER ERGİN - Hayır, şöyle söyleyeyim: Tekliflerin değerlendirilmesi; yani, alınan teklif 

dosyalarının değerlendirilmesi, malî, hukukî ve idarî yönler irdelenerek yapılmıştır. Bunlar da 

şartlara, koşullara uyan, uymayan firmalar, bazı firmalar bazı maddelerde uymamıştır, bazı firmalar 

şunda uymuştur vs. Verdikleri dokümanların inandırıcılıkları da, ayrıntılar da, verdikleri bütün 

detaylar dikkate alınarak çok aynntılı olarak değerlendirilmiş ve bir rapor hazırlanmıştır. Bu rapor 

gerekçeli bir rapordur ve bu raporda hangi firmanın ne yaptığını, birbirleriyle kıyaslarını, bu 

kıyaslarının sonucunda sıralamanın ne şekilde olacağını belirler. Herhangi bir firma, mesela, üçüncü 

sıradaki firmanın veya ikinci sıradaki firmanın teklifin yüzde 100'üne uyduğu şeklinde bir karara 

varmak doğru değildir. Bu tamamen bir sıralamadır. Sıralama tamamen bu etüt üzerine 

dayanmıştır, analiz edilmiştir ve denmiştir ki, şekle, isteklere en uygun teklifi veren firma, şu 

aşamada birinci firmadır. Ona biraz daha az uyan diyelim veya biraz daha az puan almış diyelim -

nasıl değerlendirmek arzu ederseniz- ikincidir şeklinde gidilmiştir; yani, firmalardan bir tanesi, şu, 

hiç uymuyor, olmuyor, bunu eleyelim şeklinde idare bir şeyi arzu etmemiştir. Bu bir irdeleme 

konusu olabilir; ama, mühim olan, tasarruf şeklinde tecelli etmiştir. 

BAŞKAN - Evet, bunu anlıyorum; anlamaya çalışıyorum; ama, bu modele göre bir 

sıralama yapın, Mali, hukukî, teknik kıstaslara göre, uyarlılıklarına göre bir değerlendirme yapın, 

ondan sonra bu firmaları sıralayın. Birinci gelen ile görevlendirmeye asıl değerlendirmelere geçin 

denen usul nereden çıktı? 

SEZER ERGİN - Önünüzdeki dokümanlarda efendim... 

BAŞKAN - Efendim, bu doküman işte, deminden beri izah etmeye çalışıyorum; bu farklı 

bir olay. Buradaki dediğiniz malî, teknik, hukukî anlamda değerlendirilir dediğiniz, direkt 3 firmayı 

da sıralama yapmaksızın görevlendirme kastıyla irdelediğinizde bu dediğiniz doğru. Ama, bir 

sıralama yapacaksanız, bu sıralama yapma gücünü nereden alıyorsunuz? 

SEZER ERGİN - Ama, yalnız kavramlarda bir farklılık doğuyor Sayın Başkan. Şimdi, 

sıralama yapmaktaki gücü onaylanan ve idarenin benimsediği kurallardan oluşur, 
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BAŞKAN - Bu seçme elimine usulü efendim. O zaman, sıralamayı ikiye, üçe hiç 

koymayacaksınız. 

SEZER ERGİN - Tam değil. Şöyle arz edeyim. Zaten kanunlara da bakarsanız; yani, işin 

özünde bir önseçim vardır. Örneğin, kanunun bir maddesinde iki firma aynı teklifi vermişse, 

önseçimde en fazla puanı alan firma tercih edilebilir gibi bir maddesi vardır, malumunuz. 

Şimdi, burada, yap-işlet-devret mevzuatı, ülkemizde yüzde 100 her noktasıyla beyaz ve 

siyah olarak aydınlatılmış bir mevzuat değildir; dolayısıyla, beynelmilel uygulamaları da göz önüne 

alarak, böyle bir ihalede en doğru ve idare yararına olan yapılmaya çalışılmıştır. Şimdi, buradaki 

idarî tasarrufların her birini, tek tek, belki kanun maddelerinin satırları arasında belki bulamazsınız; 

ama, özü oradadır. Şimdi, burada yapılan sıralamanın nedeni, hangi firmayla müzakere geçeceğini 

saptamaktadır. Hangi firmayla müzakereye geçeceğimizin kaynağı, gücü, hazırlanan ve onaylanan 

teklif belgelerinden gelmektedir. 

BAŞKAN - Teklif belgelerinde diyor ki, tekrar dönüyorum... Ama, tercüme dediniz, bu 

Türkçe orijinali değil mi? Bu tercümede bir anlam şeyi olabilir. 

SEZER ERGİN - İngilizce-Türkçe beraber hazırlamışlar. 

BAŞKAN - Bakın, benim anladığım şekliyle, demin de ifade etmeye çalıştım: 

değerlendirme işlemi, aslında idarî işlemin, görevlendirmenin yapılmasına esas değerlendirme 

işleminde, idare -ki uygulama da öyle, iki aşamalı olduğu için buraya dönüyorum- seçme ve 

müzakere yöntemini uygulayabilir, iki aşamaya bölebilir, böler de demiyor. Yani, bu hakkı kendine 

mahfuz tutuyor. O zaman, bu belge tek başına, bu iki aşamalı yöntemin uygulanmasına da amir 

değil. Burada bir mahfuz bir hak var. İşte, bu çeviri, bilemiyorum... "Karayolları Genel Müdürlüğü, 

değerlendirme sürecini -gayet net- seçme ve müzakere şeklinde iki aşamaya bölebilir." Sizin 

göreviniz bu; ama, bölebilme veya bölme, istikbalde yapılacak olan, karar verilecek olan bir usulün 

iradesini kim belirleyecek? İşte, buna emsal tutacağımız, işte bu iradedir diyeceğimiz tek irade var, 

Bakan onayının 8 inci maddesi. Evet, ben bunu iki aşamalı yapılması şeklinde mahfuz tuttuğum 

iradeyi kullanıyorum, nitekim, sizden sonradır. Bundan sonra izhar olmuştur, ortaya çıkmıştır o 

Bakan iradesi. En kısa görev süresini verene göre sıralamayı yapın, birinciyle müzakereye başlayın; 

uzlaşırsamz diğer aşamalara doğru gidin, anlaşamadığınız yerde her şeyi kesin, ikinci sıradan 

başlayın. En müşahhas, net, sıralamayla ilgili usul de o 8'de var. Sıralamayla ilgili usul 

uygulandığında, hangi kritiğin alınacağı da o usulde var. Onun dışında, sizin, şuradaki 

düzenlediğiniz usulden bunu temellendirmeye gerek uygulamayı temellendirmeye, haklılandırmaya 

dönecek olursak, buradaki ifade, yapılan işlemi karşılamıyor; bana göre, yanılıyor olabilirim. 
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Tekrar ediyorum: Seçme ve müzakereyi iki aşamaya bölebilir. Bir kere, buradan tek başına 

buna karar veremezsiniz. Ben, iki aşamada bunu yapıyorum diyecek irade kim? Şartnamede, siz, bu 

bölebilme yetkini mahfuz tutmuşsunuz; kimin adına, idare adına, kendi adınıza değil herhalde. 

idare... 

SEZER ERGİN - Biz değil, idare tutmuş efendim. 

BAŞKAN - Yani, danışman, o irade siz değilsiniz. Bölebilir şeklinde, sizin bu belgelerde 

idare adma mahfuz tuttuğunuz yetkiyi idare kullanacak, kullanmış mı? Siz, uygulamayı buna göre 

yaptık diyorsunuz. Evet, bunu bölün, seçmeli ve böyle yapın diyen -siz bunu söyledikten sonra- bir 

irade var mı? 

SEZER ERGİN - Şimdi, efendim, bakınız, ben o soruya başka türlü yanıt vereyim. Galiba, 

burada bir şeye takılıyoruz. Olay, yap-işlet-devretin özünden gelen bir olay. Alınan tekliflerden 

herhangi bir tanesi, hiçbir görüşmeye gerek duyulmayacak şekilde, net, basit bir sonucu olaydı, o 

zaman, bakardınız en kısa süreye veya her neyse bakacağınız, bu firmaydı derdiniz. Olay böyle 

değil Sayın Başkan. 

İhale teklifi çok girift, bir sürü maddeleri var. 

BAŞKAN - Gerçekten zor, biz de anlamaya bile çok zorlanıyoruz. 

SEZER ERGİN - Yani, ben, sizin vaktinizi almayı arzu etmiyorum; ama, istiyorsanız, 

burada kıyas cetvellerini verir, firmalar ne demiş söylerim. Yani, firmalardan... 

BAŞKAN - Ona bir şey demiyorum, o aşamaya henüz gelmedik. 

SEZER ERGİN - Ama, bakın, bu değerlendirme için çok önemli. 

Şimdi, ben size kalkar da, ben, bu işi on senede yapacağım; ama, ben Hazineden yarım 

milyon dolar istiyorum dersem, bir başka firma, hayır, ben yarım milyon dolar istemiyorum, yirmi 

yılda yapacağım derse hangisi tercihtir? Şimdi, dolayısıyla, solt süre ve solt fiyat, kendi içinde bir 

şey taşımaz. Bunun aydınlığa çıkması için, ilk başta da arz ettiğim gibi, gayet detaylı -ki teklifler 

öyle istenmiştir- bir şekilde tekliflerin alınması, gayet detaylı bir şekilde incelenmesi ve bütün 

konularda idarenin tatmin olması gerekir ki, bu firma, bir; finansman açısından sağlamdır, fiyat bazı 

doğrudur... Çünkü, bakınız, yarın bir gün yanlış fiyatı verir de bu iş kalırsa, yine, devlet 

üstlenecektir sorumluluğu. Üçüncüsü, teknik açıdan bu işi becerebilecektir. 

Şimdi, siz bunları yaparken, mecbursunuz firmalara tekrar soru sormaya; çünkü, verilen 

tekliflerin hiçbirisi kristal netlikte, açıklıkta, ben bunu şu sürede yapacağım kadar basit değildir 

efendim. Dolayısıyla, bunlar değerlendirilmiştir ve firmalara açıklayıcı soru sorulmuştur. Bu 

açıklayıcı sorulara yanıt geldikten sonra, yanıtlar ışığında tekrar değerlendirilmiştir ve denmiştir ki, 

müzakereye layık olan en olumlu teklifi veren firma A'dır. Ancak, A firması da, o şekliyle şamili 
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kabul olamaz. Dolayısıyla, sözleşme müzakereleri yapılacaktır demek zorundasınız. İki aşama bu. 

Bundan dolayıdır ki, bir buçuk sene süren sözleşme görüşmeleri sonunda, hâlâ, yüzde 100 

mutabakata firmayla varılamamıştır. İşin özünde bu yatar efendim. Bunu normal bir 2886 gibi 

değerlendiremezsiniz, mümkün değil böyle bir şey. Dolayısıyla, ama, bu değerlendirmeler bittikten 

sonra, yani, firmaları bir şablona oturttuktan sonra... 

BAŞKAN - Efendim,-mutlaka, idarenin yararını, kamunun yararım düşünerek kamu 

görevlisi işlem tesis edecek; ama, işlem tesis ederken, işlem tesis etmesine amir usul ve esasları da 

görmezden gelemez. Ben, evet, bu usul ve esaslar var; ama, şu kamu yararına daha da yararlıdır 

şeklinde bir düşünce de uygulanabilir; ama, burada usul ve esas, hani hukuk devleti diyoruz, 

kaideler, kurallar var diyoruz, özellikle bu bizim şahsî işimiz değil, kamu işi bu, kamu adına görev 

yapıyoruz. Kamunun kuralları belliyse, kamunun kurallarına kamu görevlisinin uyması lazım. Ha, 

ben belki uymuyor, belli noktalarda, işte, bu karmaşık süreç içinde yapılır şeklinde bir tasarrufta 

bulunabilir mi kamu görevlisi, bulunursa, sonuçlan ne olur; o ayn bir tartışma konusu. 

Şimdi, buna diğer teklifler alındıktan, değerlendirme sürecine adım adım yine geleceğiz. 

Ben, sadece, usul ve esaslar konusunda değerlendirme işleminin, hangi usul ve esaslara göre 

yapılacağı konusunda mesele bir aydınlığa kavuşsun diye düşündüm; ama, orada biraz farklı 

düşünüyoruz. Ben, kendi adıma söylüyorum. Bunu biraz ilerletmeden, geriye dönüp bir soru 

soracağım, sonra da diğer arkadaşların mutlaka sorulan var. 

Birinci aşamada, demin, özet bilgi verirken, yani, bir teklif verildi; daha sonra, bizim 

dışımızda idare, bunun işte en az üç taneden alınıp, rekabetin sağlanması düşüncesiyle yeni bir 

sürece girdi dediniz. Peki, birinci teklif alındığında, siz de bir danışman, irade olarak, o safahatta 

hiç bulundunuz mu? 

SEZER ERGİN - Hayır efendim. 

BAŞKAN - Yani, komisyon, orada bir karar almış. Diyor ki, bu işte 13 üncü maddeye göre 

belli isteklilerden teklif alınarak yapılma usulüne göre yapılmıştır. Burada en az üç teklif 

öngörülmektedir; ama, birden az teklif almak gerekirse, Devlet Planlama Teşkilatına sorulması 

gerekir diye bir madde bu özetle. İhale komisyonu toplamyor, bir teklif geldiği için karara 

varamıyor, tereddüte düşüyor. Ne yapalım, o zaman, şu işte yukanya soralım hükmüne göre 

yukanya soralım diyor, yazıyor ve o sırada, bu yazımn cevabı beklenirken, farklı şeyler olup 

yeniden ihaleye çıkılıyor, vesaire. Siz, buralann hiçbir yerinde olmadınız mı? Danışman olarak hiç 

size sorulmadı mı hiç? Yani, işte böyle böyle... Bir tane firma vermiş, bu uygun mudur, değil midir, 

bundan sonra, tabiî siz, hukukuna da vâkıfsınız bu işin; 96'sıyla, işte kararnamesiyle... Bir danışsal 

ihtiyaç duyulup, size dönülmedi mi hiç? 
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SEZER ERGİN - Hayır efendim. O konuda, herhangi bir şekilde bize dönülmedi. Nitekim, 

Ocak 1996 ile 4 Aralık 1996 arasında, biz, aktif değildik. Yani, bize bu konularda... Tamamen idarî 

bir tasarruftur, öyle uygun görülmüş, öyle yapılmıştır. Yani, bizle bir ilgisi yoktur efendim. İlgisi 

yoktur derken, bilgimiz tahtındada da... 

BAŞKAN - Ama, siz, demin açıklamalarınızda, danışmanlık görevinizin kapsamını bir 

özetlediniz. Bakın - eksik inşallah not almadım- notlanma göre, bu yap-işlet-devret projesinin 

altyapı, önseçim, tekliflerin alınması, yapılacak işler, analizler, birinci sırayı alan firmayla 

uygulanacak sözleşmenin taslak hazırlama vesaireleri yapılması aşamalarında danışmanlık gibi bir 

özet çizildi. Dolayısıyla, bu birinci ihalede aynı koşullardır, ikincisi de aynı koşullardadır. Danışman 

firmaya tekliflerin alınması, alındıktan sonra yapılacak işler, işte analizler, vesaire, bu çerçevedeki 

bir danışmanıma, ben, en azından danışırım. Yani, para veriyorum, kamunun parasını veriyorum, 

buyurun işte, böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Danışman firma olarak, hukuken veya teknik 

olarak, siz ne diyorsunuz deme lüzumunu şahsen ben hissederim. Yani, o süreçte, sanki siz hiç 

yoksunuz. 

SEZER ERGİN - Evet efendim, biz yokuz. 

BAŞKAN - Niye yoksunuz? O zaman görevinizi eksik mi yaptınız? 

SEZER ERGİN - Biz eksik yapmadığımıza inanıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Talep mi gelmedi? 

SEZER ERGİN - Şöyle bir şey, tabiî. Ben, açış konuşmamda şunu arz ettim: Biz, 

Karayollarının içinde değiliz, biz Karayollarının bir parçası değiliz, biz danışmanız. Biz, 

Karayollarının bize verdiği bilgiler, belgeler ve istekler doğrultusunda görevimizi yaptık... 

BAŞKAN - İkinci aşamada çok içindesiniz, çok iyi biliyorsunuz. Bütün uygulamaları... 

SEZER ERGİN - İkinci aşamada istek olduğu için, talep olduğu için... 

BAŞKAN - Birinci bölümde istek olmadığı için. Birinci aşamada olsaydı, yine olacaktınız. 

SEZER ERGİN - Tabiatıyla... 

BAŞKAN - İkinci aşamada... O bir teklifli sürece de, siz de bir mütalaa getirebilirdiniz. 

SEZER ERGİN - Olabilirdi tabiî, olabilirdi; ama, böyle bir şeye gerek duyulmadı herhalde. 

Tamamen bir iç işleridir diye, dolayısıyla, bize sorulmadı. Yani, ben bu konuda yorum yapmak 

istemiyorum; ama... Bizle ilgisi olmayan... Yani, bu süreç içinde biz görevli değildik. 

BAŞKAN - Peki efendim. Ben, birinci bölümle ilgili, bu ikinci bölümde de değerlendirme 

işleminin ilke ve usulleri anlamındaki bu sorularımla yetiniyorum. 

Şimdi, arkadaşların soruları varsa onları alalım. Şimdi, ikinci ihaleye tümden bir girmek... 

Daha sonra düşünüyorum şahsen. 
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Buyurun efendim, var mı sorusu olan? 

Buyurun efendim. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Buradan da başka toplantıya da gideceğim. Sorularımı 

şöyle sıralayım müsaade ederseniz, hemen kısa kısa efendim, detaya girmeden. 

BAŞKAN - Soru cevap mı yapalım? 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Soru cevap şeklinde daha iyi olur. 

BAŞKAN - Kısa kısa o zaman. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Delkan-Dap dediniz. Bunun herhalde bir Türk ayağı var, 

bir de Kanada ayağı var. 

SEZER ERGİN - Kanada-ayağı Delkan, Türk ayağı Dap efendim. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Kanada ayağı Delkan, Dap... Peki, Türk ayağı olarak, 

böyle, bu konularda, daha önce danışmanlık yaptığınız oldu mu? 

SEZER ERGİN - Evet efendim. Şimdi, şöyle arz edeyim efendim; burada... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Yani, tecrübe açısından soruyorum. Bu tür projelerde... 

SEZER ERGİN - Evet efendim. Biz, uzun süredir, zaten, bu iş verilmeden ince idare bir 

önseçim yaptı müteahhitler açısından. Belli fırmalan davet etti ve ihale bizde kaldı. Yani, biz, enerji 

proj eleri üzerinde, hatta... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Kanada firmasının da var böyle.. 

SEZER ERGİN - Kanada firmasının, özellikle karayollarının yap-işlet-devret yöntemiyle 

yapılması konusunda bir hayli deneyimi var. Bu dünyada nadir bir deneyimdir. Her iki tarafında 

kendi çapında deneyimi var efendim. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Seçim nasıl yapıldı diye soracaktım, onu cevaplandırdınız, 

hemen geçelim. Yani, sizin firmanız nasıl seçildi diye, ihaleyle yani seçildi. 

Peki, bu konudaki daha önceki projelerinizden de bahsettik. Bu projede, bir köprü tünel 

meselesi var. Bu konuda sizin hazırladığınız dosyada bir bilgi var mı? Yani, hem alternatif olarak 

köprü de olabilir geçiş... 

SEZER ERGİN - Hayır efendim. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Sizin projenizde böyle bir şey yok. 

SEZER ERGİN - Teklif verme belgelerinde köprü diye geçmiştir. Firmalarla yapılan teklif 

öncesi görüşmelerde, firmalardan bir tanesi tünel teklifi verilip verilmeyeceğini sormuştur ve idare, 

tünel teklifini... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Size de sorulmuş mudur? 

SEZER ERGİN - Hayır efendim. Yani, bu konuşma esnasında yapılmıştır. 
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SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Çünkü, demin, takdim sırasında,, sorulara da cevap 

verdiğinizi söylediniz de... Tünel şeklinde veya teknik olarak da mesela bazı yerlerde, eğim, işte 

yüzde bilmem şu kadar olacak, şuriu biz yüzde şu kadarıyla şu kadar yapabilir miyiz yahut da, işte 

otoyol kısmını daha sonra teklif edebilir miyiz, geçişten sonraki, Orhangazi'ye kadar olan kısımla 

ilgili otoyolu, ilk teklifte değil de, bilahara, teklif... 

SEZER ERGİN - Şimdi, efendim, bunlar tamamen idarî kararlardır. Danışmanlığın konusu 

değildir. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Size, herhangi bir şekilde firmalardan böyle bir soru... 

SEZER ERGİN - Hayır... Şöyle söyleyeyim efendim, tam doğru perspektifine koymak için; 

firmalarla idare ve biz danışmanlar olarak birlikte görüşülmüştür. Tünel, bu görüşmeler esnasında, 

firmalardan bir tanesi bu teklifi öne sürmüştür ve idare, böyle bir teklifin olabileceğini belirtmiştir. 

Yani, bir danışmanlıkla bir... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Sizden bir görüş istenmedi? 

SEZER ERGİN - Hayır... Bu konuda bir görüş alınmamıştır. Yani, bunun da olabileceği 

düşünülmüştür, o kadar. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Şimdi, bu 8 inci maddeyle ilgili, tabiî, sizin o biraz önce 

bahsettiğiniz görüşlere ben de katılıyorum. Bu görüşlerinizi idareye yazılı olarak bildirdiniz mi? 

SEZER ERGİN - Tabiî efendim. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Yazık olarak... 

SEZER ERGİN - Evet efendim. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Yani, 8 inci madde kriterinin tek başına bir şey ifade 

etmediğini, biraz önce bahsettiğiniz bu uygulamada, şu şu şu birtakım başka kriterlerin de dikkate 

alınması gerektiği konusunda idareye yazılı bir şeyiniz var mı? 

SEZER ERGİN - Şöyle arz edeyim efendim: Biz, esasında, o Bakan olurunun da içeriği 

hakkıda çok bir bilgimiz yok; yani, bana kopyasını ver deseniz veremem. Ancak, bu iş mahkemeye 

intikal ettiği zaman, idare bizden görüş istemiştir. Bu görüşü istediği zaman, bu Bakan oluru 

vesaire dosyanın eki olarak bize gelmiştir ve biz de, kendilerine, şu görüşü... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Mahkemeden önce böyle bir şeyiniz olmadı. 

SEZER ERGİN - Hayır, olmadı efendim. Biz de kendilerine, bu 8 inci maddeyle ilgili 

görüşümüzü yazılı olarak arz etmişizdir. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Mahkeme safhasından sonra yani. 

SEZER ERGİN-Evet. 
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SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Peki, bu önseçim çok titiz bir şekilde yapıldı dediniz. 

Önseçimde yeterli görülen firmaları siz önerdiniz idareye. 

SEZER ERGİN - Evet efendim. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - önerdiğiniz bu firmaların tamamına uyuldu mu? 

SEZER ERGİN - Hayır efendim. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - İlaveler veya çıkarmalar oldu. 

SEZER ERGİN - Biz, üç tane firma önerdik. Bu üç firma da... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Önseçimi kastediyorum. , 

SEZER ERGİN - Ben de önseçimi kastediyorum. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Altı değil, üç... 

SEZER ERGİN - Üç firma önerdik. Bakanın oluruyla bu altıya çıkarıldı efendim. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - ilave edilenler hangileri? Yani, üç tane sizin önerdiğiniz 

kabul edildi, ona ilaveten... 

SEZER ERGİN - Evet efendim. Ona ilaveten, biz bir puan esası aldık efendim. Belirli bir 

puanın altodaki firmaların elenmesini önerdik; ama, idarî tasarruf olarak üç tane şey edildi. 

Bunlardan bir tanesi, şu anda gündemde olan büyük bir insandır ilave edilenlerden. Öbür iki 

tanesini de, size arz etmeye çalışacağım efendim, şu kâğıtlar arasında bulabileceğimi zannediyorum, 

kopyası da buradadır. Üç tane önerdik: İBKO, İzmit Körfez Geçişi ve Anglo Japanese gruplannı 

önerdik. Altı şey geldi. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Sizin önerdiklerinizi söyleyin. 

SEZER ERGİN - İBKO, İzmit Körfez Geçişi ve Otoyolu AŞ, Anka Japanese Turkish 

Consorsiyum; bizim önerdiklerimiz bu. Öbürleri, maalesef yanımda yok. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Diğerleri var zaten, tamam. 

MJHRALİ AKSU (Erzincan) - Hangi Bakan döneminde önermiştiniz? 

SEZER ERGİN - Şimdi, efendim, çok özür dilerim, saygısızlık olacak ama, Bakan ismini... 

MİHRALİ AKSU (Erzincan)- Tarih olarak... 

SEZER ERGİN - Tarih olarak, herhalde, efendim bu 1994 yılı... 

BAŞKAN - Halil Çulhaoğlu efendim. Uygundur, Halil Çulhaoğlu. Sözünü ettiğiniz. 

önseçim şeyi de burada, puanlaması da burada. Ama, bu önseçimin yapılmasıyla ilgili kuralların 

içinde beş firma belirtilmesi öngörülüyor. Siz, üç dediniz. Daha sonra bu Bakan oluruyla, bu beş 

altıya çıkarılıyor. 

SEZER ERGİN - Efendim, beş firma diye bir kıstası, bendeniz, şu anda hatırlayamıyorum; 

ancak, idareyle yapılan mutabakat üzerine, belirli bir adet firma, adet değil daha doğrusu, pardon, 
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adet hiçbir zaman dile gelmedi. Belirli bir puanın üzerinde puan alan firmaların projeye ithal 

edilmesi önerildi, adet söz konusu değildi. O barajı, yani, beş firma, sekiz firma, dört firma 

önseçimi alacak diye bir kıstası yoktu efendim. Firmalara puan verildi, puan sıralaması yapıldı. Bu 

puan sıralamasına göre ki, şu anda, maalesef sıralamayı bulamıyorum; ama, belirli bir puanın 

üzerinde puan alan firmalar üç tane olduğu için çizgi oradan çekildi. Yani, biz, herhangi bir... Eğer, 

bir tanesi gelçseydİ bir tane diyecektik. 

BAŞKAN - Zaten, bu, birinci Bakan olurunun 4 üncü maddesinde, puan sıralamasına göre 

en. yüksek puanı alan en fazla beş firmaya, görevlendirmeye katılmak üzere davet mektubu 

gönderilmesi şeklinde bir hüküm varmış. Buna göre beş yapmışlar, sonra da altıya çıkarmışlar. 

Ama, siz, üçte, burada bir kopukluk var; Bakan onayıyla yapılan işlemle, sizin kendi kritiklerinize 

göre yaptığınız işlemler arasında biraz sanki farklılıklar var. 

SEZER ERGİN - Şimdi, efendim, onu tekrar arz edeyim. 

BAŞKAN - Burada Bakan onayı uygulanmış. 

SEZER ERGİN - Yani, biz, devamlı içinde değiliz olayın. Yani, tabiî, bunlar idarenin 

takdirine bağlı idarî tasarruflar. Biz, fikrimizi söylüyoruz, idare gereğini yapıyor. Dolayısıyla, yani, 

biz, hatta bu aşamayı çok sonradan öğrendik. Yani, biz altı firma olduğunu dahi bir hayli sonra 

öğrendik. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Şimdi, tabiî, ben biraz Sayın Başkanımız soru sorduğu için 

artık tekrarlamıyorum. Yani, tek firma konusunda yazılı bir şey, rapor verdiniz mi... Onu geçelim. 

Şimdi, bu üç firma konusunda bir öneride bulundunuz mu; yani, sıralama konusunda sizin 

bir öneriniz oldu mu? 

SEZER ERGİN - Yani, bu, seçilenler için mi efendim? 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Evet. 

SEZER ERGİN - Onlar seçilmedi efendim, zaten onlar teklif vermediler. Yani, bu sadece 

önseçimdir. İhaleye davet için bu yapıldı. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Hayır... Son sıralamayı diyorum. 

SEZER ERGİN - Yani, teklif değerlendirmesini kastediyorsunuz. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Evet. Önseçim değil... İkinci aşamadaki, üç tane firma... 

SEZER ERGİN - Evet, yani, tekliflerin analizi sonucu, birinci sıraya AJTS Grubunun 

oturması ve ikinci sıraya İBKO'nun gelmesi ve en az puanın da DV tarafından alındığını belirttik. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Yani, siz böyle bir rapor verdiniz. 

SEZER ERGİN - Tabiî, çok ayrıntılı, dört ciltlik bir rapordur efendim. 

BAŞKAN - Onlardan edinebilir miyiz biz? 
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SEZER ERGİN - Tabiî, Karayollarında hepsi var efendim. Emredersiniz, ayrıca ben de size 

takdim edebilirim; ama... 

BAŞKAN - Sizin verdiğiniz raporlar açısından diyorum. 

SEZER ERGÎN - Tabiî, tabiî efendim. Onların hepsi vardır efendim. 

BAŞKAN - Henüz bize ulaşmadı. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Bir şey daha sorayım da, son bir soru olarak. 

Biraz önceki takdiminizde, biz, Karayolları Genel Müdürlüğünden bize gelen bilgiler 

ışığında ve mevzuat ışığında raporlarımızı hazırladık dediniz. Karayolları Genel Müdürlüğü, sizin 

talep ettiğiniz her bilgiyi verdi mi? 

SEZER ERGİN - Şöyle söyleyeyim efendim: Kendimizin görevlendirildiği konularda 

istediğimiz bilgiyi aldık, evet. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Yani, hangi şeyi sorduysanız, hangi bilgiyi istediyseniz... 

SEZER ERGİN - Görevimizle ilgiliyse, evet efendim. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Verildi. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Rica ederim. 
1 O zaman, asıl, yavaş yavaş oluşum süreci olan ikinci ihaleye gelelim İzin verirseniz. 

Şimdi, ikinci ihalede, yeniden ilan çıkılıp, 6 firmadan isteniyor ve daha sonra, görevlendirme 

komisyonu, usulüne göre verilip verilmediğini kontrol ediyor doğal olarak, şekli olarak. Daha 

sonra da, adım adım, işte bu sıralamayla sonuçlanan değerlendirmeye doğru gidiyor. 

Ama, bundan önce, işte sizin kurallarını koyduğunuz, bir teklif öncesi süreç var; belgelerin 

oluşturulması ve uygunluğu açısından; bir de, tekliften sonraki süreç var. Her iki süreçte de, belli 

koşullarla, bunun tarafları, özellikle firmaların bağlı olduğu bir alan var. Burada ilginç bir şey 

oluyor. Teklif verme gününden, yani, ihale gününden -klasik olarak- 15 gün önce, 19.11 

yanılmıyorsam, idare, genel müdür imzalı bir yazıyla altı firmaya, şekli olarak, ihalenin şekliyle çok 

ilgili olan yeni bir duyuru yapıyor. Diyor ki, işte şu gün yapılacak firmaya daha önce davet 

bildirilmişti, koşullan vesaire. Tekliflerini aşağıdaki şekilde yapmaları gerekmektedir diye bir 

başlıktan sonra, üç aşamaya bölüyor, projeyi üç aşamaya bölüyor. Birinci, ikinci ve üçüncü 

aşamalar şeklinde alternatif teklif vermeleri gereklidir diyor. Daha sonra da, idare, bu teklifleri, 

müstakilen ve birlikte değerlendirmeye yetkilidir diyor. Bu bir duyuru mektubu, bir karar falan 

değil. Sanki bir karar alınmış, bu kararın gereğini, işte, ihaleye girecek firmaların uyması gerektiğini 

bildiren bir bildirim yazısı şeklinde. Şimdi, bundan haberiniz var mı; bir. 
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Sizin kurguladığınız, sizin yapılandırdığınız böyle bir ihale sürecinde, ihale konusu işin üç 

aşamaya bölünmesi uygun mudur? Bunları öğrenmek istiyoruz. 

SEZER ERGİN - Şimdi, efendim, öncelikle, ön seçim aşamasından da evvel bir ilgi çağrısı 

yapılmıştır, firmaların ilgisi var mı yok mu, projeye devam edelim mi diye. O aşamadan itibaren, iş, 

tadat edilmiştir. Yani, üç aşama kavramı, son dakikada çıkmış bir kavram değildir esasında, 

projenin üçe bölünmesi. 

İdarî karar şurada daha çok devreye girmiştir; üç aşamaya bölünsün, burada, tabiî, başka 

türlü istekler idare tarafından yavaş yavaş gündeme gelmiştir. Örneğin, firmalar, özellikle, tabiî, 

onlar için kârlı olan, rahat olan köprüyü yapmayı hep önermişlerdir. İdare peyderpey, köprü 

yapıldığı takdirde, güney otoyolunu hiç kimsenin yapmayacağı, ancak köprü yapıldığı takdirde 

güney otoyolunun gerçekleşebileceğini düşünerek, birtakım mülâhazalarla, bu işi bütünüyle de 

değerlendirebiliriz şekline getirmiştir. Ondan sonra, yani, benim şahit olduğum tarafları arz etmeye 

çalışıyorum. Ondan sonra ortaya şöyle bir şey çıkmıştır; yine, firmalardan gelen çeşitli öneriler 

vesaire, görüşler doğrultusunda; denilmiştir ki, biz bunu üçe bölelim, gelen tekliflere bakalım, gelen 

tekliflere göre, hangisini değerlendireceğimize karar verelim. Bu, tamamen bizim dışımızda olan bir 

olgudur; ancak, işin sonunda, işin esasında, birtakım, yani, menfaatlan da gözetmek açısından -

devletin menfaatlannı kastediyorum- iş, işin tümü üzerinden düşünelime gelmiştir. Dolayısıyla, son 

değerlendirmede, iş, tümüne şamil olarak düşünülmüştür. 

BAŞKAN - Sizin böyle bir usul belirlemesinden haberiniz var mı? Sizin bilginize verildi mi? 

Biz, böyle bir usul düşünüyoruz, uygun mudur... Sizin, bütün bu ihalenin altyapısını, koşullarını, 

şartlarını oluşturan bir irade olarak, böyle bir bölünme şeklinde ihaleye yeni bir veçhe kazandıran 

böyle bir aşamalandırma, alternatiflendirme şeklinde bir usul uygun mudur, haberiniz var mı? 

Onayınız alındıktan sonra mı verildi? Bu bildirilme aşamasında ve sonradan size haber verildi mi? 

SEZER ERGİN - Şimdi, Sayın Başkan, ben kişi olarak, tabiî, bütün müzakerelere baştan 

aşağıya kadar katılmış değilim. Onun için, bu konuda kesin bir cevap vermek sizi yanıltabilir; 

ancak, benim gördüğüm ve çeşitli dokümanlarda rastladığım, bu ara ara irdelenmiş, bu ara ara 

konuşulmuş; ama, bizden, bunu şu şekilde yapalım mı, bize yanıt verin gibi yazılı bir bilgi alışverişi 

ben hatırlamıyorum efendim. 

BAŞKAN - Peki efendim, şöyle bir şey sorabilir miyim: Sizin teklif verme belgeleri, bir eki 

olan taslak bir sözleşmeniz var; uygulama sözleşmesi çerçeve özeti, bunu da siz hazırladınız 

yanılmıyorsam. Burada, işin tarifi var. Nihayet, bu çerçeve sözleşmeyi de kabul ettiğini beyan 

edecek ki, teklifler geçerli olsun. 



- 4 0 5 -

SEZER ERGİN - Özür dilerim efendim. O, bitmiş bir sözleşme değildir, o bir taslak 

sözleşmedir, öneridir sadece; yani, bunu kabul etmesi gerekmez, onu aydınlatmak istiyorum. Yani, 

kendi önerilerini getirebilir, onu arz etmek istedim efendim. 

Yani, o elinizdeki sözleşmenin ana ruhu, zaten, oluşan sözleşme de bunu karbon kopyası 

değildir. Ana ruhu, o sözleşme bir taslaktır, bir çerçevedir. Oradaki maddelere bakar, ona göre 

kendi önerilerini peyderpey getirecektir. Esprisi odur efendim. 

BAŞKAN - İşin, işi üstlenmeyle ilgili detay teklifler anlamında diyorsunuz. Müzakere 

sürecinde değişebilir diyorsunuz. 

SEZER ERGİN - Tabiî efendim. 

BAŞKAN- Ama, bir de iş var. İş nedir peki? İşin burada tarifi var. İşin tarifi de değişebilir 

mi? 

SEZER ERGİN - Hayır. Yani, işi şöyle arz edeyim: Tabiî, müzakereyle, belki, idare tensip 

ederse değişir; ama, tabiî, ihalenin ana prensiplerini değiştirmemek lazım. Yani, o teklif verme 

belgelerindeki prensiplerin teklife esas olması lazım. Ama, teklif verme belgelerinde bir farklılık 

yapılacaksa, idare böyle teklif etmişse, bir zeyilnameyle bunu yapabilir. 

BAŞKAN - Ama, işte, burada, proje dediği, projeden kastedilen bu. Körfez geçişi dahil, 

işte yaklaşık 40 kilometrelik bir yolu kapsayan... 

SEZER ERGİN - O üçünü birden kapsayan... 

BAŞKAN - ...otoyol ihalesidir, bunun adı otoyol ihalesi. Bunun içinde geçişi var, işte 

vesairesi var, hepsi bir bütündür. Çerçeve sözleşme, uygulama sözleşmesi çerçevesi de bu işi tarif 

ediyor. 

Bütün bunlara rağmen, onbeş gün kala, ki bu nihaî sınırdır ve bu sınırda nerede yazıyor 

biliyor musunuz; 3465. Sizin, burada, uygulanır uygulanmaması tartışılır dediğiniz mevzuatın amir 

bir hükmüdür, 11 inci maddesidir. İdare diyor, teklif verme belgelerinde değişiklikler yapabilir; 

ama, bunu, ihale gününden onbeş gün önce ancak yapabilir. Bu ihale belgelerinde, usul ve 

esaslarında -şu anda tam metin önümde olmadığı için tam olmayabilir- ihale belgelerinde değişiklik 

yapma yetkisi veren 11 inci maddesindeki bu tanım, ihaleyi bölmek, ihaleyi tamamen 

aşamalandırmayı kapsayıp kapsamadığı da ayrı bir tartışma konusu. Ama, tam onbeş gün kala, 

19.ll'in üzerine onbeş koyun, dört yapıyor. Ben yazdım, tek tek saydım, tam onbeş gün gün. 

Onbeş gün önce, ihale anlamında çok önemli bir, yeni bir ilke getiriyorsunuz. 

SEZER ERGİN - Getiriliyor yani. 

BAŞKAN - Yani... Ve getirilen ilke... Ama, ihale belgelerinde... İhale belgeleri aynı. Sizin 

sözleşme, çerçeve sözleşmede de, diğer bütün metinlerde proje bir bütün olarak mütalaa ediliyor 
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ve tahmin edilir ki, öyledir, 19'una kadar, bu duyuruyu alıncaya kadar, bu işe ilgi duyan firmaların 

hepsi bir bütün olarak kabul edip, tekliflerini öyle hazırlıyorlar. Nitekim, tahmin ediyorum çünkü, 

herhalde, herhangi birimiz de olsak, çerçevesi, ihale buysa bunu hazırlamamız lazım. Ama, daha 

•sonra -ihale- bölünme şekliyle karşılaştığınızda, onbeş gün içinde yeni teklifler oluşturmanız lazım. 

Bu son derece zor. Görülen o ki, zaten, üç firma asgarî vermek gerekir şartına rağmen, iki firma ilk 

ihale şartnamesindeki işin tarifine uygun teklifler veriyor. Bir firma, sadece köprü geçişine, kuzey 

yolu ve köprü geçişine teklif veriyor. Aslî teklifi budur. O arada, teklif önünde bir yazıyla, birtakım 

olasılıklardan bahsediyor. Onu, ön teklif gibi komisyon onu değerlendiriyor; sanki, o ön teklif de, 

daha sonra müzakerelerde teklife dönüştürülüyor. Yani, kapıdan değil de, bacadan girilmiş gibi 

oluyor, camdan giriliyor; ama, sonra kapıdan girmişe rağmen, daha da ilginç, etkin bir pozisyona 

geliyor olay. Yani, bu, özet olarak, biraz yaydım olayı: Teklif, sizin, teklif verme belgelerinde 

yapılanlandırdığınız altyapıya hiç de uygun olmayan ve mevzuatın elverdiği limit sınırda ihaleye 

yeni bir veçhe getiren bu tasarruf konusundaki düşüncelerinizi asıl almak istiyorum, yerinde midir... 

. SEZER ERGİN - Şimdi, Sayın Başkan, o olayın baştan itibaren gelişmesini, tabiî, 

bilemediğim için, bu konuda mütereddidim; ama, eminim ki, şimdi, tam hatırlayamadığım için bir 

şey söyleyemiyorum, kesin tarihlerini veya kronolojik sıraya koyamıyorum; ama, bu olay, çeşitli 

aşamalarda bu olayın müzakere edildiğini biliyorum. Yani, üç parça olması, tek parça olması, 

vesaire; bu, çok firmalarca da gündeme getirilen bir husustu. Dolayısıyla, firmaların son dakikada 

bilgilendirilip bilgilendirilmediği konusunu tam emin değilim. Yani, bu sizin söylediğiniz yazı 

yazılmıştır, limiti de belki yazılmıştır; ama; eminim ki, bundan önce de bir fikir... Bu tahminim; 

şahsen, lütfen, tahmin ediyorum yani kimseyi yanıltmak istemiyorum. Edinmişlerdir; aksi halde, bu 

kadar kısa bir süre içerisinde firmalar bu teklifi zaten hazırlayamazlar. Bu, çok kompleks bir 

tekliftir, firmalar uzun uzun araştırma yapmışlardır; yani, onbeş gün, yirmi gün, bir ay içinde bunun 

duyumunu yaptığınız zaman firmalar bunu bölemezler. Bu ayrı yapmışlar; ama, tamamen idarî 

görüş olarak ve belki -şimdi tamamen bir yorum bu- alınan teklifleri veya alınacak teklif yelpazesini 

genişletebilmek veya alternatifleri inceleyebilmek açısından böyle bir teklif istenilmiştir. Bu 

doğrudur, yanlıştır diye... 

BAŞKAN - Ama, bu kadar kısa bir zamanda böylesine kompleks bir yapının 

bölümlendirilip, yeni, tek tek alternatif teklifler haline getirilmesi son derece zor, onbeş günde 

olacak iş değil diyorsunuz. 

SEZER ERGİN - O zaten olmaz efendim, yani, daha öncesi var... 



- 4 0 7 -

BAŞKAN - Ama, şu var; ama, ihtimal ki, 6 firmadan birisi böyle bir şey düşünüyor, böyle 

bir altyapısı olamaz mı? Böyle bir olanak verilirse, ancak girebileceği noktasında olan birkaç firma 

olabilir mi acaba? 

SEZER ERGİN - Tabiî, onu bilemiyorum efendim... 

BAŞKAN - Çünkü, çok da uzun bir zaman lazım dediniz böyle bir teklifi... 

SEZER ERGİN - Yalnız, o firmaların bilgisi olur muydu, olamaz mıydı, tabiî, onu 

söylemek çok zor efendim. 

BAŞKAN - Ama, sizin bilginizin dışında bir olay. Belki şu anda mı haberiniz oldu böyle bir 

bilgiden? 

SEZER ERGİN Hayıf, sizin söylediğiniz yazıdan ve tarihinden şimdi haberim oldu, onbeş 

gün evvel yazıldığından; ama, dediğim gibi, her şeyi benim bilmem diye bir şey söz konusu değil; 

çünkü, her yerde bulunamadı, mümkün değil böyle bir şey; çünkü, uzmanlar gruplan farklı farklı 

çalışırlar. Ben genel olarak şeylere yardımcı olmaya çalışıyorum. 

BAŞKAN - Ama, altyapısını yaptığınız böyle bir ihale, şartnamesini de ... Böyle bir ihale 

böyle bir şeye elverişli mi? Şimdi, siz, birtakım yapı yaptınız, mesela diyelim ki, ne bileyim ben, bir 

inşaat programlandırdınız, vesaire yaptımz... 

SEZER ERGİN - Yani, Sezer. Ergin olarak bana sorarsanız, inşaat mühendisi olarak ben 

size şu yanıtı veririm. Eğer benim bu konuda hiçbir bilgim olmasaydı, bu işe onbeş günde ayrı ayrı 

alternatiflerini kolayına hazırlayamam, zor olurdu derdim. Ama, yani, firmaların mutlaka bilgisi 

vardır ve olduğunu da tahmin ediyorum; çünkü, dediğim gibi bu konu, bendenizin de duyduğu 

şifahi düzeyde konuşulmuştur ara ara; ama, mektubun onbeş gün evvel yazıldığını şimdi ilk defa 

duyuyorum. 

BAŞKAN - Sizin ihale altyapınıza böyle bir gelişme uygun mudur, uyar mı yani? Şimdi, siz 

bir ihalenin şeklini, teknik, malî, hukukî altyapıyı yapmışsınız, son anda böyle bir değişim oluyor. 

Sizin o altyapınıza böyle bir üst yapı uyar mı? 

SEZER ERGİN - Şöyle uyar efendim. Firmalar teknik olarak hazırlanma ve malî olarak 

hazırlanma süreçlerinin olduğunu varsayıyorum. İhale dokümanları o şekilde hazırlanmıştır ki, siz 

baştaki birkaç sayfayı çevirip çıkararak, kapsamı değiştirebilirsiniz, bu uyar; ama, ne olur; güney 

otoyoluna teklif veren bir firma, doğal olarak köprü şartnamelerini keenlemyekûn addeder, onları 

bir kenara addeder, onlar üzerinde çalışır... 

BAŞKAN - İşte, o zaman farklı üç ihale ortaya çıkıyor. 

SEZER ERGİN - Ama yapı esas itibariyle, çatı, bu tip ihalenin her üç alternatifini de 

kapsayacak şekildedir. Yani, ister kuzey otoyolunu yapın ister sadece köprüyü yapın ister güney 
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otoyolunu yapın, bu ihale şartnameleriyle yapabilirsiniz efendim, belirli tanımları değiştirmek 

kaydıyla. 

BAŞKAN - Tabiî, bütüne şamil kuralları dediğiniz gibi güney otoyolunda ne kadara, nasıl 

uygulayacaksınız... 

SEZER ERGİN - Yani, prensipleri uygularsınız da, teknik kısmını şey edemezsiniz... 

BAŞKAN- Efendim, ayrıntı koşullar var, ayrıntı gereklilikler var; ama, o bütünü için 

programlanmış, düzenlenmiş. Birden bire, siz, şimdi o bütünü için getirdiğiniz bütün kıstasları iki 

parçaya bölüp uygulama şansınız... Biraz zorlanırsınız gibi geliyor. 

SEZER ERGİN - Esasında, Sayın Başkan, o kadar güç bir olay değil. Yani, bu ihalelere 

soyunan firma... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - İşin uzmanı açısından o kadar problem değil. 

SEZER ERGİN - Yani, şartlar problem değil; ama, dediğim gibi şartnamelerin belirli 

kısmını, teknik şartnamelerin belirli kısımlarını kullanırsınız; çünkü, hazırlayacağınız finansmanlar, 

tabi olduğunuz mevzuat, hukukî konular, tabi olduğunuz idarî şartlar, hepsi için aynı, değişen bir 

şey yok. 

Ancak, şöyle bir şey ifade ettiniz. Firmalardan bir tanesi sadece kuzey otoyolu ve şey için 

verdi dediniz. İlk zaman da arz etmeye çalıştığım gibi efendim, tekliflerin hiçbirisi kristal netlikte, 

açık, sadece süre ve tarih değerlendirmesine elverişli şekilde verilmemiştir, verilemez de, çok zor. 

O firma... AJTC'yi kastediyorsunuz herhalde... 

BAŞKAN-Evet. 

SEZER ERGİN - AJTC firması bunu alternatifli olarak vermiştir. Yani, bunu ben yaparım, 

şu şekilde yaparım, şu şartla güney otoyolunu yaparım, örteleyerek yaparım demiştir ve bir şart 

koşmuştur. Daha sonraki ihale müzakerelerinde, idare, yine lehe olduğu için devletin menfaatına 

olduğu görüşüyle, güney otoyolunu da yaptırmak amacıyla, AJTC'den teklifini müzakere etmiştir 

ve şartlarında birtakım esneklikler, yani, AJTC'nin kendi verdiği şartlardan birtakım görüşmelerle 

belirli yerlere varılmaya çalışılmıştır, yani, olay budur, doğal, normal ihale müzakeresi yapılmıştır, 

BAŞKAN - Pardon, sizlerin soruları varsa, ben fazla işgal etmiş olmayayım... 

Teklifler alınıyor, şekli şartlara uygunluğu kontrolden sonra, ki, ara karardan sonra, iki ara 

karardan sonra ikincisinde firmalarla bazı konular açıklığa kavuşturmak üzere görüşmeye ihtiyacı 

duyuluyor, ikinci toplantı yapılıyor. Siz buralarda varsımz değil mi? • 

SEZER ERGİN - Evet efendim. Yani, grup olarak varız efendim. 

BAŞKAN - Daha sonra da asıl sıralama dediğimiz 30 Nisanda da o karar alınıyor. 
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SEZER ERGİN - Evet efendim, yani, bu görüşler komisyona veriliyor, komisyon kendi 

incelemelerini yapıyor, zaten çoğu aşamadaki... 

BAŞKAN - Peki, orada, sizin bu altyapısını oluşturduğunuz, kurallarını saptadığınız ve bu 

koşullara göre sonuçlandırılmasını öngördüğünüz ihale, işte o aşamada, ilke kararlan adı altında 

yeni birtakım kararlarla biraz farklı koşullara bürünüyor. Böyle bir usul olur mu? 

SEZER ERGİN - Hangisi efendim? 

BAŞKAN - İlke kararlan; işte, hız 120 kilometreden aşağı olabilir mi, yukan olabilir mi, 

teklifler içerisinde böyle bir teklif varsa, değerlendirilecek mi, değerlendirilmeye alınmayacak mı? 

Artı, öteleme şeklinde bir teklif, bir bölüm içeren teklif, değerlendirmeye alınacak mı, alınmayacak 

mı? Artı, sadece kuzey otoyolu ve köprü körfez geçişi teklifi tek başına değerlendirmeye alınacak 

mı alınmayacak mı, bunun gibi dört beş ilkeyi kapsayan bir karar alınıyor. 

Peki, başından ilan ediyorsunuz; işte, şu şartnamede kapsanan koşullara göre bir işi ihaleye 

çıkanyorsunuz. Daha sonra, bu şartlardan oldukça farklı, ihalenin ve olayın belki de kaderini 

etkileyecek firmalar açısından, bu ihaleye teklif veren firmalar açısından da, o koşullarda bu ihaleye 

teklif veremeyen firmalar açısından da... Örneğin, bu ilke kararlan daha önce bilinseydi, belki teklif 

istenilen 6 firmadan herhangi birisinin değerlendirmesi, bu ihaleye yaklaşımı farklı da olabilirdi ve 

daha sonra teklif veren firmalar açısından da aldığınız kararlar, kimini engelleyici, kiminin de önünü 

açıcı etkiler de yapabilir. Şimdi, baştan ilan edilen koşullan, o komisyon aşamasında yeni kararlar 

ilave ederek bütünü değiştirmek, bütünü yeniden yeni bir hüviyete kavuşturtmak uygun mudur 

sizce? 

SEZER ERGİN - Şimdi efendim, o söylediğiniz şekilde değildir. Ancak, şöyle bir şey arz 

edeyim. O ilke kararlannın pek çoğu -ki, şu anda önümde yok, dolayısıyla, tek tek üzerine 

gidemeyeceğim- ilk verilen teklifte açıklanmıştır; yani, süratin 120 kilometre olacağı, 2X3 şerit 

olacağı gibi kurallar sıralanmıştır. Fakat, firmalardan, mesela -bu bölüm, demin sorduğunuz soruya 

geliyor- sadece kuzey otoyolu ve geçişin yapılması teklifi dikkate alınacak mıdır; bu sorulan, 

evvela, biz idareye sorduk; yani, teklif aşamasından, yani, tekliflerin gelmesinden önce bu konular 

dile geldi, firmalara izah edildi ve firmalara denildi ki, şu şu koşullar geçerlidir, bu koşullara göre 

teklif vereceksiniz. Bunlar, firmalarla yapılan soru ve yazışma bölümünde çok net olarak açıktır. 

Şimdi, ihale aşamasına gelindiği zaman, firmalar, kendilerine göre farklı teklifler verdiler. 

Örneğin, bir tanesi dedi ki, ben 2X3 şerit yapmayacağım, 2X2 şerit yapacağım, daha sonra şerit 

.ekleyeceğim veya bir tanesi dedi ki, ben şunu şunu yapacağım, saatte 80 kilometre hıza düşecek, 

120 kilometre olmayacak. Bu ihale, bu şartlar, değerlendirmeyi etkileyeceği ve eşitliği bozacağı ve 

teklif verme belgelerinden aykırılığı getireceği için idarenin dikkatini çektik; çünkü, bunlar idarî 
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kararlardır; böyle bir teklif değerlendirmeye alınacak mı, alınmayacak mı, kabul mu değil mi... 

Onun üzerine, kendileri komisyon olarak böyle bir ilke karan aldılar. Nitekim, bakınız, otoyol ve 

geçişin sadece 2X2 şeritli olarak yapımı... Komisyon bunu reddediyor. Belgelere aykırıdır. 

2X2 yapılıp, gelecekte 2x3 şeride değiştirilmesi... Komisyon reddediyor. 

Serin kanalı açıklarında sınırlama... Reddediyor. Yani, komisyon karan bunlar. Bu soru 

üzerine bu çıkmıştır; yani, teklifler... 

BAŞKAN - Kabul edilenler var... 

SEZER ERGİN - Kabul edenler var, şöyle efendim. Bakımz, bu, demin sizin değindiğiniz 

tasarrufla ilgili Saym Başkan, yani, işin bölünmesiyle ilgili konular kabul edilmiştir. Bakımz "sadece 

kuzey geçişi otoyolu ve geçişin yapılması teklifi dikkate alınacak mıdır." Bunu biz soruyoruz. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Soruyorsunuz da, öneriniz yok mu? Yani, böyle olursa 

daha ekonomik olur, yani kamu açısından daha yararlı olur diye bir teklifiniz, öneriniz yok mu? 

SEZER ERGİN - Şimdi efendim, ihale şartnameleri oluşturulurken, tabiatıyla çeşitli 

öneriler yapılmıştır ve mesela, güney otoyolunun... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Yani, onu projeden çıkanrsak daha ekonomik olabilir... 

SEZER ERGİN-Tabiî... 

...yapılmasının büyük bir yük getireceği, vesaire bunlar bir süre tartışılmış efendim. 

BAŞKAN - Bunlar burada var, gerekçelerini şurada yazmışlar. 

SEZER ERGİN - Ben Sayın Başkana arz etmek için... Zaten, bunlar bizim önerimiz. 

BAŞKAN - Şimdi, birinciyi okudunuz. Kabul edilen iki şey var. 

SEZER ERGİN - Bu iki tanesi, bakımz, sadece ve sadece ihalenin o üç kısmını, üç kısımda 

yapılıp yapılmaması konusunu ilgilendiren konulardır. 

BAŞKAN - Balan, bu sizin önünüzde de var, bende de var, bilemiyorum arkadaşlarda da 

vardır, burada dosyalanmızda var tabiî... 

SEZER ERGİN - Diğerlerinin hepsi verildi efendim. 

BAŞKAN - İlginç bir tesadüf ki, kabul edilen bu iki ilke kararı da, tekliflerden bir tanesinin 

tekliflerinde olan bir firma böyle iki teklif vermiş ve ilginçtir, komisyon da, bunun ilke kararı olarak 

kabul edilebileceği karan vermiş. Tek firmanın teklifinde vardır bunlar. 

Diğer 5 redde, diğer iki firmanın teklifleri içerisinde farklı şekillerde var. Bunların hepsi ret. 

Diyorsunuz ki, teknik şarttır. Doğrudur. Peki, geçişteki hız sımnmn 120 kilometre/saatin altına 

düşürülmemesi... Bir köprüden veya tünelden geçeceksiniz, 120 kilometre, bugün tehlike sınırıdır. 

Bugün, otobanda, Ankara'dan İstanbul'a giderken, beni kaç kere çevirdiler. 

DANIŞMAN - Azamî sımr... 
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BAŞKAN - Hayır burada asgarî sınır olarak konulmuş. Yani ilginçtir ve bir de şu var. 

Yani, bunu ilke karan olarak 119 alsanız ne olacak? 

SEZER ERGİN - Bu süratler ve bu kriterler, teknik çalışmalann sonucunda bulunan 

kriterlerdir. Bu köprülerin ve yollann trafik kapasitesi açısından ileriye doğru projeksiyonu 

yapıldığı zaman ortaya birtakım gerekler çıkar. Eğer bunu yapmazsanız, bu projenin ömrünü 

kısaltırsınız. Proje, maksimum 49 senelik BOT yapılan ve ondan sonra da devletin işleteceği, yani, 

bu proje 100 senelik bir projedir, şartlarda da onu gösterir. Yani, yapıların dayanıklılığı 100 seneyi 

içerir. 

Şimdi, burada, üç ayn trafik analiz ekibi tarafından analizler yapılmıştır ve dolayısıyla, bu 

süratlerin tayini tesadüfi değildir. Bunlar, ilk belgelerde yayınlanmıştır efendim. Ama, firma olarak, 

eğer, siz bunlan değiştirirseniz, o zaman teklif koşullanna aykın hareket ediyor olursunuz. Reddin 

nedeni, budur, efendim. Çünkü, siz derseniz ki, ben güney otoyolunu 120 kilometreye 

yapmayacağım da, 110 kilometre yapacağım, İ00 kilometre yapacağım... Bu, teknik açıdan 

meyillerin değişmesine, kurplann değiştirilmesini, bütün inşaat kriterlerinin değişmesini gerektirir 

ve firmaya, çok özel bir avantaj sağlar. 

Şimdi, bir otoyolun -bu noktadan itibaren ben kişisel fikrimi arz ediyorum- bir.projenin 

yapılması için güneyotoyolunu erteleyelim mi ertelemeyelim mi veya projenin tümünü beraber mi 

yapalım tartışması, daha çok, yapılabilirliği oluşturmak için yapılan bir tartışmadır; ama... 

BAŞKAN - Bakın, şahsî fikrinize saygılıyım; ama, şimdi, bunu, sizin şu yaptığınız ihalenin, 

oluşturduğunuz altyapı koşullan içerisinde böyle bir şart olsaydı, bütün firmalar da buna göre 

tekliflerini hazırlarlardı. Ötelenmesi şeklinde bir koşulu olan, iki aşamaya bölünmesi muhtemel bir 

ihaleye hazırlanmak bir firma için çok önemli. Yani, ben, birinci bölümünü yapıp ikinci bölümüne 

5-10 sene sonra başlamak üzere yapabilir diye bir teklif verme lüksü diğer 5 firmada yok, aslında, 6 

firmada da yok; ama, nedense, bu öyle bir firma, teklif de değil bu; aslında teklif de değil bu. Bu, 

daha sonra müzakerelerde teklife dönüşmüş şekilde, teklif şeklinde alınmış. Öncelikle 

incelendiğinde görülecek, bu AJTC dediğimiz firmanın teklifi bir tanedir, alternatif ikiye teklif 

vermiştir. Orada birtakım bilgiler vermiştir. Onu ön teklif olarak mütalaa ediliyor. Sizin 

şartnamenizde "ön teklif diye bir kavram var mı? Yani, bunu siz şey yaptınız ve hangi ihalede... 

Yani, ön teklif diye bir kavram var mı? 

SEZER ERGİN - Hayır, yok. 

BAŞKAN - Öncelikle teklifler verilir, teklifler değerlendirilir. Burada, sizin firmalarla 

görüşme, belli konuları açıklığa kavuşturma ihtiyacıyla görüşülebilir dediğiniz marj, verilen, teklif 

olarak kabul edilen belgelerdeki birtakım açıklıklardır sanıyorum. Ama, burada, bu müzakare 
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safhasında öyle bir şey olmuş ki, yani, teklif olmayan bir tasavvur bu müzakerelerin sonucunda 

teklife dönüştürülmüş ve. ilginçtir ki, bu müzakere maratonunun sonunda, tercih edilir teklif haline, 

yapısı haline dönüştürülebilmiş, Yani, bilemiyorum, bu konularda ne diyorsunuz? 

SEZER ERGİN - önce şöyle arz edeyim. Dediğim gibi, ilke kararlarının alınma gereğini 

biz ortaya koyduk, ileride herhangi bir tartışmayı've şüpheyi gidermek için> Yani, bu teklifleri; 

çünkü, biz idarenin karan olmadan farklı bir teklifi değerlendirip değerlendirmeme yetkisine sahip 

değiliz. Bu ilke kararlan onu gösteriyor, başka bir şey değil ve işin ana ruhunu da değiştirmiyor. 

Ancak, sizin söylediğiniz noktaya gelelim. 

.. Şimdi, bakın efendim, AJTC'nin teklifinde, hafızam beni yanıltmıyorsa, bir otoyol teklifi 

vardır; ama, otoyol, güney otoyol teklifi vardır, ancak, güney otoyolu teklifinin aynı anda 

başlayarak değil, daha sonra yapılması teklifi vardır. Müzakereler esnasında güney otoyolu ihaleye 

dahil edilmemiştir, zaten vardır. Müzakereler esnasmda... 

BAŞKAN - Ötelenerek yapılması konusunu diyorum. 

SEZER ERGİN - Evet efendim, ben de onu kastediyorum. Yani, ötelenerek yapılması ilk 

teklifte vardır, AJTC'nin ilk teklifinde... Hatta, hafizam beni yanıltmıyorsa, Dünya Bankası kredisi, 

vesaire isteyerek yapmaya kalkmıştır. Yani, bir finansman talebi de vardır ilk teklifte, Ondan sonra, 

bir şartlı olarak olduğunu sanıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Yok efendim.. 

SEZER ERGİN - Kontrol edebiliriz... 

BAŞKAN - Peki, tam burada şunu sorayım. Konuyla ilgili teklif mektubu, ihaleye davet 

mektubunun ekinde, teklif verme örneği var. Burada 4 husus öne çıkarılmış. Bundan sizin bilginiz 

var mı? Teklif mektuplan var ya efendim... 

SEZER ERGİN - Yani, idarenin gönderdiği teklif mektuptan?.. 

BAŞKAN - Evet. Yani, toplam yatırım bedeliniz nedir, işte kaç yılda bu işi bitirirsiniz, daha 

sonra geçiş ücretleriniz ne kadardır ve geçiş ücretlerini ayarlama yönteminiz, ne kadar zamanda bir 

ayarlayacaksınız bilgilerini, şartlanın kapsayan bir teklif mektubu. Zaten bu teklif mektup 

olmaksızın teklifi geçerli saymıyor. Sizin şunlann hiçbirinin anlamı yok. Bütün bunlara uygun 

vermiş olsa bile, teklif mektubunu ayn bir zarfta bunlann içerisine koyacağı için -ilk zarfta- asıl 

teklif sanki bu gibi mütalaa ediliyor. Bütündür de bu can alıcı noktası bu 4 husustur. 

SEZER ERGİN - Hayır, şimdi şöyle arz edeyim. Şimdi o 4 hususa indirgemek, tabiî, ne 

kadar doğrudur bilemiyorum; yalnız şu var efendim. Orada tam ne yazıldığını da şu an bilmiyorum; 

ama, bazı şeylerin altı çizilmiş olabilir. Ancak, ben şunu arz etmek istiyorum. Teklif mektubunun -

kompleks bir tekliftir bir kez daha yineliyorum- içinde yazılı olan rakamlar, o teklifin içerisinde 
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kanıtlanmadıkça, ona baz edilmedikçe hiçbir değer taşımaz. Örneğin, siz, analizlerinizi tutar da bir 

varsayımla verirseniz, teklifinizi hazırladığınız -ciltlerle teklif, yani yüzlerce sayfadır, bilemiyorum 

sizin elinizde kopyası var mı- kocaman bir teklifin içerisindeki bütün veriler bir (a) olayını tarif 

ediyorsa; ama, mektubunuzda bir (b) olayını yazmışsanız, (b) olayı değerlendirilemez; yani, bu 

teklif mektubu geçerlidir, öbürü geçersiz anlamına gelmez. Esasında doğru olması gereken şey, 

belgelerin, yani, şartnamelerin veya teklifin bütününde olan değerlerin, arzu ediliyorsa teklif 

mektubuna yansımasıdır. Çünkü, biz bununla da karşılaştık Sayın Başkan. Yani, şu var; örneğin -bu 

çok söyleniyor, çünkü, bendeniz daha önce de Meclis şeyine çağrıldım, mahkemelerde ifade 

verdim- deniliyor ki, 5 yıl daha ucuz bir teklif verildi, 19 yılda işletip verecek. İyi de efendim, 

bununla ilgili hiçbir bilgi ve belge ihale teklifinin içinde yok ki, yok böyle bir şey. Yani, ne malî 

analizler var, ne kriterler var, ne ne olacağı belli. Şimdi, siz, teklifin içerisinde bir şıkkı tarif ederde, 

onun dışında başka bir şıkkı mektuba yazarsanız, bu değerlendirilemez. 

BAŞKAN- Ama, bu olayımızda böyle gayri ciddî bir şey olmaz. Zaten o yoktur... 

SEZER ERGİN - Aynen yardır efendim, ben size mektubu takdim edeyim, bakınız; aynen 

vardır. 

BAŞKAN - Lütfen, vaktimiz yok, diğer misafirlerimiz de geldi. 

SEZER ERGİN - Yani, mahkemeye verdiğimiz olayda bu var efendim. 

BAŞKAN - Biraz önce AJTC'nin teklifinde bu dediğiniz olmalı, var dediniz, hani krediyle 

yaparım, öteleyerek yaparım meselesi... 

SEZER ERGİN - Benim hafizam şu anda... 

BAŞKAN - Yok, şu anda önümde teklif olarak öneri formu şeklinde... 

SEZER ERGİN - Yanılmış olabilirim, yani, bilemiyorum, tam hatırlamıyorum; ama, ilk 

teklifte var diye... 

BAŞKAN - ...KGrVTye alternatif 2 şeklinde verilmiş. Burada o yok. Yalnız bunu bir 

mektup içinde vermişler. Mektubun içerisinde bahsediliyor. Bunun da bir öneri, bir teklif kıymeti 

harbiyesi tabiî ki yok. Zaten teklif verme, teklif mektubundaki formata kesinlikle uymuyor. Uyan şu 

teklif. Gerçi, bu da eksik. Çünkü, dördüncü şık olarak fiyat ayariamalannı, yılda bir kez 

Amerika'daki enflasyon rakamları baz alınarak artırılacağı söyleniyor. Oysa, teklif mektubu orijinal 

formatında, idarenin onayıyla artıracağım deniliyor. Bu formatta idarenin onayı atlanılmış. Yani, 

idarenin öngörmüş olduğu teklif mektubu standartına pek uygun değil. 

Şimdi, konu o da değilde, buna tam gelmişken bir soruyla, benim cihetimle bir soruyla 

sonlandırmak istiyorum; sizi de yormayalım, misafirlerimizi de fazla bekletmeyelim. 
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Şimdi, 3465 sayılı Yasa ve yönetmeliklere her ne kadar ikincil durumda ise, ben ikincil 

durumda... Birinci hukuk alanında herhangi bir boşluk varsa, "saklıdır" hükmünden yararlanarak, 

3465'in de burada uygulanması gerektiği düşüncesindeyim şahsen. İşte, orada "uygun teklif tanımı" 

diye bir tanım var. İdare uygun teklifi belirlemede serbesttir. Şartnamede de, bu sizin şartlarınızda 

da vardır. Uygun teklif diye bir tanım, 3996'da da, 5907'de de yok. Peki, uygun teklif tanımını 

nereden bulacağız. Şartnamemizize de... 

SEZER ERGİN - Uygun teklif. 

BAŞKAN - Hayır, bir an için aradığımız zaman, çok müşahhas olarak uygun teklif tanımı 

nedir. Tabiî, 3996'nın içinden de çıkannz; uygun teklif, bütün bu değerlendirmelerden sonra çıkan 

tekliftir. 

SEZER ERGİN - Efendim, uygun teklif... 

BAŞKAN - Lütfen ben bitireyim... 

3465'in yönetmeliğinde uygun teklifin tanımı var. Deniliyor ki: "Bütün diğer koşullara 

uymak üzere -teklif verme belgelerindeki koşullara uymak üzere- idareye en çok toplam geliri 

sağlayan teklif uygun tekliftir." Toplam gelirin nasıl hesap edileceğini de, işletme süresi içerisinde 

idareye vereceği paylar, artı, tabiî, burada süresi önemli. Ne kadar sürede olursa, idareye tesisi 

daha önce geçeceği için, geliri idarenin daha da fazla olacak. Şimdi, bu tekliflerde -özellikle de 

AJTC, diğerlerinde yok- teklif verme formatında da böyle bir bilgiye ihtiyaç olmazken, AJTC şöyle 

bir şey yazmış, ilginçtir: "imtiyaz ücreti ödemeleri -yani, işte, kullanıldığı sürece idareye yapılacak 

ödemeler anlamında- Karayollan Genel Müdürlüğü trafik hacmine bağlı olarak yüzde 5 kâr payına 

eşit oranda intelcet ücreti ödenecektir" deniliyor. Aslında, böyle bir şey sorulmamış. Diğerlerinde 

yok. Burada nedense yazmış, ilave bilgi. Uygun teklifi saptamadaki kritiğe de aslında uygun. Ama, 

nedense, inceleyebildiğim kadarıyla -uygulama sözleşmeleri sürecinde bulundum dediniz- işte, bu 

idareye kârdan veya herhangi bir şekilde ücret yansıtılması hususu, bu taslak sözleşmelerde 

gözüme çarpmadı. Var mı acaba, benim dikkatimden mi kaçtı? 

• SEZER ERGİN - Şimdi, onu bilemiyorum efendim. Şimdi, ezbere, var veya yok diyemem; 

ama, uygun fiyatın saptanma olayı, çok yönlü bir olay. Baştan da arz etmeye çalıştığım gibi... 

BAŞKAN - Uygun fiyat değil, uygun teklif... 

SEZER ERGİN - Ben de uygun teklifi kastediyorum, özür dilerim. 

Şimdi, onun için zaten bu çaba ve bu bütün bu kompleks, proses işliyor. Yani, firmaların 

kendi başlanna söyledikleri birtakım rakamlar tek başlarına bir şey ifade etmiyor. Bunu hep arz 

etmeye çalışıyorum. 
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Şimdi, devlete vereceği hisse konusu. Ki, esasında, satır aralarında her iki kanunun da 

ruhunda var. Çünkü, bu da bir menfaattir sonuç itibariyle. Bu konu, tam hatırlayamıyorum, ama, 

hatırladığım kadanyla, AJTC'nin ilk teklifinde vardı. Ondan sonraki tekliflerde belirli 

müzakerelerde otoyolun yapılması ve onun getireceği finans yükleriyle paralel mütalaa edildi; ama, 

şu an metin önümde değil, onun için bir şey verecek mi, vermeyecek mi ezbere size söylemek 

istemiyorum. 

BAŞKAN - Peki, efendim. Ben çok teşekkür ediyorum. 

Soru sormak isteyen arkadaşımız var mı? Yok. 

Programımızı biraz taştık. Siz Ankara'da imişsiniz. Gerek duyulursa tekrar çağırma 

şansımız olur mu? 

SEZERERGÎN- Tabiî, efendim, memnuniyetle... 

(Sezer Ergin yemin etti) 

ENKA İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI SİNAN TARA - Estağfurullah, 

görevimiz efendim. 

BAŞKAN - Görüşmemize geçmeden önce bizim bir hukukî gerekliliğimiz var, onu 

gerçekleştireceğiz. Ben, size tek tek belli sorular yönelteceğim, cevaplar alacağım, sonra küçük bir 

metnimiz var; daha sonra görüşmemize geçeceğiz. 

Adınız soyadınız? 

• ENKA İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI SİNAN TARA - Sinan Tara. 

BAŞKAN - Unvanınız? 

ENKA İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI SİNAN TARA - ENKA İnşaat 

Yönetim Kurulu Başkanıyım. 

BAŞKAN-Yaşınız? 

ENKA İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI SİNAN TARA - 42. 

BAŞKAN-İşiniz? 

ENKA İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI SİNAN TARA - İnşaat Yüksek 

Mühendisiyim. 

ENKA İNŞAAT YÖNETİM KURULU ÜYESİ MEHMET DIRAZ - Mehmet Dıraz. 

BAŞKAN-Unvanınız? 

ENKA İNŞAAT YÖNETİM KURULU ÜYESİ MEHMET DIRAZ - ENKA İnşaat 

Yönetim Kurulu üyesiyim. 

BAŞKAN-Yaşınız? 

ENKA İNŞAAT YÖNETİM KURULU ÜYESİ MEHMET DIRAZ - 59. 



- 4 1 6 -

BAŞKAN-İşiniz? 

ENKA İNŞAAT YÖNETİM KURULU ÜYESİ MEHMET DIRAZ - İnşaat Yüksek 

Mühendisiyim. 

Adınız soyadınız. 

ENKA İNŞAAT PROJE MÜDÜRÜ VEDAT MİMAROĞLU - Vedat Mimaroğlu. 

BAŞKAN-Sanınız? 

ENKA İNŞAAT PROJE MÜDÜRÜ VEDAT MİMAROĞLU - ENKA inşaat Proje 

Müdürüyüm. 

BAŞKAN-Yaşınız? 

ENKA İNŞAAT PROJE MÜDÜRÜ VEDAT MİMAROĞLU - 42 

BAŞKAN-İşiniz? 

.ENKA İNŞAAT PROJE MÜDÜRÜ VEDAT MİMAROĞLU - Makine Yüksek 

Mühendisi. 

(Sinan Tara, Mehmet Dıraz, Vedat Mimaroğlu yemin ettiler) 

Şimdi malumunuz, konu, İzmit Körfez geçişi projesi olarak isimlendirilen ihale hususunda, 

Meclisimizde verilen bir soruşturma önergesinin kabulü sonucu, komisyonumuzun oluşmasına 

vesile olan bu ihalede, ihale usul ve esaslarına aykırı davranıldığı, firma kayınldığı ve bunun sonucu 

olarak, kamunun zarara uğratıldığı iddiasım kapsıyor. Bizler de, komisyon olarak, bu olayı 

irdelemeye, bilgilenmeye, açmaya çalışıyoruz. Tabiî, kanaatlerimizi oluşturmak için, olabildiğince 

en geniş anlamda bilgilenmek, donanmak durumundayız. Bu çerçevede çeşitli temaslarımız oluyor. 

Sizler de bu ihaleyle yakinen ilgili, başından beri, bir firmasınız ve nitekim, idarenin 

değerlendirmeleri sonucunda, ilk sırada müzakereye davet edilmiş, daha sonra da görevlendirmeye 

karar verilmiş; sonraki süreçte de uygulama sözleşmelerinin oluşturulması aşamasına gelinmiş; 

ama, bildiğim kadarıyla, yanılmıyorsam, geçen seçimler öncesi, 6 Nisan 1999'a kadar, firmanıza, 

uygulama sözleşmesini imzalamanız üzere çağrı yapılmış. Şayet çağrıya uymazsanız, yasal 

gereklerin yapılacağı bildirilmiş ve mesele, benim bilgim dahilinde olan boyutuyla, bu çerçevede. 

Şimdi, tabiî soruşturma komisyonumuzun muhataptan, soruşturma anlamında muhatapları 

sizler değilsiniz; ancak, bu konunun, demin söylediğim gibi, bilgilendirme, kanaat oluşturma 

ihtiyacı için sizlerin bilgilerine de ihtiyacımız var. Bu çerçevede, sizin bu projeyle ilintinizi, başından 

bu yana, bu anlattığım safahattaki pozisyonunuzu öğrenmek istiyoruz. Bu arada, sizin bizden, 

bizim ve bürokrat arkadaşlarımızın ihtiyaç duyacakları bölümler varsa, onları da karşılıklı müzakere 

etme şeklinde sürdürebiliriz diye düşünüyorum. 

Buyurun. 
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MEHMET DIRAZ (Enka İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi) - Efendim, müsaade 

buyurursanız, kronolojik olarak gideyim, bu arada bir sual tevcih ederseniz memnuniyetle cevap 

veririm. 

Şimdi, efendim, 13 Haziran 1994'te, ön seçimlere davet edildik diğer firma gruplarıyla 

beraber ve 20 Haziran 1995'te teklif vermeye davet edildik. Bu ilk teklif verme tarihi 14.12.1995 

olarak tespit edilmişti. Ancak, 28.6.1995 tarihinde, Anayasa Mahkemesinin, 3996 sayılı yap-işlet-

devret kanununun bazı hükümlerini iptal ettiğine dair bir beyanı oldu. Dolayısıyla, bütün şirket 

grupları, bir hukuk boşluğu doğduğunu, 3996'ya göre çıkılmış bir ihalede 3996'nın hangi 

maddelerinin hangi gerekçelerle iptal edildiğinin bilinmediğini, biz de dahil, belirterek bir süre 

uzatımı istedik; daha doğrusu istendi, sadece biz değil bütün gruplar tarafından. Ve, 14.2.1996'ya 

kadar bir süre uzatımı verildi. Maalesef, 14.2.1996'da Anayasa Mahkemesi, 3996'da yaptığı 

tadilatın gerekçeli kararını henüz belirtmemişti. Dolayısıyla, biz, bu 14.2.1996 tarihinde bir hukukî 

boşluk olduğunu, bu hukukî boşlukta, bu belirsizlikte bu projenin finanse edilmesinin bizce 

mümkün olamayacağını, bu hukukî boşluk ortaya çıktıktan sonra veya doldurulduktan sonra, bu 

belirsizlik ortadan kalktıktan sonra ancak teklif verebileceğimizi belirten bir teşekkür mektubu 

yazdık idareye. Bu, zaten bir şeye davet edilince, niye teklif vermediğini belirten bir mektup 

vermek lazımdır; en azından bir nezaket kuralı açısından. 

Ağustos 1996'da, yeniden ihaleye çıktığını, bize yazılı olarak Karayolları bildirdi ve tüm 

seçilmişlerine de aynı davet mektubunun gittiğini bize söylediler. 4.12.1996'da ihaleye iştirak ettik. 

30.4.1997'de -isterseniz bunun bir nüshasını size verebilirim, sizin için getirdim- yap-işlet-devret 

modeline göre gerçekletirilmesi planlanan Anadolu Otoyolu olarak Orhangazi Körfez Köprüsü 

dahil, otoyolu işinde firmanızın da dahil olduğu Anglo Japon Turkish konsorsiyumuyla 

görevlendirme görüşmelerine başlanılmasına karar verilmiştir. Görüşmelere başlamak üzere 

konsorsiyum yetkili kişilerinin 5 Mayıs 1997'ye kadar bize gelmelerini rica ederiz diye bir yazı. 

Yani, bizi görevlendirdiklerini, seçtiklerini, görevlendirme çalışmalarına seçtiklerini 30.4.1997 

tarihinde tebliğ ettiler. 30.4.1997'den 10.10.1997'ye kadar bu görevlendirme sözleşmesi üzerinde 

kanuna uygun müzakerelerde bulunduk ve 10.10.1997'de, Karayolları, bizi görevlendirme karan 

aldı. 13.10.1997'de, bu karar, Yüksek Planlama Kurulunca onay gördü. 16.10.1997'de de bu 

mutabakatın sağlandığı zapta bağlandı ve geri kalanı söylediğimiz gibi. 

Bir tek şey ilave etmek istiyorum yine kronolojide; biz, o yazıyı aldıktan sonra, 

Karayollarının onbeş gün süre veren yazısını aldıktan sonra, geçici seçim hükümetinin Sayın Bakanı 

tarafından davet de edildik, toplantıya davet edildik. Kendisine durumu izah ettik; kendisi, bize, 

çalışmalarınıza devam edin, biz, sizi tekrar arayacağız dedi. O şekilde kaldı olay. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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BAŞKAN - İki tane davet var; bir tanesi, seçim hükümeti, 6 Nisan süre veren... 

SİNAN TARA (Enka İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi) - 6 Nisan 1999, evet. 

BAŞKAN - O noktada kaldı mı; ondan sonra, bu dediğiniz, çalışmalarınıza devam edin, sizi 

tekrar arayacağız dediğiniz bu mu? 

MEHMET DIRAZ - O tarihten sonra oldu bu... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Bu hangi tarih? 

SİNAN TARA - 6 Nisan 1999 tarihindeki davetten sonra, onbeş gün sonra... 

BAŞKAN - Bu, yazılı mı sözlü mü oldu? 

MEHMET DIRAZ - Hayır, yazılı değil; sözlü davet ettiler, biz de icabet ettik. Sayın Bakan 

bizi davet etti; bilgi aldı, çalışmalarınıza devam edin, biz sizi gerekirse arayacağız dedi. 

BAŞKAN - Peki, sondan başlamış gibi olacağız; ama, buraya geldiği için, son bize ulaşan 

belgelere göre, sanıyorum 11 inci ay 1998 herhalde, Danıştayın onayladığı son bir sözleşme var. 

Bunu imzalamak durumunda mısınız; işte davet edilen o, onu imzalamıyorsunuz. 

SİNAN TARA - İmzalamıyoruz. 

BAŞKAN - Niye imzalamıyorsunuz; istediğiniz noktaya gelmedi mi? 

MEHMET DIRAZ - Efendim şöyle, müsaade buyurursanız, onu ben arz edeyim. Şimdi, 

efendim, bu projenin bildiğiniz gibi, sponsorları diyeyim, projeyi kazanmış firma olarak, kanuna 

göre de yüzde 20 sermaye koyma taahhüdümüz vardı. Ee, geri kalan yüzde 80'i de enternasyonal 

fînans müesseselerinden, ki bunlar İngiliz export bankası olan ICGD müessesesi ve Japon exim 

bankasından temin edecektik. Şimdi, şöyle bir husus ortaya çıktı; bir kere, bu hem İngiliz ICGD 

bankası, exim bankası hem Japon exim bankası... Bize açılmış davalar vardı yürütmeyi durdurma 

istemiyle. 

BAŞKAN - Hâlâ sürüyor. 

MEHMET DIRAZ - Hayır efendim. 

BAŞKAN - Danıştayda sürüyor. 

MEHMET DIRAZ - Temyizde... 

BAŞKAN - Temyizden çıktı mı? 

MEHMET DIRAZ - Mahkemede bitti, hayır temyizden çıkmadı. 

BAŞKAN - Yargılama süreci devam ediyor. 10 uncu idare reddetti. 

MEHMET DIRAZ - Evet, onun da kararını getirdik size. 

Tabiî, bu kredi müesseseleri bundan son derece rahatsızdılar; yani, işin iptalini isteyen bir 

dava yürürken, finansmana hemen başlamaya rahatsızdılar. 
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İkinci husus, bizim Karayollanyla anlaştığımız bir metin vardı; bu metin, Danıştayın çeşitli 

kendince uygun gördüğü nedenler dolayısıyla, Danıştaydan çıkan metinden oldukça' uzaktı. 

Dolayısıyla, o metinden de memnun değillerdi bankalar; çünkü, biz, bankalara her etapta, 

desteklerini sağlayabilmek için -neticede, Türkiye'ye 1 milyar dolar para getireceklerdi; karşılıksız 

da bir para, hiçbir hükümet güvencesi de istenmeyen bir para- her etapta sözleşme şöyle şöyle 

ilerliyor diye bilgi veriyorduk ve son şeklini söylüyorduk. Onlar için, bu, son derece büyük bir 

sürpriz oldu; yani, dedik ki işte sözleşmede şu noktaya vardık, buyurun dedik; evet tatminkâr 

gözüküyor derken, Danıştaydan bu sözleşmeyle oldukça uzak bir sözleşme çıkınca, oradan da son 

derece rahatsız oldular ve rahatsızlıklarını belirttiler; yani, biz, bu sözleşmeyi finanse eder miyiz, 

etmez miyiz falan diye. 

O arada da, seçim dönemine girildi. Seçim döneminde, bazı partiler seçim 

beyannamelerinde uluslararası tahkimi Türkiye'ye getireceğiz diye, zannedersem bir kaç parti, 

beyanda bulundular. Böyle olunca, bu defa bu bankaların -ki, bu bankalar dediğim, esasında devlet 

müesseseleri, yani Japon exim, Japon devletinin bizim Türk Exim gibi bir müessesesi; ICGD 

dediğim İngiliz devletinin bir müessesesi- o zaman dediler ki, kusura bakmayın, bütün bunlar 

ortaya berrak olarak çıkmadan, biz, finansman görüşmelerine katılmıyoruz, sözleşmeyi de 

imzalamayın dediler; yani, imzalarsanız, desteğimizi vermeyiz dediler. Biz, daha bu şey olmadan, 

bu toplantıda Sayın Bakana bu hususu da bildirdik 20 Nisan'da... 

VEDAT MİMAROĞLU (Enka İnşaat Proje Müdürü) - 6 Nisan ve 27 Nisan; iki toplantı 

yaptık. 

MEHMET DIRAZ - Sayın Bakana bu hususu da ilettik ve Sayın Bakan, onun üzerine, siz 

çalışmalarınıza devam edin, biz size haber veririz dedi. 

BAŞKAN - Peki, bu arada, hiç şu kaygıyı duymadınız mı; bu usulde, mutlaka başından 

beri, gerek ihale usul şartname koşullarının gerek bu idarî işlemde dikkate alınacak olan usul ve 

esasları mutlaka biliyorsunuz başından beri; şartname koşullarını, bu idarî işlem tesisindeki usul ve 

esasları hepsini biliyorsunuz. Öncelikle, idare, teklif sahiplerini bir sıraya koyacak; birinci sıradan 

başlayarak görüşecek, anlaşmaya varırsa sonuçlandıracak; şayet anlaşamazsa, herhangi bir yerde 

müzakereleri kesip ikinciyi çağıracak. Ve, size 30.4.1997'de bildiriyor; 10.10.1997'de 

görevlendirme kararı alınıyor; işte demin anlattığınız sıralamayla, tarihsel sıralamayla. Bu arada bir 

hayli de zaman geçiyor; hiç kaygılanmadınız mı idare bunu bir yerde durdurur da ikinci sıradakini 

çağırır?.. 

MEHMET DIRAZ - Samimî söyleyeyim mi efendim; aynı problem ikinci, üçüncü, hatta 

dört beş olsaydı hepsi için geçerliydi. Yani, onun için... 
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BAŞKAN - Bu ihtimal yani ama, sizin ki bir ihtimal; olmayabilirdi de yani; çünkü, prosedür 

buna açık; hiç bu sizi kaygılandırmadı mı? 

Şimdi, bir de şunu söylediniz; Karayollarıyla biz mutabakata vardığımız bir sözleşme vardı. 

Siz anlaşıyorsunuz Karayollarıyla; ama, Danıştay bozuyor. 

MEHMET DIRAZ - Evet efendim; hatta, ticarî maddelere bile müdahale ederek bozuyor; 

sadece hukukî maddelere değil, ticarî maddelere dahi müdahale ederek bozuyor. 

BAŞKAN - Ama, o zaman, bu bir imtiyaz sözleşmesi kabul edilip Damştayın onayı elzem 

olduğu için, sizin biraz herhalde yumuşatmanız beklenirdi; çünkü, başka türlü uzlaşma olmaz. 

Karayollarının elinde olan bir şey değil; bir yerde, Karayolları bir yere kadar getiriyor işi. 

MEHMET DIRAZ - Doğru, haklısınız; ama... 

BAŞKAN - Ama, Danıştay bu konuda kesin bir tavır içinde olduktan sonra, bunu isterim 

noktasında tutmak, olayı kilitler; nitekim, şu gelinen noktada da biraz onun da etkisi var Damştayın 

bu kendi anlayışı doğrultusunda olayı nihayetlendirmesi, idarî kurul marifetiyle son onayladığı 

sözleşme, bu sondur gibi, o noktada olay biraz kilitlendi. 

MEHMET DIRAZ - İtirazlar, kendi içinde dahi itirazlar oldu Damştaya. 

BAŞKAN - Nihayet karar var ama ortada; onaylanan bir taslak var. 

MEHMET DIRAZ - Bir de, Danıştay her zaman standart olarak aym şekilde yaklaşmıyor 

bazı projelere. Vedat Bey, bu konuda daha bilgili... 

VEDAT MİMAROĞLU - Şimdi efendim... 

BAŞKAN - Pardon, size girmeden önce, yani ben bunu aslında usulümüz aşağıdan 

yukarıydı; birden bire konu oraya gelince sordum. 

SİNAN TARA - Ama, önemli bir konu yani bu. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Bir yerde belki ben geç geldiğim için kaçırdım; şimdi, 

kronolojiyi takip ederken, 14.2'de teşekkür mektubu yazıyorsunuz... 

MEHMET DIRAZ - 14.2.1996; evet. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Ağustosta yeniden ihaleye çıkıyor; peki, yeniden ihaleye 

çıkınca ne değişti; o aradaki şey?.. 

MEHMET DIRAZ - Söyleyeyim efendim; 20.3.1996'da Anayasa Mahkemesinin 3996 

sayılı Kanunun 5 inci maddesini iptalinin gerekçeli kararı açıklandı. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Peki, sonradan o karar ışığında teklif verebileceğiniz bir 

noktaya mı geldiniz? 

MEHMET DIRAZ - Evet. Zaten, şimdi bakın efendim; bu maddenin neden iptal edildiğini 

ve neresinin ne kadar iptal edildiğini bilmiyorduk. 
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SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Teşekkürün mahiyeti oradan kaynaklanıyor. 

MEHMET DIRAZ - 14.2.1996'da, evet efendim. Yani, hukukî bir boşluk vardı bizim 

avukatlarımızın görüşünce. Bu hukukî boşlukta da bir teklif vermenin anlamı yoktu. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Aynı hukukî boşluk derken, bakın şimdi siz burada İngiliz 

ve Japon kreditörlerle görüşüyorsunuz; bu işin sonunda Danıştayın vizesine tabi bir iş olduğunu da 

biliyorsunuz. 

MEHMET DIRAZ - Evet efendim. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Yani, sözleşmenin orada onaylandıktan sonra, ancak 

yürürlüğe girebileceğini biliyorsunuz. Bu da hukukî bir boşluktur aslında; bir yerde hukukî bir 

boşluktur. Yani, hukukî işlemler tamamlanmadan kreditörlerle nasıl anlaştınız; o konuda... 

SİNAN TARA- Anlaşmadık ki... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Ama teklifinizde getiriyorsunuz, biz, şu kadar şu kadar 

falan yerden kredi alacağız diyorsunuz. Bir taahhüde bağlamadan nasıl böyle bir teklifte 

bulunuyorsunuz? İşin o safhasını ben pek anlayamadım. 

VEDAT MtMAROĞLU - Şimdi, efendim, bir kere, 14.2.1996'da teklifi veremediğimiz ve 

teşekkür ettiğimiz gün itibariyle, hukukun veya o iptalin nasıl sonuca bağlanacağını kimse 

bilmiyordu Türkiye'de. Dolayısıyla, bizim hem ortaklarımız hem de yabancı kredi verenler nezdinde 

herhangi bir şekilde ikna etme kabiliyetimiz kalmamıştı. Ancak, 20.3.1996'da, en azından kanunun 

çerçevesinin iptal nedeninin ve geleceğinin ne olduğunun belirlenmesinden sonra, ortada başı sonu 

belli bir çerçeve vardı. Biz, Ağustos 1996'da davet edildikten sonra, Aralık 1996'da teklif verene 

kadar, hem ortaklarımız hem yabancı kredi verenler nezdinde şu yönde bir ikna çalışması yaptık; 

dedik ki, Danıştay, imtiyaz penceresinden buna bakacaktır; burada da bakacağı, özellikle üç, beş, 

sekiz tane kavramdan, konseptten kaynaklanan konu vardır; bunlardan belki en önemlisi, bu 

uyuşmazlıklann uluslararası tahkim değil, idarî mahkemelere ve idarî yargıya tabi olması en 

önemlisidir; ancak, bunun dışında, dengeli, başı sonu belli, herkesin hukukunu, haklarını koruyan 

bir sözleşmeyi de Karayollarıyla ve Danıştayla sağlamak mümkün olacaktır. Yani, Danıştay... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Dediniz ve krediyi temin ettiniz. 

VEDAT MTMAROĞLU - Krediyi temin ettik demeyelim efendim; çünkü, o aşamada, 

henüz... 

Bir şeye daha açıklık kazandırmak istiyorum; bu tip yap-İşlet-devret projeleri, eser 

projelerdir; bunların sözleşmeleri de eser sözleşmelerdir; yani, bunlar, tipik, zaten Türkiye'de 40 

kere, 50 kere uygulanmış, bayındırlık birim fiyatlarıyla vesaireyle birtakım içtihatla yapılan 

sözleşmeler değildir. Nitekim, bu sözleşmenin, projenin teklif verme şartnamesinin de ekinde, bizim 
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alıştığımız bir tipik sözleşme yoktur; ancak, muhtemel ya da müstakbel sözleşmenin ana hatlarını 

içeren birtakım özet prensipler vardır. Yani, kazanan firmayla, ilgili finansman modeline göre, 

projeye göre oturup, o müzakereler sürecince bir eser sözleşme tasarlayıp yaratma gereği vardır. 

Dolayısıyla, teklifi verdiğiniz gün, henüz o kredi verenlerin, yani Japon exim gibi, ICGD gibi yine 

bir kamu kurumu, devlet kuruluşu olan ve ona göre bürokrasisi olan kurumların, zaten, söz konusu 

sözleşmenin virgüllerine, noktalanna bakmadan ben sana 1 milyar dolar yahut 1,5 milyar dolar 

kredi veririm diye bir şey altına girmesi söz konusu değildir. Kaldı ki, bizim kamu finansmanını 

Hazine garantili tipik sözleşmelerimizde dahi teklif verilirken o kurumların hiçbirisinden, ben, buna, 

ki sözleşmesi şeydir onun noktası virgülü bile ihaleden sonra değişmez; çünkü, tipik sözleşmelerdir; 

o ihalelerde dahi söz konusu kurumların, ben buna kredi vereceğim diye bir garantisi, taahhüdü 

olmadığı gibi, zaten istenmez. Yani, dolayısıyla... 

BAŞKAN - Pardon efendim, burada araya girebilir miyim; çünkü, vaktimiz kısıtlı. 

Sanıyorum, Suat Beyin sorusu şu şekilde; ihale şartnamesinde zaten belirlenmiş, henüz bir 

teklif olduğu, uygulama sözleşmesi daha sonra kesinleşeceği için, ilk etapta bütün bu kredileri 

ihaleye giren firmanın taahhüt etmesi öngörülüyor; öyle bir madde var. Dolayısıyla, bu kredi 

sözleşmeleri, kreditörlerle birtakım şeylerden ziyade, ihaleye giren firmanın taahhüdünde bu 

peylerin sağlanacağı, bunlardan sorumlu olan, giren firma taahhüt ettiğinde, bu şekilde bir 

çerçeveyle kabul görüyor. Buradaki usul o; ama, dediğiniz... 

VEDAT MİMAROGLU - Taahhüt kelimesini o şekilde yorumlamayalım; yani, doğru, 

sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilen belirli bir süre içinde, ki o da 12 ay artı 6 aydır... 

BAŞKAN - ihale aşamasında bütün bunların şeyi sizsiniz, yani giren firma. 

VEDAT MİMAROGLU - Ama, bir taahhüt anlamında; biz, bunun... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Soruyu şunun için sordum, yani soruyu sormamdaki 

maksat şuydu; şimdi, deniyor ki, bir firma, sonradan birtakım taahhütlerde bulundu, yani daha önce 

verdiği teklifte olmayan, sonradan, bilahara, ben işte şundan vazgeçtim veya şöyle bir kredi 

getireceğim diye birtakım taahhütlerde bulundu ve dolayısıyla, bu firmanın bu taahhütlerinin 

dikkate alınması gerekir, kendi iddiası. Sizde de böyle bir durum mu var? 

VEDAT MİMAROGLU - Hayır, hayır söz konusu değil. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Ben, o açıdan sordum. 

SINAN TARA - Şimdi, ben, çok kısa söyleyeceğim; idarenin bize verdiği bir sözleşme 

taslağı, bir sözleşme değil ihale safhasında. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Ciddiye alınmıyor... 
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SİNAN TARA - Hayır, hayır; ciddiye alınmıyor değil; sonradan değil. Bizim teklifimizde, 

bizim bu sözleşmeyi hangi şartlarla finanse edebileceğimiz zaten yazılı. Yani, biz teklif verdiğimiz 

gün diyoruz ki, şu şu şunların olması lazım bu sözleşmeyi finanse etmek için; eğer, bu bu bu olursa, 

biz, bu sözleşmeyi finanse ederiz diyoruz. Şu şu şu dediğimiz konulan da zaten müzakere ettik 

Karayollan Genel Müdürüyle. Bunlarm bir kısmını Karayollan Genel Müdürlüğü haklı buldu, bir 

kısmını da biz kreditörlerimizi ikna ederiz diye düşündük; bir anlaşmaya vardık. Zaten, bahsedilen 

anlaşma bu; ama, bundan sonra, Danıştayın tekrar bu sözleşmeyi değiştirmesi, bu sözleşmenin 

finanse edilmesini, artık hemen hemen imkânsız hale getirdi. Tabiî, bu arada, zaten uluslararası 

tahkimin olacağı veya yapılacağı, izin verileceği konusu ortaya çıkınca, uluslararası finansman 

kuruluşlan, durun bakalım ne olacak Türkiye'de bunu görelim dediler. 

MEHMET DIRAZ - Bunu diyen de Japon Exim... 

BAŞKAN - O arada, proje de bekliyor tabiî. 

MEHMET DIRAZ - Zaten bekleyecekti; ama, yani... 

BAŞKAN - Ben, bu konuda bir şey daha... 

VEDAT MİMAROĞLU - Sayın milletvekilimin sorusuna doğrudan cevap vermek 

istiyorum; galiba, soru tam öyle değildi. Şimdi, efendim, bu teklif verme şartnamesinde kanunda ve 

kararnamede uyulması gereken birtakım hukukî ve teknik gerekler vardı. Bizim teklifimizde, bütün 

bu kanun, kararname ve teklif verme şartnamesinin gerektirdiği hukukî gerekler ile teknik 

gereklere uyuldu. Bahsettiğiniz iddia, tabiî, bu hem sıralandırma hem görevlendirmeyle ilgili bir 

idarî davanın konusu olduğu için, bilahara, bütün bunun teferruatlanna vâkıf olduk. İlgili firmanın 

4.12.1996'da teklifler alenen açıldıktan sonra, teklifinin içerdiği birtakım kararname, kanun, 

mevzuat veya şartnameye uymayan hukukî ve teknik sapmalardan döndüğünü anlıyoruz. Size 

birtakım örnekler vermek gerekirse, örneğin, kanun, kararname ve mevzuatla ilgili. Mesela, kanun, 

kararname der ki, şirket, en az yüzde 20 öz sermayeyle bunu finanse edecektir. Mahkeme 

sürecinden anlıyoruz ki, şirket, teklifinde yüzde 5 sermayeyle ben bunu yapmayı öneriyorum demiş. 

BAŞKAN - Şimdi, pardon efendim... 

VEDAT MİMAROĞLU - Soru, anladığım karadıyla, idare bu taahhütlerin... 

BAŞKAN - Şimdi, çok önemli bir nokta da, biraz dağılacak gibi geliyor bana, çok 

teknikleşiyor olay, konumuzla da birebir şeyi var mı yok mu o da tartışılır; gerçi, bu konuyla ilgili 

her şey konumuz dahilinde de, zamanı ekonomik kullanmamız lazım. 
SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Bir ön sözleşme var mıydı sizin teklifinize eklediğiniz? 

VEDAT MİMAROĞLU - Bir niyet mektubu vardı efendim. 
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BAŞKAN - Efendim, bu Anayasa Mahkemesi iptal etti dediğiniz yanılmıyorsam şuydu; bu 

yap-işlet-devret çerçevesinde yapılacak projelerin özel hukuk hükmündeki sözleşmeler diye bir 

bölümü var. Yani, bu, sanki imtiyazdan kaçılacakmış gibi, o sırada, Türkiye'de gerçekten bu tür 

imtiyaz kapsamında mıdır, değil midir; bu projeleri bunun dışında addedip yapalım, yatırımı 

artıralım anlamında bir düşünceyle, zaman zaman bu tür düzenlemeler yapılmıştı; Anayasa 

Mahkemesi bunu iptal etti. Siz de, bu belirsizlik gitsin diye beklerken, idareden süre istediniz; 

herhalde bir talepte bulundunuz o sırada. Hatta, eylülde, görüşmelerin ışığında, idare, bunu, 

bildiğim kadanyla, aralıktan şubata erteliyor, bu ihtiyaçtan; ama, görülüyor ki, o aşamada, hâlâ 

Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını açıklamamış. 

MEHMET DIRAZ - Açıklamamış. 

BAŞKAN - Ama, karar ortada. Daha sonra, açıklıyor ve mevcut durumu kabul ediyor; 

evet bu imtiyaz sözleşmesidir diyor. Daha sonra, siz, o aşamada açıklamadığı için teklifi 

vermiyorsunuz birinci ihaleye, sonra ikinci ihaleye teklifi veriyorsunuz. Sizin açınızdan beklentiniz 

neydi, ne umuyordunuz tabiî bilemiyorum, tabiî orada imtiyaz sözleşmesidir; Anayasa Mahkemesi 

zaten kararını vermiş, gerekçeli karardan nasıl yararlanacaktınız, onu bilmiyorum, önemli olan, 

burada, bu kapsamda yapılan sözleşmeler imtiyaz sözleşmesi midir, değil midir? Danıştay diyor ki 

imtiyaz sözleşmesidir, Anayasa Mahkemesi de evet doğru imtiyaz sözleşmesidir diyor; 

gerekçelerini bekliyoruz, herhalde orada aynntıdaN bir şey değerlendirmek için bekliyorsunuz. Ve 

daha sonra, herhalde aradığınızı buluyorsunuz ki, ikinci aşamada teklif veriyorsunuz. 

VEDAT MİMAROĞLU - O teklifi verirken de, bizim görüşümüz şu, yani ortaklarımız ve 

kredi verenlerimizle oluşturduğumuz görüş; eğer, burada, uluslararası finansman kaidelerine 

uyumlu bir sözleşme tasarlamak, yaratmak mümkün olursa, imtiyaz sözleşmesi olmasına rağmen, 

idarî yargıya tabi olmasına rağmen, bu finanse edilebilir. 

BAŞKAN - Ama, bu, yalmz sizin için geçerli değil tabiî; burada, altı tane korsorsiyum var, 

altısına veriyorlar. 

VEDAT MİMAROĞLU - Zaten idare burada herkese... 

BAŞKAN - Onlar da bütün bunları, bu tereddütleri, bu kaygıları taşıyorlar, bu riskleri de 

düşünerek, bunların içinde bir tanesi teklif veriyor; ama, o günün koşullarında bu 

değerlendirilmeyip yeniden ihaleye çıkılıyor. Demin 14.2'de bir teşekkür gönderdik dediniz, 

14.2.1996. Benim elimde, 6 Şubat 1996 tarihli var. Burada,- yeniden, henüz bir teklif 

veremediğimiz için üzgünüz; ama, ilgileniyoruz konuyla. Bu dediğiniz bu mu, farklı bir şey mi 

acaba? 

VEDAT MİMAROĞLU - Kaç efendim? 
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BAŞKAN - 6 Şubat 1996. Sizin tarihle, orijinali de burada. 

VEDAT MİMAROĞLU - Şu anda, benim yanımda onun kopyası yok. 

BAŞKAN - Sizdeki nedir bu 14.2 efendim? 

MEHMET DIRAZ - İhale verme tarihi için ben teşekkür... 

Bir hafta önce vermişiz. 

BAŞKAN - Bir hafta önce vermişiz. Tekrar ihaleye çıkıldığında, teklif verebileceğinizi de 

belirten, teşekkürü de kapsayan bir şey. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Ara bir şey amaçlanmış. Ola ki, ihaleden vazgeçerler 

diye... 

BAŞKAN - Hem teşekkür hem kendi durumunuzu ifade eden bir mektup. 

VEDAT MİMAROĞLU - Çünkü, bizim açımızdan, o aşamada, yani, Türkiye'nin bu 

projesine yabancı şirketlerin ve kredilerin ilgisinin pekiştirilmesi, rekabet ortamımn yaratılabilmesi 

için ya beklenmesi, yani, ertelenmesi veya durulup, bunun hukukî açıklık belirdiğinde tekrar ihale 

edilmesi daha doğru bir şey. Onu, münasip bir... 

BAŞKAN - Peki efendim. Böyle bir ihaleye girerken, bu ihalede değerlendirme, yani, 

verilen tekliflerin değerlendirme usul ve esasları, şartlan konusunda nasıl bir bilgiye sahiptiniz? 

Bir şartname var teklif verme belgelerini kapsayan. Burada, birinci cildinde 

değerlendirmenin nasıl olacağım yazıyor. Bir de buna paralel, idarenin iç işi belki olmak kabilinde, 

Bakan olurlarıyla oluşturulan birtakım usuller de var. O Bakan olurlarıyla oluşturulan usuller size 

veriliyor muydu; o bilgiler dahilinizde mi? Yani, örneğin, son Bakan olurunda, bir 8 inci madde var, 

tartışmalara büyük ölçüde neden olan bir 8 inci madde. Verilen tekliflerin nasıl değerlendirileceği 

konusunda bir form, bir şey getiriyor. Diyor ki, verilen teklifler en kısa görev süresini önerenden 

başlamak üzere sıralandırılır. Birinciyle müzakereye başlanır. İşte, anlaşılırsa devam ettirilir; 

anlaşılmadığı anda görüşmeler kesilip, ikinci çağrılır diyor. Siz, bu değerlendirme sürecinde, böyle 

bir usulün uygulanacağından haberdar mıydınız? Onu bilerek mi bu teklifi verdiniz? 

MEHMET DIRAZ - Efendim, biz bu... Hayır. 

BAŞKAN - Nasıl yanştınlacağım biliyordunuz siz? 

SİNAN TARA - Sözleşmede yazdığında... 

BAŞKAN - Sözleşmede yazılandan ne anlıyorsunuz? Sözleşme burada, isterseniz beraber 

bakalım. 

SİNAN TARA - 28 tane galiba... 

VEDAT MİMAROĞLU - Değerlendirme kıstasları var. 
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Yalnız, ben ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Tesadüfen notlarıma bakarken bunu 

tespit ettim; ama, bunun bir belgesi olmadığı için, ancak bu şekilde ifade ediyorum. 

Bu 14.12.1995'te, teklif vermeden önce -ki birçok projede Türkiye'de bu yapılır- üç ay 

kadar önce, o da tesadüfen 14 Eylül 1995'te, Karayolları, o zamana kadar almış olduğu soruları -

teklif verecek olanlardan- ve cevaplan irdeleyip... 

BAŞKAN - Zeyilname haline getirip size tebliği etmiş. 

VEDAT MİMAROĞLÜ - Zeyilname haline getirmeden önce bir toplantı düzenledi. Biz, 

buna teklif öncesi toplantısı diyoruz. 

O zaman, bir soru sorulmuş, ben, birkaç şeyi not almışım. Nasıl değerlendireceksiniz diye? 

Yani, teklif verme şartnamesinin bahsettiğiniz sayfasında birtakım maddeler var. 

BAŞKAN - Süre mi olacak; başka unsurları dikkate alacak mısınız denmiş? Cevap da 

yanılmıyorsam... Süre tek başına belirli değildir, diğer kıstaslar da dikkate alınacaktır şeklinde bir 

cevap. 

VEDAT MİMAROĞLÜ - Evet. Birisinin o bahsettiğiniz olurdan haberi olmuş olabilir; 

şimdi ben şey yapıyorum, olayları bir araya getiriyorum. Dolayısıyla, spesifik olarak, sadece süreyi 

mi alacaksınız; çünkü, teklif verme şartnamesinde öyle bir şey yok. 

BAŞKAN - Hayır, sadece süreyi almayacağız, diğer unsurlar dikkate alınacak deniyor. 

VEDAT MİMAROĞLÜ - Bir bütündür, kriterler bir bütündür diye bir cevap var; bu 

notumu almışım. 

MEHMET DIRAZ - Kriterler de, biz de bu kriterleri göz önüne... 

BAŞKAN - O zeyilnamede yazıyor zaten. 

Zeyilnamede yazıyor; 40 küsuruncu madde, bir de 35 inci madde var. O güne kadar, bütün 

bu ihalede köprü şeklinde geçerken, oradaki bir soruya karşılık verilen cevapta, köprü veya tünel 

şeklinde sabit bir geçiş düşünülecektir cevabı tünelin yolunu açıyor. Yani, bunlar, bu şeyin, bu 

ihalenin eki şartlar, ihale şartlan şeklinde kabul edilen unsurlar. 

MEHMET DIRAZ - Şimdi, efendim, burada, bu bizim tabiî, deminki sualinize cevap; 

değerlendirme kıstaslarına uymak... Ne anlıyorsunuz dediğiniz, ben, size hemen söyleyelim; şu (a) 

maddesi var ya, YİD projesinin, her isteklinin hazırlayacağı malî fizibilitesi. Bu, şu demektir; yani, 

burada sorulan şudur: Yapacağın yatırımın tutarı, süresi ve gelirini tanımla ve hatta, bana ne kadar 

kâr ediyorsun onu göster ve bu malî fizibilite, işte bütün projenin anasıdır. Yani, diyoruz ki, biz, 

mali fizibilitemizde, biz, şu kadar işleteceğiz -o da gözüküyor, tabiî; mektupla da ayrıca 

bildiriyoruz bu süreyi- bizim şeyimiz şu, geçiş ücretimiz bu, bundan beklediğimiz gelir bu, 

harcamamız bu, tahmin ettiğimiz trafik bu, onu da veriyoruz ve trafik için de garanti istemiyoruz, o 
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risk bizde. Dolayısıyla, işte, zaten siz de hesap edebilirsiniz, şu kadar kâr ediyor bu işin sonunda 

yahut... 

En ana alıcı unsur bu bu malî fizibilitedir. 

BAŞKAN - Tamam... Şimdi, hepsi önemli efendim. Burada, 7-8 tane unsur var, kıstas var, 

hepsi çok önemli. Şimdi, bu, değerlendirme kıstaslan bunlar olacak. Ama, bir de, değerlendirmede 

uygulanacak idarî usul var. Şimdi bunlar kıstastır. Teklifleri, bunlara dikkatli olarak hazırlayın, 

yarıştırılacaksınız, bu anlamda kıstaslara göre değerlendirileceksiniz. Bir de, değerlendirme tesis 

edilirken, yani, idarî işlem dediğimiz işlem kurulurken, bir de uygulanacak usul var. Usul 

meselesinde, bu şartnamede hemen devam eden -bilmiyorum yanınızda var mı- değerlendirme 

işlemi diyen bölüm var. İşte, burada da, bunun devamı gibi. Bu kıstas, bu da usul. 

VEDAT MİMAROĞLU - Usulü de belirlemiş, usul de açık. 

BAŞKAN - Usul, ne anlıyorsunuz? Nasıl açık? 

VEDAT MİMAROĞLU - Bu değerlendirme neticesinde teklif verenler sıralandırılacak ve 

bunlardan birinci sıradaki teklif verenle müzakere görüşmeleri yapılacak. O firmayla müzakereler 

başarılı gider de, söz konusu sözleşme oluşturulabilirse imzalanacak ve idarî ya da kanunun gereği 

olarak Danıştaya incelemesi için sunulacak. 

BAŞKAN - Tamam, genelde bu anlaşılır zaten. Ama, bakın, buna biraz daha 

yoğunlaştığınızda, değerlendirme işleminin hemen üçüncü paragrafında, değerlendirme sürecini iki 

aşamaya bölebileceğinden bahsediyor; bu hakkını kendine mahfuz tutuyor. Şayet, böyle bir yöntem 

uygularsam, isteklileri elimine ederim, bazılarını elerim. Bu seçmeyi kazananları, daha sonra, işte 

belli şekilde irdelemeden sonra sıraya koyarım. O sıralarla görüşmeye başlarım. Burada bir şeylik 

var, farklılık var. Biraz önceki misafirimizle de bu konuyu tartıştık, pek şey yapamadık. 

Şimdi, burada, seçme, burada anlatılan anlamda seçme ve müzakere usulü uygulanmamış, 

elimine yok burada. Üç teklif de geçerli kabul edilip, elimine yapmaksızın, burada anlatılan 

anlamda, elemeden sonra seçme yapıp, seçilenleri sıraya koyma usulü uygulanmamış. Katılan üçü 

de, direkt değerlendirmeye, belli kıstaslarla direkt değerlendirmeye alınmış, sonra da sıralama 

yapılmış. Katılan bütün firmalar direkt değerlendirmeye tabi tutulup, bir sıralama yapılmaksızın 

görevlendirme yapıldığında, bu genel usul yerine getirilmiş olacak idi diye düşünüyorum. Yani, 

malî, hukukî ve teknik koşullarla, geçerli kabul edilen bu üç teklif sahibi firmanın bütün alternatifli 

teklifleri değerlendirilip bir sıralamaya gitmeksizin görevlendirme yapılsaydı, bu şartnamenin 

ruhuna uygun bir davranış olurdu diye düşünüyorum. 

Ancak, şimdi, bu iki aşamaya bölebilir anlamındaki bu yetkisini idare kendinde saklı 

tutunca, acaba, bu yetkisini izhar eden, buna evet, ben bu yetkimi kullanıyorum, şöyle 
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kullanacağım denen bir irade var mı, yok mu? Somut olarak görünmüyor. Sadece, bu, işte Bakan 

onayının 8 inci maddesinde böyle bir irade açıklaması var. Evet, aşamalı bir değerlendirme 

yapılmasını öngörüyor. Bu, şartnameden sonra bir iradedir. Evet diyor, sıralama yöntemi 

uygulanacak, sıralamanın kıstası da budur diyor ve yapılan işlem de, bu Bakan onayında beliren 

irade şeklinde değil de, demin anlatmaya çalıştığım, sanki seçme şeklinde elemeyle seçme yapılırsa, 

ben bu usulü uygularsam, elemeyi geçen, kalan, diyelim 6'dan 3 kalanla, bir demin malî, hukukî, 

vesaire, onların kıstaslarını sıralama yapıp devam ederim gibi bir usul öngörülmüş gibi bu 

uygulanmış. Oysa, böyle bir irade beyanı yok. Biraz karıştı. 

Siz, bu Bakan onayından haberli miydiniz? Demin sormuştum. Yani, değerlendirmenin bu 

anlamda, burada yazılanların bölebilir yetkisini idare kullandı ve bu bölmenin, sıralamanın şöyle 

şöyle olacağını belirleyen bu Bakan onayındaki koşuldan haberiniz var mıydı veya onu öyle mi 

anladınız? 

SİNAN TARA - Efendim, benim ilk defa, geçen hafta, Mesut Yılmaz hakkıdaki 

soruşturma komisyonunda, şahsen, böyle bir Bakan onayının 8.inci maddesini ilk defa ben orada 

duydum. Arkadaşlar, daha önce mahkemede, yani, Vİnsan'ın açtığı davanın dokümanlarından bunu 

duymuşlar. 

BAŞKAN - Yani, sizin için ihalenin bir şartı değil bu, şartnamenin kuralları belli zaten. 

Böyle bir kural... Olan kuralı da böyle... 

SİNAN TARA - Bu bir iç yazışma bize göre. 

BAŞKAN - „. anlayıp, buna göre hazırlandık, teklifimizi verdik. 

MEHMET DIRAZ - Sayın Başkan, belki, haddimi aşıyorum; benim burada anladığım, 

zaten 3996 elimine diye bir şey yok bu sistemde, sadece sıralama var. Çünkü, bir rekalifikasyon 

var. Yani, zaten, bir ön eleme yapıyor, bir önseçim yapıyor ve muktedir olabileceğini tahmin ettiği 

firmaları çağnyor. İşte bunları çağırdıktan sonra, hayır, sen muktedir değilsin diye elimine ederse 

idare, herhalde, o firmanın idareye dava hakkı doğar diye düşünüyorum. Bu şahsî görüşüm, yani, 

biraz haddimi aşacağımı affınıza sığınarak söyledim. 

Bir de bu iki aşamaya bölme, tabiî, siz nasıl şey ediyorsunuz bilmiyorum; fakat, şöyle bir 

safha geçirilmişti. Yani, bütün isteklilerden, karayolları, kendi tekliflerini açıklaması mevzuunda 

sualler tevcih etmiştir. Yani, ne bileyim, şu köprünün ayağını düşünüyorsun da, orada bilmem şöyle 

mi yapacaksın, nasıl kazmayı düşünüyorsun, hangi metodu kullanacağın filan şeklinde böyle 

açıklamalar istemiş ve zaten, o da, zannediyorum, ihale şartnamesinin bir yerinde var. Der ki, 

benim istediğim açıklamalara cevap vereceksin, benim istediğimin dışında, kendiliğinden teklifi 

değiştirecek bir şeyler veremezsin diye de bir iki yerinde olduğunu şimdi öyle hatırlıyorum. 
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VEDAT MİMAROĞLU - Ama, açıklığa kavuşturmak için yapabilirim. 

Şimdi, efendim, ben, müsaade ederseniz, bir şey daha söylemek istiyorum. Orada eleme. 

yapılmış mı yapılmamış mı... Bizim ya da benim yorumuma göre, bilahara birinciyle anlaşamadığı 

takdirde ikinciye, üçüncüye geçme gibi bir usul içerdiğine göre bu, idarenin müzakerelerdeki 

pazarlık gücünü de kaybetmemek için, yani, o 3 tane... Zaten, 7 tane firma olsaydı, belki de, onu 

üçe indirgemek için dört tane eleme yapılabilirdi; ama, zaten üç tane ilgili var iken, teklif varken, 

onu, diyelim ki, çok ince bir şey yaparak, birini veya ikisini elimine etmek suretiyle, sadece bir 

firmayla bu müzakerelere girmek, Türkiye'nin, idarenin rekabet açısından en iyi menfaati 

olmayacağı da düşünülmüş olabilir.Yani, idare açısından, elimine etmemek, bence pazarlık gücü 

açısından isabetli olmuş olabilir diye düşünüyorum. 

BAŞKAN - Bu rekabet derken, böyle bir ihalede, rekabet, mutlaka, kamu yararını, 

optimum kamu yararını bulmak için, rekabet koşullarının olması... Ama, bu, diğer görüşmeciler de, 

onlar da ifade ettiler. Çok, kendine has bir olay bu yap-işlet-devret. Yani, burada, rekabet ederken, 

neyi neyle karşılaştıracağınız konusunda, iki üç firma arasmda, tabiî, ne kadar çok firma farklı 

teklifler verirse, bunların içinde seçme şansınız çoğalır. Ama, bir veya iki firma olmak demek de, 

sizin kamu yararını gözetmenize engel değil. Nitekim, elinizde kıstaslarınız var, şartnameleriniz var, 

bu işin ön etütleri var. Oradaki bir sürü trafik kontrolünden geçin de, bölgedeki çalışmalar var. 

İdarenin kafasında birtakım kritikler zaten var. Yani, illaki bir firma girdi diye, onu şartını... Çünkü, 

müzakere süreci var. Yani, buradaki o klasik rekabet ortamıyla, bu ihalede bulunmaya, olması 

gereken kamu yaran için mutlaka olması gereken rekabet anlayışı biraz farklı gibi. 

SİNAN TARA - Sadece şu efendim: Müzakere sırasında, ikinci ve üçüncüyü elinde tutmak 

ister idare, o manada. 

BAŞKAN - O anlamda belki yaran var; yoksa, klasik anlamda rekabet, serbest piyasa 

ekonomisinin o rekabet anlayışı anlamında bire bir bu projeye uygulamak... 

MEHMET DIRAZ - Sana alternatifim var diyebilme imkânı var. 

BAŞKAN - Peki, bu değerlendirme işlemindeki uygulanacak usul konusunda, tabiî, farklı 

görüşler var. Bir de uygulanan bir örnek var önümüzde. 

VEDAT MİMAROĞLU - Efendim, farklı görüşler varken, şunu da eklemek istiyorum: 

Bunun yorumu, bizatihi, bir idarî davanın konusu olmuştur ve 10 uncu İdare Mahkemesi 

tarafından, aylarca süren bir incelemeden sonra karara bağlanmıştır. Nitekim, bunun kopyasının da 

sizde olduğunu söylemiştiniz. Yani, tabiî, idare, buna göre hareket etmek, hukuka uygun mu değil 

mi... 
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BAŞKAN - Sonuç olarak, şu yapılan, kurulan idarî işlemde hukuka aykırılık yoktur ve 

şurada var tabiî, önemli bir nokta bu; idare belli tercihlere sahiptir; yani, bir projeyi diğerine tercih 

edebilir; bunda da bir aykırılık yoktur şeklinde bir öz olarak. 

VEDAT MİMAROĞLU - Mahkeme böyle bir sonuca varmış. 

BAŞKAN - Tabiî, çok çok şeyi var, aşamalı... Özünde bu. Yani, tünele sonralık verebilir. 

O kararda da, çünkü, tüneli içeren bir firmanın teklifinin hem süre açısından hem toplam yatırım 

bedeli açısından birinci sırayı almış olsa da, daha sonra da, karşıt gerekçeleriyle bu teklifin tercih 

edilmediğinden bahsediyor. Buna karşılık olmak üzere, mahkeme, teklifler arasındaki belli farklı 

seçeneklerde idarenin seçim yapabilme hakkı vardır, bu nedenle ret gerekçelerinden birisi de o. 

Şimdi, efendim, o zaman biraz daha yürütelim. Yalnız, siz, demin buradaki seçme ve 

müzakere şeklinde değerlendirmeyi iki aşamaya bölmekten farklı anlıyorduk. Bu seçmeye gerek 

görmemiş, zaten bir ön seçim yapmış. Direkt seçimi, elimine yapmaksızın bir sıralama yapmış 

dediniz. 

MEHMET DIRAZ - Hayır, öyle demedim efendim. Şunu dedim, tabiî yanlış anlaşma var. 

Siz, eliminasyondan bahsettiğiniz zaman, şimdi, önyeterlilik vermiş bir firma. Şimdi, bir firmaya 

önyeterlilik veriyorsunuz, ondan sonra teklifi geliyor ve diyorsunuz ki, hayır, sen yeterli değilsin. 

BAŞKAN - Yani eliyorsunuz. 

MEHMET DIRAZ - Bir tutarsızlık var. Onu daha evvel yapmış olması gerekirdi idarenin. 

Ön yeterlilik safhasında, eğer, bir kişiyi elimine edecekse, hayır, sen yeterli değilsin kardeşim, bu 

ihaleye girme demesi lazım. 

BAŞKAN - İhaleye girip girmemek ayrı, ihaleye girip de, teklifleri uygun bulunanların 

kendi içinde elimineleri daha farklı bir olay. Bu dediğiniz, zaten yapılmış. Bir ay önce, Mart 1995'te 

önseçim karan yapılmış, ihale şartnamesi de Nisan 1995, bir ay sonra yayınlanmış. Yani, o ön 

eleme, o farklı bir olay. Yeterlilik anlamında bir elimine o; ama, bu talipliler arasına bir elimine. 

MEHMET DIRAZ - Ben, onu kastettim. 

BAŞKAN - Tamam efendim. 

Şimdi, bu ikinci ihaleye gelelim. Birinci ihaleyi, o malum şartlardan teklif vermediğinizi 

söylediniz ki, yerindedir, bir takdir meselesidir; ama, buna rağmen firmalar verebilir de, o sizi de 

bağlamaz, kimseyi bağlamaz. O süreç geçildikten sonra, idare, gördüğü ihtiyaç üzere ikinci bir 

adım atıp yeniden... Önce, pazarlık usulüne dönmeyi deniyor; ama, nedense, bilmiyorum, 

arkadaşların da dikkatine sunmak için söylüyorum. Ben, daha sonra biraz daha yoğunlaşmaya 

çalıştım. Onu, ben, sanki bir tercih noktası olarak önemsiyorum. 
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İdare, tek kişilik teklif üzerine komisyonun, Devlet Planlamaya soralım kararına rağmen, 

bunu, oradan alacağımız sonuca göre, bu teklifi değerlendirip değerlendirmeme şeklinde görevimizi 

devam ettirelim noktasında duruyor ve idareye bu bilgiyi veriyor. İdare de, bunun tamamen dışında 

olmak üzere, diyor ki, yeni bir usul. 14 üncü maddeye pazarlık usulüne göre yeniden ihaleye 

çıkılma konusunu Devlet Planlamaya sorarım. Yani, komisyon kararında oluşan... Sizin dışınızda 

bunlar. Ben, arkadaşların da... Buradan geleceğim bir yere. Yukanya soralım diyor; ama, daha 

sonra, bir iki yazışmaya rağmen, bu usulü seçip seçmede idarenin yetkili olduğu, bunu bize bile 

sormasına gerek olmadığı cevabından sonra idare ilginç bir şey yapıyor; 14 üncü maddeye göre 

değil, tekrar geri dönüyor; 13 üncü maddeye göre ikinci ihaleye çıkıyor. Bunu, daha önce ben de 

anlayamamıştım. Sanki, pazarlık usulüyle yapılıyor gibi anlamıştım; ama, kurulan işlem, yine, eski 

usulün devamı. 

Ama, burada ilginç bir şey var. Usulü, daha önceki birinci ihalede uygulanan, 13 üncü 

maddeye göre uygulanan usulün, tabiî, şey saptıyor, Bakan onayıyla saptanıyor. İkinci ihalede, 

pazarlık usulüyle yeni bir ihaleye geçilince, herhalde, Bakan onayına gerek duyulacak idi. İşlemde 

paralelliğe, yetki paralelliğine göre. Burada genel müdür onayıyla, eski işleme devam şeklinde, eski 

yöntemle tekrar ihaleye çıkma şeklinde bir noktaya gelmiş. İlginç bulduğum için bu açıklamayı 

yapayım. 

O zaman, ikinci ihaleye gelelim. Sizlere tekrar bir çağrı yapılıyor. Demin, ağustos dediniz 

galiba, bir davet mektubu var. Davet mektuplarının ekinde de, bir teklif mektubu örneği var dört 

ana unsuru kapsayan ve özellikle bir zarfa koyup mühürlenmesi öngörülen, çok önemsenen, dört 

unsuru kapsayan bir çağrı. Ama, bu sırada, ihale tarihinden önce iki tane önemli olay oluyor. Bir 

tanesi, teknik iki tane şart değişiyor. Bu davet mektubunda, önceki geçerli olmak üzere, bu paftalar 

gönderilmiştir diye bir ifade var orada, hatırlayabilirseniz, bilemiyorum. İki tane teknik konu 

değişiyor. 

Bir; 35 metre derinlikte, köprünün ayaklarında... Diyor ki, açıklık daha önce, sanıyorum 

400 metre, bunu 800'e çıkarıyorlar. 

MEHMET DIRAZ - Gabari efendim. 

BAŞKAN - Gabari 64 diyor... 

- Deniz seviyesinden mi, kök oturmadan? 

MEHMET DERAZ - Deniz seviyesinden köprünün... 

BAŞKAN - Deniz seviseyle köprünün geçiş şeyi 64, su seviyesinden aşağı doğru 35 metre, 

iki açıklık 35 metre olmak üzere, seyir açıklığı 400'ken 800'e çıkarıyor. Bunu, galiba, eylül, tam 

tarihi burada var; ama, şu anda zamanı... 
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MEHMET DIRAZ - Ben de hatırlayamayacağım. 

BAŞKAN - Yani, bu davet mektubundan sonraki aylarda bildiriyor. 

MEHMET DIRAZ - Tabiî efendim, evet. 

Zeyilname... 

BAŞKAN - Bir nevi zeyilname oluyor. 

VEDAT MÎMAROĞLU - Sanırım, onlardan bir tanesi TUPRAŞ'ın tankerieriyle ilgilidir 

efendim. Sıfir kotunun üzeri, TUPRAŞ'ın tankerieriyle ilgilidir sanıyorum. Sıfır kotunun altındaki 

35 metre ve genişlik de Deniz Kuvvetlerinin denizaltı operasyonlarıyla ilgilidir. 

BAŞKAN - Mutlaka bir gerekçesi vardır. 

Yani, ama, o ana kadar, daha önceki koşullara göre hazırlık yapan firmaları da biraz 

zorlayacağı da gerçektir. Şimdi, siz, 35 derinlikte, 400'e göre kendinizi yoğunlaştınp, buna göre 

altyapı, mühendislik hesaplarınızı, hatta, maliyeti de bir yönde etkiler herhalde. Onları yaparken, 

ihaleye bir iki ay kala, birdenbire bu teknik şartların değiştiği, tamamen yeniden kurgulayacaksınız. 

Bu sizi zorladı mı? 

MEHMET DERAZ - Ben size şöyle söyleyeyim: Yani, bizi veyahut başkasını... 

BAŞKAN - Hazırlıklı mıydınız böyle bir şeye? 

MEHMET DIRAZ - Hayır. Yani, ben, başka şekilde bir yaklaşım. 

Bir kere, bu, her zaman, Türkiye'deki ve bütün dünyadaki ihalelerde olağan bir hadisedir. 

Böyle bir zeyilname yayınlanarak, teknik şartlarda değişiklik getirilmesi o kadar şey edilecek bir... 

BAŞKAN - Genelde bekleniyor zaten diyorsunuz. 

MEHMET DIRAZ - Bu tip ihalelerde beklenir. 

BAŞKAN - özelde böyle bir beklentiniz var mıydı hiç? 

MEHMET DIRAZ - Hayır. 

VEDAT MÎMAROĞLU - Ben, şöyle söyleyeyim bizi nasıl etkilediğini; bizim birkaç tane 

alternatifimiz vardı o geçişle ilgili üzerinde çalıştığımız. Bunlardan bir tanesi, iki tane peşpeşe olan 

köprü için. Yani, o, küçük olması itibariyle tasannu çekmeceden çıkarılabilecek, yapımı, riski, 

vesairesi daha kontrollü, işi bölebileceğiniz bir sistemdi. Ancak, onun da kendine göre artı eksileri 

vardı. Ancak, bu teknik şartname değişikliğinden sonra, o alternatifimiz... 

BAŞKAN - 400'e göre, 400, 400, parçalıyordunuz... 

SİNAN TARA - Öyle bir alternatifimiz vardı, onu sildik biz kafamızdan. 

VEDAT MÎMAROĞLU - Sebebi de, iki tane köprü yaptığ imiz zaman, bizim asma köprü 

üzerine kuruluydu. O asma köprülerin, malum, orta tarafta bir bombesi vardır, yani yüksektir. 
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MEHMET DIRAZ - İki tane İstanbul köprüsü yapmayı düşünüyorduk. Ondan vazgeçerek, 

köprünün açıklığını büyütüp, tek köprü haline getirdik. 

VEDAT MİMAROĞLU - Bir köprü alternatifimiz zaten var; ama, bu, dünyanın ikinci 

büyük köprüsü olacak bir asma köprü. 

BAŞKAN - Peki, o ana kadar, tümüne teklif... Şartname öyle olduğuna göre, işin tarifi 

otoyoluyla, işte köprüsüyle ona hazırlanıyordunuz değil mi genelde? Şartname bunu gerektirdiği 

için... 

VEDAT MİMAROĞLU - Doğru. 

BAŞKAN - Parçalı bir teklif düşünceniz, hazırlığınız... 

VEDAT MİMAROĞLU - Yani, şu anlamda vardı; yine, yanlış hatırlamıyorsam 

notlarımdan ama, sizde daha teferruatlı vardır, o soru-cevaplara verilen cevaplardan belki. 

görmüşsünüzdür. 1995 tarihinde yapılan ihale öncesi toplantıda, zaten, bu anlamda birkaç tane 

soru tevcih edilmişti idareye. Buna fazlara bölebilir miyiz, aşamalı yapabilir' miyiz. Yanlış 

hatırlamıyorsam, o tarihte, idare, evet, bu düşünülebilir diye bir şeyde bulunmuştu. 

BAŞKAN - Şu anda, tam olarak ben de onu anımsamadım. 

VEDAT MİMAROĞLU - Yani, o toplantıda benim aldığım notlardan bir tanesi. 

Bunun sebebi, zaten, bu projeye ilgi gösterenlerin hepsi gördü ki, bunun tamamını 

yaptığınız zaman, finansmanın geri dönüşü açısından, finansmanın temini açısından bir sıkıntı var; 

yani, zorluyorsunuz. Kapasite olarak uluslararası finansman kaynaklarım veya o kaynakların bu 

projeye, Türkiye'nin bu projesine ayırmak istedikleri rakamı zorluyorsunuz. Yani, bu, ilk projeye, 

1994 senesinde prekalifıye olunduğu andan itibaren, herkesin kafasında oluşmuş bir şey. Nitekim, 

bu, ikinci ihaleden belli bir süre önce resmileştirildi idare tarafından, değil mi? 

BAŞKAN - Oraya geleceğim. 

VEDAT MİMAROĞLU —O bahsettiğiniz, İkinci ve üçüncü maddesinde... Evet, birinci 

aşama şudur. Birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz... Bunlardan herhangi birisine veya hepsine teklif 

verebilirsiniz diye formel... 

BAŞKAN - Bu fazın açılımı ne? Faz kelimesi. 

VEDAT MİMAROĞLU - Safha, aşama. 

BAŞKAN - Bu İngilizce mi, nedir faz? Çünkü, tekliflerde faz diye geçiyor da. Nedir faz? 

VEDAT MİMAROĞLU - Faz Fransızca, Türkçesi aşama. Eski Türkçesi safha, yeni 

Türkçesi aşama. 

BAŞKAN - Aşamalandırmalı... 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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Şimdi, efendim, demin dediğiniz zeyilnamede mutlaka vardır. Şu anda dikkatimde şey 

değil... 

Ama, zeyilnamede olarak, bunlar yazılıp, firmalara verilen, ek olarak gönderilen zeyilname 

içinde bir madde olsaydı, idare, işte, demin ona geleceğim; son onbeşinci, ihaleden onbeş gün önce, 

parçalı, bölünmüş teklif verirsiniz diye bir duyuruya gerek olmazdı. O aldığınız not, herhalde 

zeyilnamede yok ki, ihale gününden tam onbeş gün önce... 

VEDAT MİMAROĞLU - Zeyilname gibi bir mektup... 

BAŞKAN - ...19.11.1996 günü idare, Genel Müdür imzalı bütün firmalara -siz de dahil-

diyor ki, tekliflerini, firmaların, isteklilerin tekliflerini aşağıdaki şekilde vermeleri gerekmektedir. 

Başlıyor, bir; kuzey yolu, işte o Gebze'nin oradan köprüye kadar, geçişe kadar olan bölüm artı 

köprü; birinci. İkincisi; otoban tek başına, üçüncüsü tamamım kapsayan şekilde vermeleri 

gereklidir diyor. Bunu bir şart olarak. 

VEDAT MİMAROĞLU - Verebilir değil, verebilirler... Verebilirler diye hatırlıyorum ben. 

BAŞKAN - Hemen bakalım. Çok önemli değil de... "Alternatiflerin göz önüne alınarak 

verilmesi gerekmektedir." Bundan ne çıkıyor, göz önüne alınarak verilmesi gerekmektedir. Bir, iki, 

üç... "idare işin tamamına veya belli bir kısmına tekabül eden teklifleri değerlendirmeye almakta 

serbesttir" diye bir yazı. Sizin dediğiniz gibi, her iki şekilde yorumlanabilir, gerekmektedir... 

Alternatifleri göz önüne alınarak dediğine göre. Yani, bu, onbeş gün önce, ihaleye onbeş gün 

kalmış ve yasadaki bu son limittir. Yani, ondört gün kalsa, bu duyuruyu Genel Müdürlük 

yapamayacak. Tam, bu sırada, böyle bir şeye gereksinim duymuş. Başta, siz olmak üzere veya 

bilginiz dahilinde mi; firmalar böyle bir talepte bulunmuşlar mı? Siz böyle bir istekte bulundunuz 

mü? 

VEDAT MİMAROĞLU - 1995 tarihindeki açık toplantıdan itibaren, yani, gizli kapaklı 

değil; bütün firmalar tarafından, bu, sözlü olarak, herkesin Önünde ifade edilmiş şeyler bunlar. 

BAŞKAN - Ama, yazılı olarak bir talebiniz oldu mu? 

VEDAT MİMAROĞLU - Hatırlayamıyorum şimdi. Ben, o soru-cevap faslında, soru 

cevap süresi vardır; yani, birtakım şartnameyle ilgili sorular sorarsınız. Hangi soruları biz 

sormuştuk, hangi sorular sorulmuştu, onu tam hatırlayamıyorum. 

SİNAN TARA - Ama, buna, bir cevap verelim biz. Bakalım ne sorduğumuza. Yazılı bir 

müracaatımız var mı, yok mu; hemen onu yarın... 

BAŞKAN - Var mı müracaatınız, lütfen... Hayır, idare, böyle bir istekli firmalarda, böyle 

bir beklenti olduğunu, hatta, sözlü görüşmelerde, nitekim, o müzakerelerde talep olmasına 
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rağmen, niye 15 gün kala tam limitte buna, evet, bunun önünü açmışta, bir ay önce, iki ay önce, üç 

ay önce açmamış, birinci ihalede niye açmamış... Açıkçası bunu merak ediyorum. 

VEDAT MİMAROĞLU - Hayır, bazı gerçekleri zaman zaman kabul etmek istemiyorlar. 

Yani, diyelim ki, Türkiye'de Hazine garantisiyle 1 milyar dolarlık bir termik santral işi yapılıyor 

veya 1,5 milyar dolarlık yine Hazine garantisiyle otoyol yapılıyor. Hemen, ya bu işe de 1,5 milyar 

dolar gerekiyor. Bizim otoyolumuza bulduk 1,5 milyar dolar, buna niye bulunmasın... Halbuki, 

birisi elma, birisi armut... Yani, bir tanesinde Hazine garantisi var ve fizibiltesine bakmaksızın bir 

tane otoyol yapıyor kamu yararına... 

BAŞKAN - Pardon, çok örneklendirmeye girersek, biraz zamanı... Konuyla ilgili... 

VEDAT MİMAROĞLU - Hayır, başka türlü izah etmeye. 

SİNAN TARA - Şöyle diyeyim, belki, idare sonuna kadar... İdarenin istediği, tabiî ki, 

otoyol da yapmak, bir an önce yapmak; Karayolları Genel Müdürlüğünün görevi yol yapmak. 

Herhalde, idare, sonuna kadar isteklileri tartarak, sonuna kadar ben bunu da tek fazda yapabilir 

miyim diye kendine göre tarttı, öyle anlıyorum... 

BAŞKAN - Peki, o zaman 15 günde böyle alternatif çalışmalar yapılamayacağına göre, 

firmalar, stokta, hazırda böyle bir alternatife göre de çalışmaları olması gerekir ki, İ5 gün-sonra 

ihaleye bunları verebilsin. 

VEDAT MİMAROĞLU - Hayır, o kadar şey değil. Biraz önce söylediğiniz teknik husus, 

ciddî bir teknik değişiklik, belki daha fazla şey yapabilir; ama, bu bahsettiğimiz aşamanın, biraz 

önce bahsettiğimiz zorluklardan dolayı, hem kredi verenleri hem de teklif veren yabancıları 

rahatlatan, yani, daha fazla ilgi duymalarını sağlayan, daha rekabetçi daha agresif olmalarını 

sağlayan bir rahatlamadır. Dolayısıyla, bir zorluk olarak onu düşünmek... 

BAŞKAN - Peki, bunu hemen biraz daha edip 19.11'den sonra geliyoruz şeye, geliyoruz 

14.12.1996'ya. 

VEDAT MİMAROĞLU - 4.12. 1996... 

BAŞKAN - Pardon, 4.12.1996'ya geliyoruz ve ve bütün firmalar teklifini veriyor, sadece 

siz ikinci alternatife teklif veriyorsunuz. 

VEDAT MİMAROĞLU - Hayır... 

BAŞKAN - Bir kapak mektubunuzun ekinde öneriniz tektir; ama, kapak mektupta, 

birtakım koşullarla ikinci aşamayı da yapabileceğinizi veya beraber yapacağınız konusunda bilgi 

veriyorsunuz. Bu, bir teklif değil. Bilemiyorum, literatürde bunu teklif olarak almak olur mu? 

Çünkü, sizde, alternatif 2, teklif, ön teklif şeklinde yazmışsınız ki, teklif budur. Ama, bunu, bir 

mektubun ekinde vermişsiniz. 
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MEHMET DIRAZ - Efendim, şöyle: Şartlı tekliftir, yani, tümüne bizim teklifimiz şartlı 

olarak verilmiştir. Onun için öyle... 

BAŞKAN - Ama, biraz önce, size 8 inci ayda ikinci defa ihaleye davet mektuplarının 

ekinde, teklif mektubu örneklerinden bahsetmiştim, 4 ana unsuru baz alan ve çok önemsenen bir 

teklif mektubu örneği var. Sizin bu şartlı teklif tanımladığınız, herhalde bütününü, ön yazı, artı, 

alternatif 2 teklif diye bütün bunları şartlı teklif veya kesin teklif, artık, adına ne derseniz, öyle 

kabul etmek şeklinde gerektiğini söylediniz. O teklif mektubu formatına da hiç uymuyor. Yani, 

şartlı teklif diye bir tanım yok. Ön teklif diye bir tanım yok. Teklif tekliftir. Bugün ihale yapıyorum, 

bana teklifi ver denildiğinde benim anladığım -çok bu işlerin içinde olmadım- gelinir, teklif idarenin 

belirlediği formatta verirsiniz, idare bunu değerlendirir; evet, sizin ki sizde kalmıştır veya siz 

şeysinizdir denilir. Sizinki, mektup bölümü diye adlandırabileceğim bir iki sayfadan sonra, genel 

bilgiden sonra, işte, ikinci aşama, otoyol aşamasına teklif veremediğinizi, ama, bazı yabancı 

desteklerle, vesaireler, olanaklar sağlandığında ikinci aşamayı da yapabileceğinizi ifade 

ediyorsunuz, sonra da, ekinde, ikinci alternatif teklifinizi veriyorsunuz. O da, kuzey otoyolu ile 

körfez geçişini kapsayan bir teklif. 

Kaldı ki, orada da formata tam bir uygunluk yok. 4 üncü madde olan köprü geçiş 

fiyatlarınızın ne kadar sürede, ne, nasıl.ayarlayacaksınız diye bir bölüm var. İşte, orada, bir yıl, iki 

yıl yazılı olarak dolduruluyor. Belki, şu an tam hatırlamıyor olabilirsiniz. Teklif mektubu 

formatında, idarenin onayı alınarak ayarlanacaktır denilmesine rağmen, sizin teklifinizde, şu kadar 

zamanda ayarlanacaktır... idarenin onayı o bölümde yok. Örneğin, fiyatlar, geçiş fiyatlarında, 

motosiklet, otomobil, taksi, artı devam ediyor ve üç akslı trey, büyük vasıtalar meselesi var. 

Aslında, teklif mektubu bunu dört akslı olarak istiyor. Siz, onu üç akslıya göre teklif vermişsiniz. 

Yani, tabiî, bunlar ayrıntıda birtakım boyutlar. 

Sonuç olarak, bu 15 gün önce idarenin verdiği bu alternatif teklif verebilme olanağını 

sağlamasından diğer iki firma değil de, tek teklifle siz bir yerde böyle bir teklif vermişsiniz. 

Tamamını değil, otoyola değil, sadece geçişe vermişsiniz. 

MEHMET DIRAZ - Geçişe ve şartlı olarak tamamına... 

VEDAT MtMAROĞLU - Şimdi, efendim şöyle, biz idareye... 

BAŞKAN - Böyle bir beklentiniz var mıydı, onu anlamaya çalışıyorum açıkçası; yani, 

burada konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Sanki, böyle bir olanak verilmeseydi, belki de hiç 

vermeyecektiniz teklif veya şartlı dediğiniz teklifinizi biraz daha risk, kendinize göre pekiştirip 

bütününe verecektiniz. Aslında, bu açılım, öncelikle verilen tekliflerden görülüyor ki, öncelikle size 

biraz kolaylık sağlamış gibi görünüyor. 
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MEHMET DIRAZ - Hayır efendim, niçin? 

BAŞKAN - Yani, teklif verememe noktasından... 

VEDAT MİMAROĞLU - Şimdi, ben o konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Teklif 

verme belgeleri, tabiî, bahsettiğiniz gibi o davet mektubunun ekindeki o iki sayfadan ibaret değil, 

binlerce sayfayı içeriyor. 

BAŞKAN - Mutlaka... Çuvallarca sayfa... 

VEDAT MİMAROĞLU - O bahsettiğiniz teklif verme formunun ekindeki dokümanlara 

baktığınız zaman, bizim projenin tamamıyla ilgili bütün tasarım, proje, güzergâh, fiyatlandırma, 

trafik tahmini, geçiş ücreti, malî fizibilte, herşey vardır. Yani, biz, hepsine teklif verdik. Yalnız şunu 

demek istiyorsanız, baştaki o özet teklif formunda sadece alternatif 2 var. O doğrudur; ama, 

Mehmet Beyin biraz önce söylediği gibi, şartlı olarak bizim tümüne verdiğimiz teklif, teklif verme 

belgelerinin bir parçasıdır. Yani, o güney otoyoluyla ilgili bizim verdiğimiz en azından 20 pafta 

proje vardır; güzergâhı, gişeleri, onunla ilgili yaptırdığımız trafik çalışmaları vardır senelere... 

BAŞKAN - Anladım. Sadece teklif verme formatına uygun olmayabilir; ama, bunun 

altyapı, bütün diğer şartlarını yerine getirme... 

VEDAT MİMAROĞLU - Tabiî, ücreti bellidir... 

MEHMET DIRAZ - Hepsinin ücretleri bellidir, ücret değiştirme formülasyonu bile... 

VEDAT MİMAROĞLU - Bakın, biz o kadar dürüst davrandık ki bu ihalede... 

BAŞKAN - Komisyon kararında zikredilmiş dürüst olduğunuz... 

SİNAN TARA - Öyle mi... 

BAŞKAN - Evet, demin sıralamaya amil karar var. 

VEDAT MİMAROĞLU - Onu şöyle ifade edeyim. Biz, otoyolu, kanun kararname ve 

teklif verme şartlarına göre ancak aşamalı yapabiliyorduk. Yani, ilk önce köprüyü yapıyorduk, belli 

bir aşamada bir gelir temin ediyordu, ondan sonra o gelirle... Zaten bizim kanaatimize göre otoyol 

da ilk etapta gerekmiyordu. O mevcut, Karamürsel-Yalova-Orhangazi güzergâhı, diyelim ki, bir 10 

sene zaten idare ediyordu o köprüden geçen trafiği... 

BAŞKAN - Hayır, bunlara bir şey demiyorum. 

VEDAT MİMAROĞLU - Hayır, ben izah etmek için. Hemen bağlıyorum, uzatmadan. 

Dolayısıyla, biz bunu şartlı, yani, aynı anda yapmadığımız için, bir şartlı alternatif olarak 

telakki ettik ve onu, en baştaki forma yazmadık şey gibi gözükmesin diye. Çünkü, bizim o 

verdiğimiz form, idarenin bütün şartlarına uyan bir şeydir, dört dörtlük bir şeydir. Eğer rakiplere 

bakarsanız -zaten mahkeme şeylerinden de gözüküyor- onların hiçbir teklifi, hiçbir yerine uymuyor. 

BAŞKAN - Ama, efendim... 
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VEDAT MİMAROĞLU - Uzatmıyorum; ancak, bizim bir de şöyle şeyimiz vardı ekte. 

Bakın, biz bunu aynı zamanda da yaparız. Ancak, bunu aynı zamanda yapmanın tek yolu, diğer 

otoyollarda olduğu gibi devlet garantisiyle almacak bir OECF -Japonların özefblr'şeyi Vardır bizim 

Haliç Köprüsünde vesairede kullanılır- kredisine imkân olursa -bizce o kararnameye uymuyordu-

onu aynı zamanda da yaparız. Yani, o kadar dürüsttüz ki.. 

BAŞKAN - Evet, onları vurgulamışsınız. Şimdi, iki nedenle -tabiî, şüphesiz, bütün firmalar 

ve siz de dürüstlüğünüzün de etkisiyle- teklif verme koşuUanmz olmadığı için teklif 

verememişsiniz. Bir, bu dediğiniz kredileri. kabul etmediği için, bu şartnamede kredi kabul 

edilmeyeceği, devlet garantisi kabul edilmeyeceği için teklif veremiyorsunuz; gayet doğal. 

MEHMET DIRAZ - Dolayısıyla şartlı veriyoruz. Diyoruz ki, aşamalı olarak... 

BAŞKAN - Teklif veremiyorsunuz; birinci boyutu bu. Yani, birlikte yapma, aşamalı da olsa 

projeyi bir bütün olarak yapma konusunda kredi garantisini, devlet garantisini kabul etmediği için, 

bunu, teklife dönüştüremiyorsunuz; ama, mektubunuza zikrediyorsunuz. 

Bir diğer boyutu da, otoyolun ötelenerek, 2012'den geç olmamak üzere yapılması 

konusunda böyle bir şart olmadığı için başlangıçta, onu da teklife dönüştüremiyorsunuz; ama, her 

iki unsuru da bir ön bilgi olarak, buna, ister şartlı teklif deyin, ister ön bilgi deyin, idareyi haberdar 

ediyorsunuz. 

MEHMET DIRAZ - Tabiî, şartlı teklif efendim... 

BAŞKAN - Çünkü, teklif vermede bu tür olanaklar olsaydı, zaten onu teklife dönüştürür 

verirdiniz. Yalnız siz vermezdiniz, diğer firmalar da verirdi. Öyle değil mi? 

Şimdi, biraz daha ileriye götürdüğünüzde, sizin bu ön şart, şartlı teklif diyelim veya ön 

bilgili bu yazınızın değerlendirme aşamasında önemli bir etkisi olmuş. Daha sonraki müzakerelerin 

de ışığında, sanki, bu, kesin teklife dönüştürülmüş. Bu ihalede böyle bir usul olur mu olmaz mı, 

yani, şartlı teklif veya bilgilenmeye diye kabul edilen bir metnin, ihale aşamasından sonra teklife 

dönüştürülmesi diye bir usul ne kadar vardır, ne kadar yoktur onu bilmiyorum; ama, ihalenin şartı 

olmamasına rağmen, ihale komisyonu, görevlendirme komisyonu bir ilke kararları alıyor ve orada 

diyor ki, otoyolun ötelenmesi şeklindeki bir teklifi dikkate alacak mıyız, almayacak mıyız? Diyor 

ki, evet alacağız. 

Şimdi, bu, ihalenin şartı olsaydı, zaten siz buna göre bir teklif hazırlayıp verecektiniz. 

Başlangıçta bütün firmalara -rekabet dedik ya- rekabet anlamında bilinmeyen bir koşul, sizin, işte 

bu mektubun bir yerine, ön şart, vesaire diye yazma yöntemi sonucu, daha sonraki müzakere ve 

görüşmeler sürecinden sonra, ihalenin bir şartı olarak dikkate alınması noktasına taşınıyor. Tabiî, 
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daha sonra müzakereler bu meyanda sürdürülüyor ve hepimizin bildiği gibi, belli mesafeler alınıyor. 

Bunu, bütün bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz. 

SİNAN TARA - Bizim görüşümüze göre, aşamalı olarak yapılması, ihale kurallarını ihlal 

eden -teklif edilmesi, bizim bu yaptığımız şartlı teklif dediğimiz aşamalı teklif- bir teklif değildir 

BAŞKAN - Zaten teklif yok ortada. 

SİNAN TARA- Ama, bu şartlı teklif dediğimiz... 

BAŞKAN - Zaten aşamalı... 

SİNAN TARA - Aşamalı; yani, yolu, daha sonra belli bir zamanda, belli bir trafikte yapma 

şeklindeki teklif, yine, yap-işlet-devret mevzuatına uygun, ihale şartlarına uygun diye 

düşündüğümüz, idarenin isteğini tam olarak tatmin etmeyen, ama, finanse edilebilmesi mümkün 

olduğu için, idarenin belki kabul edebileceği belki kabul edemeyeceği bir teklif bize göre... 

BAŞKAN - Şimdi, iki unsur şahsen benim kafamı kurcalıyor. Birincisi, yasal limit olan son 

günden geriye doğru şey yaptığınızda 15 inci günde ancak tebliğ edilmeli muhataplanna. Burada 

öyle bir karar, usul... Usul de değil; ihaleyi parçalıyorsunuz, ihale değişik bir şey, üç ihale şekline 

geliyor, değişik bir şeyler oluyor. Bu şekilde bir idarî tasarrufta bulunuyor ve son 15 günde bunu 

tebliğ ediyor ve bu açılım... Tabiî, diğer firmalar da bu alternatiflerde teklif veriyor, onlar da 

veriyor, onlar tamamına da veriyor; ama, sizse, sadece bu alternatif verme olanağından 

yararlanarak -tabiî, gayet doğal- sadece geçişe veriyorsunuz. Birincisi bu. 

İkincisi, bir de teklifinizin ekinde verdiğiniz bilgi de ihalelerin şartı haline geliyor. Yani, 

burada aşamalı olarak, sanki bir şey var. 

SİNAN TARA - Şimdi, diğerlerinin yaptığı ile bizim yaptığımız arasında şöyle bir fark var. 

Yani, diğerleri de tamamını veriyor derken, tümüne teklif veriyor derken, tüm işe teklif veriyorlar... 

BAŞKAN - Aşamalı veren de var... 

SİNAN TARA - Ama, belli paraların belli fonlardan karşılanması -bunların detaylarını biz 

bilmiyoruz yalnız- şartıyla istiyorlar. 

MEHMET DIRAZ - Müsaade ederseniz, ben şunu şey edeyim, dava açıldığı zaman 

mahkeme safahatında da öğrendik. Diğerlerinin tümüne verdikleri ilk tekliflere bakarsanız, hepsi 

Hazine garantisi istiyor. Yani, belki hepsi değil, mahkemede görebildiğimiz kadarıyla. Hazine 

garantisi istiyorlar; 3996'ya aykırı. Trafik garantisi istiyorlar bazı tekliflerde... 

BAŞKAN - Öz sermayeleri düşük ve bunun gibi... 

MEHMET DIRAZ - Öz sermayeleri düşük, yani, her şeyleri, bana sorarsanız falso. Bizim, 

yani, ben birazcık suçlama gibi bir şey hissediyorum. Biz, son derece namuslu davranarak, ne 

yapabileceksek, onu önermişiz. Ya, kardeşim, ben bu kadar yapabilirim... 
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BAŞKAN - Sizin açınızdan bir sorun yok. Yani, konuyu tartışmaya açmaya, bilgilenmeye, 

lütfen, sizi bir şekilde etkileyen bir tarzda gidiyorsa, lütfen söyleyin... 

SİNAN TARA - Yok, hayır, hayır... 

MEHMET DIRAZ - Hayır... Yani, biz de demişiz ki, ne yapabileceğimiz, işte bu kadar 

yapabiliyoruz arkadaş. Kanunların içinde kalıyoruz... 

BAŞKAN - Sizin açınızdan bir şey demiyorum, burada uygulanan işlemi anlamaya 

çalışıyorum idare açısından, sizin açınızdan değil: Siz, tabiî, hangi şekilde önünüze bir usul, yol 

konuluyorsa, tabiî ki onu kullanacaksınız, o çerçevede davranacaksınız. Nihayet, firmasınız, iş 

yapacaksınız, talip olmuşsunuz, isteklisiniz. Sizin açınızdan herhangi bir sorun yok. Yani, 

bilemiyorum, burada sorular o şekilde... 

MEHMET DIRAZ - Yok, hayır efendim... 

BAŞKAN - Lütfen, uyarınız... 

VEDAT MİMAROĞLU - Efendim, iki sayfalık teklif formuna sadece takılmamak ya da 

sınırlamamak lazım; çünkü, o formda dikkatinizi çektiyse, aracın geçiş ücreti kaç dolardır, süresi ne 

kadardır deniliyor. Yani, siz gidip, yapamayacağınız bir alternatife veya ekinde dünya kadar şart 

içeren bir alternatife dahi, oraya gidip, işte 12 dolar, süresi de 25 yıl diyebilirsiniz. 

BAŞKAN - Tabiî canım, ayaklan yere basmalı, yani, ciddî olmalı. 

VEDAT MİMAROĞLU - Nitekim, bilahara mahkemelere sunulan belgelerden 

gördüğümüz kadarıyla, gerçekten de, rakiplerimiz gereğinden fazla alternatife bahsettiğiniz formu 

doldurarak vermişler; ama, ekine bir baktığımız zaman, yani, sadece teklif verme şartnamesine 

değil, kanuna, kararnameye uymaya, hatta mevzuata uymayan; yani, ben bunu 15 dolara 15-20 

senede yaparım; ama, siz bana vergi muafiyeti sağlayın, KDV muafiyeti sağlayın, Hazine garantisi 

verin, inşaat öncesi malî destek sağlayın, trafik gelir garantisi verin, öngörülmeyen... 

BAŞKAN - Onlar elimine edilmiş zaten efendim, o alternatifleri o firmaların; sizin ki değil, 

sizin ki zaten tek olduğu için... 

VEDAT MİMAROĞLU - Hayır, dolayısıyla, biz şunu yapmışız. Müsaade eder misiniz bir 

tek cümleyle bitirmek istiyorum. 

Bizim o tamamının yapılabilmesi için gerekli olan çalışmayı ve önerileri teklifimizin içine 

koymamıza rağmen, sanki, sorunsuz geçerli bir teklifmiş gibi, hemen realize, yüzde 100 realize ve 

finanse edilebilir gibi formu doldurmaktan imtina etmemizin ya da- o şekilde prezante etmemizin 

yegâne sebebi, yine, dürüstlük babında, biz dedik ki, bunun doğrusu esasında, bu işin köprüyü 

yapmak lazım. Yani, bunun hepsini istediğiniz zaman görülüyor ki trafik çalışmalarından, buna 

gerek yok en azından projenin başında. Ancak, bu köprüyü yapabilirseniz, esas amaç hâsıl oluyor. 
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Çünkü, bu projenin amacı -adı da üzerinde- İzmit Körfez Geçişi Projesi. Yani, oradaki problem, 

geçmek. Geçişi sağladıktan sonra, artık, sizin çok böyle önemli bir teknolojiyi, kaynağa, 

vesaireye... Çünkü, zaten, Türkiye'de otoyol yapmasını biliyoruz. 

BAŞKAN - Yalnız projenin ismi Otoyol... YPK'dan alınan onay, Otoyol Projesi. Geçişte 

dahil olmak üzere tırnak içerisinde Körfez Geçişi diye isimlendiriliyor; ama, siz rantabilite 

açısından, tabiî ki bir firma olarak... 

VEDAT MİMAROĞLU - Rantabilite değil efendim, finanse edilebilmek... 

SİNAN TARA - Finanse edilebilmek... 

BAŞKAN - Hepsi, eninde sonunda ortaya bir rant çıkması lazım, yani, niye uğraşacaksınız 

ki, o anlamda rantabiliteyi kullanıyorum. 

VEDAT MİMAROĞLU - Hayır, finanse edilebilmeli biz de işimizi yapalım... 

BAŞKAN - Yani, olay rantabl olacak ki, istekli olacaksınız, ilgileneceksiniz, projeler 

geliştireceksiniz. Sizin açınızdan herhangi bir sorun yok; ben de olsam öyle yaparım yani... 

AHMET AYDIN (Samsun) - Sayın Başkan, arkadaşlara bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN-Buyurun. 

AHMET AYDIN (Samsun) -Şimdi, arkadaşlarımız açısından, müteahhit açısından bir 

sorun yoksa, bu soruşturma önergesi iki şey için verilmiş; ENKA grubu aldı bunu, az bir teklif 

verdiği için alamadı. Böyle bir şey söz konusuysa, sorun, arkadaşlar açısından da vardır, 

soruşturmasını yaptığımız açısından da vardır. Böyle, işin etrafında çok fazla dolaşmaya gerek yok. 

ENKA, Türkiye'nin en büyük firmalarından biri, dünyanın her yerinde iş yapıyor. Ben şunu 

öğrenmek istiyorum; "böyle bir proje, Karayolları tarafından herkesin eşit şekilde katılacağı bir 

şekilde planlanamaz mı, yok mu böyle bir şey? 

SİNAN TARA - Efendim, yap-işlet-devret projeleri son derece komplike projeler. Çok 

çeşitli şartların bir araya getirilmesi lazım. Bence bugünkü mevzuatta bu mümkün olabilir. O günkü 

mevzuatta bu mümkün... 

AHMET AYDIN (Samsun) - Şimdi olabilir... 

SİNAN TARA - Şimdi olabilir; ama, o günkü mevzuatta, idarenin bir takdir yapma 

zorunluluğu ortaya çıkıyor. O kadar çeşitli şartlar var ki, sonuçta, idare, bütün teklifleri 

karşılaştırıp, bir takdir yapmak zorunda kalıyordu. Bugünkü mevzuatta belki mümkün olabilir, 

emin değilim. Çok iyi düşünülürse, belki mümkün olabilir. 

AHMET AYDIN (Samsun) - Anlaşılmıştır. 

BAŞKAN - Demin ki konuyla ilintili olmak üzere yine teklif mektubu örneğiniz burada mı? 

Gerçi, bizim dikkatimizden çıkıyor herhalde; burada, İzmit Körfez Geçişi Projesi Teklif Önerisi 
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şeklinde tercüme edilmiş, sizin orjinal şeyiniz, Türkçesi yok; biz tercüme ettirdik, vardır belki de, 

bize orijinali geldi. 

Şimdi, başlığı "İzmit Körfez Geçişi Projesi Teklif Önerisi" şeklinde iki sayfalık bir 

bölümden sonra "Anglo Japon-Türk Konsorsiyumu öneri Formu-KGM Alternatif 2" şeklinde. 

Asıl, zaten ilk değerlendirmeye alman da budur. Buradan herhangi bir şeye alınmamış, yani, bir 

teklif formatında ve teklif kuvvetinde de değerlendirilmemiş. Onun için, ben de özellikle diyorum 

ki, teklif budur, kuzey otoyolu ve Körfez geçişini kapsayan alternatifleri, ikinci alternatifi kapsayan. 

Burada, Karayollarının teklif mektubu örneğinde istediği bilgilerden fazla bir bilgi daha var. 

Yani, formatta bazen eksikler olduğu gibi fazlalığı da var. "İmtiyaz ücreti ödemeleri" diye bir 

kavram. Diyorsunuz ki: "Karayolları Genel Müdürlüğüne trafik hacmine bağlı olarak yüzde 5 kâr 

payına eşit oranda yapılacaktır." Mektupta böyle bir istemiyor, böyle bir bölüm de yok. Yani, bu ne 

demek, bununla neyi kastediyorsunuz ve niye yazmak ihtiyacı duydunuz? 

Bir şey daha söyleyeyim; uygulama sözleşme müzakerelerinizde ve en son sizin 

önerdiklerinizde, Danıştaydan çıkanda da böyle bir kâr payı falan da yok. 

VEDAT MİMAROĞLU - Efendim, teklif verme şartnamesinin şartlan arasında bir yerde 

"elde ettiğiniz gelirlerden Karayolları Genel Müdürlüğüne -şu anda Türkçesini de unuttum ama, şu 

tercüme doğru değil- bir pay vermeyi düşünüyor musunuz" diye bir ibare vardı. Bizim teklifimizde 

de -bahsettiğim gibi, bu, iki sayfa değildir, yani, bunun arkasında bir sandık şey var- orada, teklif 

verme şartnamesinin her paragrafına cevaben, örneğin bu paragrafta, biz size -yüzde 5 mi demişiz-

gelirlerden veya neden olduğunu hatırlamıyorum... 

BAŞKAN - Evet, yüzde 5. Kâr payına yüzde 5 kâr payı oranında yapılacaktır... 

VEDAT MİMAROĞLU - Vermeyi öneriyoruz diye şey yapmışız. Ama, teklif formunda, 

yani, bizim orada önerdiğimiz, yanlış hatırlamıyorsam araba için 11.25 dolardı... 

BAŞKAN - Var hepsi burada... Otomobil için 11.25 dolar... 

VEDAT MİMAROĞLU - Bir de, üstelik, gidiyoruz Karayollarına yüzde 5 veriyoruz; yani, 

o kadar önemli bir unsur ki. Gittik, onu, teklif verme formuna ekledik; çünkü, aksi takdirde, bizim 

teklifimizin şeyini yansıtmıyor. Ama, bence, zaten o iki sayfa bir şey değil. Önemli olan, o bir 

sandık doküman. Bu bundan ibaret. 

Şimdi, ikinci kısmına cevap vereceğim. Müzakereler sürecinde, Karayolları üç alternatiften, 

sadece kuzey geçiş, güney otoyolu veya tamamından tamamını yapmaya karar verdi. Karayolları 

öyle takdir etti. Baktı tekliflere, dedi ki, ben tamamını yapıyorum kardeşim, Ondan sonra, bizimle 

müzakere ederken, bizim ikinci aşamayı yapmak için 12 seneden geç olmamak kaydıyla şu şöyle 

olacak, bu böyle olacak gibi bir mekanizmamız var -aksi takdirde yürümüyor- orada, artı üç... 
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BAŞKAN -Evet, var. Belli trafiği sağladıktan sonra ve 2008'i mukayese etmişsiniz... 

VEDAT MİMAROĞLU - Bir de ondan sonra, artı üç sene eklenir, her sene ödemeler 

taksit basma gibi birtakım şeyler... Orada, Karayollan, süreleri kısaltmak suretiyle ve geçiş 

ücretlerini ya da oradaki mekanizmayı iyileştirmek suretiyle bu yüzde 5'ten vazgeçeceğini söyledi. 

SİNAN TARA- Yani, siz şunu kabul ederseniz, ben yüzde 5'i istemiyorum dedi. 

VEDAT MİMAROĞLU - Yani, biz süreyi kısalttık. Bizim için önemli olan süredir 

dediler... 

BAŞKAN - Ama, bu tartışma, uygulama sözleşmesi müzakereleri sırasında... 

MEHMET DIRAZ - Evet efendim. Reddedildi, 11.25'ten l l 'e düştü. 

VEDAT MİMAROĞLU - Benim anladığım kadanyla -şahsî yorum yapıyorum- diğer 

firmalarda bu anlamda bir şey olmadığı içm ondan vazgeçebileceklerini; ama, süreyi, kamu yararına 

düzeltebileceklerini tercih ettiler. Dolayısıyla... 

MEHMET DIRAZ - Şimdi, Sayın Başkan, benim burada anlamadığım bir husus var. 

Müsaade ederseniz ben onu açıklayayım. 

Şimdi, bakınız, bir fizibilite raporu isteniliyor. Yani, diyorsunuz ki, ben şu ücretle şu 

arabayı... 

BAŞKAN - Pardon, bu arada herhangi bir ihtiyacınız varsa... 

MEHMET DIRAZ - Bir fizibilite ücret raporu isteniliyor. Yani, deniliyor ki, yahu 

kardeşim, sen bu borcu nasıl geri ödeyeceksin. Çünkü, bunun bir tehlikesi var; borç geriye 

ödenmezse, Hazinenin yükleneceği bir borç. Siz bu fizibilite çalışmasını veriyorsunuz, diyorsunuz 

ki, ben bu kadar vasıta bekliyorum, bu kadar gelir bekliyorum, bunun da şu kadarını borç ödemeye 

tahsis ediyorum; çünkü, bunu, ay ay, sene sene bildiriyorsunuz. 

Şimdi, rakip firmaların hepsi, bu tabloları veriyor ve 30 sene, 35 sene gibi ücretler ortaya 

çıkıyor. Bu da yetmiyor... Diyorlar ki, biz, Hazineden destek isteriz, bilmem fon isteriz, şu yardımı 

isteriz, vergi isteriz, bilmem ne isteriz. Sonra, birden, biz bütün bunlardan vazgeçtik arkadaş 

diyorlar. Peki, kardeşim, siz bunları hesaplayarak geri ödüyordunuz bu borçlan. Ya o zaman ilk 

teklifinizde fahiş, anormal bir kâr elde ediyordunuz saklanıyordu... Nasıl, hem süreden 

vazgeçiyorsun hem fiyatı indiriyorsun, hem de ben bu borçlan tekrar aynı şekilde geri 

ödeyebileceğim diyorsun. Demek ki, senin getirdiğinde anormal, gizli bir yerlerde kâr vardır diye 

bizimle her zaman -yani, bunu sohbet babında söylüyorum- kafamızda bir şüphe uyanmış. Yani, 

nereden, nasıl yapabiliyorlar... 

BAŞKAN - Bu sorunun muhatabı, o teklif sahibi... 
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MEHMET DIRAZ - Ama, merak ediyorum, her zaman benim kafamda, şahsî olarak da 

benim kafamda... 

BAŞKAN - Yani, benim de dikkatimi çekti. O özellikle sıralamayla ilgili komisyon 

tutanağında bu konudan bahsediliyor, bir firmamn teklifini çok çok iyileştirdiğini... Ama, bunların 

ne şekilde finanse edeceği, nasıl sağlayacağı, gerçekleştireceği konusunda herhangi bir açıklık 

getirmedi. 

SİNAN TARA - Gayri ciddî buluyorum... 

BAŞKAN - Görünmedi, getirmedi şeklinde bir ifade var. Ama, orada, işte sizin takıldığınız 

soru benim de kafamda; yani, sordunuz da mı getirmedi? Yani, birtakım önerilerde bulunulur. 

Ondan sonra müzakerelerde, madem ki, yeni bir süreç açıldı, artık sözlü, birtakım müzakere süreci 

yaşandı; ilk tekliflerin -orijinal tekliflerinden sonraki süreç için kastediyorum- bu iyileştirmeler 

olduysa, herhalde sorulur. Evet, siz teklifinizi böyle böyle iyileştirdiniz, bunları nasıl 

sağlayacaksınız diye bir soru hemen arkasından gelmeli. Onun için diyorum, muhatap o firmadır, 

soracak olan da komisyondur. O bizim dışımızda sanıyorum. 

VEDAT MİMAROĞLU - Usule göre sormaya gerek görmemiş; çünkü, biraz önce 

baktığımız usulde deniliyor ki: "Teklifle ilgili, orijinal teklifle ilgili birtakım konulan açıklığa 

kavuşturmak üzere Karayollarının sorduğu sorulara verilen cevaplar değerlendirilir." Yani, 

isteklinin kendi kafasına göre vermiş olduğu bir beyanat üzerine gitse, o zaman tekrar bir ihale... 

BAŞKAN - Tamam, bunu bir an için kabul ettiğimiz varsayalım; ki, doğrudur. Ben bir yeni 

öneri oluşturuyorsam, bunun altyapısını da, işte, bilanço dengesi gibi bunu sunmam lazım. Nihayet 

malî dengedir. 

VEDAT MİMAROĞLU - Hayır, onun sonucunda değerlendirilir değerlendirilmez... 

BAŞKAN - Ama, dediniz ki, tekliflerindeki birtakım noktaları açıklığa kavuşturmak için bir 

süreç yaşandı. Ama, zaten sizin teklifiniz tek. Madem o süreç, sadece verilen tekliflerdeki birtakım 

şeyleri açıklığa kavuşturmak süreci ise, ilk teklif veya teklif adı altında verilen metinlerden ikinci bir 

teklif üretme bu süreçte olmamalıydı. Sizin bu ilk ikinci alternatifi kapsayan net teklifinizin 

beraberinde verdiğiniz dokümanlardan yola çıkarak o müzakere sürecinde yeni yeni teklifler 

oluşturulmuş. Müzakere sürecinde yeni teklifler oluşturulur mu? Teklif verilir... 

VEDAT MİMAROĞLU - Ama, efendim, bir fark var. Bizim ki mevzuata aykırı değil. Biz 

diyoruz ki, aşamalı yaparız diyoruz... 

BAŞKAN - Efendim, teklif, bu var olan, saptanan şartları göz önüne alarak hazırlanır, 

gelir, idareye verilir, ihale komisyonuna teslim edilir. Komisyon onları açar, demin sizin anlattığınız 

gibi, tekliflerindeki bazı noktaları açıklığa kavuşturmak üzere idare gerek görürse, ya tek tek, ya 
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birlikte bir görüşme yapabilir; ama, bu, tekliflerdeki bazı hususların açıklığa kavuşturulması. 

Yoksa, o açıklıktan veya o süreç içerisinde yeni yeni teklifler oluşur -ön teklif diye tutanakta ifade 

ediliyor- ön tekliflerini kesin teklife dönüştürdüler diye bir cümle var. İhale sürecinde... 

SİNAN TAEA - Değerlendirme sürecinde değil ama efendim. 

BAŞKAN - Yok, bu, ilk orijinal tekliflerden sonraki süreçte bütün bunlar yaşanıyor; bazı, 

firmalar, ön tekliflerini kesin teklif olarak revize ettiler veya onayladılar ve ondan sonra yeni bir 

değerlendirme sürecine giriyor olay. Bu dediğiniz anlamdaki tekliflerini açıklığa kavuşturmak 

tanımıyla o süreç içinde ön teklif veya şartlı teklif diye kabul edilen bir anlayıştan, kavramdan yola 

çıkıp yeni yeni teklifler üretip o olayın tamamını, yoluyla, köprüsüyle birlikte yeni bir teklif 

oluşturma süreci yaşanıyor. Bu, yalnız sizin için değil; diğer firmalar da tekliflerini değiştiriyor, yeni 

yeni durumlarını gözden geçiriyor; demin dediğiniz gibi, bazıları altını doldurmadan afaki birtakım 

iyileştirmeler yapıyor; yeni bir süreç yaşanıyor. Bu, ilginç, kendine has bir ihale süreci; bütün 

bunlara baktığınız zaman, bildiğimiz klasik ya da özellik arz eden birtakım ihalelerin çok dışında bir 

süreçle oluşturulan, yapılan, müzakere edilen, değerlendirilen bir ihale biçimi ve maalesef, şu ana 

kadar da sonlandınlamayan bir ihale biçimi. Biraz çileli bir iş, sıkıntılı bir iş galiba. 

SİNAN TARA - Efendim, şu anda, yap-işlet-devret modeliyle sonlandırılan işlerde bu 

süreçten geçti; örneğin... 

BAŞKAN - Dünyada böyle midir? 

SİNAN TARA - Türkiye'de. Örneğin, bir Birecik barajının sözleşme görüşmeleri, ihalesi 

yedi sene sürdü; şu anda yapılıyor. 

BAŞKAN - Yap-işlet-devret midir o da? 

SİNAN TARA - Evet, yap-işlet-devret. 

BAŞKAN - Yani, 96'ya göre mi? 

MEHMET DIRAZ - Hayır, hayır; Anayasa Mahkemesinin iptalinde önce olmasına rağmen, 

yedi sene sürdü ve zaten... 

VEDAT MIMAROĞLU - Bir miktar Hazine garantisi vardır onda. 

SİNAN TARA - Sonlandıranlar da bu süreçten geçti, sonlandırılamayanlar da bu süreçten 

geçti maalesef. Bu, mevzuatın... Bu hoş bir şey değil; yani, bizim açımızdan da çok uygun bir şey 

değil; ama, idare açısından da uygun değil. 

BAŞKAN - Siz ya da biz bir kamu görevlisi duyarlılığıyla baktığımızda, tabiî ki bütün 

bunları da, bu olayın özelliğine binaen, dikkate almak; ama, bir usul ve esaslar, iki kamu yararı... 

Kamu görevlisinin öncelikli göz önünde bulundurması gereken hususlar. Bu bakımdan da, tabiî, her 

bir test edilen idarî işlem incelenmek, test edilmek durumunda. 
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VEDAT MtMARLOĞLU - Ama, bizim kanaatimize göre, bu projede kamu yaran mevcut 

şartlar içinde en iyi şekilde korunmuştur. 

BAŞKAN - Farklı görüşler de var. Siz, bizim kanaatimize göre dediniz, katılıyorum. 

MEHMET DIRAZ - Şimdi, bir şey daha söylemek istiyorum; istikrar bakımından bir tek 

bizim teklifimiz tutarlılık ve istikrannı başından sonuna kadar, ama şartlı ama şartsız, korumuştur. 

Bütün diğer tekliflerde komik gelen değişiklikler yapılmasına rağmen, biz, birinci gün ne 

söylediysek, sonuncu gün de aynı şeyi söylemişiz. O yüzde 5'i, işte. bir tek orada ücreti düşürüp; 

çünkü, KarayoUan bize dedi ki ben parayı ne yapacağım, zaten para tahsil etme mekanizmam da 

yok Hazine'ye gider; onun yerine, bana, süreyi bir sene kısaltın, ücreti 11,25'ten ne kadar 

iniyorsanız onu yapın gibi bir yaklaşımda bulununca, biz dedik ki, ondan vazgeçersek şunu 

düşünürüz, şunu şöyle yapanz dedik. Yoksa, onun haricinde bir tek bizim teklifimiz birinci günden 

son güne kadar aynı istikrardadır. 

BAŞKAN - Bu görülüyor zaten efendim; olaya girildiği zaman, sizin pozisyonunuz, 

konumunuz görülüyor. 

AHMET AYDIN (Samsun) - Hazine garantisi yok sizin şeyinizde. 

MEHMET DIRAZ - Hayır. 

AHMET AYDIN (Samsun) - İşin toplam tutarı ne kadar dolar bazında? 

BAŞKAN - Ahmet Bey sizin sorunuzu sorunca aklıma geldi; Hazine garantisi yok; ama, 

ötelenmesi koşuluyla, ötelenmeksizin yapılsaydı, Hazine desteğine ihtiyacınız olacaktı değil mi? 

MEHMET DIRAZ - Evet. 

BAŞKAN - Tamam, buyurun. 

MEHMET DIRAZ - 1 milyar 300 milyon dolar civarında. 

AHMET AYDIN (Samsun) - Hazineden bir para isteğiniz de yok?.. 

SİNAN TARA - Hayır, yok; hiç yok. 

BAŞKAN - Bu uygulama sözleşmesi sürecinde, bazı ekler var; özellikle fıyatlandırmayla 

ilgili bölüm, sözleşmenin eki şeklinde düzenlenmiş ve bu Danıştaya gidip gelen sözleşmenin içinde 

var mı yok mu, onu da bilmiyorum. Benim elimdekilerde, bu ücret bölümünü oluşturan ve çerçeve 

sözleşmede 12 nci madde olarak geçen bölümü inceleme olanağı bulamadım, şahsen çok merak 

ediyorum; çünkü, bu işin asıl önemli noktası geçiş ücretleri, her şey onun üzerine konuşlandırıldığı 

için... Burada, 12 nci madde olarak geçen çerçevede, ek diyor, eke yollama yapıyor; 12 nci madde 

geçiş ücretleri adı altında, bu husus tamamıyla müzakere sonuçlarına bağlıdır; ek (f)'ye bakınız 

diyor; ilginçtir, baktım burada ek (f) yok, (d)'de bitmiş. Tabiî, bu çerçeve, bu idareden aldığımız. 
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MEHMET DIRAZ - Bizim teklifimizi incelerseniz; biz, bütün ücretleri önerdik ve 

ücretlerin de nasıl değişmesi gerektiğine dair bir önerimiz... 

BAŞKAN - Teklif mektubundaki kritiğe uygun değil mi efendim; başlangıçtaki geçiş, 

vasıta cinsine göre geçiş işletmeye başladığı anda... 

MEHMET DIRAZ - Tabiî efendim. 

BAŞKAN-Diyelim, 1.1.2000'de... 

SİNAN TARA - Veya ne zaman bitirirsek... 

BAŞKAN - Bitirdiğinizde, şu ücretler geçerli; her bir yılda, bunu Amerikan CPI bir şey 

deniyor orada; bir fiyat endesine... 

VEDAT MİMAROĞLU - CPI, Amerikan tüketim endeksi. 

BAŞKAN - 3,5 mu almıştınız siz, 5 mi; onu göz önüne... 

MEHMET DIRAZ - 3 olarak tahmin ediliyor. 

BAŞKAN - ...göz önüne alınarak, idarenin onayıyla artırılır şeklinde herhalde bir 

düzenleme yaptınız. 

MEHMET DIRAZ - 3,2 mi ne kabul etmiştik; o zaman... 

BAŞKAN - 3,5 da iyileştirimi, belki pazarlık, görüşmeler... 

VEDAT MİMAROĞLU - Hayır, o bizim malî fizibilitenin varsaydığı bir rakamdır efendim; 

hatırlamıyorum 3 mü, 3,2 mi; ama, bilahara gerçekleşen tütekim endeksine göre yapılacak. 

Dolayısıyla, bir pazarlık söz konusu değil. 

BAŞKAN - Peki, tam burada bir şey soracağım; bunu şahsen ben pek kavrayamadım; bu 

Karayollannda da bu işle ilgili arkadaşlarla da bir ara görüştük; ama, tam açıklığa kavuşmadı. Bazı 

firmalar 1.1.1996 dolar değeriyle veya kuruyla diye bir ifade kullanmış, bazıları 1.1.2000 diye 

kullanmış; bunun farkı ne, birbirine fark ediyor mu bunlar? 

SİNAN TARA - Fark ediyor. 

BAŞKAN-Neyi kasdediyor bunlar; çok ilginç... Mesela, siz de vurgulamışsınız... 

AHMET AYDIN (Samsun) - Birisi 100 olursa, birisi 110'a gelir 3,2'den alırsanız. 

BAŞKAN - Yani, ilginç... 1.1.1999 fiyatlarıyla diye bir ifade, sizinkinde bu ifade var; bir 

diğerinde de başka... 

MEHMET DIRAZ - Efendim, biz diyoruz ki, bu köprü 2001'de açılırsa, bizim bakacağız, 

1.1.1999'dân 2001'e kadar Amerikan tüketici endeksindeki oynamaya bakacağız, o kadar bir 

eskalasyon olacağız. Bu, galiba 2000'de... 

BAŞKAN - Amerika'nın kendi iç dengelerine göre doların reel değerindeki oynamalara 

göre bakacaksınız. 
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MEHMET DIRAZ - Evet, o kadar. 

BAŞKAN - Yani, buradaki 3,75, o günün 3,75'i... 

SİNAN TARA - 3,77 olacak mesela. 

MEHMET DIRAZ - İşte, yüzde 3 kadar oynayacak... 

SİNAN TARA - Şimdi yüzde 1-1,5 çıkıyor. 

BAŞKAN - Çok teknik bir konu. 

MEHMET DERAZ - Yüzde 1-1,5 çıkıyor Amerikan endeksi efendim. 

BAŞKAN-Yıllık... 

SİNAN TARA - Karşılaştırırken idarenin bunları aym baza getirmesi lazım; mühim olan o. 

Doğru bir karşılaştırma yapabilmek için ya hepsini 1996 yılına getirecek ya hepsini 2002 yılına 

getirecek; arada idare kendisi bir Amerikan enflasyon tahmininde bulunacak, ki bu zor bir şey 

değil, yüzde 2-2,5 arası bir şey... 

BAŞKAN - Sizin o belgeleri inceleme şansınız oldu mu? 

SİNAN TARA-Hayır. 

BAŞKAN - Değerlendirme komisyonun sıralamaya esas bir değerlendirme raporu var çok 

sayfadan oluşan, tabiî, siz bunları hiç görmediniz. Mahkemeden edinebildiğiniz şeyleri... 

MEHMET DIRAZ - Mahkemeye sunulan belgeler arasında özet raporlar gördük; ama, ne 

kadarını sapsıyor, hepsini mi kapsıyor bilemiyoruz. 

BAŞKAN - Aslında gönül isterdi ki, bilmiyorum bizim mevuatımız uygun mu; muhatap 

firmalara, vesaireye, bunları, bütün dokümanları verip, daha aleni bir tartışma yaratmak lazım; 

çünkü, komisyon kendine göre birtakım kritikler yapmış, yazmış, çizmiş, bu fiyat şimdi dediğiniz 

1.1.1996... 

VEDAT MİMAROĞLU - Efendim, ne zaman açacaksınız; yani, rekabet devam ederken, 

gidip de bunu firmalar.... 

BAŞKAN - Sonrası için diyorum; işte, bu tartışmalı bir sürece girildikten sonra bile, bakın 

en azından sizi yorduk, geldiniz, tartışıyoruz, siz şimdi o süreçlerden bilmiyorsunuz ki... Yani, biz 

de edindik, o da resmî gücümüzden dolayı edindik; ama, bunu deşifre etmede zorlanıyoruz zaman 

zaman. Yani, 1.1.1996 değerleriyle şu kadar dolardır fiyatlarım diyor birisi, birisi de 1.1.2000 

değerleriyle fiyatlarım budur diyor; bunların arasında mutlaka fark var. 

MEHMET DIRAZ - Var. 

BAŞKAN - Ama, kıyaslarken, her iki rakamsal dolarları alarak yapmış; o zaman, bu doğru 

bir değerlendirme değil. 

SİNAN TARA - Görmem lazım; bilmiyorum, görmeden bir şey diyemem. 
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VEDAT MİMAROĞLU - Yalnız, geçiş ücreti yegâne kriter değil, süre de yegâne kriter 

değil. 

BAŞKAN - Ben, kriter anlamında söylemiyorum. 

VEDAT MİMAROĞLU - Yani, oradaki küsuratlar veya yüzde 1,5'lar, esasında, özellikle 

İzmit Projesinde verilen teklifler çerçevesinde sıralamayı ve görevlendirmeyi, bizim kanaatimize 

göre, etkilemeyecek; yani, sizin, orada ayakta duran bir projeniz olmadıktan sonra, 11,25 mi 

vermişsiniz, 11 mi. vermişsiniz yanut 25 sene mi vermişsiniz, 30 sene mi vermişsiniz önemli değil. 

Ben, müsaade' ederseniz, sizi bilgilendirmek açısından bir iki bilgi vereyim; çünkü, öbür 

tekliflerin mahiyeti hakkında fikir sahibi olduk bu davalar sebebiyle. 

BAŞKAN - Ama, çok kısa olsun; uzattık çünkü. 

VEDAT MİMAROĞLU - Çok kısa; ama, çok anlamlı... 

BAŞKAN - Tabiî, tabiî, tutanaklara geçmesi açısından çok yararlı olur. 

VEDAT MİMAROĞLU - Biz, burada bu kadar teferruata girdik ki, ama bu işin esasında 

problem var. Burada, çok büyük bir asma köprü konuşuyoruz, dünyanın ikinci büyük asma 

köprüsü. Bizim yedi tane firmadan dört tanesi, dünyanın 24 tanesinden 20 tanesini yapmış firmalar; 

üç tanesi Japon, bir tanesi İngiliz. 

İkinci firma, asma köprü teklifi veriyor 1 800 metre açıklıklı; konsorsiyumda ne imalatçı, ne 

tasarımcı var bununla ilgili; yani, kim yapacak bu köprüyü, kimse şey yapmıyor; ama, ikinci sıraya 

konmuş durumda. Üstelik, siz, bizim form öyle mi böyle mi diyorsunuz, ikinci firmanın ana teklifi 

üç şeritli değil iki şeritli bir köprüye göre; yani, şimdi, anlatabildim mi ne demek istediğimi?.. Ama, 

ikinci sıraya konmuş.. Bence, idare isabetli yapmıştır; o ikinci sırada, üçüncü sırada birileri 

olmasaydı, belki biz biraz daha şey yapabilirdik, pazarlık gücümüz, müzakere gücümüz daha fazla 

olabilirdi. Bizim hep o şeyi buramızda hissettik müzareke sürecinde. 

Üçüncü firmaya giderseniz, asma köprü teknolojisi olmadığı için eğik halatlı dediğimiz, yani 

bir deprem bölgesinde, açıklıkların istendiği bir bölgede, denizde gerektireceği işler ve riskleri 

dolayısıyla zaten teklif bile edilmemesi gereken, teklif edildiği takdirde uygulanması mümkün 

olmaya bir köprü alternatifidir teknik olarak. İdarenin onu üçüncü sıraya koyması -süresi, ücreti, 

hani deyin ki Hazine garantisi, vergi muafiyeti istememiş olsun- son derece isabetlidir. Ha, onun 

tünel teklifine gelirsek, bir kere tünel değil o, tüpgeçit. Tüpgeçit dediğiniz, yani kayanın içine, 

toprağın içine gömülü değil; deniz tabanının üzerinde birtakım prefabrik halkaların ucuca 

getirilmesiyle yapılan bir tüptür. Oradaki deniz tabanına baktığınız zaman da... 

BAŞKAN - Batırılmış tüp... 

VEDAT MİMAROĞLU - Evet. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 



...35 metre dolgu, yüksekliği 35 metre ya da 25 metre, genişliği 35 metre, 5 milyon 

metreküp İzmit Körfezini dibine Çin şeddi gibi bir set yaptığımzı düşünün, onun üzerine oturmuş' 

bir köprüdür. Bir, onun İzmit Körfezi İzmit tarafında kalan bsmın körfez mi oluyor, ••.göl.'mü 

ölüyor, bataklık mı oluyor, siz tasavvur edin, oraya 35 metrelik bir set çekerseniz. İkincisi, hep 

beraber yaşadığımız şu deprem ve potansiyel deprem şeyinde oradaki 5 milyon metreküplük suyun 

içindeki bir dolgunun akibetini, yani mühendis olmak yardımcı oluyor tabiî, ama, olmadan da şöyle 

bir gözünüzün önüne getirin. 

BAŞKAN - Bunlar çok güzel de, bunların hepsinin muhatapları tarafından cevapları da-,yjar; 

ama, ne ölçüde tatmin eder, etmez onu bilemem. Depremde, çok daha esnek olduğu için; $aha 

mukavim olduğu şeklinde görüşler var; tartışılır. Artı, bu batık... 

VEDAT MİMAROĞLU - Dünyanın hiçbir yerinde böyle dolgu üzerine böyle .bir "tüpgeçit 

uygulanmamış. 

BAŞKAN - Batık tüp şekildeki bu teknolojinin dünyada uygulandığı, 100 küsur yapıldığı... 

MEHMET DffiAZ - 106 tane. 

BAŞKAN-Evet. 

VEDAT MİMAROĞLU - Ama, böyle bir dolgu üzerinde yok. 

BAŞKAN - Türkiye için yeni bir teknoloji olduğu, ihale şartnamesinde de özellikle yeni 

teknoloji getiren projelerle, özellikle ilgileneceğinin vurgulandığı; ayrıca, Amerika'da bir 

üniversitede, bilimadamları dahil, Türkiye'de İstanbul vesairenin bilimadamlarından oluşan 

heyetlere mahkeme kanalıyla incelettirildiği... Bunları herhalde dava dosyalarında görmüşsünüzdür. 

Yani, siz bunları söylüyorsunuz da, muhataplarının da cevapları var. 

VEDAT MİMAROĞLU - Hangi üniversite olduğunu falan... 

BAŞKAN - Konumuz da böyle münaza da değil; isabet oldu, kayıtlarımıza da geçti, siz de 

bu bilgileri ilave etmiş oldunuz. 

Arkadaşlar başka soru var mı? 

SİNAN TARA - Benim söyleyeceğim bir şey var; sizin komisyonunuzun görevi, o zamanki 

Bakan Yaşar Topçu'yla ilgili. Bizim görüşümüze göre, bu ihaleyle ilgili, sıralamayla ilgili esas karar 

Sayın Cevat Ayhan tarafından alınmıştır. 5 aylık bir süreç sonucunda, Sayın Ayhan, bütün tekliflere 

ve verilen diğer mektupların hepsini inceledikten sonra, Karayollarının bu kararı almaşım" bir 

manada onaylamıştır. Dolayısıyla, bu kararın, sıralamayla ilgili kararın, bize göre, hatası da sevabı 

da Cevat Beye aittir; politik bir şey oldu ama... 

BAŞKAN - Yok; sizin gözünüze göre bir tespit. 

VEDAT MİMAROĞLU - Davet mektubundaki zamanlamaya göre... 
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BAŞKAN - Şimdi, 5907'den bahsettiniz; birinci bölümde müşavir firma temsilcisiyle 

görüştük sizden önce; özellikle o 3996 sayılı kanun ve 5907'deki kararname hükümlerine göre bu 

yapılandırılmıştır bu ihale dedi. 5907'nin, yanılmıyorsam, 15 inci maddesindeki bir hükümde, 

görevlendirme komisyonu karan ilgili bakan tarafından onaylanır ya da reddedilir deniliyor. Şimdi, 

görevlendirme komisyonunun kararı hangisidir; görevlendirme kararı diyor, görevlendirme kararı 

hangisidir? Sıralama karan mıdır, demin 10.10.1997'deki görevlendirme kararı mıdır? 

VEDAT MİMAROĞLU - Görevlendirme karan tabiî ki. 

BAŞKAN - Ama, kaçınılmaz olarak, görevlendirme kararının da ilgilisi ara karar, sıralama 

karan 

SİNAN TARA-Evet. 

BAŞKAN - Ama, asıl bu yasada, mevzuatta tarif edilen sorumlu tutulması muhtemel olan 

siyasî irade, idare adına siyasî irade, işte 15 inci maddede tarifini bulan görevlendirme kararı. 

VEDAT MİMAROĞLU - Ama, deminden beri tartıştığımız ve irdelediğimiz şey, 

farkındaysamz, birinci ihalenin iptali, yani ilgili bakan yok; ondan sonra, 30 Nisanda sıralama öyle 

mi yapıldı, böyle mi yapıldı?.. 

BAŞKAN - Tabiî, bu da tartışma konusu; ama, sizin açımzdan Sayın Cevat Ayhan olmuş, 

Yaşar Topçu olmuş çok fark ediyor mu yani? 

VEDAT MİMAROĞLU - Hayır, sadece... 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - O tarihte bakanlar belli, biz bakan ismi zikretmedik; ama... 

BAŞKAN - Yalnız kayıtlara geçiyor bunlar. 

SİNAN TARA - Geçsin yani... 

BAŞKAN - İsterseniz durduralım. 

SİNAN TARA - Hayır, bir mahzuru yok. 

BAŞKAN - Buyurun Mihrali Bey. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Bunların hepsi kayda geçiyor, o tarihlerde hangi bakan 

görevliyse, o belli zaten; bakan ismi zikredilmesi çok da mahzurlu değil. Benim şeyim şu; bu ilk 

ihalede, tek tek veriliyor; yalnız, o arada sizin bir teklifiniz oluyor, zamanı biraz uzatabilirseniz biz 

de teklif veririz diye. 

BAŞKAN - O teşekkür dediğimiz. 

VEDAT MİMAROĞLU - Bütün ihalelerde, onbeş gün öncesine kadar herkes başvurur. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Hayır, hayır... 

VEDAT MİMAROĞLU - Biz de, ilk başvuranlardan bir tanesiydik eğer onu 

kasdediyorsanız. 
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MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Müsaade buyurursanız, şimdi, bir zaman verirseniz biz de 

teklif veririz diye bir talebiniz oluyor, işte o teşekkürle ilgili olarak. Şimdi, siz, o zaman, bu zaman 

uzatımım 3996'nın 5 inci maddesinin iptaliyle ilgili belirsizlikten dolayı mı, yoksa başka bir 

endişeden dolayı mı istediniz? 

MEHMET DIRAZ - Tabiî ki, 3996'daki belirsizlikten dolayı. Şimdi, Anayasa Mahkemesi, 

5 inci maddeyi iptal ediyor; fakat, yerine ne koyuyor, bu belli değil. 

BAŞKAN - Yerine bir şey koyamaz Anayasa Mahkemesi. 

MEHMET DIRAZ - Ama, kısmen iptal etmiş. 

BAŞKAN - Ama, imtiyaz sözleşmesi olmayan, bu özel sözleşmeleri diyen bölümünü, işte 

imtiyaz sözleşmesi olacağı gerekçesiyle... 

MEHMET DIRAZ - Bu karar çok mühim; bakın, neden: Şimdi, bir kere, 3996'ya göre, bu 

Anayasa Mahkemesinin 5 inci maddeyi iptalinden sonra, hiçbir zaman proje finansmanını hiçbir 

proje Türkiye'de gerçekleşmemiştir. Gerçekleşen bütün projeler Birecik Barajı, Tekirdağ Santralı, 

hep bu 3996'nın 5 inci maddesinin iptalinden evvel mahfuz hakları kaldığı için gerçekleşmiştir. 

Ondan sonra gerçekleştirilen bir iki tane ufak proje, Antalya Hava Limanı olsun, Atatürk Hava 

Limanı olsun, bunlar proje fınansmam değildir; bunlar, şirketlerin tümünü kendilerinin finanse 

ettiği, her şeylerini ipotek ettiği, dışarıdan hiçbir para gelmediği, Atatürk Hava Limanı için Türk 

bankalarının finanse ettiği, yani dış finansman getirmediği projelerdir. Esas en mühim husus ise, 

bütün bu elektrik veyahut Antalya Hava Limanı, Atatürk Hava Limanı gibi projeler, hepsinde 

hükümetin, Türkiye devletinin bir gelir garantisi vardı. İzmit Körfez geçişinde, ihaleye çıkışı olarak, 

tek nevî şahsına münhasır olarak, devlet, tüketici ile yatırımcıyı karşı karşıya bırakmaktadır; hiçbir 

gelir ve trafik garantisi yoktur. Evet, rakipler istemiştir falan, biz istemedik. Çok nevî şahsına 

münhasır ve Türkiye'de ilk defa yapılmış olan bir ihaledir efendim. 

VEDAT MİMAROĞLU - Bunu Türkiye'de değil İngiltere'de yapacak olsanız, onların bu 

konuda deneyimleri vardır, söz konusu proje İngiltere'yi bile zorlardı ve orada da bu iş iki üç 

seneden önce bitmezdi. Yani, sanmayın ki, Türkiye'de bu proje yavaş gitmiştir. Bu, dünya 

ölçeğinde gelişmiş bir ülkenin finansman kapasitesini dahi zorlayacak kapsamda bir projedir. 

BAŞKAN - Bu aşamadan sonra bu ihalenin ikabeti hakkında ne düşünüyorsunuz, ne olur 

sizce? İkinci sıradaki mi müzakereye çağrılır, siz mi devam edersiniz, yeniden bir ihaleye mi 

çıkılır?.. 

MEHMET DIRAZ - Şimdi efendim, o şartlarda... 

BAŞKAN - Sonra uluslararası tahkimi de dikkate almak lazım. 

MEHMET DIRAZ - Biz, zaten talepte bulunduk... 
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BAŞKAN - Rekabet açısından da almak lazım. 

MEHMET DIRAZ - Biz, talepte bulunduk; dedik ki, bu şartlarda Bakanlar Kuruluna 

müracaat edilerek yararlandırılmak istiyoruz son kanundaki değişiklikten ve dolayısıyla, özel hukuk 

hükümlerine göre mukavele yapmaya hazınz; lüften, bu müsaadeyi talebinize arz ederiz diye bir 

yazılı müracaatta bulunduk. 

BAŞKAN - Şu son yap-işlet-devretteki değişiklikten... 

MEHMET DIRAZ - Evet, kanunî süresi... 

BAŞKAN - Özel bir yasa çıktı... 

VEDAT MİMAROĞLU - Tahkim Kanunu... 

BAŞKAN - Tahkim kanunu diyeceğimiz kanunun verdiği izinle, olanakla; ama, siz henüz 

sözleşmeyi imzalamadınız, siz müstakbel adaysınız. O, size bir kazanım, bir öncelik, evet bu 

sözleşmenin tarandır noktasında değilsiniz, daha ortada taslak bir sözleşme var. 

SİNAN TARA - İmzalı bir sözleşme var efendim; iki tarafın da, Karayollan Genel 

Müdürlüğünün de, bizim de imzamız olan 16.10.1997 tarihli sözleşme var. 

BAŞKAN - O sözleşme değil, o mutabakat zaptı; onun hiçbir kıymeti harbiyesi, bana göre, 

yok. O, belli çerçeveleri çizen, siyasîlerle firma arasında yapılan bir mutabakat zaptı. 

SİNAN TARA - Hayır efendim, Karayollan Genel Müdürlüğüyle yaptığımız bir şey. 

BAŞKAN - Biliyorum da, bu bahsettiğimiz sözleşme kavramından çok çok uzak bir şey; 

ama, bu tahkim yasası, bu tür bir cevaz veriyor mu, onu şu anda net bir şekilde... Veriyorsa, tabiî ki 

kullanılacak. 

MEHMET DIRAZ - Biz, verdiğini düşünüyoruz. 

SİNAN TARA - İmzalamamış olsak efendim; biz şöyle düşünüyoruz, eğer imzaladıysak, 

bu geçici madde gibi geriye dönük çalışmasına dair olan madde geçerli oluyor; imzalamamış 

olursak, o zaman, bizim aslında müzakere sürecimiz devam ediyor Karayolları Genel 

Müdürlüğüyle; çünkü, Karayollan Genel Müdürlüğü görevlendirmeyi iptal etmedi. Biz, o 

görevlendirmeyi mevcut bugünkü hukukî sistem içerisinde sonuçlandırmak istiyoruz. 

BAŞKAN - Müzakere süreci devam ediyor sizin açınızdan. 

SİNAN TARA - Evet, buna, bence, Bakanlar Kurulu sonuçta karar verecek; hangi 

projelerin... Bunun gibi Türkiye'de en az .30 tane daha proje var buna benzer. 

BAŞKAN - Bu, şu andaki sözleşme, Danıştaydan çıkan biçimiyle bugünkü ekonomik 

koşullarla bunu realize edebilir misiniz? 

SİNAN TARA - Edemeyiz. Zaten edebilsek o zaman da ederdik. 
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BAŞKAN - Ama, şimdi Karayolları da bu noktada direnir; çünkü, bu Danıştay tahkimle 

ilgili bir yeni süreç açılırsa, konu bambaşka bir mecraya gidecek; ama, belli bir noktada kalırsa, o 

zaman tıkanacak olay. 

SİNAN TARA - Şimdi efendim, Danıştaydan çıkan bir imtiyaz sözleşmesi; yani, Danıştay 

diyor ki, eğer imtiyaz sözleşmesi yapacaksan şunu şunu şunu şöyle yapman lazım diyor. 

BAŞKAN - Ki, bunlar imtiyaz sözleşmesidir, böyle olacak diyor. 

SİNAN TARA - Halbuki, kanun diyor ki bugün, özel hukuk sözleşmesi yapılabilir diyor; 

yani, Danıştayın bakış açısı, bazı değiştiği için... 

Sayın Ayhan konusunda söylediklerimi düzeltmek istiyorum; Sayın Ayhan yanlış karar 

verdi falan demek istemedim. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Kayıtlarda var zaten. 

BAŞKAN - Muhatabı olmalıdır anlamında söylediniz. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Sıralamanın kimin zamanında yapıldığı, onlar var. 

SİNAN TARA - Bence doğru da yapılmıştır; Sayın Ayhan doğru karar vermiştir; onu 

söylemek istedim. 

Bir de, siz sormadınız; ama, genelde sorulur, bize bu işle ilgili, bu süreç içinde ne herhangi 

bir bakandan ne herhangi bir bürokrattan en ufak bir talep gelmemiştir, bir ima dahi yapılmamıştır. 

Bizim hiçbir ne ödememiz, ne sözümüz, ne bir şeyimiz olmamıştır; onu da söylemek istiyorum. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Biz öyle bir sorugulama yapmıyoruz zaten. 

SİNAN TARA - Daha önce bir komisyonda sormuşlardı. 

BAŞKAN - Aslında keyifli bir görüşme oluyor; ama... 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Şimdi, siz, kiminle görüştünüz, neticede bütün firmalar ilgili 

bürokratlarla görüşme özgürlüğüne sahip; ama, öyle bir talebiniz oldu mu, olmadı mı şeklinde 

soruya da, hiçkimse, böyle bir talepte bulundum veya bulunmadım şeklinde... 

MEHMET DIRAZ - Öbür komisyonda soruldu. 

SİNAN TARA - Tabiî efendim. • 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Neticede biz bir gerçeği ortaya çıkarmaya... Yani, ne 

insanlar haksız yere zan altında kalsın ne de yapanların yanına kâr kalsın. 

SİNAN TARA - Sayın Başkan, kaydı kapatmayı teklif etmiştiniz... 

BAŞKAN - Ben, bir şeye daha değinmek istiyorum; özellikle bu Damştaya gidip gelme 

sürecinde, 3.11.1998 tarihli Yaman Kök Genel Müdürümüz imzalı Damştaya sunulan sizin 

tekliflerinizi, şu şu düzeltmelerin mutlaka yapılması gerekir diye birkaç noktanın altını çizmişsiniz. 

Orada değindiğiniz bir husus var; dışkrediyle gerçekleştirilecek projenin sözleşme şartlarının 
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uluslararası kabul edilebilir nitelikte olması ve kredi verenler için lüzumlu ve yeterli güvence 

verebilmesi önemli bir ihtiyaçtır demişsiniz; ki, bunda çok ısrarlısınız; ama, ilk şartnameden beri, 

teklif verme aşamasından beri, müzakerelerde de herhangi bir anlamda, özellikle krediyle ilgili 

güvence verilemeyeceği konusunda da bir genel anlayış var. 

SİNAN TARA - O manada değil efendim. 

MEHMET DIRAZ - Sayın Başkan, size kısa bir misalle bunu açıklayayım. 

BAŞKAN - Bir yerde, bu dolaylı da olsa, bu şekilde yorumlanabilir mi? 

MEHMET DIRAZ - Hayır hayır; o, müzakerelerde, hep ortaya çıktı ve her defa izah ettik; 

en kısa kolay izah etme yolunu da şöyle buldum, arz edeyim efendim: Farz edin, siz, bana imtiyaz 

olarak bir marina verdiniz. Ben de, marinayı zamanında açtım; işletmeye alacağım gün geldi, 1 

Haziranda işletmeye alacağım marinayı, herkese de duyurdum marinayı işletmeye alıyorum diye, 

altı ay da bir borcumu ödeyeceğim... Deniz Kuvvetleri bir karar alıyor; diyor ki, bu marinanın 

bulunduğu koyda, ben, bütün yaz tatbikat yapacağım. Ne olacak bu durumda efendim? 

BAŞKAN - Evet; yani, işletmeci firmanın kusuru dışında gelişen olaylardan dolayı 

karşılaşacağı zararlar açısından... 

MEHMET DIRAZ - İşte, Danıştay bunu reddediyordu efendim. Diyordu ki, bu Türkiye'yi 

alakadar etmez diyordu. 

BAŞKAN - Hâlâ reddediyor; son taslakda da var. 

MEHMET DIRAZ - Kredi verenler de diyorlar ki, biz, Türkiye'deki bir yatırıma şey 

veriyoruz, nasıl Türkiye'deki herhangi bir kamu kuruluşu kendi hukukî hakkını kullanarak senin 

batmana yol açabilir; yani, bunun bir şekilde tazmin edilmesi lazım. 

BAŞKAN - Peki efendim; bir de, feribot geçişlerinin ücretleriyle ilgili bir şartınız var. 

Ondan vazgeçtiniz mi? 

MEHMET DIRAZ - Feribot ücretlerinin sınırlanmasını... 

BAŞKAN - Yüzde 80'den düşük olmamasını... 

MEHMET DIRAZ - Zaten, efendim feribot ücretleri bugün için 15 dolar civarında. Onu, 

şundan dolayı, korkumuz şuydu efendim; feribot idaresi özelleştirilirse; ki düşünülüyordu, 

Denizcilik Bankası... 

BAŞKAN-Rekabet... 

MEHMET DIRAZ - Rekabet olması açısından değil, köprüyü batırmak için şey bir fiyata... 

BAŞKAN - Peki, bir de 5 kilometre dahilinde veya aşan... 

MEHMET DIRAZ - 50 kilometre dahilinde başka bir geçiş.... 
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BAŞKAN - O değil, o değil; hafriyat dökme konusunda bir ihtiyaç vardı, ondan rücu 

ettiniz mi, zaten kabul etmediler onu? 

MEHMET DIRAZ - İşte, bakın bu bir ticarî husus olmasına rağmen niye kabul etmiyor 

Karayollan kabul etmesine rağmen, onu da anlayabilmiş değiliz. Bu, tamamen... 

BAŞKAN - Yine tıkanma noktasında. 

MEHMET DIRAZ - Ama, Karayolları kabul ediyor bunu. 

BAŞKAN - Karayollan hem kabul ediyor hem de sanki rica ediyor, lütfen kabul edin bu 

şartlan gibi... 

MEHMET DIRAZ - Tabiî, tabiî; çünkü, gayet makul; ben, size izah edeyim onu. 

BAŞKAN - Projenin gerçekleşmesini istediği için tabiî. 

MEHMET DIRAZ - Şimdi bakın efendim, 50 bin metreküp hafriyat var bu işin, öyle 5 

milyon falan değil. Orada da Karaburun diye bir mevki yar galiba; biz, bunun çevre araştırmasını da 

yaptık, o da bu 5 kilometre içinde oraya dökülmeyi Karayollarıyla sözlü mutabakata vardık; fakat, 

yann öbür gün teklifimizi de ona göre müzakerelerde şekillendirdik işte 11,25'ten ll 'e inerken. 

Fakat, olaki çevreyle ilgili yeni bir kanun çıkar, götürür Akdenizin ortasına dök derlerse diye. Ha, 

dedi ki Karayollan o güvenceyi veririm siz dedi, benim için sorun değil dedi. Bu, tamamen ticarî bir 

konu. Şimdi, Danıştayın ne işi var; geldi, bu konuyu ben kabul etmiyorum dedi. 

BAŞKAN - Peki, efendim, bir konu daha var; toparlamaya çalışıyorum lütfen kusura 

bakmayın; bir de, teklif mektuplan formatında zikredilmemiş. Çok enteresandır, Karayolları 

çevreleri de bunun hangi manada anlaşılması gerektiğine bir açıklık getiremiyor. Geçiş ücretlerinin 

KDV dahil mi değil mi olarak istenilip istenilmediğini, oradaki ifadenin KDV'yi kapsayıp 

kapsamadığını, hangi niyetle bunun yazıldığını maalesef açıklayamıyorlar. 

Şimdi, sizin teklifinizde ve bir firmanın teklifinde, ücretlerde KDV dahil özellikle 

vurgulanmış. Herhalde, burada bir belirsizlik olduğu için vurgulanmış. Bir diğer firma da, KDV'ye 

hiç değinmemiş. Karayollarının, bunun içinde KDV vardır, yoktur şeklinde bir açıklık yapmadığı 

gibi, o da teklifinde KDV vardır, yoktur açıklığını yapmamış ve kendilerinin ifadeleri de, gerçekten, 

biz de, bunun içinde KDV'yi varsayıp varsaymadığımızı, nasıl bir teklifi içerdiğini bu fiyatın biz de 

bilmiyoruz dediler; ama, sonradan bu tartışma konusu olunca, bunların, hepsinin KDV hariç olarak 

mütalaa edilmesi noktasına vardık, değerlemeleri böyle yaptık diye ifade ettiler. 

Oysa ki, firmanın birisi diyor ki, hayır diyor, ben KDV dahil fiyat verdim diyor.Peki, nedir 

bunun dayanağı? Hayır, açıklandıktan sonra da bir de dayanak var. Deniyor ki, ben, malî 

fizibilitelerimi yaparken, bu fiyatı bulurken, oradaki bütün geçiş ücretlerinden oluşan gelirlerimin 

de, yapım ve işletme dönemindeki giderlerimin de, KDV'ye ilave ederek bulunduğunu açtığınızda 
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göreceksiniz. Dolayısıyla, ben, bu fizibilitelerden bu fiyatı oluşturduğuma göre, benim bu fiyatımın, 

teklif ettiğim, önerdiğim fiyatın içinde Katma Değer Vergisi de vardır, KDV'li fiyattır şeklinde bir 

de ısrar var; ama, sonuç olarak, idare,-her üç teklifteki belirtilen fiyatların da KDV'yi 

kapsamadığından hareketle değerlendirmeleri bu şekilde yapmış. Sizin bu konuda çok kısa bir 

yorumunuz var mı? 

SİNAN TARA - Tabiî, tekliflerin detayını ve söylediğiniz fizibilite çalışmasını bilmediğimiz 

için, tam bir cevap veremeyeceğiz. 

BAŞKAN- Yok, var burada. Gerçekten, yüzde 15 KDV diye hepsine ilave edilmiş. 

SİNAN TARA - Bana, müteahhit olarak ilk bakışta şöyle geliyor; ben bir fiyat veririm 10 

dolar diye. KDV dahil olup olmadığım da tam açıklığa kavuşturmam. Nasıl olsa rakiplerin fiyatları 

okunuyor ilk gün. O okunduktan sonra, duruma göre, eğer, ikinci oluyorsam, KDV dahildir derim, 

eğer birinci oluyorsam ve arada fazla bir marj varsa KDV dahil değildir derim. Yani; esas olan... 

BAŞKAN - Ama, bu formatta anlaşılmıyor. KDV dahil değildir diye yazma ihtiyacını 

nereden duydunuz? Yani, bizden KDV'li fiyat mı isteniyor, KDVsiz mi isteniyor diye herhalde bir 

tereddütle düşünmek lazım. 

MEHMET DIRAZ - İşte, efendim, bizim başından beri söylediğim o. Bu soru işareti 

ortadan kalksın, teklifimiz başından sonuna kadar istikrarlı ve kendi kendini nakşetmeyen bir teklif 

olsun. 

BAŞKAN - Aslında, idareye bunu teyit ettirmek gerekirdi. Başından olay anlaşılır, açıklığa 

kavuşur, herkes de ona göre teklifini verirdi; bu da bir eksiklik. İlginçtir, yakın zamanda ben 

görüşmeme rağmen, gerçekten bunun KDVye dahil olup olmadığı konusunda, hâlâ, onlar da, 

hangi düşünceyle bunu yazdık, KDV'li mi olsunu bilmiyoruz diye... 

SİNAN TARA - Normalde efendim KDV dahil değildir. Yani, eğer, idare istemiyorsa, 

KDV dahil değildir. 

BAŞKAN - Geçiş ücreti beyanında, bugün, bir dükkâna gittiğinizde, bir sinemaya 

gittiğinizde, bir maça gittiğinizde bile biletin içinde bile vardır. 

SİNAN TARA - Bu bir örnek, güzel bir örnek; ama, karşı örnekte şu.... 

AHMET AYDIN (Samsun) - Alışverişlerde KDV dahildir, toptan alışverişlerde hariçtir. 

SİNAN TARA - Şimdi, devlete ihale... Doğru, doğru söylüyorsunuz. Ama, devlete teklif 

verirken de, işte, ben bu santralı 100 milyon dolara yapacağım diye teklif veriyorsanız bir elektrik 

santralını, onda KDV dahil değildir. 

BAŞKAN - Peki efendim. Ben, sizlere çok teşekkür ediyorum. 
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Her şeye rağmen, tabiî, bilemiyoruz, bizimki bir kanaat oluşturmak, bir kamu görevidir, 

bize Meclis bu görevi vermiş. Bunu en layıkıyla, en uygun şekilde yapmak için, gerçekten, bütün 

arkadaşlarımız, burada olan olmayan, bir arayış, çaba içindeyiz. Veballi de bir iş. İnşallah, en iyiyi, 

en doğruyu, tabiî, en doğruyu bilemiyorum, sürekli her şey değişiyor; en iyisini yapmaya 

çalışıyoruz. 

Burada şunu söylemek istiyorum: Gerçekten, yap-işlet-devret modeli son derece güzel bir 

model; ama, süratle, bu uygulamayla ilgili aşamalan da aşılıp, gerçekten oturan bir uygulama haline 

gelirse, Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke için son derece yararlı, bir kuruş para 

harcamıyorsunuz, bir kuruş kamu kaynağı vermiyorsunuz, gerek ülke gerek iç kurumlar anlamında 

ve ortaya bir eser çıkıyor. Ne şekilde olursa olsun, son derece güzel bir model. Süratle bunun 

ayakları yere basıp, çok çok örnekli yatırımlara dönüşüp, kamu hizmetine sunulmasının yararlı 

olacağını düşünüyorum ve sizleri de bu anlamda kutluyorum böyle bir işe giriştiğiniz için. Keşke, 

gönül istemezdi bu süreçlere gelmesin, bu mecralara taşınmasın; ama, hayatın gerçeği. İnşallah 

güzel olur. 

MEHMET DIRAZ - Efenim, çok teşekkür ederiz. Bir de, biz, şirket olarak şuna teşekkür 

etmek istiyoruz. Bizim seçtiğimiz vekillerimizin, bu Anayasa değişikliğiyle yaptığınız ülkeye çok 

büyük bir hizmet olmuştur ve bu değişiklik, ancak bu projelerin önünü açmıştır ve bunun da 

meyvesini, Türkiye, inşallah çok kısa zamanda görecektir. Çok teşekkür ederiz vatandaş olarak. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum. 

SİNAN TARA - Efendim, ben de, özür diliyorum; sizi fazla bilgilendiremedik. 

BAŞKAN - Şu yemin işimizi halledelim, sonra kapatalım, sohbet edebiliriz. 

(Sinan Tara yemin etti) 

BAŞKAN - Biz de tanıklık ederiz. 

(Mehmet Dıraz, Vedat Mimaroğlu yemin ettiler) 

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. 

Değerli arkadaşlar, bugünkü gündemimizi tamamlamış bulunuyoruz; toplantımızı 

sonlandıracağız. Ancak, almamız gereken, görüşmemiz gereken bazı hususlar var; onları ben size 

arz etmek istiyorum. 

öncelikle, Komisyonumuzun yasayla düzenlenen süresi bildiğiniz gibi iki ay, Komisyonların 

talebi halinde, kesin olmak üzere iki aylık süre verme olanağı var. Bu iki aylık yasal süremizin 

sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Sizler de uygun görürseniz, iki aylık eksüre talebinin yerinde 

olacağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra, bir de, gelecek toplantıdaki gündemimizin saptanması ve 



- 4 5 9 -

gerekli, ilgili görülen kişilerin davet edilmesi, ilgili belgelerin celp edilmesi şeklinde, yine, 

Başkanlığa yetki verilmesi hususu var. Bu iki konuyu oylarınıza sunacağım. 

Öncelikle, bu süre uzatılması, iki aylık süre talebi konusunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

Gelecek toplantının gündemini ve davet edilecek kişilerin belirlenmesi, gerekli belgelerin 

celbi ve edinilmesi konusunda Başkanlığa yetki verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4.8. 6.4.2000 tarihli Komisyon toplantısında BOUYGUES-VİNSAN Grubu yetkilileri 
dinlendi verdikleri ifadede; 

BAŞKAN - Bugünkü toplantımız, sizlerin de bildiği üzere bilgisine başvurulacak kişilerle 

görüşme şeklinde gündemleştirdiğimiz çerçevede, bu Körfez Geçişi ihalemize başından beri ilgi 

duyan ve değerli katkılannı veren, ihaleye de katılan fırmalanmızdan Vinsan - Bouygues Firmasının 

temsilcileriyle bir görüşmemiz olacak. Genelde uyguladığımız model çerçevesinde bir görüşme 

sürdürmeyi düşünüyorum. 

Öncelikle bugün gelen misafirlerimize tekrar hoşgeldiniz diyorum. 

Bir kanunî vecibemiz var, öncelikle oradan başlamak istiyorum. Bu, tanıklıkla ilgili bir 

vecibe. Sizlere sorular soracağım, cevaplanm alacağım, sonra da küçük bir yemin metnimiz var. 

Adımz soyadınız efendim? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Ali Haydar Veziroğlu. 

BAŞKAN - Unvanınız, sammz? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Vinsan AS Yönetim Kurulu Başkanıyım. 

BAŞKAN-Yaşınız? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - 53 yaşındayım. 

BAŞKAN - Şu anda yaptığınız işiniz? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - İnşaat müteahhitliği. 

BAŞKAN - İkametgâh adresiniz? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Cinnah Caddesi, No: 12 Çankaya/ANKARA. 

BAŞKAN - Bir de yemin metnimiz var. 

(Yemin edildi) 

BAŞKAN - Sizin adınız soyadınız? 

METİN CANSIZ - Metin Cansız. 

BAŞKAN - Sanınız, unvanınız? 
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METİN CANSIZ - Vinsan Veziroğlu Şirketler Grubunda Teknik İslerden sorumlu genel 

müdür yardımcısıyım. 

BAŞKAN - Yaşınız kaç? 

METİN CANSIZ - 50 yaşındayım. 

BAŞKAN - İşiniz, demin söylediniz, halen o göreviniz devam ediyor herhalde? 

METİN CANSIZ-Evet. 

BAŞKAN - Siz de yemin metnini okuyun lütfen. 

(Yemin edildi) 

BAŞKAN - Sizin adınız? 

ALİ ÖZER-Ali Özer. 

BAŞKAN-Sanınız? 

ALİ ÖZER - Vinsan İş Geliştirme Koordinatörüyüm. 

BAŞKAN-Yaşınız? 

ALİ ÖZER-Yaşım 48. 

BAŞKAN-İsiniz? 

ALİ ÖZER - Mühendisim, iş geliştirme koordinatörüyüm. 

BAŞKAN - Buyurun, yemininizi alalım. 

(Yemin edildi) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Efendim, bildiğiniz gibi, bu konu 20 nci Dönem Parlamentosunda bir soruşturma 

önergesiyle gündeme getirildi. Daha sonra bu önergenin görüşülmesi neticesinde, Parlamentomuz 

soruşturma komisyonu kurulmasını karar altına aldı; ancak, soruşturma komisyonu görev 

dağılımım yapıp soruşturmaya başlamadan bir seçim dönemine girdik. 21 inci Dönemde Meclis 

Başkanlık Divanımız bu durumdaki soruşturma komisyonları hakkında ne yapılacağı konusunu 

değerlendirdi ve aym komisyonların bu dönemde de oluşturulup görevlerine devam edip 

soruşturulması karan aldı. Bu çerçevede komisyonumuz oluşturuldu ve yaklaşık iki aydır da 

çalışmalanm sürdürüyor. 

Genelde Anayasanın ve İçtüzüğümüzün çizdiği çerçeveler içinde bu konuyla, bu yap işlet 

devret projesinin başlangıcından geldiği son aşamaya kadar ilgili, ilintili gördüğümüz çevrelerle 

görüşmeler seklinde çalışmalanmızı sürdürüyoruz. 

Genelde uyguladığımız usul davet ettiğimiz arkadaşlardan öncelikle bu işle ilgileri 

çerçevesinde bir özet almak, daha sonra da karşılıklı sorularla olayı geliştirerek toplantımızı 

sürdürmek seklinde bir usul uyguluyoruz. 
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Sizin özel bir yeriniz var bu projede. Zaten 20 nci Dönemde, bu meselenin kamuoyuna mal 

olması ve Parlamento gündemine gelmesinde büyük katkılarınız oldu. Kamuoyuna bu kamu olayını 

mal ettiniz. Halen de bu ilginiz sürüyor gerek hukukî boyutta, bildiğimiz kadarıyla konu şu anda 

yargıya intikal etmiş durumda, yargıdaki safahat devam ediyor. Son Ankara 10. İdare 

Mahkemesinin bir karan var. Daha sonra bu temyiz edildi ve şu anda Danıştaydaki dava safahatı şu 

an itibariyle devam ediyor. 

Onun için, sizin tespitleriniz, sizin bilgileriniz bizim için ayrıca önem kesbediyor. Sizden bu 

konudaki görüşlerinizi, gerek bir özet şeklinde, yer yer kendi yorumlarınızı katarak öncelikle bir 

dinlemek istiyoruz siz de uygun görürseniz. 

Buyurun. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU (Vinsan AS Yönetim Kurulu Başkamı) - Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, Komisyonun saygıdeğer üyeleri; İzmit Körfez Geçişi Projesiyle ilgili şu anda 

Yüce Komisyonunuza bilgi vermek için buradayız. Gerek ben gerekse arkadaşlarım, yemine bağlı 

olmak koşuluyla ve kişiliğimiz nedeniyle de bütün gerçekleri sizden esirgemeden doğruyu 

söyleyeceğimize yemin ettik ve bu yemine ilave olarak şunu söylemek istiyorum: Tüm sorularınıza, 

her türlü sorunuzu konuyla ilgili açık sorarsınız, açık olarak bizden cevap alırsıniz. Bundan emin 

olabilirsiniz. 

Değerli üyeler, İzmit Körfez Geçişi Projesi gerçekten ülkenin en büyük yatırımlarından 

biriydi. Bu projeyle ilgili ülkemiz sıkıntı çekti, uluslararası inşaat firmaları arenasında, finansman 

temin edin finans kuruluştan arenasında, aynca yönetimler sıkıntı çekti, teknik kişiler sıkıntı çekti, 

firmalar bir anlamda biribirine düşürüldü ve bir gayretkeşlik içine girildi, proje çıkmaza sokuldu. 

Dört sene gibi uzun bir süre geçti; fakat, bu proje henüz hiçbir platformda sonuçlanmış değildir. 

Bugün Sayın Başkanın da bahsettiği gibi, mahkemeler devam ediyor, bizim açtığımız mahkeme 

devam ediyor. Medyadan aldığımız bilgiye göre mevcut Bayındırlık Bakanlığı geniş bir araştırmayla 

tekrar değerlendiriyor ve firmalar konuyla ilgili herkes ilgisini devam ettiriyor. Zannedersem bir 

hayli firma da gelip bu konuda size bilgi verdi. 

Öncelikle teşekkür ederim. Evvela devlete teşekkür ederim, sonra Parlamentoya teşekkür 

ederim. Dört sene sonra da olsa, çaldığımız bütün kapılar açılmadı, hiçbir kulak bizi dinlemedi, 

hiçbir göz bizi görmedi. Bilmenizi istiyorum ki, son bir aydır, gerek bu konuyla ilgili Sayın Mesut 

Yılmazla ilgili açılan komisyonda gerekse ikinci defa sizde verdiğimiz bu bilgi çerçevesinde devleti, 

Parlamentoyu, hükümeti, ilgilileri, karşımızda ilgili gördüğümüz için de mutluyuz. 

Projenin sonuçlanması aleyhimizde olur, lehimizde olur; ama, bütün firmaların, ayrıca 

dönemin bakanlannın, dönemin teknik kişilerinin herkesin ayn ayrı ortaya attığı iddialar var. Bu 
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iddialann doğruluk derecesinin tartışılıp neticelenmesi için bu Komisyonun kendisine düşen görevi 

yapacağından eminim ve tekrar ediyorum, Parlamento, bu anlamda görevini yaptığı için de 

mutluyum. 

Sayın Başkan arkadaşlarımız projeyle ilgili bir özet bilgi sunacaklar, yazılıdır, onu 

okuyacaklar ve o özet bilginin içerdiği dosyayı size dağıtacağız. Ek olarak bilgiler var bizde, onları 

sonradan sunacağız ve bu konuyla ilgili daha evvel hazırladığımız kitap size intikal etmişti. Ona 

ilave olarak, sorularınız olursa mutlulukla cevap vereceğiz. 

Saygılar sunuyorum, sözü arkadaşıma veriyorum. 

BAŞKAN- Sayın Veziroğlu, çok teşekkür ediyorum bu sunuşunuzdan dolayı; ancak, daha 

sonraki safahatla ilgili değindiğiniz, arkadaş okuyarak bilgi verecek dediğiniz bu metin mi? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Evet. 

BAŞKAN - Bu bizim zamanımızı alır. Sanıyorum bunun büyük ölçüde, belki ilave bilgiler 

de vardır; ama, genelde bu bilgilere biz vâkıfız, daha önce almıştık, Komisyon üyelerimize de 

almıştık. Bu oldukça zamanımızı alır. Diğer bilgi dediniz, sunuşun dışında başka bir şey yok değil 

mi? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Yok hayır. 

BAŞKAN- Başka bir şeyler daha dağıtacağız demiştiniz, onları da şimdi ya da sonra 

alalım. 

İsterseniz olayı biraz somutlaştırarak açmaya başlayalım. Şimdi, proje belli, yap işlet devret 

mevzuatı çerçevesinde yapılandırılan, programlanan bir proje. Tabiî bunun hukukî altyapısı var, 

hukukî mevzuat çerçevesi var. Bu çerçevelerde bu faaliyetler yapılacak, daha sonra da bir idarî 

işlem kurularak görevlendirmeyle sonuçlanacak. Bu gayet doğal. Bu gibi pek çok proje 

bakanlıklarımızda, çeşitli kamu kurumlarımızda yapılıyor, dünyada da yapılıyor. Kendi prosedürü 

içinde ihale öncesi, ihale sonrası işlemleri var. Daha sonra gelinen bir nokta var. Halen de, sanki bir 

tıkanma noktası gibi, pek de berrak olmayan bir noktada olay duruyor. Bu olaya özgü olmak 

üzere. 

Şimdi bu olayı siz kamuoyuna mal ettiniz. Hatta, Parlamentomuzun da gündemine 

gelmesine neden oldunuz. Şimdi, siz mağdur edildim diyorsunuz, kamu zarara uğratıldı diyorsunuz, 

bu ihalede usul ve esaslara uyulmadı diyorsunuz, firmalar arasında taraf tutuldu, bir firma kayırıldı 

diyorsunuz. Bunların bir yerinden başlayalım. Somut olarak başlayarak karşılıklı sohbet veya soru 

cevap seklinde götürelim. Yani, nasıl kayırıldı, nasıl firmalar arasında başlangıçta kurulan hukukî 

çerçevenin dışına nasıl çıkıldı? Örneğin 3996 sayılı Yasa var, ondan önce 3465'e göre her şey 

programlanmışken, bu olay sürerken, 3996 sayılı Yasa geliyor. Daha sonra bu kararnamesi var 
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5907 yanılmıyorsam. Bütün işlemleri, idare diyor ki, biz günlerce görüştük, temsilcilerini çağırdık, 

o dönemde görev alan bürokratlan çağırdık, sayın bakanları çağırdık. Hâlâ şu anda görevde 

olanları çağırdık. Danışman firma, o sırada kamu idaresine servis veren, bilgi servisi veren, 

danışmanlık hizmeti veren firmayı çağırdık; yani, oldukça geniş bir tarama yaptık. Hepsinden ortak 

edindiğimiz, bugüne kadar, burada usule aykırı bir iş vardır diyene pek rastlamadık; yani, idare 

temsilcileri olsun, diğer kimlikler olsun, usulüne uygun yapıldığını, bu idarî işlemin kamu yararı 

gözetilerek yapıldığını beyan ettiler ve doğru olduğunu da söylediler. İlk kez sizinle bu görüşlerin 

tersi bu pozisyonda olan, iddiaları olan ilk kez sizinle görüşüyoruz; yani, 3996'nın, bu çerçevenin. 

neresinde neye aykın davranıldı, kararnamenin neresinde neye aykırı davranıldı, hangi usul ve 

esaslara somut, net olarak aykın davranıldı? Bunlan sizin dilinizinden, bir yerden başlarsak, tabiî, 

bizim de bu arada tanık olduğumuz, bizim de tespitlerimiz içinde olan safhalar var, karşılıklı 

olgunlaştırarak götürürüz diye düşünüyoruz. İsterseniz ben hemen başlayayım. 

Yasal mevzuat çerçeve 3996; ama, 3995'in hükümleri de saklıdır diyor, önceki mevzuattan 

da boşlukta yararlanacağım diyor, onun yönetmeliğinden de yararlanacağım diyor. Onun 5907 

sayılı kararname, artı bu projeye has önceki kanuna dayanılarak çıkarılan bir bakan onayı var. Daha 

sonra 996 çıktıktan hemen sonraoluşturulan ikinci bir bakan onayı var. Mevzuat bu. 

Burada kamuoyuna yansıyan, özellikle sizin dile getirdiğiniz ikinci bakan onayının 8 inci 

maddesinde istekliler içinde en kısa görevlendirme süresini teklif edenle müzakerelere başlanır. 

Onlarla anlaşmaya vanlırsa sözleşme akdedilme sürecine devam olunur. Herhangi bir aşamada 

anlaşmazlığa vanlırsa görüşmeler orada kesilir, ikinci sıradâkiyle başlanır diyor. Yani, ilk bakışta 

kamuoyunun gündemine taşınma usule uymama nedeni buydu. İsterseniz oradan başlayalım. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Sayın BAŞKANım, ben yedi çelik sandığa sığmış teklif 

verdim Karayollan Genel Müdürlüğüne. Bunu daha sonra yaklaşık 300 sayfaya indirerek bir özet 

çıkardım. Bunu da devrin Cumhurbakanı, mevcut Cumhurbaşkanımız, devrin yönetimi, yani 

hükümet ortaklanın oluşturan yönetime, tüm parti genel başkanlarına ve 550 parlamenterimize 

gönderdim. Bu 300 sayfayı da yaklaşık 25 sayfaya indirmişim. Böyle bir projede biz bu önsunuşu 

size yapmak zorundayız; çünkü, konu hem tekniktir hem malîdir hem hukukîdir. Bu sunuşu 

yaptıktan sonra, sizin sorulannıza ben cevap vereyim. Zannedersem daha doğru yapmış olunız. 

Aksi takdirde, bir şeyi eksik bırakmış olacağız. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Başkanım sunsun, arkadaşlanmız da uygun görürse. 

BAŞKAN - Benim kaygım su; bu sunuş sanıyorum yarım saatimizi alır. Zaman açısından 

ben bakıyorum konuya; ama, şu bakımdan da olumlu olacak: Konuyu tazelemiş olacağız, bir de ' 

zabıtlara geçmesi açısından da uygun olacak. 
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ALİ HAYDAR VEZÎROĞLU - Ayrıca da o okunurken soracağınız sorular olabilecektir; 

yani, o anlamda faydalı olur. Ben o inançtayım. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, tanık arkadaşımızın bu gerekçesine 

katılıyorum, doğru olduğu kanaatindeyim. Belki soracak olduğumuz soruların daha tebarüz etmesi 

açısından da faydalı olur. Konuyu ortaya koymalarında fayda görüyorum. Arkadaşlarım da uygun 

görürlerse,çok uzun olmamak kaydıyla sunuş yapsınlar, açıklasınlar, sonra sorulara geçelim. 

ALİ HAYDAR VEZÎROĞLU - Belki bazı sorulara orada cevap verilmiş olur. 

BAŞKAN - Haklısınız efendim. Aynı zamanda zabıtlara geçmesi de oldukça önemli. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sadece sonuç bölümünü okusalar yeterli olur mu acaba? 

ALİ HAYDAR VEZÎROĞLU - Hayır... 

BAŞKAN - Olabildiğince zamanı da düşünerek bir sunuş olursa yararlı olur. 

METİN CANSIZ (Vinsan AS Genel Müdür Yardımcısı) - Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; İzmit Körfez Geçişi İhalesiyle ilgili komisyonunuza özet bilgiler sunmak istiyorum. 

izmit Körfez Geçişi Projesi, ülkemizin en önemli ve yatırım tutan en yüksek ulaşım altyapı 

projelerinden biridir. Ayrıca, bu projenin ihalesinde kullanılan Yap-İslet-Devret (YİD) modeli 

ülkemizdeki yeni uygulamalar arasında yer almaktadır. 

Dünyanın ve ülkemizin önde gelen büyük firmalarının oluşturduğu 10 konsorsiyum bu 

ihalenin önseçimi için başvuruda bulunmuş, Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından 

yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu, VİNSAN-BOUYGUES grubumuzun da dahil 

olduğu 6 firma grubu teknik yeterlilikleri ve kapasiteleri itibariyle uygun bulunarak bu ihaleye teklif 

vermek için davet edilmişlerdir. 

VİNSAN-BOUYGUES grubumuz, bu ihaleye titiz ve kapsamlı bir ön çalışma ile 

hazırlanmış, ihale belge ve dokümanlarında İdare tarafından talep edilen teknik, malî ve idarî 

konulardaki tüm ayrıntıları gözeterek tekliflerini hazırlamış ve ihalenin yapıldığı 14.02.1996 

tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğüne teslim etmiştir. 

İhale tarihinde, önseçimi kazanan ve teklif vermeye davet edilen 6 firma grubundan 

VİNSAN-BOUYGUES grubu dışında başka bir grup Karayollannca verilen süre uzatımlarına 

rağmen teklif vermemiştir. Ancak, ENKA (AJTC) grubu ihaleye hazırlık için verilen süreleri yeterli 

bulmadığını beyan ederek ihaleye katılmadığını yazılı olarak İdareye bildirmiştir. 

VİNSAN-BOUYGUGES grubumuzun 14.02.1996 tarihli, ilk ihaleye verdiği teklif, 

Karayollan Genel Müdürlüğü tarafından incelenmiş, 'geçerli teklif kabul edilerek resmî kayıtlara 

geçirilmiştir. Ancak, her nasılsa Karayollan Genel Müdürlüğü bu ihaleyi iptal ederek, daha sonra 

04.12.1996 tarihinde ihaleyi yenilemiştir. 
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ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Burada ufak bir açıklama getireyim, "her nedense" 

yazılıyor. Onun nedeni de şudur Sayın Başkan, sayın üyeler: Tek firma teklif verdiği için, rekabetin 

sağlanmadığı gerekçesiyle YPK'ya Karayolları sunuyor. Zannedersem YPK'nın şifahî veya resmî 

yazısı neticesinde tekrar ihaleye çıkıyor; yani, diyor ki, altı konsorsiyum yeterlilik almıştır, sadece 

Bouyeges Vinsan teklif verdi, buna ne diyorsunuz. YPK olsa gerek, şu anda tam hatırlamıyorum, 

YPK burada tek firma kaldığı için ihalenin yenilenmesi gerektiğini Karayollarına bildiriyor. 

Karayolları da o ihaleyi iptal ediyor, ikinci ihaleyi açıyor. 

BAŞKAN - Tam anlamıyla öyle değil. O konuda biz biraz bilgi sahibiyiz. İsterseniz, şu 

sunuştan sonra zaten baştan alacağız hepsini. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Tamam, yani benim bildiğim budur. 

BAŞKAN - Biz biraz daha fazlasını biliyoruz. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Muhakkak. 

BAŞKAN - İsterseniz sunuş bitsin, sunuşu takip ederek tekrar baştan alacağız. 

Buyurun efendim. 

METİN CANSIZ - 04.12.1996 tarihinde tekrarlanan ihaleye bu defa önseçimi kazanan 6 

firma grubundan; 

1) VİNSAN-BOUYGUES 

2)ENKA(AJTC) 

3) İ.B.K.O. CONSORTIUM 

grupları teklif vermişlerdir. 

FİRMA GRUPLARININ ÖZELLİKLERİ: 

Önseçimi kazanarak ihaleye teklif vermeye davet edilen firma grupları, teknik yeterlilikleri 

ve kapasiteleri bilinen, ülkemizde ve dünyada önemli projeleri basan ile sonuçlandırmış yerli ve 

yabancı firmalardan oluşmuştur. 

Konsorsiyum ortağımız; cirosu 16 milyar ABD Dolan olan ve bu cironun önemli bir 

bölümünü YİD projelerinden sağlayan, bu finansman modelinde dünya genelinde söz sahibi, Mans 

Tüneli gibi dünyanın en önemli ve gözde projesini de gerçekleştiren konsorsiyumun üç ortağından 

biri olarak, Tüp Geçit inşaatında deneyimli, Eğik Askılı Köprü tasanm ve yapımında da önde gelen, 

ünlü Normandiya Köprüsü'nü projelendiren ve yapan, orta açıklıkta kendi rekorunu kendisi kırmış, 

dünyaca ünlü Fransız BOUYGUES grubudur. 

Grubumuzun Türk ortağı şirketimiz VİNSAN ise, yüklendiği tüm projeleri zamanından 

önce bitiren, finansman temininde geniş kabiliyeti olan, YİD modeli ile gerçekleştirilen önemli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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projelerde yer alan ülkemizin seçkin firmalarından biridir, Diğer taraftan, bugüne kadar 

gerçekleştirdiği projelerde hiçbir İdare ile hiçbir ihtilafa düşmemiş ve mahkemelik olmamıştır. 

VERİLEN TEKLİFLERİN TANITIMI: 

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 14.12.1996 tarihinde yapılan ihalede İzmit 

Körfezi'ni geçmek üzere; 

a) Tüp Geçit. 

b) Eğik Askılı Köprü, 

c)ı Asma Köprü 

olarak 3 tip değişik çözüm ortaya çıkmıştır. Bu çözüm önerilerinin üçü de çağdaş ve ileri 

mühendislik yapılandır. Bu tekliflerden; Tüp Geçit ve Eğik Askılı Köprü VİNSAN-BOUYGUES 

grubumuz tarafindan, Asma köprü ise ENKA -AJCT ve L.B.K.O. grupları tarafından önerilmiştir 

(Bakınız EK-1). VİNSAN-BOUYGUES grubumuz. Orhangazi ile D 130 Devlet Yolu arasındaki 

otoyolu için ise, tünelli ve tünelsiz olmak üzere İdareye iki seçenek sunmuştur. 

İzmit Körfez Geçişi Projesinde sadece VİNSAN-BOUYGUES grubumuzca teklif edilen 

Tüp Geçit alternatifi, ileri mühendislik ürünüdür, çok sayıda ülkede ve özellikle deprem riskinin 

yüksek olduğu Japonya'da basan ile uygulanmaktadır. Bugüne kadar dünyada 100'ün üzerinde 

Batık Tüp Tünel Projesi gerçekleştirilmiş olup; bunun 35 adedi Amerika'da, 24 adedi Japonya'da 6 

adedi Hong-Kong'ta, 38 adedi ise Avrupa'da yer almaktadır. Aynca, dünyanın çok sayıda Tüp 

Geçit Projesi, tasarım ve planlama aşamasındadır. Nitekim, İstanbul Boğazı 3'üncü Geçişinin de 

Tüp Geçitle gerçekleştirilmesi yolunda Ulaştırma Bakanlığımızca alınan kararın, ülkemiz sivil 

toplum örgütleri ve kamuoyu tarafından büyük destek görmüş olması, ileri mühendislik 

teknolojisini 21 inci Asrın çevre anlayışı ile bütünleştiren Tüp Geçit Projelerinin, çağdaş ulaşım 

altyapılanndaki önemini ve değerini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Ayrıca, Başbakan 

Sayın Mesut YTLMAZ'ın, "Tüp Geçiş ve Köprü tartışmaları geride kalmıştır. İstanbul Boğazına 

hem tüp geçit hem 3'üncü köprü yapılmalıdır" açıklamasını, Ulaştırma Bakanı Sayın Necdet 

MENZİR de destekleyerek. İstanbul için Tüp Geçit Projesine ihtiyaç duyulduğunu vurgulamış ve 

tüm bu açıklamalar basınımızda geniş şekilde yer almıştır (Bakınız EK-20;1.) Nitekim, Gebze-

Halkalı projesinde Ulaştırma Bakanlığı gerekli fizibiliteleri hazırlayarak İstanbul Boğazının 3'üncü 

Geçişinin Tüp Geçitle gerçekleştirilmesine karar vermiştir. 

VİNSAN-BOUYGUES grubumuz tarafından teklif edilen Tüp Geçit alternatifi, ileri 

mühendislik teknolojisinin ürünü olmasının yanısıra, inşaat maliyetinin uygunluğu, inşaat süresinin 

kısalığı nedeni ile de verimli bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Çevre faktörü açısından 

bakıldığında, Tüp Geçit, denizin dibine farklı konumlarda yerleştirilebildiğinden, çevre sorunu 
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yaratmamakta, ekolojik yapıyı etkilememekte, işletme döneminde de herhangi bir soruna yol 

açmamaktadır. Aynca, İzmit Körfezi, konumu gereği stratejik bir önem taşımaktadır. Bu itibarla 

Tüp Geçiti denizaltı ve denizüstü trafiği bakımından bir engel teşkil etmediği gibi, kritik 

zamanlarda da daha avantajlı konumda bir yapı olmaktadır. 

Çevreye özen gösteren Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu ülkelerindeki Tüp Geçit 

uygulamaları; EK-4A'da tablo halinde verilmiştir. Japonya'da 1998 yılı başlarında işletmeye açılan 

ve 4 kilometreyi aşan bir uzunluğa sahip olan Tüp Tünel dünyada bu uygulamaların önem ve 

önceliği ile ileri teknoloji düzeyini gösteren güzel bir örnektir. 

Yine VİNSAN-BOUYGUES grubumuzun teklifleri arasında yer alan Eğik Askılı Köprüler 

de, çağdaş ve ileri mühendislik yapıları olup, zayıf zeminlerde başarılı şekilde uygulandığı 

uzmanlarca bilinmektedir. Portekiz'de, Japonya'da ve dünyamn pek çok ülkesinde son tekniklere 

göre başarılı uygulamaları devam ederken, İdare'nin bu teklifi yeterli düzeyde değerlendirmediği 

anlaşılmıştır. 

İHALE USUL VE ESASLARI: -

"İhale Usul ve Esasları" ihalelerin her aşamasında izlenecek tutumun, uygulanacak 

yöntemin, İdare taleplerinin esas prensiplerini belirleyen ve "İhale Belge ve Dokümanlarının" 

oluşturulmasında "temel" işlevi gören, âdeta Anayasa niteliğindedir. 

İzmit Körfez Geçişi ihalesi 3996 sayılı "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İslet-Devret 

Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun" hükümlerine göre gerçekleştirilirken 

uygulanacak Usul ve Esaslar, dönemin Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından onaylanan 

20.06.1995 tarihli OLUR ile belirlenmiştir (Bakınız EK-2). Bu OLUR'un en hayatî noktalarından 

biri olan görevlendirme sıralamasına ilişkin 8. Maddesinde: 

"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 imzalanması, ilk teklif sahibi ile anlaşmaya varılamaması halinde 

görüşmelere son verilmesi ve 2. sıradaki teklif sahibi ile görüşmelere başlanması..." 

hükmü yer almasına rağmen, müzakereye davet edilen firmaların sıralamasında Karayolları 

Genel Müdürlüğünce bu en temel ve en can alıcı hükme uyıulmayarak ihalede şaibe yaratılmış ve 

İhale Usul ve Esastan açıkça ihlal edilmiştir. 

TEKLİFLERİN İNCELENMESİNDE KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

YETKİLİLERİNCE YAPILAN YANLIŞ VE USULE AYKIRI DEĞERLENDİRMELER 

İdarî yargıda açılan iptal davaları dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 

mahkemeye sunulan Görevlendirme Komisyonu Raporları avukatlarımızın resmî talebi üzerine 
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mahkemeden alınmıştır. Anılan raporlarda, VİNSAN-BOUYGUES grubumuzun teklifine ilişkin 

bilgilerde ve değerlendirmelerde ciddî .yanlışlıkların olduğu ve açık bir şekilde gerçeklerin 

gizlenerek çarpıtıldığı üzülerek müşahede edilmiştir. 

Şöyle ki; 

ihalenin âdeta anayasası niteliğinde olan ve dönemin Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından 

onaylanmış bulunan 20.06.1995 tarihli OLUR'un 8. maddesinde en kısa görev süresini teklif eden 

isteklinin l'inci sırada müzakereye davet edilmesi için net ve kesin hüküm yer almış olmasına 

rağmen; VİNSAN-BOUYGUES grubumuzun Devlete ve kamuya milyar Dolarlar mertebesinde 

fazla kazanç sağlayan teklifinin en kısa görev süresine sahip teklif olduğu Karayolları Genel 

Müdürlüğü Görevlendirme Komisyonunun karannda da belirtilmiş olmasına rağmen, mühendislik 

açısından değer taşımayan sübjektif yargılarla bu teklifimizin yok sayılarak sıralama dışı bırakılmış 

olması ihalenin kaderini değiştiren çok büyük bir yanlışlık ve haksızlıktır. 

Görevlendirme Komisyonunun karannda da çok açık bir şekilde belirtildiği üzere 

VİNSAN-BOUYGUES grubumuzun ihaleye verilen tüm teklifler arasında gerek yatırım bedelinin 

uygunluğu gerekse görev süresinin kısalığı (25 yıl görev süresine sahip olan ENKA (AJTC) 

teklifinden 7 yıl daha kısa) nedeni ile tartışmasız l'inci sırayı alan tüpgeçit teklifinin, tamamen 

sübjektif ve mühendislik dışı yargılarla Karayollan Genel Müdürü ve dönemin Bayındırlık ve İskan 

Bakanının imzası ve 30.4.1997 tarihli ONAY'ı ile yok sayılarak değerlendirme dışı bırakılması, bir 

yandan milyar dolarlar mertebesindeki devlet ve kamu yarannı sokağa atarak çiğnemek, öte yandan 

da 21 inci Yüzyıla adım atılan bir dönemde mühendislik bilimini hiçe saymak anlamına gelmektedir. 

Ülkemizde ilk kez uygulamaya çalıştığımız tüpgeçit teknolojisini, yıllardır uygulayarak yüzden fazla 

büyük proie gerçekleştiren ABD, Japonya ve gelişmiş Avrupa ülkelerinin, Karayolları Genel 

Müdürlüğü Görevlendirme Komisyonunun raporunda yer alan kavramları bilmemeleri kabul 

edilemez. 

VİNSAN-BOUYGUES grubumuzun önerileri arasında bulunan ve gerek yatırım tutarının 

uygunluğu, gerekse görev süresi itibariyle diğer firma gruplarının tekliflerinin önünde yer alan Eğik 

Askılı Köprü önerimiz de tekliflerin teslimine 1 ay kala İdare tarafından değiştirilen, 64 metrelik 

seyir gabarisinin ve 35 metrelik su derinliğinin 400 metre yerine 800 metre boyunca sağlanması 

şartı dahil, proje hızının 120 km/saat olması, şartnamede kesin talep olarak yer almamakla birlikte 

köprü genişliğinin 35 metre ve şerit genişliğinin 3.75 metre olması şartlarının tamamını 

sağlamaktadır. Ayrıca, başlangıçta 2 x 2 olarak yapıp, 2'nci aşamada 2x3 durumuna getirmeyi 

önerdiğimiz teklifimizdeki kademeli inşaat önerisini kaldırarak, başlangıçta tek aşamada 2 x 3 
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olarak inşa edilecek şekilde iyileştirmemize rağmen, Devlete ve kamuya sağladığı çok büyük 

kazanç dikkate alınmayarak bu teklifimiz de İdare tarafından gözardı edilmiş bulunmaktadır. 

Geçiş ücretlerimiz, Karayolları Genel Müdürlüğü Görevlendirme Komisyonu Raporunda % 

25 yüksek gösterilmiştir. Diğer bir deyişle, İdareye yazılı olarak sunduğumuz, geçiş ücretlerinde % 

25 indirim yıaptığımızı beyan eden teklifimiz görmezlikten gelinmiştir. 

Müzakereye davet edilen firma sıralamasında l'inci olarak seçilen ENKA (AJTC) grubu, 

Yüksek Planlama Kurulu tarafından tarifi onaylanan bu projenin başlangıçta sadece "KÖRFEZ 

GEÇİŞİ" bölümüne teklif vermiş, getirişi düşük ve finansmanı bu nedenle zor olan yaklaşık 30 

kilometre uzunluğundaki D130-Orhangazi Otoyolunu kredili olarak yapmayı teklif etmişken 

VİNSANBOUYGUES grubumuzun D130-Orhangazi Otoyolunu da Yap-İşlet-Devret modeline 

göre yapacağım taahhüt etmesine rağmen, Karayıollan Genel Müdürlüğü bu teklifimizi de 

görmezlikten gelmiştir. Buna rağmen, Karayolları Genel Müdürlüğü ENKA (AJTC) grubunu l'inci 

sırada müzakereye davet etmiş, anılan otoyolun ihale bünyesine dahil edilmesi imkanını vermiştir. 

Tekliflerimize baz oluşturan, bilimsel ve teknik çalışmalarımız, fizibilite etütlerimiz, arazi ve 

deniz dibi etütlerimiz yeterince incelenmemiş veya gözardı edilmiştir. Doğru ve tarafsız bir 

değerlendirme yapılması halinde sadece Devlete ve kamuya sağlanacak milyar dolarlar 

mertebesindeki maddi kazançlar açısından değil, yüksek teknoloji ve çevre etki değerleri açısından 

da tekliflerimizin l'inci sırada yer almakta olduğundan kuşku bulunmamaktadır. Ancak, tüm 

bunlara rağmen, kamu menfaatinin temel öğesi olan SERBEST REKABET KOŞULLARI, 

BELİRLİ BİR GRUBUN KAYIRILMASI AMACI İLE GÖZARDI EDİLEREK TEKRAR 

TEKRAR ÇİĞNENMİŞTİR. 

VİNSAN-BOUYGUES GRUBUMUZUN DEĞERLENDİRME AŞAMASINDAKİ 

GİRİŞİMLERİ 

Daha önce de ifade edildiği üzere, VİNSAN-BOUYGUES grubumuzun gerek tüpgeçit, 

gerekse Eğik Askılı Köprü ihtiva eden teklifleri 04.12.1996 tarihinde İdareye teslim edilen tüm 

teklifler arasında tartışmasız en kısa görev süresine ve en fazla kamu yıararına sahip teklifler iken 

ve bu nedenle VİNSAN-BOUYGUES firma grubumuzun "İhale Usul ve Esaslarının" 8'inci 

maddesi gereğince İdare tarafından l'inci sırada müzakereye davet edilmesi gerekirken, bu 

yapılmayarak ihalede büyük bir şaibe yaratılmıştır. 

Grubumuz. 20.03.1997. 02.04.1997 ve 20.08.1997 tarihlerinde Noter kanalı ve resmi 

yollarla Bayıındırlık ve İskan Bakanlığı ile Karayollarına tebliğ ettiği yazılarda (Bakınız EK-3), 

tekliflerinin devlete ve kamuya sağlayacağı kazançları daha da üst düzeye getirerek aşağıdaki ek 

kazançları sunmuştur. 
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Özetle VİNSAN-BOUYGUES Grubu: 

- EK-l'de sunulan TABLO-1, TABLO-2 ve TABLO-3'te yer alan tekliflerinin hiçbirinde 

trafik garantisi, devlet katkısı, Uluslararası Tahkim ve YİD mevzuatında öngörülen garantiler 

dışında hiçbir garanti talebinde bulunmamıştır. 

- Yapım süresince KDV'nin ertelenmesini talep etmemiştir. 

- Özsermayede % 15 kâr edilmesi halinde bu kârın % 20'sini devlete pay olarak vermeyi, 

özsermayede % 25 kâr edilmesi halinde ise bu kân devletle yan yarıya bölüşmeyi taahhüt etmiştir. 

- Teklif 3 Alternatif 2'de sunduğumuz sadece tüpgeçit teklifimizin görev süresini 18 yıla 

indirmiştir. (Bu teklif sadece köprü için verilen 25 yıl görevlendirme süreli, ENKA (AJTC) grubu 

teklifinden 25-18 = 7 yul daha kısa görev süresine sahiptir.)- Teklif 3 Alternatif 4 de sunduğumuz 

Tüp Geçiş + Orhangazi'ye kadar otoyol teklifimizin görev süresini 22 yıla indirmiştir. (Bu teklif, 

taslak sözieşmesi paraf edilen ENKA (AJTC) teklifinden 27-22 = 5 vıl daha kısa görev süresine 

sahiptir.) 

- Teklif 4 Alternatif 4'de sunduğumuz ve ayaklar arasındaki orta açıklıkta 900 metre ile 

dünya rekoru kırmış olan Eğik Askılı Köprü teklifimizin görev süresini 23 yıla indirmiştir. (Bu 

teklif, taslak sözleşmesi paraf edilen ENKA (AJTC) teklifinden 27-23 = 4 yııl daha kısa görev 

süresine sahiptir.) 

- Teklif mektubumuzda belirttiğimiz geçiş ücretlerinde ilk yıl % 25 indirim yapmış ve bu 

indirimin daha sonraki yıllara ait geçiş ücretlerine yansıtılmasında baz teşkil etmesini önermiştir. 

- Proje tanımı dışında olmakla beraber, İdarenin talebi üzerine ve koşulları İdare ile 

görüşülerek Orhangazi-Bursa Otoyıolu ile Bursa Çevre Otoyollarının YİD modeli ile yapımını da 

taahhüt etmiştir. 

- Ayrıca, tekliflerine olan güveninin göstergesi olarak, istenmediği halde 02.04.1997 

tarihinde Noter kanalı ile İdareye gönderdiği yazı ile, 5 milyon ABD Doları tutarında ilave teminat 

sunmuştur. 

En kısa görev süreli ve kamuya en büyıük kazancı sağlayan başlangıç tekliflerimizin 

üzerine, yukarıda belirttiğimiz ek kazançları da ilave ederek İdareye yazılı olarak ilettiğimiz tüm 

teklifler, üzülerek ifade etmek zorundayız ki, bilinçli olarak gözardı edilmiştir Halbuki ENKA-

AJTC grubunun başlangıç tekliflerini görüşmelerde değiştirilmesini kabul eden İdare görüşme dışı 

tuttuğu grubumuzun iyileştirme önerilerine olanak tanımayarak bu tavrı ile tarafsızlık, eşitlik ve 

şeffaflık ilkelerini açıkça çiğnemiştir. YİD projelerinde kamu yararını gözetmeyen böyle bir 

yaklaşımın anlamı ve mantığını anlayabilmek ve savunabilmek mümkün değildir. 
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- Öte yandan VİNSAN-BOUYGUES grubumuzun, özsermayenin bir bölümü için 

planladığı, hisse senedine devredilebilir tahvil önerisi İdare tarafından bir eksiklikmiş gibi 

gösterilmeğe çalışılmaktadır. Halbuki, bu yöntem, finansman temininde yaygın olarak kullanılan bir 

araç olup, tümüyle grubumuzu ilgilendirmekte ve ilgili yasada öngörülen özsermave temini 

konusundaki hüküm ile hiçbir şekilde çelişmemektedir. 

BOUYGUES-VİNS AN VE ENKA (AJTC) TEKLİFLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

TABLO-1, TABLO-2 ve TABLO-3, VİNSAN-BOUYGUES grubu ile ENKA (AJTC) 

grubunun sunmuş oldukları tekliflerin devlete ve kamuya sağladıktan kazançları net bir şekilde 

karşılaştırma imkanı vermektedir. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Pardon, tablo, size daha önce gönderdiğimiz şu kitapta 

vardır. 

METİN CANSIZ - TABLO-1, VİNSAN-BOUYGUES ve ENKA (AJTC) tekliflerinin, 

teklif mektubu ile verilmiş olan ilk sürelerini ve kısaltılmış son durumlarını mukayese edilebilir 

alternatifler itibariyle karşılaştırmaktadır. Bu tabloda açık bir şekilde görüleceği üzere, VİNSAN-

BOUYGUES grubumuzun teklifleri, her iki firma grubunun gerek teklif mektuplarında önerdikleri 

görev süreleri gerekse daha sonra yaptıkları kısaltmalar sonunda belirlenen görev süreleri itibariyle 

tartışmasız l'inci sıraya oturmaktadır. YİD modeli ile yapılan ihalelerde kamu yararını belirleyen en 

önemli faktör GÖREV SÜRESİNİN KISALIĞI olduğundan, taslak sözleşmesi paraf edilmiş olan 

İzmit Körfez Geçişi ihalesinde devlet ve kamu yararından söz edebilmek mümkün değildir. 

Yine TABLO-2'ye bakıldığında ENKA (AJTC) grubu tekliflerinde tesisin, VİNSAN-

BOUYGUES grubu tekliflerinden, Eğik Askılı Köprüde 4 yııl, tüp geçittee 5 yıl daha uzun sürede 

devlete tesliminin taahhüt edildiği görülecektir. Bu geç teslimin devleti uğratacağı net zararların ise 

Eğik Askılı Köprüde 586 trilyon TL. tüpgeçitte 733 trilyıon TL olacağı hesaplanmıştır. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Bu, ihale tarihindeki rakamdır; şu andaki döviz kuru 

dikkate alınırsa, bugün bu 1 katrilyondur. 

METİN CANSIZ - Diğer önemli ve çarpıcı bir husus da, TABLO-3'te net bir şekilde 

görülmektedir. Gerek otomobil, gerek otobüs, gerekse kamyon grubu taşıtlarından alınacak geçiş 

ücretleri karşılaştırıldığında, ENKA (AJTC) grubu teklifinde yer alan geçiş ücretlerinin her üç taşıt 

grubunun da, VİNSAN-BOUYGUES grubu tekliflerinde yer alan geçiş ücretlerinden fazla olduğu 

görülmektedir. ENKA (AJTC) grubu teklifinde yer alan geçiş ücretlerindeki bu fazlalık nedeni ile, 

tesisi, araçları ile geçerek kullanacak olan vatandaşların 23 yııllık işletme süresi sonunda 

ucırayıacaklan toplam zarar 379 trilyon TL olacaktır. Bu rakam da yine o günkü kurlarla 

hesaplanmış bir rakamdır. 
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Devlete ve tesisi kullanan vatandaşa yansıyan bu iki husus birlikte dikkate alınarak, 

VİNSAN-BOUYGUES grubunun (Öneri 3, Alternatif 4) teklifi ile ENKA (AJTC) grubunun taslak 

sözleşmesi paraf edilen (Alternatif 1) tekliflerinin karşılaştırılması durumunda; ENKA (AJTC) 

grubuna ait teklifin VİNSAN-BOUYGUES grubumuzun teklifine kıyıasla devleti ve vatandaşı 

toplam 

733 + 379 = 1112 TRİLYON TL (1.911.335.390 ABD DOLARI) 

zarara uğratacağı görülmektedir. 

GÖREVLENDİRME KOMİSYONUNUN SIRALAMA KARARINDAKİ TEKNİK 

DEĞERLENDİRME YANLIŞLIKLARININ BİLİRKİŞİ RAPORLARIYLA ORTAYA 

KONULMASI 

Görevlendirme Komisyonu tarafından hazırlanıp, Karayolları Genel Müdürü ile Bayındırlık 

ve İskân Bakanı tarafından 30.04.1997 tarihinde imzalanıp onaylanan "Ara Karar IIFde (Bakınız 

EK-4) VİNSAN-BOUYGUES grubumuz firma sıralamasında, hakkı olduğu halde l'inci sıraya 

konulmazken, gerek batık tüp tünel, gerekse Eğik Askılı Köprü tekliflerimize mühendislik bilimi 

açısından tamamen yanlış ve sübjektif yargılarla teknik eleştiriler yöneltilmiş ve tekliflerimiz tercih 

dışı bırakılmıştır. 

Batık Tüp Tünel ile ilgili olarak Görevlendirme Komisyonunca yöneltilen Eleştiriler: 

Türkiye'de ilk kez inşa edilecek olması, 

Su üstü yapılarına göre inşaat güçlüğü ve işletme riskinin fazla olması, 

İzmit Körfezi ve bağlantı otoyolları güzergâhında gerek yerleşme ve gerekse kamulaştırılma 

açısından yer altına inme veya su altından geçme gibi bir zorunluluğun bulunmayışı, 

Fay kırılmaları nedeni ile oluşmuş bir körfez tabanında yer almasından dolayı depremde 

hasar görme riskine sahip oluşu, 

Deniz dibinde kirlenmeyi artırıcı bir set oluşturması ve ekolojik dengeyi bozması, 

Su altı seyir koridorunda engel teşkil etmesi iddialarına dayandırılmıştır. 

Eğik Askılı Köprü ile ilgili olarak Görevlendirme Komisyonu'nca yöneltilen eleştirilerde ise; 

Körfez trafiğine kısıtlanma getirmesi, 

Su içinde inşa edilecek ayak adetlerinin çokluğu ve ayaklarda gemi çarpmalarına karşı ilave 

tedbirler alınması zorunluluğu, 

Fay kırıklarının bulunduğu körfez ortamında depremde hasar "görme riskine sahip oluşu, 

Körfez içindeki kirlenmeyi artırıcı, ekolojik dengeyi bozucu, su altı seyir koridorunu 

daraltıcı etkisi olması, iddiaları öne sürülmüştür. 
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VİNSAN-BOUYGUES grubumuz yukanda belirtilen bu iddialann. mühendislik bilimi 

açısından tümüyle geçersiz ve mesnetsiz iddialar olduğunu bilmekle beraber, konunun ülkemizin 

önde gelen üniversitelerinde uzmanlık alamna sahip öğretim üyelerinden oluşan Bilirkişi 

Heyetlerince incelenerek gerçeklerin teknik kanıtlarıyla ortaya konmasının gerekliliğine inanmıştır. 

Bu amaçla, tekliflerimizle ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü iddialarının gerçekleri ne 

ölçüde yansıttığının bilimsel ve teknik yargılarla açıklığa kavuşturulması için Ankara 17'nci Sulh 

Hukuk Mahkemesine yaptığımız tesbit talebinde anılan Mahkemece, Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden; 

- Prof. Dr. Çetin YILMAZ (Yapı Mekalfiği Anabilim Dalı) 

- Prof. Dr. Ergin ÇOTPITIOGLU (Yapı Mekaniği Anabilim Dalı) 

- Prof. Dr. Orhan EROL (Geoteknik Anabilim Dalı) 

- Prof. Dr. Ayhan İNAL (Ulaşım Anabilim Dalı)'dan oluşan bir Bilirkişi Kurulu tayin 

edilerek yukarıdaki iddialann incelenmesi sağlanmıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün, tekliflerimizin çevreye ve ekolojik yapıya olumsuz 

etkilerinin olacağı konusundaki iddialarını da ayrıca açıklığa kavuşturmak için yine Ankara 17'nci 

Sulh Hukuk Mahkemesi aracılığı ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 

öğretim üyelerinden; 

- Prof. Dr. Gülerman SÜRÜCÜ (Çevre Mühendisliği Bölümü) 

Bilirkişi olarak tayin edilerek çevre ve ekoloji konusundaki Karayolları Genel Müdürlüğü 

iddiasımn incelenmesi sağlanmıştır. 

Buna ilaveten, İstanbul 2 nci Asliye Hukuk Mahkemesine yaptığımız tesbit talebi üzerine 

de, aynı iddialann, İstanbul'da yer alan, ülkemizin önde gelen üniversitelerinin seçkin öğretim 

üyelerinden oluşan ve Mahkemece aşağıda belirtilen bir diğer Bilirkişi Kurulu tarafından 

incelenmesi de sağlanmıştır. Bu Bilirkişi Kurulunda ise; 

- Prof. Dr. Faruk KARADOĞAN 

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi (Yapı Anabilim Dalı) 

- Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN 

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi (Geoteknik Anabilim Dalı) 

- Doç. Dr. Gökmen ERGÜN 

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 

yer almıştır. 

Haklılığına inanan ve tekliflerinin en elverişli, ileri ve çağdaş çözümler olduğuna güvenen 

VİNSAN-BOUYGUES grubumuz bununla da kalmamış, Amerika Birleşik Devletleri'nin Drexel 
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Üniversitesine başvurarak aynı iddiaların bu Üniversitenin uzmanlığı dün~aca bilinen Drexel 

Intelligent Infrastructure and Transportation Safety Institute (İleri Altyapı ve Ulaşım Emniyeti 

Enstitüsü) tarafından da incelenmesini temin etmiştir. 

Adı geçen değerli bilim adamlarından oluşan Bilirkişi Kurulları ve ABD Drexel Üniversitesi 

tarafından hazırlanan ve davalı Karayolları Genel Müdürlüğünün yukarıda belirtilen iddialarını 

çürüten bu raporlar büyük kitapçıkta EK-5A. 5B. 5C. 5D olarak sunulmuştur. 

BU RAPORLARDA ÖZELLİKLE; 

Batık Tüp Tünel Projelerinin; 

Dünyanın gelişmiş ülkelerine yüzün üzerinde başarılı uygulaması olan, 

ileri mühendislik teknolojisi ürünü olan, 

Ülkemizde kullanılmasında sakınca bir yana, pek çok yararlar sağlayacak olan, 

Yerleşme ve kamulaştırma açısından önemli avantajlara sahip bulunan, İnşaat ve işletme 

riski bulunmayan, 

Köprülere kıyasla depreme daha dayanıklı ve hasar görme tehlikesi daha az olan, 

Deniz trafiğine ve su altı seyir koridoruna hiçbir olumsuz etkisi olmayan, 

Su basma ve devre dışı kalma tehlikesi bulunmayan, 

Yapım, bakım ve işletme masrafları bakımından köprülere kıyasla daha uygun ve avantajlı 

olan, 

Çevre ve ekolojik değerler itibariyle köprülere kıyasla tartışmasız büyük bir üstünlüğe sahip 

bulunan, çağdaş ve ileri derecede gelişmiş mühendislik yıapıları olduğunu ayrıntılı olarak ve 

dünyadaki cok sayıda örneklerini göstererek net bir şekilde kanıtlanmaktadır. Bunu kanıtlayan en 

çarpıcı örnek; ABD Drexel Üniversitesi tarafından hazırlanan raporun Türkçe tercümesinin 2'nci 

sayfasının 3'üncü paragrafında yer almaktadır. Bu örnekte: San Fransisco'da 1989 yılında meydana 

gelen büyük Loma Priefa Depreminde, meşhur Oakland San Fransisco Körfez Köprüsü dahil, 

ulaşım sisteminin birçok bölümü bir seneye yakın kullanım dışı kalmışken, 1970 yılında inşa edilen 

ve o tarihten bugüne kadar çok başarılı bir şekilde kullanılmakta olan 5 kilometre uzunluğundaki 

Körfez Geçişi Tünelinde herhangi bir hasar meydana gelmediği, açık bir şekilde görülmekte ve 

bilinmektedir. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - "Köfez Geçişi Tüneli" diye bahsedilen yani, oradaki 

tünelden bahsediyorsunuz değil mi; orada bir yanlışlık var. Körfez Geçişi veya bilmem ne 

geçişidir... Orada bir isim şeyi var. Yani, köprü devredışı kalıyor, fakat, orada o depremde tüp, 

hemen devreye giriyor ve devam ediyor. O günden bugüne devam ediyor. 

BAŞKAN - Batık tüp tünel midir bu? 
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ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Evet. 

METİN CANSIZ - Yine, ekte sunulan raporlar, tekliflerimiz arasında yer alan Eğik Askılı 

Köprü projelerinin; 

Asma köprülere kıyasla pek çok yapısal ve mimari üstünlüklere sahip bulunan, 

Halat değişimleri diğer köprü tiplerine oranla daha kolay gerçekleştirilebilen, 

Su altı ve su üstü seyir koridoru ile deniz trafiğine herhangi bir olumsuz etkisi olmayan, 

Deprem rejimi gereklerine göre kolayca projelendirilebilen, 

Çevre, ekolojik değerler ve su kirliliği açısından Asma Köprülere göre herhangi bir 

dezavantajı bulunmayan, 

Yapım maliyetinin Asma Köprülere kıyasla daha uygun olması nedeni ile İdare menfaati 

sağlayan modern ve çağdaş mühendislik yapılan olduğunu kanıtlamaktadır. 

ÖZETLE: 

Bilirkişi Kurullarının ekte sunulan toplam 156 sayfadan oluşan Teknik Raporları İzmit 

Körfez Geçişinin gerek Batık Tüp Tünel ile gerekse Eğik Askılı Köprü ile gerçekleştirilmesinin 

teknik, ekonomik ve bakım-işletme yönlerinden Asma Köprülere kıyasla pek çok üstünlük ve 

avantajlara sahip olduğunu ve bu nedenle davalı Karayolları Genel Müdürlüğünün şirketimizin 

dahil bulunduğu grubun her iki tür teklifi için de ileri sürdüğü iddiaların ve görüşlerin kesinlikle 

gerçekleri yıansıtmadığını. mühendislik bilimini görmezlikten gelen gerçek dışı iddialardan ibaret 

olduğunu ve böylece Karayolları Genel Müdürlüğünün kamu yararına ve hizmet gereklerine de 

açıkça ters düşen hukuka aykırı bir işlem tesis ettiğini kanıtlamaktadır. 

TASLAK SÖZLEŞMENİN PARAFLANMASI VE SAYIN BAŞBAKANA 

SUNDUĞUMUZ AÇIKLAMA 

Usulsüzlük iddialarının ortaya konduğu ve belirsizliklerin hukuken de sürmekte olduğu 

aşamada herhangi bir firma grubu ile taslak sözleşmenin paraf edilmesinin çok sakıncalı olduğunu 

vurgulayarak, konunun teknik, idari ve hukuki boyutlan itibariyle açıklığa kavuşmasına kadar 

bağlayıcı herhangi bir belge imzalanmaması talebi ile 16 Ekim 1997 tarihinde, sözleşme taslağı 

paraf edilmeden önce. Sayın Başbakana Noter kanalı ile sunduğumuz (Bakınız EKİO), maalesef 

istenen amaca ulaşmamış ve Sayın Başbakanın da katıldığı törenle, İdari Yargı işlemi devam 

ederken, hakkı olmadığı halde l'inci sırada müzakereye davet edilen ENKA (AJTC) grubu ile 

taslak sözleşme, görülmekte olan davaların nihai kararları beklenmeksizin paraf edilmiş, böylelikle, 

görülmekte olan davaların iptalle sonuçlanması karşısında milyarlarca dolarlık Hazine zararlarına 

sebebiyet verme, sorumluluk ve kaygıları gıözönünde tutulmamıştır. 

İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ DAVALARI KRONOLOJİSİ 
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GÖREVLENDİRME GÖRÜŞMELERİ SIRALAMASI İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI 

(ANKARA 10. UNCU İDARE MAHKEMESİ 1997/428 E. SAYILI DOSYA) 

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi; 

1- Anadolu Otoyolu-Dilovası Aynmı-Orhangazi (İzmit Körfez Geçişi dahil) Projesinin 

Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile yapılmasını öngören ihaleye VİNSANBOUYGUES grubunun 

da dahil olduğu 6 firma grubu teknik yeteriilikeri ve kapasiteleri itibariyle uygun bulunarak teklif 

vermek için davet edilmişlerdir. 

2- VİNSAN-BOUYGUES grubu ilk ihalenin yapıldığı 14.02.1996 tarihinde tekliflerini 

Karayolları Genel Müdürlüğüne teslim etmiş ve bu teklifler Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri 

tarafından geçerli kabul edilerek resmi kayıtlara geçirilmiştir. 

3- Önseçimi kazanan ve teklif vermeye davet edilen 6 firma grubundan VİNSAN

BOUYGUES grubu dışında başka bir grup Karayollannca verilen süre uzatımlarına rağmen teklif 

vermemiştir. 

4- Ancak, her nasılsa Karayolları Genel Müdürlüğü bu l'inci ihaleyi iptal ederek, daha 

sonra 04.12.1996 tarihinde ihaleyi yenilemiştir. 

5- 04.12.1996 tarihinde tekrarlanan ihaleye bu defa önseçimi kazanan 6 firma grubundan; 

1. VİNSAN-BOUYGUES 

2. ANGLO-JAPANESE-TURKISH CONSORTIUM (ENKA-AJTC) 

3. İ.B.K.O. CONSORTIUM 

grupları teklif vermişlerdir. 

6- Bu ihalede müzakereye davet edilecek firma gruplarının sıralanması zamanın Bayındırlık 

ve İskân Bakam Sayın Erman ŞAHİN'in imzasını taşıyan 20.06.1996 tarihli OLUR'da net bir 

şekilde belirtilmiştir. Bu OLUR'un 8'inci maddesinde en kısa görev süresini teklif eden isteklinin 

l'inci sırada müzakereye davet edileceği kesin hükmü yer almaktadır (Bakınız EK -2) 

7- Bu en temel ve en can alıcı hükme uyulmayarak 54'üncü Hükümetin Bayındırlık ve İskân 

Bakanı Sayın Cevat AYHAN'ın ONAY'ı ile en kısa görev süresini teklif eden VİNSAN-

BOUYGUES grubu yerine, devlet ve kamuyu yaklaşık 2 milyar ABD Doları zarara uğratan ENKA 

(AJTC) grubu l'inci sırada müzakereye davet edilmiştir. 

8- Daha sonra 55'inci Hükümetin Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Yaşar TOPÇU, bu 

ihaledeki haksız ve usulsüz uygulamayı sürdürmüş ve 16 Ekim 1997 tarihinde ENKA (AJTC) 

grubunun görevlendirilmesine ilişkin işlemi tesis etmiştir. 

9- Şirketimiz VİNSAN A.Ş., içinde bulunduğu grubun görevlendirme görüşmelerinde 

haksız ve hukuka aykırı bir biçimde 3'üncü sırada değerlendirilmesi karşısında (Bakınız EK-6), bu 
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idari işlemin iptali ve dava sonuna kadar yürütmenin durdurulması istemi ile Ankara 10. İdare 

Mahkemesi'nin 1997/428 Esas sayılı dosyası ile işbu davayı açmıştır (Bakınız EK-7). -Karayolları 

Genel Müdürlüğü'nün Sayın 10. İdare Mahkemesi'ne sunduğu savunma (EK-8) de yer almaktadır. 

10- Ankara Sayın 10. İdare Mahkemesi 25.09.1997 tarihinde, işin esasına girmeksizin ve 

yürütmenin durdurulması istemini hiç görüşmeyerek, dava konusu işlemin icrai nitelikte olmadığı 

gerekçesi ile davamızı reddetmiştir (Bakınız EK-9). 

11- Temyiz başvurumuz üzerine, Danıştay Sayın 10. Dairesi 1997/428 Esas ve 18.11.1997 

tarihli karan ile görevlendirme göri:şme sıralamasına ilişkin idari işlemin, KESİN SONUÇ 

DOĞURAN, İCRAİ NİTELİKTE VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU BİR İDARİ İŞLEM 

OLDUĞU GEREKÇESİ İLE ANKARA 10. İDARE MAHKEMESİ KARARINI BOZMUŞTUR 

(BAKINIZ EK-l l j . 

12- Bu aşamada Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı, Ankara Sayın 4. İdare Mahkemesi'ne 

verdiği dilekçede kendilerinin bu davada taraf olmayacağını beyan etmişlerdir. (Bakınız EK-12) 

13- Davalılardan Karayolları Genel Müdürlüğü ile müdahil ENKA A.Ş; tarafından, 

Damştay Sayın 10. Dairesi'nin bozma kararına karşı tashih-i karar talebinde bulunulmuş, tashih-i 

karar istemi, gene Danışiay Sayın 10. Dairesi tarafından 09.03.1998 tarihinde reddedilmiş ve 

temyiz aşaması sonuçlanmıştır. (Bakınız EK-13). 

II- GÖREVLENDİRMENİN İPTALİ DAVAS! 

(ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ 1997/1342 E. SAYILI DOSYA) 

1- Görevlendirme görüşmeleri sıralamasına ilişkin idari işlemin iptali davamız, Danıştay 

Sayın 10. Dairesinde temyizen inceieme aşamasında iken, şirketimiz 17.10.1997 ta~ihinde yazılı 

basında çıkan haberlerden, görevlendirme sıralamasında l'inci sırada yer verilen Anglo Japanese-

Turkish Consortium'un görevlendirildiğini öğrenmiştir (Bakımz EK-20). 

2- Görevlendirme görüşmeleri sıralamasının iptali davası devam ederken, gene haksız ve 

hukuka aykırı bir şekilde nihai görevlendirme idari işleminin tesisi karşısında, şirketimiz işlemin 

iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile Ankara Sayın 4. İdare Mahkemesinde yasal süresi 

içerisinde bu davayı açmıştır. 

3- Davada, davalı İdareler l'inci savunmalarını vermiş, l'inci savunmalara tarafımızdan 

yanıtlar verilmiş olup, ENKA A.Ş. davaya müdahil olarak katılmıştır. Dava dosyası deliller ve 

yanıtlar itibariyle tekemmül etmiştir. Sayın 4. İdare Mahkemesi Başkanlığı davalı İdare'ye ara 

karan ile dava konusu işlem dosyasının bütün ekleri ile birlikte eksiksiz olarak mahkemeke 

gönderilmesi talebinde bulunmuş ise de, davalı İdare hiçbir haklı ve geçerli sebep ileri sürmeksizin 

işlem dosyalanm Yüce Yargıya göndermekten imtina etmiştir (Bakınız EK-14 ve EK-15). 
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4- Davalı İdareler ve müdahil ENKA A.Ş. 1 inci savunmalarında, bu dava ile Ankara Sayın 

10. İdare Mahkemesindeki dava arasında "bağlantı" bulunduğu iddiasını öne sürdüklerinden, 

Ankara Sayın 4. İdare Mahkemesi 02.04.1998 tarihli ara kararı ile 2577 sayılı İdari Yargılama 

Usulü Kanunu'nun 38/5'inci maddesi amir hükmü uyarınca, bağiantı hakkında karar verilmek üzere 

dava dosyasının Ankara Sayın Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilmesine karar 

vermiştir. 

III. SIRALAMANIN VE GÖREVLENDİRMENİN İPTALİ DAVALARININ 

BAĞLANTILI GÖRÜŞÜLMESİ AŞAMASI 

1- Ankara Sayın Bölge İdare Mahkemesi, Ankara Sayın 10. İdari Mahkemesinde 

görüşülmekte olan "Sıralamanın İptali" davası ile, Ankara Sayın 4. İdare Mahkemesinde 

görüşülmekte olan "Görevlendirmenin İptali" davaları arasında bağlantı bulunduğuna ve her iki 

davanın Ankara Sayın 10. İdare Mahkemesi'nde görüşülmesine karar vermiştir. 

2- Bu karar uyarınca, sıralamanın ve görevlendirmenin iptali ile ilgili her iki davaya ait dava 

dosyalarını bağlantılı olarak görüşülmek üzere Ankara Sayın 10. İdare Mahkemesine intikal 

etmiştir. 

3- Ancak, Ankara Sayın 10. İdare Mahkemesince, ihaleye katılan firmaların verdikleri 

teklifler arasında karşılaştırma, kıyaslama ve irdeleme yapılmaksızın, yani, bu ihalenin 

başlangıcından itibaren tüm aşamalarında düzenlenen, sunulan, değerlendirilen belgeleri (ihale 

teklifleri, tasarımlar, raporlar, fizibiliteler, tutanaklar, görevlendirme kararı, taslak sözleşmeler vb) 

tüm yazışma ve dokümanları talebimize rağmen İdareden celb etmeyerek eksik incelemeye dayalı 

bir kararlı yürütmeyi durdurma istemlerimiz reddedilmiş bulunmaktadır (Bakınız EK-16). 

4- Ankara Sayın 10. İdare Mahkemesince yürütmeyi durdurma istemlerimizin bu şekilde 

reddedilmesi üzerine şirketimiz. 04.06.1998 ve 10.06.1998 tarihli dilekçeleri ile Ankara Sayın 

Bölge İdare Mahkemesine müracaat ederek, Ankara Sayın 10. İdare Mahkemesince verilen 

"Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi" kararlarının kaldırılmasını talep etmiştir. Bu talebimiz 

de ne yazık ki, Sayın Bölge İdare Mahkemesince red olunmuştur (Bakınız EK-17). 

5- Sıralamanın ve görevlendirmenin iptali davalarının bağlantılı olarak esastan incelenmesi 

Ankara 10. İdare Mahkemesinde devam etmektedir. 

IV- TELAFİSİ GÜÇ VEYA İMKANSIZ ZARARLARIN ORTAYA ÇIKMASI 

Bilindiği gibi, İdari Yargılama Usulü Kanununun 27/2'inci maddesi yürütülmesi 

durdurulacak idari işlemin, hem "açıkça hukuka aykırı olması" hem de "telafisi güç veya imkansız" 

zarar doğuracak nitelikte olması koşullarının birlikte bulunmasını hükme bağlamıştır. 
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İzmit Körfez Geçişi İhalesi 3996 sayılı "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 

Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun" hükümlerine göre gerçekleştirilirken; 

uygulanacak Usul ve Esaslar, dönemin Bayıındırlık ve İskan Bakanı Sayın Erman ŞAHİN 

tarafından onaylanan 20.06.1995 tarihli OLUR ile belirlenmiştir. Bu OLUR'un en hayati 

noktalarından biri olan görevlendirme sıralamasına ilişkin 8'inci maddesinde: 

"Tekliflerin görev sürelerine göre sıralanması ve en kısa görev süresini teklif eden isfekli ile 

çerçeve sözleşmesinin şartlarının görüşülmesi ve görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılması 

halinde... 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 

Müdürlüğünce, bu en temel ve en can alıcı hükme uyulmayarak ihalede şaibe yaratılmış 

bulunmaktadır. 

Değerlendirme Komisyonunun ihale usul ve esaslarına aykırı olarak verdiği sıralama 

kararıyla, firmamız, ilk görüşüimesi gereken firma olma hakkı elinden alınarak mağdur edilmiştir. 

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ. GÖREVLENDİRME SIRALAMASINA VE GÖREVLENDİR-

MEYE İLİŞKİN DAVA KONUSU İDARİ İŞLEMLER, İDARİ YARGILAMA USULÜ 

KANUNUNUN 27/2TSO MADDESİNDEKİ "AÇIKÇA HUKUKA AYKIRILIĞIN" SOMUT 

ÖRNEĞİDİR. 

Öte yandan, İzmit Körfez Geçişi İhalesinde"projesi İdare tarafından verilen ve tatbikatı 

müteahhitlerce gerçekleştirilen klasik devlet ihalelerinden çok farklı bir özellik bulunmakta olup, bu 

özel durum, projenin hukuksal boyutunu çok yakından ilgilendirmektedir. 

Şöyle ki; klasik devlet ihalelerinde projeler idare tarafından verilmekte ve müteahhitlerden 

bu projelerin tatbikatı istenmektedir. 3996 sayılı Yap-İşlet-Devret Yasasına göre gerçekleştirilecek 

olan İzmit Körfez Geçişi ihalesinde ise; proje,. yapım ve işletme, tümüyle ihaleyi kazanacak 

firmanın sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu koşullarda. İzmit Körfez Geçişi ihalesine katılan firma 

grupları, İdareye farklı teknolojilere dayalı projeler oluşturarak kendi çözüm önerilerini 

sunmuşlardır. Bu çözüm önerilerinin sadece tatbikatı değil, tatbikat öncesi mühendislik etütleri, 

kamulaştırma gereksinmeleri, malzeme alımları ve diğer hazırlık işlemleri birbirinden tamamen 

farklıdır! 'BU NEDENLERLE, İŞİN BAŞLAMASINDAN SONRAKİ HERHANGİ BİR 

SAFHADA GÖREVLENDİRMENİN DURDURULMASI VEYA İPTALİ HALİNDE 

İHALENİN EL DEĞİŞTİREREK BİR BAŞKA FİRMA GRUBU TARAFINDAN KENDİ; 

TEKNOLOJİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLEREK SÜRDÜRÜLMESİ OLANAĞI 
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BULUNMAMAKTADIR. Böyle bir durumda tek çözüm, işin yapılan kısmının ortadan kaldırılması 

ve başa dönülmesi olacaktır ki, bu ise bir yıandan İdarenin çok yüklü miktarda tazminat taleplerine 

muhatap olmasına, diğer yandan büyıük zaman kayıplarına yol açabilecektir. Hem şirketimiz hem 

de kamu menfaati yıönünden telafisi imkansız zararların varlığı açıktır. 

GENE İDARİ YARGILAMA USULÜ YASASININ 27/2NCÎ MADDESİNDEKİ İDARİ 

İŞLEMİN "TELAFİSİ GÜÇ VEYA İMKANSIZ ZARARLAR" DOĞURACAK NİTELİKTE 

OLMASI KOŞULU DA SABİTTİR. İDARİ YARGILAMA USULÜ YASASI*NIN 27/2'NCİ 

MADDESİNDEKİ HER İKİ KOŞULUN BİR ARADA BULUNMASINA RAĞMEN 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİMİZİN HAKSIZ BİR BİÇİMDE 

REDDEDİLEREK, DAVANIN ESASINA GİRİLMİŞTİR. 

V- SAYIN DANIŞTAY 1. DAİRESİ TARAFINDAN UYGULAMA SÖZLEŞMESİ 

TASLAĞININ İNCELENMESİ 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 22.10.1997 gün, 1516 sayılı işlemle "İzmit Körfez 

Geçişi Projesi Uygulama Sözleşmesi" taslağı Danıştay Sayın 1. Dairesine Anayasa'nın 155 ve Yüce 

Anayasa Mahkemesinin 3996 sayılı Kanununun 5 inci maddesini iptal eden kararı uyarınca 

gönderilmiştir. Gönderilen metin, idari ve teknik şartnameye, 3996 sayılı kanun ve bu kanunun 

uygulama usul ve esaslarına ilişkin 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi hükümlerine açık 

aykırılıklar taşımakta, daha da önemlisi Uygulama Sözleşmesi taslağında yer alması gereken 

hususlar ek sözleşmelerle düzenlenip, bu metinler Danıştayın Sayın 1. Dairesine gönderilmeyerek 

Yüce Danıştayın Anayasal yetkileri bertaraf edilmek istenmektedir. Bu hukuka ayıkırılıklar. 

08.12.1997 ve 16.06.1998 tarihlerinde Danıştay Sayıın 1. Dairesine vermiş olduğumuz dilekçelerle 

ayrıntılı bir biçimde dile getirerek sunulmuş .ve Devlet Hazinesini milyarlarca dolarlık zarara 

uğratacak, Türk Hukukunu ve özel girişim özgürlüğünü büyük tahribata uğratacak konu hakkında 

Yüce Danıştayın dikkatleri çekilmeye çalışılmıştır. 

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; 

VİNSAN-BOUYGUES grubumuzun Türk ortağı VİNSAN, ülkemizde bugüne kadar 

önemli projelere imzasını atarken, yüklendiği büyük sorumlulukların da bilinci içinde, hizmet 

verdiği kuruluşlarla ciddi, tutarlı ve saygın bir ilişki içinde olmayı ilke edinmiştir. Nitekim, bu ilke 

doğrultusunda bugüne kadar hizmet ürettiği hiçbir kurum ve kuruluşla hukuken hiçbir anlaşmazlığa 

düşmemiş ve mahkemelik olmamıştır. Ancak bu ihalede tekliflerimizle ilgili" olarak İdare ile yapılan 

toplantılarda verdiğimiz bilgi ve belgeler yeterince değerlendirilmemiş, ayrıca noter ve diğer resmi 

yollardan yaptığımız başvuru ve uyarılar da cevapsız kalmıştır. Böyılece grubumuzun yaptığı ve 

yapmak istediği kamu yararına iyileştirmeler ve teknik çalışmalarımızın İdareye sunulması ve 



- 481 -

değerlendirilmesi önlenmiştir. Bu nedenle grubumuz, tekliflerinde yapmış olduğu diğer teknik, mali 

ve idari düzenlemeleri İdareye ulaştırma imkânı bulamamış ve SONUÇTA YARGI YOLUNA 

BAŞVURMAK ZORUNDA BIRAKILMIŞTIR. Bu ihalede devletin, vatandaşın ve firma 

grubumuzun haklarını korumak üzere iyiniyetimizle, yazılı ve sözlü olarak, yukarıda özetlenen tüm 

girişmlere ve uyanlara rağmen İdarenin firma sıralamasındaki usulsüzlükleri yasaları, kamu 

menfaatini ve rekabet koşullarını hiçe sayan tutumu değişmemiştir. Bunun sonucu olarak ENKA 

(AJTC) grubunun müzakere görüşmelerine l'inci sırada davet edilmesi üzerine, VİNSAN-

BOUYGUES grubumuz hukuk yolu ile bu haksızlığın giderilmesi için gerekli girişimleri başlatmış, 

bir yandan da bu vahim tablonun kamuoyuna, ilgili ve yetkili makamlara duyurulmasına karar 

vermiştir. 

Bu aşamada da, Karayolları Genel Müdürlüğü gerçekleri bilinçli olarak gözardı etme 

çabasını sürdürmektedir. Şöyle ki, müzakereye davet edilen firmaların sıralaması işleminin 

durdurulması için tarafımızdan Sayın İdare Mahkemesine açılan davaya savunma gönderen 

Karayolları Genel Müdürlüğü, bu işlemin sadece bir hazırlık işlemi olduğunu, hukuki ve icrai hiçbir 

yönünün bulunmadığım, bu sıralamanın ihalevi kazanacak firmanın belirlenmesi yönünde bir anlam 

taşımadığım ifade ederek Yüce yargıyı yamltma çabası içine girmiştir. (Bakınız EK-8) 

Gerek İdare, gerekse İdare dışında konu ile ilgili herkes tarafından çok iyi bilindiği gibi, 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 20.06.1995 tarihli İhale Usul ve Esaslarına göre yaptığı bu 

ihalede, müzakereye davet edilen firmaların sıralaması, ihalenin en can alıcı, belirleyici, Bakan 

OLUR'u almış, icrai nitelik taşıyan ve hukukî sonuçlar doğuracak olan aşamasını teşkil etmektedir 

Diğer bir deyişle, müzakereye l'inci sırada davet edilen firmanın İdare ile anlaşamayarak masadan 

kalkması ve yerini 2'nci sıradaki firmaya bırakması uygulamada pratik olarak mümkün değildir. 

Sonuçta, bu ihaleyle ilgili olarak, 6 ülkenin 14 büyük firması dahil tüm ilgili makamlar 

doğrudan veya dolaylı bir şekilde davalı-davacı durumunda birbirleri ile ihtilafa sokulmuştur. Bu 

olumsuzluğun arkasındaki gerçekleri biliyoruz, yaşıyoruz, görüyoruz ve ilgililerin de görmesini 

istiyoruz. 

İSTEM 

İzmit Körfez Geçişi İhalesi VİNSAN-BOUYGUES grubumuz ve ENKA (AJTC) grubu 

tarafından sunulan tekliflerin karşılaştırılmasını sağlayan bu . açıklamalardan sonra aşağıdaki 

soruların açıklığa kavuşturulması ve kamuoyu tarafından bilinerek değerlendirilmesinde büyük 

zaruret bulunmaktadır: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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1. Bakan tarafından onaylanmış İhale Usul ve Esaslarında, en kısa görev süresini teklif eden 

isteklinin l'inci sırada müzakereye davet edilmesi kesin hükmü yer almasına ve VİNSAN-

BOUYGUES grubumuzun 3 ayrı alternatif teklifinin 18, 22 ve 23 yıl sonra tesisin Devlete teslimini 

öngören en kısa görev süresine sahip teklifler olmasına rağmen, İdare tarafından belirlenen 

müzakereye çağrılma sıralamasında, grubumuz hangi nedenle 3 sıraya konmuştur? 

2. VİNSAN-BOUYGUES firma grubumuz, TABLO-1 ve TABLO-2'de yer alan 

tekliflerinde herhangi bir trafik garantisi, Devlet katkısı, uluslararası tahkim ve YİD mevzuatında 

öngörülen garantiler dışında hiçbir garanti talebinde bulunmadığını, ayrıca, tekliflerine olan 

güveninin göstergesi olarak istenmediği halde... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Şurada bir açıklık getireyim. 

Sayın Başkan, şu anda tam hatırlamıyorum; ama, Karayollarında da mevcuttur. Yazıda 

değinilmediği için şey edemedim. 

50 milyon veya 100 milyon dolar civarında bir garanti istendi. Ben, o tartışmada vardım, 

oradan hatırlıyorum. BOUYGUES, idareler böyle ihaleleri çıkarıyorlar, sonra vazgeçiyorlar, 

firmalar zarara uğruyor, zamamnı alıyor... Burada bir 50 veya 100 milyon dolar -hatırladığım 

kadarıyla; şu anda belgeler yok- garanti istersek, Karayolları taşın altına elini sokarsa bu ihale 

gerçekleşir; aksi takdirde, çok gördük, bütün masrafları firmalar çekiyor, ben vazgeçtim diyebiliyor 

dedi. O tarihte bu tartışma oldu; ama, dosyanın içerisine, teklifin içerisine konuldu mu, konulmadı 

mı, onu kesin bilmiyorum. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Ne garantisi? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Örneğin, diyor ki, projenin maliyeti, varsayalım ki, 1,5 

milyar dolar. 1,5 milyar doları, ben getireceğim, ben yapacağım, ben kendi imkânlarımla 

getireceğim; ama, 100 milyon dolar... Ya 100'dür ya 150'dir veya 75'tir, onu tam hatırlamıyorum. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - İhale kesinleştikten sonra?.. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Evet. Bunun garantisini ver diyor. Niye böyle bir garanti 

istiyorsunuz dedim. BOUYGUES firması "biz kamulaştırmaya gireceğiz orada, yer satın alacağız, 

çalışmalar yapacağız. Her şey bitiyor, son noktaya geliniyor, son noktada vazgeçtim diyor 

yönetimler. Bunlar, biz yap-işlet modeliyle çok ülkede iş yaptığımız için başımıza geldi. Onun için, 

bu 100 milyon dolar civarında bir garantiyi istersek, bunlar da evet derlerse, taşın altına elini 

sokmuş olurlar, kolay vazgeçmezler" dedi. Onu benimle konuştular; ama, dosyaya koydular mı 

koymadılar mı, bilmiyorum. Karayollarında vardır. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Bu şirketin milliyeti nedir Sayın Veziroğlu? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Fransızdır efendim. 
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MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Siz bu saptamayı yapmakla, tam bu arada 

ne düşündünüz? 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Şunu düşündüm. Biraz evvel, evvela yemin ettim, sonra, 

hepimizin bir kişiliği vardır. Dolayısıyla, bir proje Türkiye'de belli sıkıntılar yaratır, Sıkıntılar 

giderilir veya sıkıntılı olarak ihale edilir; ama, VİNSAN için de, bu proje nedeniyle, güneş hem 

doğar hem batar; ne doğmazlık yapar ne de batmazlık yapar. Önemli değildir diyorum bu; yani, bu 

doğruyu söylemek istiyorum ben burada. Çünkü, biraz evvel yemin ettik. Biz eğer burada 

söylememiş olursak, yarın bizde çıkarsa veya Karayollarında çıkarsa veya bilgi sizden çıkarsa, yahu 

siz devlet garantisini de istemişsiniz dediğiniz zaman, biz burada doğruyu söylememiş oluruz. 

Doğruyu söylüyoruz ki biz burada, o tarihte öyle bir tartışma oldu; ama, girdi mi, girmedi mi, 

bilmiyorum. Bunu Karayollarına sorarsınız. 

BAŞKAN - Efendim, bu dediğiniz anlamda bir devlet katkısı istediğinize dair şu ana kadar 

bir şeye rastlamadık. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Bilmiyorum. 

BAŞKAN - Ama, projenin tahakkuku anlamında birtakım, 200-300 küsur milyon dolarlık 

şeylerden... O, projeyle ilgili. Bu anlamda, bir taşın altına elini koyma anlamında bir garanti... 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Sayın Başkan, zaten tabir böyle girmiyor. Yani, firma, 

teklif hazırlanırken dedi ki, biz 100-150 milyon dolar bir garanti isteyelim. Niye istiyorsunuz 

dedim. Yani, 1,5 milyar dolarlık bir yatırım yapıyorsunuz, 150 milyon dolar... Neye yarıyor 100 

milyon dolar; seni mi kurtarıyor, beni mi?.. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Bunun karşılığında, Karayolları, sizin geçiş ücretlerinize de 

ortak olacak mıydı? 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Hayır efendim... Sayın Milletvekilim, şudur olay. Garanti 

vermek demek, o parayı, Karayollarının veya Türk Devletinin ödemesi demek değildir. Diyor ki: 

Ben 1,5 milyar dolar para getireceğim veya 1 milyar dolar getireceğim. Bunu, kendi garantimle, 

kendi itibarimle, kendi riskimle getireceğim; ama, 100 veya 150 milyon dolar sen garanti ver. Borç 

benimdir, ben ödeyeceğim, sen değil diyor. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Garanti anlamında... 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Evet, garanti anlamında. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Taşın altına elini sok derken, sermaye koyuver gibi anladım 

da... 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Hayır efendim; ben, tabirimizle konuştum. 
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MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Yani, Sayın Başkanım, ben burada şunu 

söylemek istedim. Demek ki, firma diyor ki, ben 1-15, milyar dolar para transfer edeceğim, bu 

külfetin altına giriyorum; ama, hiç değilse, bu rakamın yaklaşık olarak yüzde 10'u nispetinde, karşı 

taraf da, kendini bir sözleşme sonrası riske ederse, sözleşmeden vazgeçme eşiğini yükseltmiş olur. 

Yani, vazgeçmez, zor vazgeçer diyor. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Karayolları, yabancı bir firmaya şey vermez ki. Size belki 

olur. Size kredi bulabilir; ama, yabancı bir firmaya niye kredi bulsun. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Hayır, Sayın Milletvekilim, bu garantiyi Fransız firmasına 

vermiyor, bu garantiyi Ali Haydar Veziroğlu'na veya VİNSAN'a da vermiyor; projeye veriyor. 

Ben, bu proje yapılırken 1,5 milyar dolar bir para geliyor, bu 1,5 milyar dolann yüzde lO'unu 

devlet olarak garanti vereceğim diyor. Kime veriyor bunu; bu proje için finansman temin edilirken, 

uluslararası finansman kuruluşlarına diyor. Ben garanti vereceğim diyor. Bunlara bu garantiyi 

veririm; ama, borçlu konsorsiyumdur, ben değildir, ben sadece garantörüm diyor. 

BAŞKAN - Anlaşılmıştır. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Mesele anlaşıldı. 

BAŞKAN - Süratle şu metni bitirelim. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Aynı şey... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Aynı şey değildir efendim, çok affedersiniz. Neden 

değildir; borç benimdir, ben 1,5 milyar dolar... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Zaten, onunsa, sermaye koymuş olur. Onu diyorum. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Sayın Milletvekilim, bakın, size bir şey söyleyeyim. 

Mesleğinizin ne olduğunu bilmiyorum. Ticarette şu vardır. Otururlar, karşılıklı anlaşma yaparlar. 

Kapora verirler. Neden; niye bir kapora, niye bir imza, neden bir anlaşma; çünkü tarafların 

vazgeçmemesi içindir bu. Burada da BOUYGUES, biz uluslararası bir. sürü proje gerçekleştirdik; 

çalıştırıyorlar, ihaleyi veriyorlar, tamam diyorlar, kamulaştırmayı yapıyorlar, araziyi satın alıyorsun, 

işe başlıyorsun, vazgeçiyorsun diyor. Onun için, böyle bir miktar da... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - O dediğiniz özel şeyde olur; ama, kamuda olmaz. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Neyse yani. Böyle bir konu geçmiş, onu ifade etti Sayın 

Veziroğlu. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Efendim, çok affederseniz, niye-ölmasın ki. Bir defa bu 

projede... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Hayır, uygulama yok. Olmasın demiyorum. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Uygulama da vardır efendim. 
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SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Olsa daha iyi olur, o ayrı konu; ama... 

BAŞKAN - Sayın Veziroğlu, bu soruyu soran arkadaşımız aydınlandı. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Sayın Başkanım, son bir söz söyleyeyim ve geçeyim. . 

BAŞKAN - Bakın, bunları tartışacağız. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU-Tabii. 

Sadece şudur. Bakın, uygulaması vardır. Devlet ihale ediyor, teminatı alıyor, her şeyi 

bitiriyor, ondan sonra ihaleyi iptal ettim diyor. Ve burada da diyor. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Tamam, uygulama öyle diyorum işte. Siz tersini 

istiyorsunuz. Öyle bir uygulama yok. Onu diyorum. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Nerede yok efendim? 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Türkiye'de teminat alıyor, yine vazgeçiyor. Siz, teminat 

almayı boş verin, teminat versin diyorsunuz. 

BAŞKAN - Efendim, 3996'da devlet garantisi yok. Verilmiyor. Belli konularda, destek ve 

köprü kredilerinin birisinde belki verebilir. Onun dışında, burada kastedilenin ne olduğunu... Bunu 

ayrıca tartışalım. Su metni bitirelim. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Evet. Yalnız, ben sizi aydınlatmak istiyorum. 

Devam etsin... 

BAŞKAN - Buyurun. 

METİN CANSIZ - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri... 

2. VİNSAN BOUYGUES firma grubumuz, TABLO-1 ve TABLO 2'de yer alan 

tekliflerinde herhangi bir trafik garantisi, devlet katkısı, uluslararası tahkim ve Yap-İşlet-Devret 

mevzuatında öngörülen garantiler dışında hiçbir garanti talebinde bulunmadığını, ayrıca, tekliflerine 

olan güveninin göstergesi olarak, istenmediği halde 5 milyon ABD Dolan teminat verdiğini, EK-

3'te sunulan 20.03.1997 tarihli ve noter kanalı ile gönderdiği 02.04.1997 tarihli yazılarında 

Karayolları Genel Müdürlüğüne bildirmiştir. En kısa görev süresini teklif etmemize ve yukarıda 

belirtilen diğer iyileştirmeler ile Devletin kazancını daha da artırmamıza rağmen neden VİNSAN-

BOUYGUES grubumuz 1 inci sırada müzakereye çağrılarak teknik ve mali çalışmalarımızı 

müzakere etme şansı dahi verilmemiş onun yerine 28 sene görev süresi teklif eden ENKA (AJTC) 

grubu 1 inci sırada müzakereye davet edilerek öncelikle bu firma grubu ile pazarlık yapılması tercih 

edilmiştir? 

3. Birinci sırada müzakereye davet edilen ENKA AJTC) grubu ile yapılan pazarlık sonucu, 

bu grup tarafından teklif edilen görev süresinin 28 yıldan 27 yıla indirilerek 1 yıl kısaltılması, idare 

yetkilileri tarafından çok büvük bir kazanç olarak takdim edilirken VİNSAN-BOUYGUES 
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grubumuzun 3 ayrı teklifinin ENKA (AJTC) grubu teklifinden sırasıyla 4, 5 ve 7 yıl daha kısa 

sürede tesisi Devlete teslimi öngören teklifleri neden görmezlikten gelinerek 1 sırada 

değerlendirilmemiştir? 

4- VİNSAN-BOUYGUES grubumuzun gerek Tüp Geçit, gerekse Eğik Askılı Köprü 

teklifleri, ENKA (AJTC) grubunun teklifinden 4, 5 ve 7 yıl daha kısa sürede tesisin İdareye 

teslimini öngörerek Devlete 264, 330 ve 462 trilyon TL gibi çok büyük kazançlar sağlamasına 

rağmen, nasıl ve hangi nedenle gözardı edilerek Devlet ve vatandaş zarara sokulmaktadır? 

5- Buna ilaveten, TABLO-3'te görüleceği üzere, geçiş ücretlerinde ENKA (AJTC) 

grubunun teklifleri, VİNSAN-BOUYGUES grubumuzun tekliflerinden; otomobiller için 3 ABD 

Doları, otobüsler için 4,12 ABD Doları ve kamyonlar için (TIR dahil) 3,85 ABD Doları daha fazla 

iken ve bundan dolayı tesisi, araçlarıyla geçerek kullanan vatandaşların cebinden 23 yıllık işletme 

süresi bovunca 379 trilyon TL fazla para çıkacak iken, neden VİNSAN-BOUYGUES grubu 

teklifleri dikkate alınmayarak vatandaş 379 trilyon TL zarara uğratılmaktadır? 

6- Yine, l'inci sırada müzakereye davet edilen ENKA (AJTC) grubu ile yapılan pazarlık 

sonucu bu grup tarafından 11,25 ABD Doları olarak teklif edilen otomobil geçiş ücretinin 25 cent 

düşürülerek, 11 ABD Dolarına indirilmesi büyük ve önemli bir kazanç olarak ifade edilirken, 

VİNSAN-BOUYGUES grubumuzun, ENKA (AJTC) grubunun teklifinde yer alan geçiş 

ücretlerine göre, otomobiller için 2 ABD Doları, otobüsler için 4,12 ABD Doları ve kamyonlar için 

(TIR dahil) 3,85 ABD Doları daha düşük teklifleri neden önemsenmeyerek dikkate alınmamıştır? 

7- ENKA (AJTC) qrubu teklifine göre, tesisi daha kısa sürede İdareye teslim ederek ve 

geçiş ücretlerinde daha düşük tarife uygulayarak DEVLETE ve KAMUYA, Eğik Askılı Köprü 

teklifimizde toplam 966 trilyon TL (1 659 335 390 ABD Doları), Tüp Geçiş teklifimizde ise 

toplam 1 112 trilyon TL (1 911 335 390 ABD Doları) fazla kazanç sağlayacak olan VİNSAN-

BOUYGUES grubumuzun teklifleri nasıl, ne hakla ve kimin adına yok sayılarak, Devlet Hazinesi 

ve kamu Cumhuriyet Tarihinde görülmemiş derecede büyük zararlara uğratılmaktadır? 

VİNSAN-BOUYGUES grubumuz, Türk, Fransız bilimadamları ve mühendislerin katılımı 

ile; uzun süreli, titiz ve kapsamlı bir hazırlık çalışması yaparak sunmuş olduğu projelerinin İdare 

tarafından değerlendirilmesinde büyük haksızlığa uğradığına ve bunun sonucu olarak da devletin ve 

kamunun çok büyük zarara sokulduğuna kesinlikle inanmaktadır. Hiçbir tereddüte yer vermeyecek 

şekilde yukarıda rakamlarla ortaya konulan açıklamalar, haksızlığın ve zararın boyutunu gözler 

önüne açıkça sermektedir. Devletin ve kamunun çıkarlarının kesinlikle gözetilmesi gereken böyle 

büyük ve önemli bir ihalede şaibe yaratılması ve kamu çıkarlarının gözardı edilmesi asla 

düşünülemez, idare tarafından değerlendirmeler devam ederken, ülkemizin böyle ciddî ve büyük bir 
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projesi için 3 firma grubu tarafından verilen tekliflerde yer alan teknoloji, finansman ve işletme ile 

ilgili tüm aynntılann medya huzurunda, kamuoyuna açık ve şeffaf bir şekilde değerlendirilmesi 

hususunda, 02.04.1997 tarihinde noter kanalı İle, idareye tebliğ ettiğimiz önerimiz neden gözardı 

edilerek uygulanmamış ve yamtsız bırakılmıştır? 

Karayollan Genel Müdürlüğü ve siyasî otoritenin belge bilgi ve kanıtları içeren bu 

açıklamalanmızda net bir biçimde belirtilen, devlet ve kamu aleyhine ortaya çıkan ve çıkacak olan 

farklan görmemenin sorumluluğunu nasıl taşıyabileceklerinin. bilinmesi gerektiği kanısındayız. 

Kamu adına bu cömertliği yapanlann, bunun hesabını kamuoyuna nasıl verebileceklerini 

sormaktayız. 

Yukanda özetlenen teknik çarpıtmalar idarî usulsüzlükler ve hukukdışı kararlar sonucu 

devlet ve vatandaş toplam olarak 1.911.335.390 ABD Dolan (1112 trilyon TL) zarara 

uğratılacaktır. Dünyamn hiçbir ülkesinde ve hiçbir projede projenin yatırım tutarından daha fazla 

miktarda devlet ve kamu zaranna yol açan böylesine ters ve izahı mümkün olmayan bir başka 

uygulama görebilmek mümkün değildir. 

İddia ve ısrar ediyoruz ki: 

Haklılığımız sadece grubumuzun menfaati ile sınırlı değildir. Milyar dolar farkların telaffuz 

edildiği bu projede devlet ve kamu yarannın açıkça ihlal edildiği ortadadır. Bu nedenle, bu ihalede 

birinci sırada görüşme ve müzakere hakkının VinsanBouygues grubumuza ait olduğunu, bu 

haksızlığın ve hukukdışı uygulamanın önlenmesi için, yanlışlıklardan dönülerek kamu yararını 

gözeten yetkililerce yeniden değerlendirilmesini, 

Yukanda teknik, malî ve hukukî yönlerden aynntılan ile ortaya koyduğumuz usulsüzlük ve 

aykınlıklardan doğrudan ve dolaylı olarak sorumlu bulunan kamu görevlilerinin, hizmetten 

aynlabilen nitelikteki şahsî kusurlan ile sebebiyet verdikleri zararlardan ötürü hukukî ve malî 

sorumluluklarına başvurulacağım, aynca fiillerine karşılık gelen Türk Ceza Kanununun "görevi 

kötüye kullanma" ve "görevi ihmal" suçlanm tarif eden hükümlerinin uygulanması yönünde 

başvurularda bulunulacağını; 

Şirketimiz tarafından açılmış bulunan, gerek "sıralama", gerekse "görevlendirme" 

işlemlerinin hukuka aykınlıklan nedeniyle iptali istemiyle görülmekte bulunan davaların sonuçları 

beklenmeksizin uygulama sözleşmesinin yürürlüğe konulmaması ve işe başlanılmaması gerektiği, 

aksi yöndeki bir tutum ve davranışın yargı kararlannın hüküm ve sonuçlarını hükümsüz kılmaya 

dönük bir idarî tasarruf hükmünde olacağı, yetki ve usul saptırması ile malûl olacak bu işlemin tüm 

idarî işlem ve eylemlerin kamu yaranna dönük olması ilkesine uygun ve bu kapsamda 

değerlendirilmesine olanak bulunmadığı, buna ilişkin tüm idarî, siyasî ve yargısal denetim araç ve 
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yollarına başvurma ve sorumlulann cezalandınlması yoiuna gitme kararlılığında olduğumuzu tüm 

ilgililerin dikkatlerine, telafisi güç kamu zararlanmn ortaya çıkmasından önce son bir kez daha 

hatırlatarak sunmak istiyoruz. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Burada sonuçtan evvel bir şey sormak 

istiyorum efendim. 

Burada diyorsunuz ki, "kamu yaranna dönük olması ilkesine uygun ve bu kapsamda 

değerlendirmesine olanak bulunmadığı, buna ilişkin tüm idarî, siyasî ve yargısal denetim araç ve 

gereçler..." Siyasî denetim aracı olarak neyi kastettiniz, bir açar mısınız? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Şöyle söyleyeyim sayın milletvekilim, bu özet, 

mahkemelere yazdıklanmız da bu özetin içerisindedir; yani, bu şu anda sunduğumuz, size 

sunduğumuz mahkemelere başvurulanınızda yaptığımız çalışmlann da özeti vardır. Bilmem 

anlatabiliyor muyum; yani, diyoruz ki, aşama aşama bunlan yaptık, aşama aşama bunlar oldu ve 

diyoruz ki, dönemin, o tarihte mahkemeye başvurduğumuz yazıda diyoruz ki, dönemin bakanı 

Sayın Yaşar Topçu ve teknik kadro hakkında da mahkemelere başvuracağız diyoruz. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Yani, siyasîden amacınız o zamaki siyasî 

temsilci, bakanı mı kastediyorsunuz bir tek? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Tabiî, siyasî olarak bakanı kastediyoruz, ayrıca da teknik 

kadroyu kastediyorum. İdarî ve tekniği elinde tutan yöneticileri kastediyoruz. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Şimdi burada deniliyor ki, ". . . ilişkin tüm 

idarî, siyasî ve yargısal denetim araç ve yoUanna başvurma..." 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Evet, başvuracağız diyoruz. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Siyasî başvurma neresi anlayamadım, onu 

sormuştum ben. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Siyasî şu; örneğin siyasî başvurduk, bir, bakanlıklara... 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat)- Yargı ve denetim aracı olarak siyasî 

mekanizma ne düşündünüz? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Şöyle söyleyeyim; Cumhurbaşkanına biz bunu takdim 

ettik, dedik ki; devlet mekanizmasını harekete geçirin dedik; yani, Başbakanlık Yüksek Denetleme 

Kurulunu harekete geçirin dedik, anlatabiliyor muyum? Bu başvurumuz siyasîdir diyoruz; yani, 

siyasî anlamda da kime başvuruyoruz; başbakana başvuruyoruz, cumhurbaşkanına başvuruyoruz, o 

günkü yönetimi meydana getiren başbakan ve başbakan yardımcılanna başvuruyoruz, kime 

başvuruyoruz; Parlamentoya başvuruyoruz. 

BAŞKAN - Sonucunda soruşturma komisyonu kuruluyor, şu anda siyasî denetim sürüyor. 



- 489 -

Tamam, devam edelim, sonucu bitirelim. 

METİN CANSIZ-

Sonuç: 

1996 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Yap İşlet Devret Modeliyle ihaleye 

çıkarılan İzmit Körfez Geçişi Projesinin ihalesine katılmak için 10 ayrı konsorsiyum müracaat etmiş 

olup 6 Konsorsiyuma yeterlilik belgesi verilmiştir. 

6 ayrı Konsorsiyumun yabancı ortaklan uluslararası tahkimin olmayışı nedeniyle ihaleye 

katılmakta tereddüt etmişlerdir. Ancak, Vinsan Konsorsiyum ortağı olan Bouygues Firmasını 

tahkimin olmayışının ihaleye girmeyi engel teşkil etmemesi gerektiğini, Türk yasalanna 

güvendiğini, yasaların getireceği sorumluluğu Vinsan'ın yükleneceği, ihale hazırlık masraflannın 

Vinsan tarafından ödeneceği belirtilerek, ilk ödeme olarak 2 milyar Amerikan Dolannın 

BOUYGUES hesabma gönderilerek (ekte görüleceği üzere) BOUYGUES ikna edilerek VİNSAN-

BOUYGUES Konsorsiyumu ihaleye katılmış ve tek teklif veren grup olmuştur. 

VİNSAN-BOUYGUES Konsorsiyumunun verdiği teklif Karayollan tarafından geçerli 

teklif sayılmış, tek teklif olması nedeniyle YPK'dan ihale görüşmelerine başlayıp, başlamamak 

üzere müsade istemiştir. YPK tek teklif olması nedeniyle ve rekabetin olmayacağı gerekçesiyle 

ihalenin yenilenmesini istemiştir. 

Karayollan Genel Müdürlüğü ihaleyi yenilemiş, VİNSAN-BOUYGUES ihale dosyalanın 

iade etmeden muhafaza ederek 6 Konsorsiyuma yeniden ihale yaparak yeni ihale tarihini 

bildirmiştir. 

İkinci ihale yapılırken ihaleye katılan VİNSAN-BOUYGUES dışındaki Konsorsiyum 

ortaklanndan biri, yapılacak teklifin niteliğini ve uygulanacak sistemi sormuştur. Karayollan Genel 

Müdürlüğü 1 numaralı zeyilnamenin 35 inci maddesinde yapılann köprü ve tünel gibi sabit yapılar 

olacağım bildirmiştir. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Bir açıklık getireyim. 

Burada soran VİNSAN değildir, ikinci ihale devam ederken, müracaat eden firmalardan biri 

Karayollan Genel Müdürlüğüne soruyor, diyor ki; bu asma köprü mü olacak, yoksa asma köprü' 

dışında alternatifler de sunulacak mı? Bunu soran VİNSAN değildir, BOUYGUES değildir, bir 

başka konsorsiyum soruyor. Karayollan da cevap veriyor; asma köprü olur.. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Soran kim? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Vallahi onu bilmiyorum, Karayollannda mevcuttur, 

burada da mevcuttur. Zeyilname çıkıyor, zeyilnameyi Karayolları o soruya karşı o firmaya vermiş. 
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35 inci maddede yazıyor, kim olduğunu, nasıl cevap verdiği Karayollarında vardır; çünkü, 

Karayollarına sormuş o konsorsiyum. 

BAŞKAN - Hayır, kişi değil de, burada soru olarak düzenlenmiş, şöyle ki: " Körfez Geçişi 

sadece köprü mü olacaktır, yüzen köprü, derin tünel, batık tünel gibi seçenekler düşünülebilir mi?" 

Cevap: "Körfez Geçişinde köprü ya da tünel gibi sabit bir yapı düşünülecektir." 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Şimdi burada siz diyorsunuz ki, 

BOUYGUES Firması tahkimin olmayışının ihaleye girmeye engel teşkil etmemesi gerektiğini, Türk 

yasalarına güvendiğini... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Arz edeceğim... 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Tahkimle ilgili düşünceniz?.. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Şimdi bilgi vereceğim, bu bittikten sonra... 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Ama Sayın Başkanım, yani bu yerinde; yani, 

tahkimle ilgili bir şeye açıklama getireyim dediği anda bir saptama yapıp çıkmazsak, o zaman da bir 

mana ifade etmez. 

BAŞKAN - Toplantının başında usul olarak misafirlerimiz bu takdimi yapalım, ondan sonra 

görüşmelere geçelim dedikleri için, süratle bunu bitirelim diye düşünüyorum sanıyorum; çünkü, 

saat 3'e 10 kala başladık, benim tespit ettiğim kadarıyla şu anda 4'ü 10 geçiyor, bir saat 20 dakika 

bu metnin okunması aldı. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Tahkimle ilgili gelişmelerden ne 

bekliyorsunuz, onun notunu da alın o zaman. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Aldım efendim. 

BAŞKAN - Aslında bu konsorsiyumu oluşturan iki firma arasındaki bir muamele, direkt 

olayımızla ilgili değil. Yabancı diyor ki, tahkim yok, ben bu işten nasıl alacağım, yerli ortağı da 

diyor ki, bütün sorumlulukları ben üstleniyorum diyor, onu ikna ediyor. Yani, olay kendi 

içlerindeki bir meseledir. 

Devam edelim. 

METİN CANSIZ - İhale tarihinde VİNSAN-BOUYGUES Konsorsiyumu dahil sadece 3 

Konsorsiyum teklif vermiştir. Teklif veren diğer konsorsiyumlar sadece asma köprü ve 

bağlantılarını içeren teklif sunarlarken VİNSAN-BOUYGUES Konsorsiyumu ihale koşullarına 

uyarak, Körfez Geçişi ve Bağlantı Yollarından başka Orhangazi'ye kadar 30 km. otoyola da teklif 

vermiştir. Sistem olarak dünyanın her tarafında uygulanan özellikle de deprem bölgelerinde 

uygulanan Tüp Geçit ile Eğik Askılı Köprü önermiştir. 
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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 sahibi ile görüşmelere başlanması... " 

Bu açık hükme göre Karayolları Genel Müdürlüğü ihale komisyonunun yapması gereken en 

ucuz ve en kısa süreyi teklif eden istekliyle yani VİNSAN-BOUYGUES Konsorsiyumla görüşmesi 

gerekirken ihale şartnamesinin Anayasası niteliğindeki bu hükmünü ihlal ederek, mali idari ve 

teknik olarak geçerli olmayan sübjektif gerekçelerle VİNSAN-BOUYGUES Konsorsiyumunun 

devlet ve halkın çıkarlarını gözeterek 7 yıl gibi kısa süreyi ve 2 milyar Amerikan Doları, bugünkü 

parayla bir 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 Danıştay'a 

sunmuştur. 

Danıştay 1. Mahkemesi'nin ek isteklere dayalı ENKA - AJTC Konsorsiyumunun taleplerini 

makul görmediği alınan bilgiler içerisindedir. Özü ve esası Danıştay 1. Mahkemesi'nden sorularak 

gerekli bilgi alınabilir. 

Bu süreçte ve İdarenin bu yanlış icraatı nedeniyle VİNSAN yürütmeyi durdurma talebiyle 

Ankara 10. İdare Mahkemesine başvurmuştur. 

Ankara 10. İdare Mahkemesi İdarenin savunmasına paralel olarak, görüşmelerin bir ön 

çalışma olduğu, "nihai karar verilmedi" gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermemiş ve 

davayı reddetmiştir. VİNSAN bir üst mahkeme olan Bölge Mahkemesine başvurmuş, Bölge 

Mahkemesi 10. İdare Mahkemesinin kararını uygun bularak VtNSAN'ın talebini reddetmiştir. 

VİNSAN Ankara 10. İdare Mahkemesinin kararını Danıştay'a başvurarak temyiz hakkını 

kullanmıştır. Danıştay 10. Mahkeme'si yürütmeyi durdurma ile ilgili alt mahkeme kararlarını uygun 

bulmuş, davanın esastan görülmesi ile 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 -
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AJTC Konsorsiyumu sözleşmenin tamamlanması halinde Damştayın vereceği kararın kısa sürede 

sonuçlanacağım görmekteyiz) 

Karayolları Genel Müdürlüğünün ENKA - AJTC Konsorsiyumunun birinci kabul etmesi ve 

görüşmelere başlaması üç Konsorsiyumdan Vinsan - Bouygues ve Doğuş - Campenon Bernard 

Konsorsiyumuda mahkemeye başvurmuş ancak her nedense daha sonra mahkemeden 

vazgeçmişlerdir. 

İhaleye katılmış her üç konsorsiyumun sundukları sistemlerin dünyaca kabul gördüğünü, 

özellikle deprem bölgeleri dahil dünyanın birçok yerinde uygulandığım ve her üç konsorsiyumun 

benzeri ve daha büyük projeieri gerçekleştiren malî, idarî ve teknik açıdan saygın uluslararası 

şirketler olduğunu belirtmek isteriz. 

Sıralamaya onay veren Bakan Sayın Cevat Ayhan Meclisteki bir gensoru dolayısıyla yaptığı 

konuşmada "ben bu onayı verirken sıralamanın önemi yok her üç grupla müzakere yapacağız 

demişlerdi; ben bu niyetle onay verdim" demiştir. 

Sekiz bakan ve değişik hükümetlerin görev aldığı 1996 yılında başlayıp 2000 yılında henüz 

sonuçlanmayan 2 milyar Amerikan Dolan yani bir katrilyon TL.nin üstündeki farka rağmen 

sonuçlanmayan, uluslararası arenada ülkenin itibarını zedeleyen, uluslararası firmaların güvenini 

sarsan, haksızhğı ortada olan, mahkemeleri süren İzmit Körfez Geçişi ihalesini kamuoyunu 

bilgilendirerek ve yönetimlerin dikkatini çekmek için, VİNSAN haksızlığı önlemek amacıyla 

benzeri az raslanan mücadele verirken diğer taraftan mahkemeler devam etmektedir 

Yedi ayn 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 Geçişi ihalesinde bize yapılan haksızlık ve haklılığımızı iddia ettik. 

VİNSAN yanlış bilgilendirmeler ve yanlış yönlendirmeler sonucu yapılan haksızlığın 

giderilmesi, ülkenin en büyük projelerinden biri olan projeyi içeren ihalenin sonuçlanması, hHalk ve 

devletin uğradığı 1 katrilyon 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. 

İlgili Bakanlık ihaleye katılmış olan her üç Konsorsiyum medya huzurunda kamuya açık 

olarak, her üç konsorsiyumun katılımıyla teknik, malî ve idarî açılardan değerlendirerek 2 milyar 

Amerikan Dolan bugünkü değerle 1 katrilyonun üzerindeki farkı gözeterek ihaleyi 
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sonuçlandırmasını, ihale sürecinde görev alan her yönetim, her bakan, kamu, halkımız ve ülkemiz 

açısından faydalı buluyoruz. 

Uzun bir sunuş nedeniyle kıymetli vaktinizi aldığımız için özür dileriz, İzmit Körfez Geçişi 

İhalesine gösterdiğiniz ilgi ve hassasiyete teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ali Haydar VEZİROĞLU 

Vinsan A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı 

BAŞKAN - Sizlere çok teşekkür ediyoruz. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Sayın Başkanım, izin verirseniz 8 maddeye de bir cevap 

vereyim, ondan sonra sorular vardı, ondan sonra tüm sorularınıza açık olalım. 

BAŞKAN- Bu 8 madde dediğiniz, kendi sorduklarınıza siz mi açıklık getireceksiniz? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Değil Sayın Başkanım, biraz evvel sayın milletvekilim, 

konuyla ilgili nasıl garanti verir dedi. Orada garanti veriliyor; çünkü, ortak olmadan da devlet 

veriyor, proje vardır ki, örneğin İstanbul-Ankara arasındaki demiryolu için Japonlar devlet katkısı 

şu kadar olursa biz bu projeyi yaparız dediler.Bir bu oluyor. İkincisi de, ihalelerde böyle bir istek 

firmalar tarafından rahatlıkla oluyor, böyle bir garanti. 

BAŞKAN - Şimdi şöyle yapalım; mutlaka onlar da çok önemli de, uzun bir sunuş oldu, 

vaktimiz de daralıyor. Şimdi bu sunuş üzerine arkadaşlarımız varsa sorulanm yöneltsinler, daha 

sonra devam edelim. 

Bu sunuş ve olayın geneliyle ilgili arkadaşlardan soru yöneltecek olan var mı? 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Veziroğlu, bu İzmit Körfez Geçişi fikri ilk defa kimden 

ve nasıl çıktı; yani, böyle bir fikir, böyle bir proje teklifi sizin tarafınızdan bakanlığa mı götürüldü, 

yoksa bir dost meclisinde siz mi götürdünüz sayın bakanlara veya bakanlık böyle bir ihtiyacı hissetti 

de ihaleye mi çıktı? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Net cevap vereyim sayın milletvekilim, böyle bir önerinin, 

biz dahil hiçbir firmadan gittiğine inanmıyorum. Bu, Bayındırlık Bakanlığının, Karayollannın kendi 

tasarrufudur ve dolayısıyla bu çalışmalan yapan kendileridir, ihaleye çıkan kendileridir. Biz sadece 

ihaleye çıkmak için müracaat etmişiz. 

GAFFAR YAKIN (Afyon)- Peki, sizin Vinsan Şirketi olarak 1992-1995 yıllarında 

Bayındırlık Bakanlığına yaptığınız işler oldu mu? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Hayır, Bayındırlık Bakanlığına direkt hiçbir iş yapmadık 

bugüne kadar. Karayollan dahil, Bayındırlık Bakanlığı ve Karayollan dahil. 



- 4 9 4 -

GAFFAR YAKIN (Afyon) -Sizin o zamanki SHP yöneticileri ve SHP'li bakanlarla 

herhangi bir ilişiğiniz, siyaseten veya dostluk ilişkisi, birtakım siyasal ilişkileriniz oldu mu? 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Şöyle söyleyeyim; sizlerle ne kadar yakınsam, onlarla o 

kadar yakınım. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Ben sizi ilk defa burada görüyorum. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Ama ben de sizi televizyonlarda izliyorum. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Yani, o günkü, ben şunu söylemek istiyorum, burada Sayın 

Bakan geldi, Erman Şahin, "dedi ki, ben bu dosyayı kucağımda buldum ve bana bakanlık teklifi 

yapılırken, Bayındırlık Bakanlığındaki birtakım dosyaları temizleme ve yönlendirme şartıyla 

bakanlığa getirildiğimi anladım ve üç aylık zaman zarfındaki bakanlığımdan istifa ettirilmek 

zorunda kalışım Bayındırlık Bakanlığındaki işleri benden istenildiği tarzda yapmadığım tarzdaydı. 

Ben net ve açık soruyorum; yani, o günkü sayın bakanlarla veya SHP üst yöneticileriyle 

r.izin bir noktada, biz böyle bir projeyi yapalım tarzı, onlarla sizin aranızda bir anlaşma oldu mu? 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Cevabı geniş vereceğim efendim. 

1- Sayın Cumhurbaşkanım dahil defalarca ziyaret ettim. 

2- Sayın Mesut Yılmaz'la görüşmem olmuştur, konu bu değildir. 

3- Sayın Ecevit'le evinde iki saat görüşmem olmuştur, konu bu değildir. 

4- Sayın Tansu Çillerle görüşmem olmuştur defalarca, makamında. 

5- Sayın Bahçeli'yle defalarca telefon görüşmem olmuştur. 

Bunun dışında bu proje-bir defa Erman Şahin kucağında bulmuşsa, bir Erman Şalıin'in 

sorunudur, iki, hükümetlerin sorunudur. Erman Şahin zamanında bu proje ihaleye çıkarılmıştır ve 

çıkarıldığı zaman da bir yanlış yok projede ve böyle bir projenin olması, böyle bir projenin 

yapılması Türkiye'de bir firma, Vinsan dahil, eğer gidip bir yönetime baskıda bulunuyorsa, öneri 

götürüyorsa, böyle bir organize yapıyorsa, o hükümetlerin sorunudur, Parlamentonun sorunudur, 

demokrasinin sorunudur, benim değildir; ama, ben böyle bir girişimde hiçbir zaman, hiçbir koşulda, 

hiçbir şartta ve hiçbir platformda bulunmadım. Net söylüyorum Sayın Milletvekilim. 

GAFFAR YAKIN (Afyon)- Şimdi burada diğer bir sorun şu: Bütün iddialarınızı 

dayandırdığınız mesned, Erman Şahin'in 20.6.1995 tarihinde en kısa zamanda teklifi veren bir 

firmaya vermesi, görüşmelere onunla başlanması, böyle bir temelde yola çıkılıyor. Bu, netice 

itibariyle bir bakan onayından başka bir şey değildir; yani, bir ihale kanunu değildir. Bu kriterler bir 

bakan onayıyla ortaya konulmuştur. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Buna cevap vereyim önce. 

1-Bakan yasalar çerçevesinde, yönetimin bir parçası icra organıdır. 
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2- Attığı her imza önemlidir. 

3- Bu ihale o bakanın, o genel müdürlüğün sunduğu öneridir, bakanın verdiği onaya göre 

yapılmıştır. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Veziroğlu, bir kanun kanunla, yönetmelik yönetmelikle 

değiştirilir, anayasa bir anayasa maddesiyle değiştirilir, bir bakan oluru da bir bakan oluruyla 

değiştirilir. Şimdi o noktaya geleceğim. Sizin bütün iddianızı dayandırdığınız, 20.6.1995 tarihli 

Erman Şahin Beyin ihaleyle ilgili vermiş olduğu bir bakan olurudur. 

Şimdi bizim bu soruşturma komisyonumuz, yanlış bilmiyorsam Yaşar Topçu Beyle ilgilidir. 

Bu onay, Erman Şahin Beyin yermiş olduğu onay 30.4.1997 yılında başka bir iktidarın bakanıyla 

değiştirilmiştir ve o değiştirilen onay doğrultusunda bütün prosedürleri bakanlığın bürokratları 

devam ettirmişlerdir. O zaman Yaşar Topçu Beyin de bakan olduğu dönemde, kendisinden önceki 

bakan tarafından başlatılan görüşmeleri takip ettirmekten ve sonuçlandırmaktan başka bir iş 

yapmamış oluyor; yani, direkt olarak bu oluur değiştiren Yaşar Topçu değildir, soruşturmamızın 

konusu olan ve bir bakan olurunu da bir başka bakan değiştirebilir. 

İkincisi, Yap İşlet Devret mevzuatıyla ilgili bizde geçerli bir mevzuat olmadığından, daha 

yeni yeni kanunları ve mevzuat sistemleri oluşturulmaya çalıştığından, o günkü, 30.4.1997 

tarihinde Refahyol hükümetinin bakanı da buradaki konuşmasında, evet, ben tek bir kritere bakarak 

değerlendirme değil, sadece zamanı değil, geçiş ücretleriyle, maliyetleriyle tüm faktörlerin bir arada 

alınarak değerlendirilmesini istedim bürokratlarımdan ve onlar da o doğrultuda çalışma yaptılar 

dedi. 

O zaman, bizim burada Erman Şahin Beyin yermiş olduğu olura dayandırılan bir iddialar 

demetimiz, yolsuzluk iddiaları demetimiz ve bir dava meselemiz var.Halbuki, bu meselenin 

başlangıcı Yaşar Topçu Beyle ilgili değildir, daha önceki bir dönemdir ve Yaşar Topçu zamanında 

da o sistem, yani o işleyiş devam ettirilmiştir. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU-Şöyle yapalım, siz de not alın, ben de cevap vereyim. Aksi 

takdirde burada bir kısmı cevapsız kalacak. 

Sayın milletvekilim, bakanın yazdığı tabiî ki Kur'an-Kerim değildir, tabiî ki değiştirilir, yasa 

da değiştirilir; ama, nasıl değiştirilir; ihaleye çıktıktan sonra, o ilk olura göre ihale yapılmıştır, o ilk 

ihaleye göre, o olura göre teklifler verilmiştir, arada değiştiremezsiniz, bu mümkün değildir; bu bir. 

İki, ikinci ihale yapıldığı zaman, yani, birinci ihale Erman Şahin'in dönemidir ve o olurla 

çıkmıştır. İkinci ihale yapıldığı zaman, o arada zannedersem Sayın Keçecilerdir bakan, bilmiyorum 

veya Yaşar Topçu'dur veya bir başkasıdır. Eğer ikinci ihaleye çıkıldığında bakan ihale şartnamesini 

değiştirmiş olsaydı ikinci ihaleye çıkmadan önce o geçerliydi; çünkü, bir evvelki bakanın kararını 
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ortadan kaldıran kimdir; yine bir bakandır; kimdir; yeni icranın başında bulunan bakandır; ama, 

hangi şartla yapacaktır; iki ihalenin arasında yapacaktır. Birinci ihalede de bu geçerlidir; ama, ikinci 

ihalede ben bu şartlarda değil, bu şartlarda çıkıyorum dediği zaman, benim söyleyeceğim bir şey 

yoktu; hiçbir firmanın söyleyeceği bir durum yok. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Yaşar Topçu ile sizin devam ettiregeldiğiniz ve bu 

soruşturmanın temelini oluşturan iddialar Yaşar Topçu döneminde karar verilmiş. Yaşar Topçu'nun 

imzasıyla yapılmış bir işlem değil. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Yaşar Topçu'dan önce Sayın Cevat Ayhan'dır. Cevat 

Ayhan, Yaşar Topçu zamanında da, Sayın Cevat Ayhan -"sayın" kelimesini çok kullanmazsam, 

kusura bakmayın, ben toptan bir "sayın" diyeyim geçeyim- her iki bakanın döneminde Karayolları 

kadrosu aynı kadrodur ve inanıyoruz ki, Karayolları kadrosu başlangıçta her iki bakanı yanlış 

yönlendirdi. Yani, Sayın Cevat Ayhan'a Karayolları yetkilileri, onu Sayın Cevat Ayhan'dan sorun 

ama, ben böyle düşünüyorum, Sayın Cevat Ayhan'a şunu söylediler, dediler ki, efendim, çünkü 

Vinsan müracaatta bulundu, dedi ki, verdiğin fiyat itibariyle, artı, verdiğin yıl itibariyle şu kadar yıl 

farkın vardır; birinci sırada niye ben değilim de, başka bir firmadır diye müracaatta bulundu noter 

kanalıyla. 5 milyon dolar da ek teminat mektubu verdik. Bakan, zannedersem diyorum, bunu Sayın 

Bakandan sorun, diyor ki, bak Vinsan bakan olurunun 8 inci maddesi bunu emrediyor; siz buna 

niye uymuyorsunuz? Karayolları yetkilileri bakana şunu söylemiş olacaklar ki, efendim, bu önemli 

değildir, zaten biz sırayla hepsiyle görüşeceğiz, Sayın Bakan da buradaki konuşmasında mali, idari, 

teknik, her boyutuyla bakanım değerlendiririm, ayrıca, benim yetkililerim bana şu bilgiyi verdiler; 

biz her üç konsorsiyumla görüşeceğiz dediler. Bu çok önemli bir olaydır. Bakan da buna 

Parlamento kürsüsünde söyledi, zabıtlarda vardır; bunun filmi de bizdedir efendim. 323 saatlik de 

bizde film vardır. Yani, burada konuşuyorsak, her şeyi belge ve net bilgiye dayandırıyoruz. Yani, 

şunu söylemek istiyorum: Yaşar Topçu şunu yapabilirdi; müracaatı biz Sayın Cevat Ayhan'a 

yapmışız; tabii ki, Karayolları Genel Müdürlüğü dosyayı getirip, Yaşar Topçu'nun önüne koyması 

lazımdı. Yaşar Topçu, önce bir hukukçudur; bakıp, evet, burada ihlal etmişsiniz, bu yasa böyle 

çıkmıştır, bu ihale buna bağlıdır. Bunu ihlal ettiğiniz zaman, şuna benzer, saatini zembereğini 

kaldırdığınız zaman, boşalır. Bunun zembereği, mihenk taşı bu madde olduğu için üzerinde 

duruyoruz, buna sığınmıyoruz. Çünkü, ihale buna göre yapılmıştır. Niçin buna göre yapılmıştır. 

1- İhaleye çıkılmıştır. 

2-Yeterlik verirken, belli kriterler tespit edilmiştir. 

3- O kriterlere göre yeterlik belgesi verilmiştir. 

4-Yeterlik belgesi alan firmalar işte bu zembereğe göre hesabını yaparlar. 
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Nedir kriter: Kriter şudur; en az yıl çalıştırıp, devlete teslim etmelidir. En az fiyatı teklif 

edendir diyor. Kriter budur. Bunun için bunun üzerinde duruyoruz. Dikkat ediyorsanız sayın 

milletvekilim, 25 sayfa, 30 sayfalık bir yazıda, üç defa, dört defa geçiyor; budur çünkü. Bunu 

çektiğiniz zaman bir şey kalmıyor. Yani, ben bir diğer komisyonda da söyledim, dedim ki, 

mikrofonlar hepimizin önünde, hepimiz konuşuyoruz, mikrofonlar bir fişle elektriğe bağlıdır, fişi 

çektiğiniz zaman bütün mikrofonlar boşta kalır. İşte, bunun zembereği budur, mihenk taşı budur. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - İkinci bir husus; yani, davanın püf noktası, şimdi, başlangıçta 

çıkarken sadece bir geçişle çıkılmış; yani, buradan karşı tarafa geçelim; ama, bu tüple olur, ama 

efendim, köprüyle olur, başka şeyle. Ama, değerlendirme safhasına başladığında Karayolları 

bürokratlarının teknik öncelik olarak, köprüye yöneldikleri ve Türkiye'de tüpgeçit denemesi 

olmadığından dolayı, tüpgeçit hakkındaki bilgilendirme, tecrübe olmadığından dolayı, sizin 

teklifinizi en arkaya ittiklerini intiba olarak edinmiş bulunuyorum. Ama, sizin teklifinizi en arkaya 

bırakmalarının sebebi de böyle bir sistem Türkiye'de denenmemiştir; Tükiye'de birtakım engeller 

vardır diye teknik olarak sizin teklifinize Karayollarının teknik adamları soğuk baktıkları için en 

arkaya bırakmışlar ve bir başka teklifi daha önce yapılmış bildikleri bir sistemin teklifine öncelik 

verdikleri ve ihale komisyonunun böyle bir kanaat ortaya koyduğunu görüyorum. Böyle bir teknik 

komisyonun kararına da hiçbir bakan kalkıp da ihale komisyonunu yönlendirme noktasına gidemez, 

giderse, suç işlemiş olur. Bunların teknik komisyonun verdiği bu manadaki bir kanaate diğer 

bakanların katıldıklarını görüyorum. Bu konudaki görüşünüz nedir? 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Çok teşekkür ederim, somlarınız çok yerinde. Sayın 

milletvekilim, doğru, ilk ihaleye çıktığında Karayolları, net olarak bir dosya hazırlamamış, ihale 

dosyası ortada yok, artı, tarif yok. Çok özür dilerim; 1982 yılında Suudi Arabistan'da 500 yataklı 

bir hastane ihalesine girdim; projesi yoktu. Ortada ne tatbikat projesi var ne mimari var ne taslak 

var; ama, bir tarif var. Tarif şu: Bina üçkat olacak; 500 yataklı hastane olacak, 500 bin metrekare 

üzerine kurulacak, önünde helikopteri olacak, ikinci katta doğu tarafına bakan şu kadar metrekare 

salonda Fransa'da şu ressamın şu ebatta resmi asılacak. Tarif bu; dışına çıkman mümkün değil; o 

ihaleye biz Amerikan Credik firmasıyla girdik; hiç kimse de demedi, yahu şartname yok, proje yok, 

taslak yok diyemedi. Burada bir defa bu gerçeği kabul etmek lazım ki, ihaleye çıkışta tarifler doğru 

yapılmamış, şartnameler doğru yapılmamış, şartnameler uygun değildir ve bununl birlikte ne olmuş 

sayın milletvekilim: Konsorsiyum, tekrar ediyorum, Vinsan ve Bouygue değildir, Karayollarında 

mevcuttur, yeterlik almış konsorsiyumlardan biri soruyor diyor ki, çünkü o da bunu görüyor, asma 

köprü demiyor ama, adam bunu hissediyor diyor ki, yahu kardeşim, siz asma köprü mü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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yapacaksınız, buna açıklık getirin; yoksa asma köprü dışında da tesis olacak mı diyor; ona 

zeyilnamenin 35 inci maddesiyle cevap veriyor, asma köprü, bunun yanında işte... 

Bir başka şeyi açıklayayım, bu ortağı olduğumuz firma esas itibariyle bu biraz 

kompleksimize dayalıdır; yani, insanımızın bu yabancılara karşı duyduğu bir komplekse dayalıdır. 

Çünkü, biz hep yabancı firmaları methederiz. Biri devdir, biri canavardır, bir dinozordur diyoruz; 

bu, kompleksten kaynaklanıyor. Hiçbiri fazla büyük değildir; eğer, o kadar büyükse, tenezzül edip, 

gelip, Türkiye'de ihaleye girmesinler. Ama, bunu firmalar, taraflar büyütüyor, Karayolları 

büyütüyor, biz büyütüyoruz, ENKA büyütüyor... Fakat, biz başında da belirttik gerçekten bu üç 

konsorsiyum da dünyada sayılı firmalardır ve size Bouygue'ı örnek vereyim. Şurada hemen bir 

asma köprü yapmıştır; eğik askılı köprüde Normandiya'da kendi rekorunu kendisi kırmıştır. Yaptığı 

tüp tüneller dışında Hong-Kong'ta Tusunman Köprüsü, asma köprü olarak yapılmış. Bu asma 

köprü Hong-Kong'ta yapılırken, ada içerisinde, deniz içerisinde yapılan bir hava alanını da 

bağlamıştır, asma köprüyle yapmıştır. Kim yapmıştır; Bouygue yapmıştır. Buna benzer daha çok; 

zamanınızı almak istemiorum; verdiğim listelerde var. 

Şunu söylemek istiyorum: Eğer, burada asma köprü daha geçerli olsaydı, daha iyi olsaydı, 

daha uygun olsaydı, dizaynını yapan Bouygue, inşaatını yapan Bouygue ve dünyanın en önemli 

asma köprüsünü gerçekleştiren Bouygue, burada da bu teklifi verirdi. İki nedenle vermedik; bir, 

asma köprü, daha pahalıdır. Üçü de ileri teknolojidir; fakat, asma köprü daha hantal, daha pahalı 

düşmektedir. Bu, yap işlet devret projelerinde son teknolojiye, uygun teknolojiye, uygun süre ve 

uygun fiyata bakılır. Bouygue bunu düşündü. 

İkincisi, özellikle vurguluyorum, köprünün yapıldığı zeminin bir tarafı kayadır, sağlamdır; 

asma köprünün ayağına oraya rahat oturtuyorsunuz; ama, diğer taraf alüvyon ve killidir. Örneğin 

Bouygue bugün bir yazı geçti faksla, dünyada diyor, böyle bir zeminde asma köprünün ayağını 

oturtturmuş bir firma yoktur. Biz bu teklifi verdiğimiz zaman asma köprüden kaçarken oradaki 

ayağı oturtturamayacağımıza inandığımız içindir. Kazanan, nasıl geçirir, onu da göreceğiz diyor. 

Çünkü, asma köprülerde bütün yük karşı ayağa gelir, ortada yoktur; eğik askılı köprüde, kırkayak 

gibi, diziyor, diziyor gidiyor, yük her tarafa geliyor. Bouygue'ın asma köprü vermemesinin nedeni, 

Dilovası tarafı sağlam, Eskihisar tarafı alüvyondur. Oraya asma köprünün ayağını oturtturmak 

mümkün değildir. Nitekim, öldü gitti, Allah rahmet etsin, Celalettin Dursun'a STFA'nın sahibi 

Sezai Türkeş diyor ki, yahu Celalettin, bu ENKA ayağı oraya nasıl oturtturacak, bunlar bilerek mi 

yapıyorlar, bilmeyerek mi yapıyorlar, yoksa sonradan sistemi mi değiştirecekler diyor. Celalettin 

Dursun buradadır, çağırırız, yeminde de bulunur, size doğru söyler. 
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Bu sadece bir havadistir; dedikodu değildir, bir bilgidir; bu bilgiyi size sunuyorum. 

Bouygue, iki nedenle asma köprüyü vermedi; biraz evvel söylediğim gibi bu kadar büyük, dünyanın 

en önemli asma köprüsünü yapmış, havaalanlarını birbirine bağlamış deniz içerisinde 

yapan,dizaynını ve statiğini yapan Bouygue'tır; ama, burada asma köprü teklif etmedi. Bouygue, o 

ayağın oraya oturamayacağından, iki, daha hantal, daha pahalı olacağından, ama, Türkiye'de sadece 

şu anda asma köprü görüldüğü için konuşuluyor. Dünya şu anda gerçekten bunu samimi olarak 

söylüyorum, liste oradadır; yüzlerce, iki yüzlerce bahsediyorum, dünya şu anda eğik askılı köprü ve 

tüpe gidiyor. Niçin; dizayn daha güzel, maliyet daha düşüktüdür. Bu nedenle, Bouygue, bu teklifi 

vermedi; biz de olara tabi idik. Yani, bu teknolojiyi buraya uygulayamayız dediler, şu nedenle. 

Bizim asma köprü teklifi vermememizin nedeni budur ve konsorsiyumun biri Karayollarında bu 

soruyu sorup, bu cevabı alınca, Bouygue otomatikman iki alternatife geçti. Bir, tüp dedi; iki, eğik 

askılı köprüdür. 

Cevap verebildim mi efendim acaba? 

BAŞKAN - Bu son derece önemliydi; ben bilgilenmiş oldum. Bu detayları açıkçası 

bilmiyordum. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Buradadır efendim; bu belgeleri de biz Bouygue'tan 

getirdik. Ayrıca, özür dilerim, Bouygue ile ilgili sorularınız olduğu zaman, şunu lütfen dağıtın, bir 

soru Bouygue'tan sorarsanız, Ortadoğu, Kafkaslar, Avrupa ve Afrika'dan sorumlu Bouygue'ın bu 

projede sorumlu kişisi, bu kişidir. Bundan sormak isterseniz, telefonu, faksı oradadır; onu da size 

dağıtıyorum. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Karayollan bürokratlarıyla siz yüz yüze geldiniz; Karayollan 

bürokratlannın teknik seviyeleri, bunlann kararlarında etkili oldu. Bu ihalede şu veya bu tercihin 

yapılmasında, teknik olarak Karayollan bürokratlannın telkinleri etkili oldu ve onlar Vinsan'Ia 

görüşmek yerine, başka bir teklifle görüştüler. Siz Karayollan bürokratlarının teknik düzeylerini, 

bilgilerini ve Vinsan'Ia görüşmeme sebeplerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Sayın milletvekilim, Karayolları eski genel müdürü 

inanıyorum ki, size geldi, bilgi verdi; bülbül gibi konuştu, Yaman Bey. Yeni genel müdür de 

muhakkak geldi, bilgi verdi; o da kanarya gibi konuştu. Niye sormuyorsunuz; sizin bu dosyayı 

hazırlayacak kabiliyetiniz yok mu? Siz bu dosyayı netleştirecek teknik terimleri kullanacak, şartlara 

bağlayacak yeteneğiniz yok mu? Ve dolayısıyla böyle boşlukta niye bir dosya yarattınız, firmaları 

birbirine düşürdünüz? Dolayısıyla, Türkiye'nin gündemini niye burayak çektiniz? Bu soru onların. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Yani, bizim onlara ne sorup sormadığımızı?.. 
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ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Hayır, adres onlardır; ben değilim diyorum. Bunun adresi 

onlar. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Bütün bu kargaşanın oluşmasında bir yığın soruşturmalar, 

mahkemeler... 

1- Yap-işlet-devret sisteminde net bir yöntem olmadığı, bürokratik yöntemlerin oluşmadığı, 

2- Bu tünel geçişle ilgili yeterli teknik bilginin olmamasının, daha önce bu işin denenmemiş 

olmasının payı sizce ne kadardır? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Sayın milletvekilim, bütün samimiyetimle söylüyorum; 

ben bunu sadece beceriksizliğe bağlıyorum; başka bir şey değildir. Bu, orada bulunan insanlar, 

bunu değerlendirecek, bilecek, anlayacak, kavrayacak, hem kendi kapasiteleri yetiyor, hem de 

kapasiteleri yetmemesi halinde, başvuracağı uluslararası firmalar vardır, gruplar vardır; bunu ben, 

başlangıcı beceriksizlik olarak kabul ediyorum. Başlangıcın devamını hissi kabul ediyorum, taraf 

olma kabul ediyorum, zıtlaşma olarak kabul ediyorum ve bu zıtlaşmanın sonunun buraya kadar 

gelişi olarak kabul ediyorum. Teknik bölüm olarak konuşuyorum. Bürokratik anlamda 

söylüyorum. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Zaten, bürokratik kanun, yani 2886 gibi açık bir sistemimizde 

yoktu yap... Peki, bütün bu karışıklıkların içerisinde teknik adamların, ben şu sistemle yapacağım; 

yani, birinci sırada ENKA ile görüşeceğim; sizin teklifınizie üçüncü sıraya atmış olmaları, böyle bir 

tutum içerisine girdikleri ve takip ettikleri, ısrarla diyorsunuz taraf oldu. Sayın Yaşar Topçu'nun 

payı nedir? 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın milletvekilim, size şöyle söyleyeyim: Bir; Sayın Yaşar 

Topçu gelmeden önce, Sayın Cevat Ayhan'a noter kanalıyla hepsim bildirdik; ama, o dönem, kısa 

bir dönemdi. Yani, zannedersem, 20 gündü; açıklamasıyla beraber, hükümetin gitmesi böyle 20 

gün, 1 ay gibi bir süreydi; tam hatırlamıyorum. Biz o cevabı almadan hükümet sallanmaya başladı; 

gidiyor, geliyor; işte biliyorsunuz 28 Şubat mıydı, 28 Şubat şeyleri başlamıştı. Bakan zannederim, 

fırsat bulup, birinci derecede önemli kabul edip, bu işle uğraşacağına, diğer konularla uğraştı. 

Çünkü, hükümet geliyor, gidiyor. Bu durum olmadan, bu kavranmadan, anlamadan, bize 

bildirmeden hükümet gitti. Biz ondan sonra Yaşar Topçu'yu uyardık. Yaşar Topçu'yu noter 

kanalıyla, resmi yazıyla, teminat mektubunu hatırlatarak, medya kanalıyla uyardık, basın kanalıyla, 

ilanla, karşılıklı atışmalarla uyardık ve burada biz artık diğer bakanlar, hata veya sevap, yanlış ne 

yapmışsa, son gelen bakan bizim muhatabımız oldu. Çünkü, burada 12-15 komisyon üyesi 

oturuyor; komisyon üyeleri, burada masanın başında birlikte tartışıyor, birlikte görüşüyor, 

oylamaya gidiyor, tartışmaları ortaya koyuyor; ama, bir bakanlık öyle değildir. Bir bakan gitmiş, iki 
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gitmiş, üç gitmiş, dört gitmiş, beşinci bakan gelmiş, yanlışı görmüş, düzeltmesi gerekiyordu ve 

nitekim, sayın milletvekilim, sekiz bakan zannederim, sekiz bakan değişmiş, sekiz hükümet 

değişmiş, halen İzmit Körfez Geçişi tartışılıyor. Bir şey daha ilave edeyim; burada MHP'li 

arkadaşlar da vardır; ben o tarihte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanına da gönderdim 

dosyayı. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili zannederim Sayın Somuncuoğlu'ydu, Somuncuoğlu, 

Parlamentoda açıklama yaptı; dedi ki, biz bu projeyle ilgileniyoruz; bu proje önemlidir; burada 

şaibe vardır; bu nedenle de biz bununla ilgileneceğiz; bunun yakasını bırakmayacağız. 

Şunu söylemek istiyorum: Niye Sayın Somuncuoğlu'nu söyledim; efendim, birinci bakan 

Erman Şahin'den öncedir, ikinci bakan Erman Şahin'dir diyelim, üçüncü bakan Sayın Keçeciler, 

dördüncü bakan ne Uslu, beşinci bakan Cevat Bey, altıncı bakan Keçeciler, sırayı karıştırabilirim, 

yedinci bakan Cevat Bey, sekizinci bakan Yaşar Bey, dokuzuncu bakan şu anda Koray Beydir. 

Devletin sürekliliği varsa, devletin hatayı düzeltme mecburiyeti de vardır. Bir bakan hata 

yapmıştır. Birinci yönetim yapmışsa, ikinci yönetimin düzeltmesi lazım. Devletin sürekliliği o 

anlamda varsa, hatanın sürekliliğini kesmek de ilgililerin görevidir. 

GAFFAR YAKIN-(Afyon) - Peki son olarak şeyim şu: Bütün bu süreçte sayın bakanların, 

hangisi olursa olsun, bu işte maddi bir çıkar sağladıkları, kendilerine, partilerine veya yandaşlarına, 

bu noktada elinizde somut kanıt, herhangi bir şeyiniz var mı? 

BAŞKAN - Böyle bir soru, biraz şey... Buna cevap vermeyin. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Ben buna rağmen cevap vereyim. 

BAŞKAN - Hayır, buna cevap vermeyin. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Türkiye dedikodu ülkesidir; her şeyin altında bir şey 

aranır; ama, bütün samimiyetimle söylüyorum; ben bu projeyle ilgili hiçbir bakanı ziyaret etmedim. 

Erman Şahin'den tutun buraya gelin; kimseyi ziyaret etmedim. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sizin bir şüpheniz başkalarıyla ilgili dedim; yanlış anlaşıldı. 

BAŞKAN - Bizi doğru bir adrese götürmez böyle bir soru; yoruma bağlı olur. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Hayır, Sayın Başkanım, ben cevabı seviyeli veririm; netice 

itibariyle sorumlu veririm; hem seviyeli, hem sorumlu veririm. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Veziroğlu, bu verilmiş olan soruşturma önergesinde 

sayın bakan veya o günün başbakanı bir çıkar temin etmekle itham edilmiyor; görevi kötüye 

kullanmakla itham ediliyor, Onun için bu soruya sizin cevap verme gibi bir zorunluluğunuz yok. 

Değerli arkadaşım, tabii ki, başka bir niyetle sormadı; belki... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Şöyle toparlayayım... 

BAŞKAN - Başlangıçta SHP ile ilgili ilişkilerinizi bir anlamda sorgulamıştı. 
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ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Sayın Başkanım, inanın, sekiz bakan da sağdır; ben bu 

projeyle ilgili hiçbir bakanın kapısını çalmadım; bu bir. 

İki; inanın, Karayolları eski genel müdürünü ilk defa, ben geçenlerde Mesut Beyin 

komisyonunda beklerken gördüm; orada beni tanıştırdılar ve hatta dedi ki, ben bilmem nereye 

müşavirlik yapıyorum. Yahu dedim, gel bizde müşavirlik yap; haklı olduğumuz bir projeyi bize 

kaybettirmekte çok başanlı oldunuz... 

BAŞKAN - Nereye yapıyormuş hatırladınız mı? 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Garanti Kozaya; Koç'un firmasıdır Sayın Başkanım. 

"Müşavirlik yapıyorum" deyince, dedim "bize yap; haklı olduğumuz bir projeyi bize 

kaybettirmek için çok çalıştığına göre, kazandırmakta çok yararlı olursun" diye böyle bir şaka 

yaptım; ilk defa karşılaşıyorum. 

Şunu söylemek istiyorum, bütün samimiyetimle söylüyorum: Paraya dayalı, Ahmet bunu 

aldı, Mehmet bunu aldı, o şu rüşveti aldı... İnanın, dedikodular da beni hiç ilgilendirmiyor; ama, 

somut olarak ne gözlerim gördü, ne kulaklarım duydu. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOĞLU (Tokat) - Ama,dedikodudan da bahsediyorsunuz? 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Dedikodunun sorumlusu ben değilim. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOĞLU (Tokat) - Yani, ekonomik olarak bir rantı söylemek 

hakikaten hoş olmayabilir de, bütün bu söylediklerinizden ve uzun 25 sayfalık sunuşunuzda sık sık 

tekrarlamaya çalıştığınızı tespit ettiğim bir siyasi saplamalarınız var mütemadiyen. Biraz evvel 

birisini sormuştum; o siyasi kanaatlerin. Cevap vereceğinizi söylediniz. Yine, bu sunuşunuzun 

sonunda bağlarken, diyorsunuz ki, takriben bugünkü rakamlarla 1,2 katrilyon liraya tekabül eden 

bir zarardan bahsediliyor. Bu, az bir zarar değil; çünkü, devletimizin 2000 yılı içerisindeki bütün 

vergi gelirleri 22 katrilyon lira düşünürsek, çok büyük bir zarar. Dolayısıyla, hepimiz de bunun 

şuuruyla bu olayı sorgulamaya çalışıyoruz. Bütün bu sorgulamaları yaparken, teknik ve hukuki 

şeyleri tabii öğrenmek istiyoruz. Artı, bazı müphemiyet olan, şüphe olan şeyleri de sorma hakkımız 

var. Ekonomik olarak sordu, belki, hep birden müdahale ettik ama, hep bir projenin siyasi malzeme 

yapılıp, birinin diğerine karşı kullanılmamasını ihale sürecinde dönemin Bayındırlık Bakanı Sayın 

Yaşar Topçu'ya resmen başvurarak diye bahsettiğiniz paragraflarınızdan alıntı yapıyorum. Efendim, 

o deminki söylediğim gibi, yine buna ilişkin tüm idari, siyasi ve yargısal denetim araç ve gereçleri 

diyorsunuz. Yani, mütemadiyen bir siyasi kilitlenmenizi de ben burada kendime göre tespit 

ediyorum. Yani, bu siyasi kilitlenmede kim, kime göre nasıl rantlar elde etti düşünüyorsunuz ki, bu 

sunuşunuzda çok sık tekrar etme ihtiyacı hissettiniz? Özür diliyorum, ENKA'yı bu siyasi kayırmada 

nereye koyuyorsunuz? Şeyinizden alıyorum; mütemadiyen ENKA' konsorsiyumunun haksız, 
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mesnetsiz yere kayınldığım ve haksız yere birinci sırada konuşmaya davet edilmesini olayın 

künhünü oluşturduğunu ifade ediyorsunuz ve hep siyasi ve ENKA dediniz; bu yani itiraz etmek için 

değil, açıklık gelsin diye söylüyorum. Nedir burada ENKA ile bu siyasi varyasyonu nasıl bir araya 

getiriyorsunuz merak ediyorum. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Şimdi, hepimiz birbirimize bir soru soralım ve cevap 

verelim: 

1- İhaleye çıkılmış, 

2- Çıkılan şartlar belli, 

3- Müracaat eden konsorsiyumlar belli, 

4- İhaleye katılmayanlar belli, 

5- Katılanlar belli; yeterlik almış. 

Eğer, bir firma yeterli değilse, yeterlik vermezsin; ama, yeterli görmüşsen, tüm haklara 

sahiptir. Yeterlik aldıktan sonra, bir ihale yapılıyor. İhalede kör de görüyor, sağır da duyuyor; 

beyni az çalışan insan da görüyor ki, birinci kabul edilen firmayla üçüncülüğe atılan Vinsan-

Bouygue arasında büyük bir fark vardır; nedir bu fark: Bu fark 7 yıldır; bu fark, 2 milyar dolardır, 

bu fark 1 katrilyondur. Bunu teknik bir kişinin görmemesi mümkün değil. Bunu idari bir kişinin 

görmemesi mümkün değil. Bunu bir yöneticinin veya bir siyasinin görmemesi mümkün değil. Peki, 

bu mümkün olmadığına göre, Vİnsan mahkemeye veriyor; 5 üniversiteden raporlar getiriyor; 

medyada 2 milyar dolan yüklüyor, Türkiye'yi gezdiriyor, haklı olduğunu iddia ediyor ve ayrıca da 

noter kanalıyla 10 soru, 5 öneri gönderiyor, veya 5 sorudur onu hatırlamıyorum şu anda, vardır. 

Bunun da yanında gazetelere ilan veriyor, Sayın Bakanı göreve davet ediyor. 10 soru, 5 öneri... 

Ve, son öneri şudur, diyoruz ki, Sayın Bakan -Yaşar Topçu'ya- ihaleye girmiş bütün firmalar 

kendini haklı kabul ediyorlar; hepsini haklı kabul edin veya Vinsan da dahil haksız kabul edin; ama, 

bu şaibenin kalkması için, bu doğruların ortaya çıkması için bizim iddia ettiğimiz kamu ve devletin, 

halkın zarara uğramaması için şunu öneriyoruz, diyoruz ki, üç konsorsiyuma bir davet gönderin, 

burada var efendim, Karayollannda var efendim, noterde yazılmış var efendim, gazete ilanıyla 

duyurulmuş, var efendim... Diyoruz ki, üç konsorsiyumu çağırın, verdiğiniz teklif ve 

teknolojilerinizi masanın başına getireceğiz. Bir; bütün karan orada vereceğim. Konsorsiyum 

yetkilileri gelecek; bu gelen yetkililerle son tekliflerini alacağım ve orada son tartışmayı yapacağım, 

karar vereceğim, medyanın huzurunda, kamuya açık. Biz buna hazınz diyoruz. Peki, biz bu iddiada 

bulunuyoruz; kimden bulunuyoruz sayın milletvekilim? Sayın Yaşar Topçu'dan bulunuyoruz; 

diyoruz ki, Sayın Bakan, bakın bir sürü mücadele veriliyor, paralar yükleniyor, geziliyor, 

tozuluyor, bağnlıyor, çağnlıyor... Bunlann hepsinin bitim noktası şudur diyoruz: Çağırın şu 
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konsorsiyumu, deyin ki, kamuya açık, medyanın huzurunda tekliflerinizi, son tekliflerinizi verin, 

ben de orada karar vereceğim. Niye verilmiyor? Bunda bir yakınlık yoksa, bunda bir art niyet 

yoksa, bunda bir kayırma yoksa, niçin kaçılıyor, niçin gizleniliyor, niçin bu görülmüyor? Bunu ben 

size soruyorum ve Yaşar Beye sormanız gereken somdur... Ben de bu anlamda diyorum ki, benim 

için ENKA değil de sayın milletvekilim, haksız olarak ENKA'nın yerine Tekfen konulsaydı, ona biz 

saldıracaktık; ama, biz burada ENKA'ya saldırmadık; muhatap almadık, hiçbir şey söylemedik. Biz 

burada Karayollarını mahkemeye verdik, Bayındırlık Bakanlığım mahkemeye verdik ve dolayısıyla, 

muhatabımız onlar oldu. 

Esasen bir soru daha sormak lazım Sayın Başkamm. Hasbelkader bu çatının altında ben de 

bulundum efendim. O tarihte de yaşım 30'tu. Başta bakan, siyasîler şunu sormalılar: Neden ben 

fırmamn birine yakın olacağım, neden birine uzak olacağım; neden birini kayıracağım, neden birini 

karşıma alacağım; neden, sonunda, dolanıp dolaşacak, benim sırtımda bu kambur kalacak ve 

firmalar da ortadan kaybolacak. Dikkat ediyorsamz, ENKA geçenlerde aşağı geldi. Bilgi verirken 

dedi ki: "Siz bizden bilgi almak mı istiyorsunuz yoksa ifade vermek için mi geldik buraya." Hem 

bilgi alacağım hem de ifade vereceksin sen. Sen tarafsın. Bana bu soru sorulsaydı ben derdim ki, 

ben ifade vermeye geldim kardeşim; çünkü, ben bir iddiada bulundum. Bu bilgi değildir, ben ifade 

veriyorum bu komisyona. Çünkü, ben bu komisyonu önemsiyorum, ben bu Parlamentoyu 

önemsiyorum. O zaman soruyorum. Diyorum: Bu kadar iddia, bu kadar masraf, bu kadar ortada 

bağırıp çağırma, bu kadar iddiamn neticesinde neden bu yapılmadı?.. Ek bir bilgi vereyim efendim. 

Hanvard'da üç tane dosya tartışılıyor şu anda. Bir; Brezilyalı bir işadamıdır, iki; Arjantinli bir 

işadamıdır, üç; Ali Haydar Veziroğlu'nun bu dosyasıdır. Hanvard'da. Brezilyalı adam ne yapmış; 

gitmiş bir ihale almış belediyelerden. Birinci belediye rüşvet almış, ikinci belediye başkanı almış, 

üçüncü de gelmiş o da istemiş. İşadamı demiş ki, vallahi ben işi bırakacağım. Niye?.. Yani, bir şey 

kalmadı ki, hep size verdim; artık ben iş yapacak durumda değilim demiş. Niye karşılayamıyorsun 

deyince, benden yüzde 20 istiyorlar, ben yüzde 20'yi nasıl vereyim demiş. Belediye Başkanı, kim 

söyledi yüzde 20'yi yahu dediğinde, işte, filan kişiler geldi diyor. Belediye Başkanı, vay aptallar, 

vay bilmem neler, ben onlara yüzde 20 demedim ki, yüzde 15 dedim diyor. Bu da bantı götürüyor 

beraber. Bu bantı sunuyor ve dolayısıyla, Hanvard'da şu tartışılıyor. 

İkincisi, Arjantin'de işadamı yönetimle karşı karşıya geliyor Yönetim, maliyeyi seferber 

ediyor, adamı perişan ediyor. Sonunda başka türlü müdahalelerle,, uluslararası müdahalelerle 

firmaya sahip çıkılıyor, durum düzeltiliyor. 

Üçüncüsü de bu projeler. 
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Değer mi diyorum Sayın Başkanım. Üçüncü, İzmit Körfet geçişiyle ilgili Ali Haydar 

Veziroğlu'nun dosyası tartışılıyor Hanvard'da. Değer mi Hanvard'da bu dosyanın tartışılması; 

değer mi uluslararası arenada Türkiye'nin adını düşürmesi, fınans kuruluşlarında adını kötülemesi; 

firmalar arasında haksızlık yapıldığına dair itimatın sarsılması... Değer mi?.. Mademki, biri babamın 

oğlu değil, biri de amcamın oğlu değilse, niye, illa bu proje filan firmaya verilecektir. Çağırın. 

Kendini üçüncü noktada koyduğunuz firma size, yahu çağırın diyor. Kamuoyuna karşı, medya 

huzurunda bir defa tartışalım; idarî, teknik, hukukî boyutunu tartışalım, orada vazgeçelim gitsin. 

Bunu biz noterle gönderdik, biz bunu gazete ilanıyla verdik. Peki, hiçbir şey yoksa bu niye 

yapılıyor?.. Ama, ben, hiçbir vardır demiyorum. Hiçbir şey yoksa neden bu haksızlık yapılıyor? 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Sonuçta böyle bir şey vardır demiyorsunuz; 

ama, deminden beri, vardır gibi anladık. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Sayın Milletvekilim, soruyorum size. Diyorum ki, neden 

ben bir firma için bu kadar yükü alayım. Eğer devlet için alıyorsan, bu kahramanlığı yapıyorsam, 2 

milyar doları niye görmüyorum, 7 yılı niye görmüyorum?.. İstanbul Atatürk Havaalanı ihaleye çıktı 

yap-işlet-devret modeliyle. Ben de teklif verdim, TEKFEN verdi, TEPE verdi, 10 günle ben 

projeyi kaybettim efendim. 350 milyon dolarlık işti. Ben, 10 gün daha geç devlete teslim edeceğim 

diye, 350 milyon dolarlık 2-3 yıllık projeyi -3 yıl işletip teslim edecektik- 10 günle kaybettim, hiç 

kimseye de bir şey demedim. Vallahi, biz 15 gün daha erken devlete teslim etseydik, demek ki biz 

alırdık. Ama, orada 10 günle 350 milyon doları kaybediyorum, burada 7 yılla alamıyorum. Bir 

akrabalık, bir ahbap çavuşluk, bir şey yoksa, peki neden diyorum. Ama, net olarak, vallahi, bu buna 

verdi, o onun yanındadır, o da onun yanındadır; ben böyle bir şey söylemiyorum. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Peki, sonuç olarak siz diyorsunuz ki, biz, 

Ankara 10 uncu İdare Mahkemesinin kararına Danıştaya başvurarak temyiz hakkını kullandık; 

bizim dosyamız Danıştay 10 uncu Dairede şey yapılıyor. Bu aşamada yine siz, özü itibariyle bir ön 

çalışma olduğu, sözleşmenin imzalanmasının hukuk açısından nihaî karar olacağı gerekçesiyle 

yürütmeyi durdurma taleplerimiz reddedilip, esastan dava devam ediyor dediniz. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Evet, açıklayayım. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Danıştay 10 uncu Dairesi de aynı kanaatleri 

mi paylaşıyor? 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Hayır, şöyle efendim. Biz, Ankara İdarî Mahkemesine 

başvurduk, yürütmeyi durdurma istedik. Yürütmeyi durdurma isteyince nedenini koyduk; birinci 

sırada bizim olmamız gerekir, üçüncü sıraya atıldık. Şu nedenlerle; Ankara 10 uncu İdare 

Mahkemesi Karayollarına soru sordu: Bakan oluru şu. 40 inci madde bakan oluru. Firmalar 
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yeterlilik almış, teklif vermişler, birinci sırada olduğunu iddia eden firmayla neden görüşmediniz 

diyor. Karayollarından cevap şu: Bu bir ön çalışmadır, nihaî karar değildir diyor. Ön çalışma, nihaî 

karar değildir deyince, Ankara 10 uncu İdare karar veriyor. Reddediyor bizim talebimizi, diyor ki: 

Bu iş verilmemiş ki kardeşim, sen bize müracaat etmişsin. Ön çalışma vardır diyor. Aynı şekliyle 

üst mahkemeye başvuruyoruz, o da böyle diyor. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Sayın Bakan Cevat Ayhan'a da aynı şeyi 

söylediğini söylüyorsunuz. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Devam edeyim, söyleyeceğim. 

Bölge mahkemesi de aynı karan veriyor. Danıştay 10'a temyiz mahkemesine başvuruyoruz. 

Temyiz mahkemesi, Karayollarının koyduğu bu gerekçeyi -sadece bu gerekçeyi- idarî çalışmadır, 

bu ön çalışmadır, nihaî karar değildir dediği için, bu bölümde İdarî 10 Mahkemesinin verdiği 

karara, reddine uyuyor, öbür tarafta da, sen esastan davayı reddedemezsin, esasına da bak diyor ve 

İdarî 10 şu anda esastan bakıyor; dolayısıyla, Danıştay 10 da esastan bakıyor. Şu anda mahkeme 

öyle devam ediyor. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Ama, ENKA konsorsiyumu, sözleşmenin 

tamamlanması halinde Danıştayın vereceği kararın kısa sürede sonuçlanacağını görmekteyiz 

diyorsunuz. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Şunu söylüyoruz burada. Diyoruz ki: Mahkemeye 

verdiğimiz burada vardır. Mahkemeye, bu bir ön işlem değildir, bu bir icraî işlemdir diyoruz. 

Nitekim, bakan paraf etmiştir, başbakan paraf etmiştir, şu anda Danıştay l'e gönderilmiştir ve bu 

ön işlem değildir, icraî işlem değildir. Bu icraî işleme imza atılması halinde geri dönüşü zorlaşır 

diyoruz. Teknolojilerin değişmesi lazım, projelerin değişmesi lazım, yapılan değişmesi lazım. 

Geri dönüşümü, telafisi mümkün olmayan bir şey yapılıyor. Bunu biz söylüyoruz; ama, mahkeme 

de, hayır, bu bir icraî işlem değildir, ön işlemdir diyor. Çünkü, Karayolları Genel Müdürlüğü, 

resmen, eğer böyle bir deklerede bulunuyorsa, mahkemenin buna inanmaması mümkün mü?.. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Peki, ama, icraatla ispat edilemiyor mu bu? 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - İcraat şu oluyor efendim. 

BAŞKAN - Sayın Veziroğlu, burada bir girebilir miyim. 

Şu anda konuştuğumuz bu konu, meselenin önemli aşamalarından birisi. Ancak, 25 sayfalık 

sunuşunuzda bu çok ayrıntılı olarak anlatılmış. Bir de, bu, idare hukuku açısından çok teknik bir 

konu. İdarî işlem mi, idarî işlemi hazırlayıcı bir ön işlem mi, idarî işlem olarak kabul edilir mi 

edilmez mi ekseninde konu tartışılıyor. İzah ettiğiniz gibi, idarî mahkeme, bunun bir ön işlem 

olduğunu, idarî işlem olmadığım; dolayısıyla, ön işlem için dava açılmayacağı cihetiyle reddediyor; 
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ama, Danıştay, kurulacak idarî işlemin aynlmaz bir parçası olarak görüyor ve yargılanabilir diye 

geri gönderiyor. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Evet. Ve esastan bakın diyor. Özeti bu. 

BAŞKAN - Biraz teknik bir konu olduğu için, isterseniz... Bilmiyorum, tatmin oldunuz 

mu? 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Ha, zaten ben cevabımı almıştım. 

BAŞKAN - Çünkü, zamam da iyi kullanalım. 

Ali Rıza Bey, buyurun. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Efendim, ben, aslında, soracağım sualin cevabını aldım Sayın 

Veziroğlu'ndan. Daha doğrusu, Sayın Gaffar Beyin sorduğu sualin cevabını aldım. Bir daha tekrar 

etti; ama, ben bunun bir daha teyidini almak için soracağım. 

Yanılmıyorsam veya yanlış anlamamışsam, bütün bu karışıklıklar, bu yanlışlıklar yapıldıysa, 

bu yap-işlet-devret ihale sisteminin hukukî zemininin tam manasıyla oturmadığından mı yoksa 

teknik bilgi yetersizliğinden dolayı mı veya bunlann bu yanlışlıktaki payı nedir şeklinde Gaffar Bey 

bir soru yöneltti size. Siz, daha sonraki konuşmanızda da, Ergün Beyin sorusunda aşağı yukarı aynı 

laflan, kelimeleri sarfettiniz. Yalnız orada ben şöyle bir giriş yaptım. Bağışlayınız, sizin o... Gaffar 

Beyin... Yani, bu soru bu şekilde sorulmamalı filan diye... Çünkü, şundan. Buradaki soruşturma 

önergesi, Ceza Kanunu 240'a göre, yani, görevi kötüye kullanma... Siz, konuşmanız içinde dediniz 

ki, ben onu bunu bilmem, bir şey de demem. Ama, neden sorulannın cevabını, aranması gereken 

nedenleri ortaya koyarken, aslında, Sayın Veziroğlu, siz çok şeyler söylediniz ve ilaveten, ayrıca 

dediniz ki, evet, bu hukukî zemin, teknik filan, bunlar değildir dediniz. Beceriksizlik... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - İlk başlangıcı diyorum. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Başladınız. Dediniz ki, biz uyarmamıza rağmen, noter 

marifetiyle ihtarname çekmemize rağmen, en sonunda bu yanlışlar yapıldı, bunda hissî davranıldı, 

bunda kayırma yapıldı, bunda yakınlık etken oldu dediniz. Bu kelimelerde hâlâ ısrar ediyor 

musunuz? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Cevap vereyim Sayın Milletvekili. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Hayır; evet-hayır şeklinde... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Bir ilavem var. 

Efendim, diyorum ki... 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Çünkü, bunlar, soruşturma önergesindeki oraya götürüyor. 

Yani, iddiaya götürüyor. 
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ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Sayın Milletvekilim, bir soru soruyorum size. Diyorum ki, 

Bakan olurunun 8 inci maddesi varken, zembelek... 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Efendim, onların tekrarı gerekmez Sayın Veziroğlu. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Bu varken, buna uymuyorsun, fiyat farklarını 

görmüyorsun, yıllan görmüyorsun, firmanın çaldığı bütün davulu görmüyorsun... Peki, neden 

görmüyorsun?.. Kayırma yoksa, kötü niyet yoksa, taraf olma yoksa, neden görmüyorsun?.. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Siz, bunlar var mı diyorsunuz? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Bunlar olmasa, niye bu olsun. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Tamam, aldım ben cevabımı. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Evet, bunu söylüyorum. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Yani, ben teyidini tekrar... Hani, sehven ağızdan çıkmış 

kelime midir bunlar falan diye düşündüm. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Sayın Milletvekilim, kelime oyunuyla bu Yüce Komisyona 

cevap vermem bir defa. Çok net sordunuz, tabiî ki, cevap vereceğim. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Hayır, olabilir efendim; yorulmuşsunuzdur. Çünkü, bu 

kelimeler önemli burada. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Evet efendim. Neden diyorum o zaman. 

Bir bilgi vereyim. Sayın Milletvekilim sordu, o ara Sayın Başkanım devreye girdi. Tahkimle 

ilgiliydi efendim. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Benim sorum. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Evet, siz sordunuz, Sayın Başkanım devreye girdi. Ona da 

bir açıklık getireyim. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Siz ne düşünüyorsunuz, BOUYGUES şu 

anda ne düşünüyor? Ve ortak konsorsiyum kararınız?.. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Sayın Başkanım, bir soru, ben cevap vermeden kaldı. 

Devreye girdiniz; ama, ben notumu aldım. 

Efendim, ilk ihalede davetiye gittiği zaman firmalara, yeterlilik aldıktan sonra, Karayolları 

Genel Müdürlüğü tarafından 6 konsorsiyum davet edildi Karayollarına. Bilgi verildi. Bilgi 

verildikten sonra, bizden Celalettin Dursun, Ahmet Özbek gitmişti. BOUYGUES'tan da Marki -ne 

Marki'ydi bilmiyorum vallahi, soyadı Marki'dir- gitmişti. Geldiler dediler ki... Önemli olduğu için 

söylüyorum; yani, ben zamanınızın ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum; ayrıca, ben de burada ter 

dökerek zamanınızı alma niyetinde değilim. Dinledim. Ne oldu dedim. Dediler ki: Yabancı firmalar 

bu ihaleye girmeyecekler. Karayolları, yabancı grupları tatmin etmedi. Niye dedim. Diyorlar ki: 
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Tahkim yoktur, tahkim olmadığı için biz riske giremeyiz. BOUYGUES ne dedi dedim. Vallahi, 

BOUYGUES, buna rağmen bize güveniyor, biz gireriz diyor; yani, bizim ortağımız agresiftir, 

saldırgandır, risk alıyor... Hayır dedim. Döndüm Marki'ye, Marki, siz bu ihaleye girmeyeceksiniz 

dedim. Ama, doğruyu söylemiyorsun dedim. Evet, karar veremiyorum dedi. Niye dedim. Riskli 

görüyorum dedi. Niçin dedim. Çünkü, tahkim yok, her an ihalenin seyrini değiştirebilirler. 

Sayın Başkanım, bunun üzerine -Martin, BOUYGUES'in sahibidir, 40 yaşlarında bir 

adamdır- Martin BOUYGUES'a bir mektup yazıyorum. Celalettin, mektubu yaz dedim, hemen 

yazdım el yazısıyla, imzaladım. Bu teklifi hazırlamak için ne kadar masraf olacak dedim. Başlangıç 

2 milyon dolardır. 2 milyon doların 1 milyon dolan sizin, 1 milyon doları benim, değil mi dedim. 

Evet dedi. Yani, siz 1 milyon dolar için bu işi risk görüyorsunuz dedim şu anda. Evet dedi. 2 

milyon dolan ben karşılayacağım dedim. Yann, Bank Paribas Paris şubenize çıkaracağım, hesap 

numarasını verin. Bu bir. Makbuzu burada efendim. O tarihte. Birinci ihaleden bahsediyorum. 

Makbuzu Başkana verin. 

BAŞKAN - Var efendim. Bize gönderdiğiniz evraklann birinin ekinde var. 2 milyon dolar 

çıkarmışsınız. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Sayın Başkanım, adama enteresan geldi. Yalnız, telefon 

aç, karanın ver dedim. Telefonu açtı, görüştüm. Martin BOUYGUES'la görüşmede, orada Pote 

diye bunlann başında bir adam var, onunla konuştum. Dedi ki, VİNSAN diyor ki, ben Türk 

yasalanna güveniyorum, inanıyorum, risk kabul etmiyorum; eğer bu konuda siz risk olarak kabul 

ediyorsanız bu risk bana aittir. Bu masrafı, 2 milyon dolan Bank Paribas'a çıkaracağız diyor ve 

Martin BOUYGUES'a da bir mektup yazdı. Karşı taraf çok enteresan dedi, kabul etti, Marki kabul 

etti. Ben mektubu Martin BOUYGUES'a yazdım, 2 milyon dolan sabahleyin Bank Paribas'a 

onlann hesabına gönderdim ve birinci ihaleye o nedenle sadece BOUYGUES-VİNSAN kaldı 

efendim. Hiçbir firma teklif vermedi. Teklif vermemesinin nedeni... Şimdi başka şeyler söylüyorlar, 

bunu söylemek istemiyorum, müteahhit ağzıyla görüşmek istemiyorum. Birinci ihaleye sadece 

BOUYGUES teklif verince, yabancı firmalara enteresan geldi. BOUYGUES gibi bir dev, agresif 

bir firma, ciddî bir firma bunu risk görmüyor da gidip giriyor. Biz niye girmedik diye, ikinci ihalede 

üç konsorsiyum olduk. İki konsorsiyum daha girdi. Çünkü, bu ihaleye girip girmemek yabancı 

firmanın elinde oluyor bir anlamda. Teknoloji onundur, sermaye onundur, finansman onundur. Biz 

ENKA da dahil vallahi yama oluyoruz, başka bir şey yaptığımız yok yani. Onun için, ikinci ihalede 

üç konsorsiyum oldu ve o riski ben o tarihte aldığım için BOUYGUES girdi. BOUYGUES girdiği. 

için de, ikinci ihalede diğer firmalar girdi. Burayı geçtikten sonra başka bir bilgi vereyim. 
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Bir firma, geçenlerde bilgi verirken... Çünkü, ö firmanın yetkilileri bir yerde konuşmuş. O 

bilgi bize geldi; onun için de, burada dile getirmekte yarar var. İsim vermeyeceğim; ama, 

konsorsiyumun ismini vereceğim. Burada, efendim, 30 senede fay 4,5 metre genişliyor, fay 4,5 

metre genişleyecek, tüpün olması mümkün değildir, tüpü çürüttük. Sayın milletvekilleri, içinizde 

hukukçu var, mühendis var, idareci var ve yönetici var; firmaların, böyle zavallı savlarla karşınıza 

gelmesini bile saygısızlık kabul ederim. Bu teknik bir konudur, bununla ilgili BOUYGUES'a 

çalıştırmayı yaptım ve dosyanın içerisindedir. Doğru mudur. Bu bir. İki; bir soru da ben bu firmaya 

sormak istiyorum. O da şu. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Hangi firmaya? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - TEKFEN ve DOĞUŞ Grubuna. TEKFEN ve DOĞUŞ 

Grubu da bu ihaledeydi. Mahkemeye biz başvurduktan sonra onlar da başvurdular ve TEKFEN-

DOĞUŞ Grubu mahkemesini geri aldı. Şimdi soruyorum: Bu grup haklı değildiyse niye 

mahkemeye başvurdu, haklı idiyse neden vazgeçti? Bunu da soruyorum. Bu sorunun da sorulması 

lazım bu gruba. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Bunu zaten sunuşunuzda sordunuz. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Evet. 

Acaba, bu firmalara... Karayollarına, siz bu ihaleden sonra bu firmalara iş verdiniz mi, 

vermediniz mi diye bir sorun. Evet, bunu da sorun. Neden diyorum. Bu sorulması gereken bir 

sorudur. 

BAŞKAN - Sizin bir duyumunuz var mı bu konuda? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Sorun, hemen size cevap verirler; çünkü, resmîdir bunlar 

efendim. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Size soruyoruz biz şu anda. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Tabiî ki efendim. Tabiî ki iş aldılar. Aksi takdirde, niye 

vazgeçiyor bu grup diyorum. Haklı değildiyse neden cevap verdi, mahkemeye başvurdu -yabancı 

ortaklarıyla birlikte- haklı idiyse neden vazgeçti ve bu firmalar, o ihale tarihinden sonra 

Karayollarından iş aldılar mı, almadılar mı diye de soruyorum. Ben evet diyorum, siz de araştırın. 

Sayın Başkanım, sorularınızı cevaplandırmak istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Dağcıoğlu, buyurun. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Çok kısa olarak, şu anki nihaî kanaatiniz -şu 

an yıllar geçti aradan, sıkıntılar oldu- bu memleketin bir Türk çocuğu olarak, en fizibil proje, bu iş 

için, bu geçiş için hangisidir sizce? 
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ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Sayın Milletvekilim, sizlerin her sorunuza cevap verirken 

mutluluk duyuyorum. Bunu bilmenizi istiyorum. 

Şunu söylemek istiyorum ve sizin sorunuza geleceğim. "VİNSAN, taahhüt ettiği projeleri 

süresinden önce bitirmekteki başarısı ve yaptığı işlerin kalitesiyle övünür..." 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Peki, yaptığınız işlerin bir dökümünü verir misiniz? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Hemen... Hemen... Burada var efendim, katalogda var, 

size bırakıyorum size. 

Devam ediyorum: "...VİNSAN ve çalışanları, bu sonuçlan sağlayan ilkelerinden hiçbir 

koşulda taviz vermemenin haklı gururunu taşırlar..." Size şunu söyleyeyim Sayın Milletvekilim. 

Deprem bölgesinde 6 proje gerçekleştirdim. Son depremin olduğu bölgede. Sayın Milletvekilim, bu 

6 projeden sadece bir arıtma tesisinin dış merdivenleri 10 santim aşağıya indi, 10 santim merdiven 

oynadı. 6 projeden... Projeler gitti, evler gitti, tesisler gitti; fakat, VİNSAN'ın ortak olarak yaptığı 

6 projeden 2 merdiven aşağı indi. Bu çok önemli bir iddiadır ve oraya... 

Şimdi sorunuza geliyorum Sayın Milletvekilim. Size bütün samimiyetimle söylüyorum. 

Şairin güzel bir sözü var. Diyor ki: "Gelenin keyfi için, gidene küfretmem." İzmit Körfez Geçişi 

Projesi için, hem huzurunuzda doğru olmayanı söylemem hem de Allah'ın huzurunda doğru 

olmayanı söylemem ve ayrıca, vicdamma karşı doğru olmayanı söylemem. Yanlış bilgi alırım, yanlış 

bilgi veririm, o ayrı bir olaydır. Size bütün samimiyetimle söylüyorum: Eğer tüp ve eğik askılı 

köprü, ülkenin, halkın lehine olmamış olsaydı, sadece firmanın lehine olsaydı, ben burada bu kadar, 

bu kadar özgür konuşamazdım. Neden konuşamazdım; çünkü, ben tiyatrocu değilim, rol gereği 

konuşamam; yüreğimle konuşuyorum, samimiyetimle konuşuyorum ve o dürüstlüğün bana verdiği 

cesaretle konuşuyorum; Türkiye'de bugüne kadar yaptığım mücadelenin temelinde de bu yatıyor. 

Sayın Milletvekilim, eğer tüp, eğer eğik askılı köprü ülkelerin lehine olmamış olsa, şu anda asma 

köprünün önüne geçer mi diğer ülkelerde? Amerika mı vatandaşının kıymetini bilmiyor, Tayland mı 

bilmiyor, Singapur mu bilmiyor, Japonya mı bilmiyor, Avrupalı mı bilmiyor?!. Tabiî ki, bunlar 

öndedir; teknik olarak da öndedir, teknolojik olarak da öndedir, maliyet olarak da öndedir, lehte de 

bunlardır. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Bizim teknotratlarımız bu işi 7 sene sonra mı 

öğrendi? Şu anda İstanbul'da tüpü onayladılar biliyorusunuz. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Sayın Milletvekilim, onu bu yöneticilere anlatmak için 5 

üniversiteden ben rapor getirmek zorunda kaldım; ama, inanıyorum ki -hepsini kastetmiyorum-

yöneticilerden biri bunu çok iyi biliyordu, buna rağmen bizi bu kadar yordu. Birini... İsim 

vermeyeceğim. 
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MTHRALİ AKSU (Erzincan) - Sayın Veziroğlu, sizi anlıyoruz. Belki, sorduğumuz 

sorular... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Özür dilerim. Bilen bir teknotratımız varmış. 

Bu bir suç değil ki. Bileni öğrenelim. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Hayır, isim vermem. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Biliyor dediniz de... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Hayır. Biliyorum, isim vermem. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Kazanımımızdır bu bizim. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Vermem. Hayır... Hayır... Ben, o zaman, müteahhit 

ağzıyla dedikodu yapmış olurum. Vermem. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Bilenleri öğrenme adına soruyorum, 

dedikodu adına değil. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Sayın Milletvekilim, ben biliyorum. Başında 

vermeyeceğimi söyledim. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Peki. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Sayın Veziroğlu, tabiî, teknoloji konusunda fazla itirazımız 

yok. Teknolojiler gelişecek, belki, bunlar daha sonra hayatımızın bir parçası olacak. Yalnız burada 

şu iddialar var. İşte tüpgeçitle ilgili olarak, işte deniz tabanına belli bir dolgunun yapılmasının çevre 

kirliliğine neden olacağı; ikincisi, Deniz Kuvvetlerimizin Gölcük'te olmasından dolayı gemilerin 

geçişi noktasında bazı sakıncalar. Bu noktada ne diyeceksiniz? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Hemen söyleyeyim. 

Efendim, bir defa, biz ihaleye girmeden, Deniz Kuvvetlerinden, İzmit'teki donanmadan, o 

birinci ihaleye girmeden çalışma yaptık, raporları aldık -bir ödeme yaparak tabiî- o raporları, 

birinci ihalede ve ikinci ihalede verdik. Donanmaya ait. İki; bu nedenle yaptığımızı da biliyor 

donanma. Bunun için yapıyoruz dedik. Üç; depremden sonra da tekrar donanmaya bir araştırma 

yaptırdık. Ne olmuş, oynama nedir? Yani, yer üstünde görünenler budur; ama, denizde nedir diye 

donanmadan, tekrar -5 milyar civarında bir para ödedik- o raporları, o haritaları aldık, 

Karayollarına depremden sonra tekrar verdik. Bir değişimin olmadığını yazıyor orada. 

Sayın Milletvekilim, size samimî olarak bir şey söyleyeyim. Bir defa, neden ben biraz evvel 

asma köprünün o ayağının tutmayacağını söyledim. Nedeni şu: Asma köprülerde -ben mühendis 

değilim, işin enteresan tarafı, bu projeden sonra mühendis de olacağım- bütün yükü iki ayağa 

veriyor. Yani, üstteki tellere veriyor, ortadaki yükü telle asılı bölüme veriyor; ama, sonuçta iki 

ayağa veriyor. Bu iki ayağa verdiği için o ayakların çok geniş, çok derin açılması gerekir, delinmesi 
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gerekir. İşte ekolojiye esas itibariyle o zarar veriyor. Biz, Karayollarına, ne kadar dolgu 

yapacağımızı ve ne kadar miktar olduğunu da söyledik. Vallahi, Türkiye, eğer keşke o noktada 

olsa, gelip de 100 metre mi, 150 metre mi bir dolgu, bilmem kaç metre yükseğinde bir dolguya 

kalmışsa, ekolojiyi bozuyorsa, Türkiye de oraya gelmişse ben projeden vazgeçeyim. Bunların hepsi 

yapmacık, bunların hepsi dedikodu, bunların hepsi saptırma. Bunu bilmenizi istiyorum. 

.Ayrıca, bir şey daha var. Ben başka bir şey ortaya atacağım. Donanma şu anda İzmit'te. 

Allah göstermesin, bir savaş çıktı, köprü bombalarla tık iniyor aşağıya; ama, tüp inmiyor. Köprü 

indiği zaman, o bütün tellerle, o bütün hatlarla köprünün bir ters dönüşünü, dik düştüğünü 

düşünün, hangi denizaltı oradan geçer?.. Ama, tüpe bir şey olmuyor, tüpten aynen geçip gidiyor. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Yani, siz tüpü dolgu üzerine yapacaktınız değil mi efendim? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Bir kısım dolgudur. Şöyle yapılıyor Sayın Milletvekilim. 

Bir denizaltıdır. Tüpte bir düzgünlük meydana getirmeniz lazım doğal olarak. Alttaki çukuru, 

çukur kalan yeri, sizin öbür seviyeye getirmeniz gerekir. Vallahi projeler buradadır, şekli buradadır. -

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Sizin beyanlarınız önemli tabiî. Bunların kayda geçmesi. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Ne kadar dolgu yapıldığı da burada görülüyor. Bakın 

Sayın Milletvekilim... 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Tabiî, bunları kayda geçirmek açısından soruyorum. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Tabiî efendim. 

Bakın, orada, koca bir tüpün yolu üzerinde sadece o kadar. 

Bir şey daha arz edeyim Sayın Başkanım, tüp elastikidir. Tüp, 150-180 metre blok 

halindedir. Bu bloklar denizin altında contalarla birbirine geçiyor. Burada, 180 metrelik bloklar 

birbirine geçerken kuru kuru demire takılı geçmiyor, onun contasıyla geçiyor. Bu conta ne 

demektir; elastikiyeti sağlamak içindir; yani, diyelim ki bir sarsıntı halinde, orada ne vardır; pat diye 

kırılıp gitmesi, örneğin bir tünel tık diye gider; çünkü, onun elastikî tarafı yoktur. 

Dikkat ediyorsanız sayın milletvekillerini; önemli yapılarda şu vardır: Deprem için büyük 

binaları birbirinden ayırıyor, Meclisde de aynı böyledir, deprem platasyonu vardır; niçin; kütle bir 

beton aniden gider, platasyon olunca elastikiyet sağlıyor. İşte tüp de her 180 metre arasında 

contayla birbirine bağlı olduğu için... 

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyoruz, yoruyoruz sizi; ama, hep birlikte bir kamu görevi 

yapıyoruz. 

Şimdi, bir işlem var ortada, usulü belli, hukuku belli, hepsi belli. Bu işlemin 

oluşturulmasıyla ilgili görevli de kamu idaresi var.Kamu idaresinde süreklilik vardır; ama, bu arada, 

uygulanan sistem gereği belli dönemlerde değişen kişilikler de vardır. Böyle bir soruşturma 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısj : 511) 
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komisyonunda, bir kere olayı başından sonuna irdelemek durumundayız. Daha sonra hakkında asıl 

soruşturma istenen kişinin payı nedir, ne kadardır, nerede başlar, nerede biter, var mıdır, yok 

mudur, o ayn bir, sonuçta, kanaatlerin oluştuğu aşamada somutlaşacak; ama, biz oraya gelmek için 

sadece belli bölümüne girersek sonucu yakalayamayız. Başından sonuna olayı irdelemek 

durumundayız, daha sonra, bu komisyon, görevlendirilme amacına uygun kanaatlerimizi 

oluşturacağız. Dolayısıyla, siz de, arkadaşların soruları açıldığı şekliyle de başından sonuna olayı 

bir özetlemek, irdelemek şeklinde bir gayret içindeyiz. 

Şimdi, 1993'e, hatta ondan öncesine de dayanan bir mazisi var, Sayın Kumbaracıbaşı 

zamanında, daha sonra birçok bakanlar değişerek devam edip geliyor; ama, şu anda nihaî projenin 

tahakkuk etmesi anlamında nihaî işlem henüz başlamış değil. 

Şimdi, ihale safhalarında bir görevlendirme karan, daha sonra proje uygulama sözleşmesi 

oluşturulma aşamalannda öngörülen usul ve esaslara aykırılık var mıdır, yok mudur? Kurulan idarî 

işlemlerde usul ve esaslara aykınlık var mıdır, yok mudur? Bizim tespit etmeye çalıştığımız, 

bulmaya çalıştığımız noktalar bunlar. 

O zaman, hemen birinci ihaleden başlamak lazım. Birinci ihaleyi demin siz özetlediniz. 

Önseçimle belirlenen 6 konsorsiyumdan teklif isteniyor, bir tanesi veriyor. Daha sonra Karayolları 

Genel Müdürlüğü, daha doğrusu, görevlendirme komisyonu bir karara varamıyor, tereddüte 

düşüyor, diyor ki; bir tane teklif geldi, bizim hukukumuza göre, kararnamenin 13 üncü maddesine 

göre en az üç tane teklif olmalıydı. Bir teklif olduğu için, ne yapılması konusunda bir açıklık yok, 

sadece bir maddesi var, 13 üncü maddenin bir fıkrası var. Zorunlu nedenlerle bir teklif alınması 

gerekiyorsa, bu konuda YPK'dan izin alınması lazım diyor. Buraya takılıyor komisyon ve diyor ki; 

evet, bu fikra gereğince Yüksek Planlama Kurulundan bu konuda işleme devam edip etmeme, bu 

tek teklifi değerlendirmeye alıp almama konusunda görüş sorulmasına karar veriyor ve bunun 

gereği için Genel Müdürlüğe bildiriyor kararını; ama, o sırada, Genel Müdürlük bunu bu şekilde 

sormak yerine 14 üncü madde denilen, pazarlık usulüyle bu ihalenin yeniden ihale edilmesine bir 

cevaz var mı, olanak var mı, yok mu, bu şekilde sorulmasını istiyor YPK'dan. Orada usul 

değiştirilmesini sormak şeklinde YPK'ya soruyor. Daha sonra bunun olabileceği şeklinde cevaplar 

geliyor. 

O arada, madalyonunğer tarafından siyasî süreç de işliyor Türkiye'de, seçim dönemleri 

geçiyor, bakanlar geliyor geçiyor, hükümetler düşüyor, yeni hükümetler kuruluyor vesaire. Daha 

sonra bütün bu yazışmalara rağmen, bu görevlendirme komisyonu kararına rağmen, Genel 

Müdürlük, yine eski usulle, yeniden teklif almak üzere ihalenin tekrarlanmasına karar veriyor. 
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Görevlendirme komisyonunun bu almış olduğu kararın iptaline karar veriyor. Bilemiyorum bütün 

bunlar... 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Başkanım, bu son cümleyi tam kavrayamadım. 

BAŞKAN - Görevlendirme komisyonunu Yüksek Planlama Kuruluna bu tek teklifin 

değerlendirilip değerlendirilmemesini sorulmasını amir kararını Genel Müdürlük iptal ediyor ve 

aynı usulle yeniden ihaleye çıkılmasını karar altına alıyor ve daha sonra ikinci aşamayı 

yaşıyorsunuz. 

Şimdi, buna katılıyor musunuz? Aslında bunu tartışmak istiyordum, bundan haberiniz var 

mı? 

Bir de, ikinci ihalenin sonucunda konuyu çok ciddî bir şekilde takip etmişsiniz.Birinici 

ihalede bu inatçılığınız pek görülmüyor. Oysa 5907 sayılı karar bu usulleri açısından 12, 13 ve 14 

üncü maddeler açısından irdelendiğinde, çok ciddî irdelendiği zaman tek teklifin de pekala 

değerlendirilebileceği, tek teklifle bu ihalenin daha birinci ayakta sonuçlandınlabileceği olanağının 

olduğunu görmek mümkün; ama, sizler, siz, her nedense, pek çok firma için zaman zaman her 

nedense diye sizin soru sorduğunuz gibi siz de bu konuda çok istekli değilsiniz ve bu idarenin iç 

işlemleri sonunda niçin ikinci bir ihaleyi ihdas ettiği ve hangi şekillerde ihdas ettiğiyle de 

ilgilenmiyorsunuz. İsterseniz bunları pekala, yani, bütün bu deneyleriniz ve olanaklarınızla bunları 

da çözerdiniz. Daha o aşamada olayı belki yargıya taşıma süreci de yaşanabilirdi. Bunu merak 

ediyorum; yani, orada, sanki kaderinize razı, idarenin belki de sizin bilginize yansımayan bu iç 

yazışmalarının dışında rekabet ortamı oluşmadı, kıyaslayacağımız fiyatlar koşular oluşmadı, bunun 

için ikinci defa aynı usulle ihale çıkıyoruz bilgisi sadece sizde vardı. Siz de bunu makul gördünüz. 

Bir kere bunu merak ediyorum; ama, çok kısa, ben uzattım ama, siz lütfen uzatmadan. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Arz edeyim. 

Sayın Başkan, o tarihte ben Türkiye'yi kurtarıyordu, Barış Partisinin basındaydım. Bizim 

Türkiye'yi kurtarmamıza ihtiyacı olmadığını Türkiye bize söyledi, orayı bıraktık. O dönem ben 

Barış Partisinin başında olduğum için, benden Celalettin Dursun ile Ahmet Özbek randevu almak 

için iki gün uğraştılar bir defa, böyle bir durum vardı. 

İki, ben 30 yaşından önce masamn bu tarafmdaydım, işadamıydım, 30 yaşında milletvekili 

oldum, Cumhuriyet Halk Partisinin yönetim kurulu üyeliği yaptım, devleti tanıdım, masanın bu 

tarafında oturdum ve sonradan, sıfırdan buraya gelen bir insan olarak kare bir masanın üç tarafında 

yer aldım. Ben o tarihte şunu düşündüm ve arkadaşlanma söyledim, dedim ki; bir tek firma teklif 

veriyor, 6 konsorsiyumdan hiçbiri vermiyor, şimdi ben yönetime gidip ne diyeyim; ben bir şey 

söylediğim zaman bana şu cevabı verecekler: Ali Haydar, sen bizim yerimizde olsan nasıl karar 
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verirsin, 6 konsorsiyumdan bir tek firma vermiş, biz nasıl verelim sana işi? Ben ne diyeyim, bunlara 

ne cevap vereyim, bana bunun cevabını da bulun, müteahhit ağzıyla değil yalnız, samimî, dürüst, 

gerçekçi ve onları tatmin eden bir cevap bulun. Efendim dediler Bouygues büyüktür, iş önemlidir, 

devletin en önemli işidir, biz 2 milyar dolar verdik, kimse gelmedi, biz böyle cesaret... Bunların 

hiçbiri geçerli değildir, ben bir şey yapamam dedim ve o nedenle o tarihte hiç sahip çıkmadım, hak 

verdim. O tarihte yapılan ikinci icraata hak verdim. Allah da bilir, Peygamber de bilir ki budur. 

BAŞKAN - Şimdi şöyle bir şey de var; biz ilkönce gerek Yaman Kökle gerek Sayın Dinçer 

Yiğitle görüşmelerimiz, Sayın Cevat Ayhan'la görüşmelerimizden de esinlenerek, herhangi birinin 

adı değil de, genelde olan bilgilerimizle, sanki birinci ihalede bir danışıklık demeyeyim de, bir ima 

sezer gibi şahsen oldum. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Nasıl söylüyorlarsa onu da bana söyleyebilirsiniz efendim. 

BAŞKAN - Yok, onların söylediğinden değil, ben kendi anladığım şeklini söylüyorum. 

Şimdi, o dönemde Sayın Onur Kumbaracıbaşı'nı kastederek, kendi seçim bölgesi olduğu, o 

bölgede bir an önce bu projenin hayata geçirilmesini çok istediği, hatta yerel yöneticilerin zaman 

zaman Karayolları Genel Müdürlüğüne bu konuda sözlü, yazılı isteklerde bulunduğu; yani, bu 

projenin kısa zamanda ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi yolunda bu şekilde istekler olduğu 

zikrediliyor. 

Daha sonra, Anayasa Mahkemesi 3996 sayılı Yasamn sanıyorum 5 inci maddesini bu kanun 

kapsamında yapılan sözleşmelerin imtiyaz sözleşmesi olmayan bu sözleşmeler hükmünü iptal 

etmesinden dolayı, bunları imtiyaz sözleşmesi olarak kabul etmesinden dolayı, Anayasa 

Mahkemesinin gerekçeli kararının mutlaka yayımlanmasının gerektiği, buna göre firmaların kendi 

durumlarını ayarlaması gerektiğinden, bu ihalenin" ertelenmesi, askıya alınması beklentisi içinde 

olduğu, nitekim idareye de bu taleplerini bildirdikleri, idarenin de özellikle 1995 Aralığında 

yapılması gereken birinci ihalenin öncesinde, eylülde, 9 uncu ayda bütün firmalarla ve kurumların 

temsilcileriyle bir toplantı yapıldığı, firmaların bu isteklerinin haklı bulunduğu, dolayısıyla iki ay 

ertelenerek şubat ayma ertelendiğini, bütün bunların hepsini biliyoruz, izliyoruz. 

Bu arada, iki aydan sonra da bu ihalenin, yani, eylüldeki konuşmadan sonra, özellikle bu 

ACTJ Konsorsiyumu bundan da tatmin olmayarak ihalenin askıya alınması beklentisini bildiriyor, 

teklif veremeyeceğini, ihalenin askıya alınması şeklinde beklentisi olduğunu söylüyor ve idare buna 

hiçbir cevap vermiyor, ihale gününden, yanılmıyorsam 14 Şubat 1996, bir gün önce, gece saat 

23.00 küsurda Karayolları Genel Müdürlüğünden bir faks çekildiğini, bu faksta süre uzatımı 

verilmeyeceğini, ihalenin askıya alınmayacağının bildirildiğini söylüyor. 
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Şimdi, bütün bunları, bir an için, belki başka bulgular, başka işaretler, emareler de olabilir; 

ama, bütün bunları aldığınız zaman, sanki firmaların bir şekilde zor durumda bırakıldığı; yani, bir 

erteleme olmayacaksa, bu 24 saat önce söylenmez, daha önce söylenir, işte firmalar buna göre 

önlemlerini alırlar şeklinde bir mantıkla, burada bir danışıklılık olabileceği imasında bulunuyorlar. 

Böyle bir faks size ulaştı mı? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Cevap vereyim, evvela, Onur Kumbaracıbaşı'yla ilgili 

bölümüne değineyim. 

Sayın Başkanım, ben, bu konuyla ilgili Onur Kumbaracıbaşı'yla görüşmedim, bir talepte de 

bulunmadım. Selahattin Seyis o zaman Bayındırlık Bakanlığı Müsteşanydı. Selahattin Seyis, benim 

milletvekili'olduğum dönemde de YSE Genel Müdürüydü. Ben Selahattin Seyis'le görüştüm, 

dedim ki; Selahattin Bey, Bouygues Firmasıyla bu açılan ihaleye girmek istiyorum. Dolayısıyla, 

büyük bir firmadır; ama, ben Karayollarına bugüne kadar iş yapmadım. Bu konuda bana yardımcı 

olman mümkün mü? Dedi ki; ben Bouygues Firmasını duyuyorum -odasında konuşuyoruz, ikimiz 

yalnızız- çok büyük bir firma olduğunu biliyorum, duyuyorum. Ali Haydar, senin Karayollarına iş 

yapıp yapmaman önemli değildir, burada lider firma önemlidir; çünkü, teknolojiyi getiren lider 

firmadır, finansmanı getiren lider firmadır, işin sorumluluğunu taşıyan lider firmadır. Ama, sen 

onlarla beraber olduğun zaman Türkiye'deki bölümünü rahat yapacağına ben inanıyorum dedi. Ben 

şunu söyleyeyim dedi; Karayollarına söyleyeyim, eğer Bouygues'e bakın, Vinsan'ın dosyalarına da 

bakın, tatmin oluyorsanız yeterlilik konusunda kendilerine destek olun. Bakın, dikkat edin, net. 

Yalnız, şunu net söylüyorum dedi; eğer uygun değilse Bouygues Firması, ben telefonu senin 

yanında açıyorum ki -yetkililere, yetkilinin kim olduğunu bilmiyorum, o anda bilmiyorum- telefon 

edip etmediğimi de bilesin, ne konuştuğumu da bilesin. Telefon açtı, dedi ki; Sayın Veziroğlu 

yammdadır, firmasını tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz bilmiyorum; ama, değerli bir dosttur, 

ciddî bir insandır, vesaire vesaire, Bouygues Firmasıyla müracaat edecek, eğer Bouygues Firmasını 

yeterli görürseniz iyi olur. Bu ve ben Bouygues Firmasının şu andaki kitabını size getirdim. 

Bouygues Firması dünya devlerinden biridir, sadece genel merkezinde kartlarla giriyorlar kendileri 

ve misafirler, beş bin mühendis çalışıyor. Bouygues Firmasına yeterlik verdiler. Ali Haydar 

Veziroğlu'na vermediler Sayın Başkamm, Bouygues Firmasına verdiler. 

Selahattin Seyis sağ, Onur Kumbaracıbaşı dahil sekiz bakan sağ, biri desin ki yeterlilikle 

ilgili, biri desin ki kayırmayla ilgili, biri desin ki projede destek istemeyle ilgili bize Ali Haydar 

Veziroğlu geldi veya birini gönderdi derse, ben buradayım, beni tekrar çağırırsınız. Bu bölümü 

cevaplandırabildim mi acaba? 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. • 
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MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Burada bir şey sorayım, yani niye böyle bir 

şey hissettiniz siz, zaten bu söylediğiniz dünya dyle beraber giriyorsanız, Selahattin Seyis'le bu 

görüşme... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Sayın milletvekilim, şöyle bir sorunum var, ben 

Karayollarıyla hiç iş yapmamışım, beni tanımıyor Karayolları. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Yeterlilik belgesi verebilmek için sizin iş 

yapmanız şart değil, dev bir şeyle gelmişseniz, onları vermeme tehlikesi mi var yani? 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Hayır, şöyle bir durum vardır: Şimdi, sayın milletvekilim, 

iki ortak var, ortağın biri Koç'tur, Vehbi Koç, ortağın biri de Ali Haydar Veziroğlu. Şimdi, Vehbi 

Koç'u tammazsamz siz Ali Haydar Veziroğlu'na yeterlilik veremezsiniz ki. Vehbi Koç'u 

tanıyabilmesi için, o belgelere, o bilgilere,... firmalara dikkatle bakmanız lazım; yani, aksi takdirde 

de vallahi Ali Haydar Veziroğlu olmaz der, biter. 

BAŞKAN - Bir anlamda çok önemli değilse de, sanki referans gibi kabul edilebilir. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Ona gitmezdim, kime gidebilirdim; Karayolları Genel 

Müdürüne gidebilirdim, bir daire başkamna gidebilirdim. 

BAŞKAN- Firmaların yeterlilik önseçim ilanına girerken bu tür temaslardan ziyade, o 

yeterlilik için istenilen belgeleri verip, performanslarını o belgelerle kanıtlamaları beklenir. Burası 

Türkiye, zaman zaman bu tür şeyler oluyor. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Ama, ben bunu yaptım diyorum. 

BAŞKAN-Peki efendim... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Şimdi, bu soruyu sormadınız; ben, bunu yaptım diyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum; siz, kendiliğinizden açıkladınız. 

Bir de, Celalettin Dursun Bey, galiba, o da Karayollarında çalışmış ve görev yapmış. Bu da, 

bu sizin firmanızda istihdam edilmiş; dolayısıyla, şöyle bir şey de söylendi. Yani, Karayollarına 

giriyor, çıkıyor, her türlü temasları yapıyor. Diğer firmalara göre bu anlamda da, biraz, sanki, 

avantajlı gibi bazı değerlendirmeler yapıldı. O pozisyonu nedir? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Şöyle söyleyeyim size: Sayın Başkanım, Celalettin Dursun 

TKİ Genel Müdürlüğünü yapmış bir adam; daha sonra Karayolları Genel Müdürlüğü yapmış bir 

adam. Bürokraside, çok üst düzey, kaliteli ve haysiyetli bir adam. Eğer, Celalettin Dursun, hak 

etmediğimiz bir şeyi, eğer, bize kazandırmış olsaydı, zannedersem, birinci firma olarak üçe 

düşmezdik. 

BAŞKAN - Sizinle ilişkisi, bu ihaleler sırasında, sizde istihdam edilmesi... 
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ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Hayır, daha evvel bizimle çalışıyordu. Celalettin Dursun 

daha evvel bizimle çalışıyordu. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Ne kadar evvel?.. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Vallahi, zannedersem, bir sene, birbuçuk sene önceydi, 

bizimle çalışıyordu. 

BAŞKAN - İhale tarihinden önce?.. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Tabiî, tabiî... Bu projeyle alakası yok ki, daha önce... 

BAŞKAN - Projenin altyapıları, aşağı yukarı zaten bir iki sene geriye gittiği için, biraz, 

sanki, aynı dönemlere çakışıyor gibi. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Yani, bir şey söyleyeyim: Bu, nasıl oluyor, bu böyle, size, 

bu bilgi verilirken, bir Celalettin Dursun gibi bir eski Genel Müdür bu kadar etkili oluyor da, bu 

diğerlerini şimdi saysam, şu niye etkili değildir, bu niye etkili değildir, bu niye etkili değildir, bu 

niye etkili değildir, bu niye etkili değildir ve bunlar etkili değilse, niye, 2 milyar dolar görülmedi 

diye niye bunun üzerinde çok durmuyoruz ki? 

BAŞKAN - Efendim, etkili olduğu anlamında değil. Ben, o görüşmelerde zihnimde kaldığı 

için... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Hayır, hayır, size demiyorum; biliyorum ben bunları. 

BAŞKAN - Celalettin Dursun'u çağırırız. Celalettin Dursun namuslu bir adamdır, yemini 

de vurursunuz; çünkü, Celalettin Dursun, ben, basında, bir basında toplantısı yaptım. Dedim ki, 

CHP'den böyle bir teklif geldi bana Celalettin dedim, çocuğumu da yemin veriyorum sana, doğru 

mu değil midir dedim. Şu tarihte, şu saatte, şu evime gelip, bu teklifi getirmedi mi? Kalktı, 

medyanın karşısında "evet" dedi, "yemin içtim, doğrudur" dedi. Celalettin Dursun, Ali Haydar 

Veziroğlu, kân için veya faydası için doğru olmayanı söylemez. Celalettin Dursun'u buraya 

çağırırsınız... 

BAŞKAN - Şu geliyor efendim zihnime; siz, görülüyor ki, çok hazırlıklısınız, bu ihaleye de 

iddialısınız. Bunu almak istiyorsunuz; o da, işte, demin bahsettiğiniz gibi, gerçekten damganızı 

vurmuşsunuz bu alanda, yatırım alamnda, kamuyla olan işlerde, diğer işlerde, gerçekten iddialı; 

bunu da gerçekleştirmek istiyorsunuz; gayet de doğal ve hazırlıklarınızı yapmışsınız, çok güçlü bir 

ortak bulmuşsunuz, her türlü tahkimatınızı da yapmışsınız. Bütün bunlara rağmen, birinci ihaleye, 

biz, şu soruşturma nedeniyle, bunun hukukuna, uygulamaya girdik; yani, görünen o ki, birinci 

ihalede, tek teklif de olsa, bu ihalenin sonuçlandırıması mümkün gibi görünüyor; ama, siz, bu 

konuda, bütün bu hazırlığınıza, bu istekliliğinize rağmen, çok ısrarlı olmamışsınız. Yani, ikinci defa 

yapılsa da, biz, burada, yine, bu işi alırız, iddialı bir şekilde gireriz şeklinde bir beklentiniz mi vardı? 
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ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Hayır, kesinlikle hayır. Bakın efendim, biraz evvel cevap 

verdim. Diyorum ki, bir, ben o tarihte Barış Partisinin basındaydım. Sadece Barış Partisini 

görüyordum, zaman ayırmadım. 

İki diyorum, ben, kendimi yönetimin yerine koyduğum zaman hakkım olmayan bir şeyi 

istiyorum; nedir: İhaleye hazırlanmışım, ortağım büyük, teklifim iyi, yalnızım; ama, siz olsanız, 

bakan veya başbakan sizsiniz, ben, size geliyorum, efendim, biz, bu ihalede tek kaldık, bana, 

diğerleri korktular, çekildiler. Ben de, bu kadar kahramanlık yaptım, bu işi bana verin dediğim 

zaman, bana şunu söylemez miydiniz; bakan veya başbakan olarak, yahu, Ali Haydar çok güzel, 

doğru vallahi, epey kahramanlık yapmışsın; ama, yalnızsın yahu. Yani, yalnız bir firmaya veriliyor. 

BAŞKAN - Evet, makul bir... 
\ 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Bana, bu dedikleri Başkanım çok makul 
gelmiyor; yani, şimdi, Türkiye'nin acil projenin hitamına ihtiyacı var. Çıkanlmış, her türlü proses 

yerine getirilmiş, bir tanesi, hakikaten, dünyada devi birisiyle girmiş, almış. Her şeyiyle layık yani... 

BAŞKAN - Almamış olabilirdi yani... 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Hayır, hak etmiş olayı.. 

BAŞKAN - Değerlendirme işleminde tereddüte düşülmüş. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Bir tane, değerlendirmeyi hak etmiş bir kişi 

kalmış yani... , 

BAŞKAN - Tabiî canım, yeterlilikleri olduğu belli. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Onu diyorum... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Sadece odur, başka değildir efendim. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Yani, bir kişi kalmış... Bir kişi kaldığın için, 

iki kalsan onu verirdim... Yani, bu da çok şey... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Ama, başlangıçta insanlar, idareyle ilişkilerini bozmak 

istemezler 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Ayakları yere basmıyor, günahtır yani... Süre 

geçiyor çünkü, hak etmişse verilecek yani... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Sayın milletvekilim, bir şeye dikkat edelim.' Bu, çok 

önemlidir. Sorunuza cevap vermiş oluyor hepinizin. 

BAŞKAN - Ama, o zaman, Mehmet Ali Bey sormadı, o da sorsun, hepimize vermiş olun. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Bunu hemen ben cevaplandırayım, sayın milletvekilime 

geçiyorum. 

BAŞKAN-Tamam... 
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ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Şimdi, bizim, birinci ihaleyle ikinci ihale arasında büyük 

fark vardır dikkat ediyorsanız. Yani, yıl farkı vardır, miktar, parasal da fark vardır birinci 

teklifimizle ikinci teklifimiz arasında. Birinci teklifimizi daha yüksektir, ikinci teklif daha düşüktür. 

Peki, niye; yani, bir firma, beceriyor, başanyor, koşturuyor, iş alması gerekip, o, lehine olan 

durumda projeyi alması gerekirken, niye ikinci ihaleye asılıyor? Neden şu: Birinci ihalede, bizim 2 

milyon dolar vermemize rağmen, bütün riski almamıza rağmen, bu firmalar, dışarıdaki firmalar 

devamlı birbirlerini takip ederler. Diğer firmaların istekli olmadığını, Bouygues Firması hissetti. 

Hissedince, riske girdi. Risk kabul etti; dedi ki, ben, olsa olsa böyle bir teklif veririm; çünkü, 2 

milyon dolar onu sonuna kadar kurtarmıyor. 2 milyon dolar başlangıçta kurtarıyor; ama, sonunda 

kurtarmıyor. O nedenle, biz, teklife, tam hâkim olmadan, Bouygues özellikle ağırlığı götürdü. Öyle 

değil mi? Bouygues ağırlığı götürdü. Bouygues de, ağırlığı götürürken, 2 milyon doları 

göndermemize rağmen, o tahkimi beyninin bir köşesinde sakladı. İkinci ihaleye girdiğimiz zaman, 

bütün firmaların gireceğini biliyor, artık o da onlardan. Nasıl ki, birinci ihalede girmediler ikinci 

ihalede Bouygues'den cesaret aldılar diğer firmalar, diğer firmaların gireceğini Bouygues de 

kavradı ve dolayısıyla, ikinci ihalede, daha ... bir hazırlık oldu; bu bir. Yani, birbirini takip 

ediyorlar. Riske ne kadar girelim? Şimdi, 2 milyon dolar riski kaldırıyor. Nereye kadar kaldırıyor; 

teklif aşamasına kadar kaldırıyor. Tekliften sonra risk başlıyor. Diğer firmaların da giremeyeceğini 

kavrıyor bir anlamda. Diğer firmalar ve Bouygues'e bir uzatma verdiler Sayın Başkanım. 

Konsorsiyumun biri bir talepde bulundu, süre uzamadı, birinci ihaleden bahsediyorum, süre 

yetmedi diye bir süre uzatımı istediler; ya iki aydır ya üç aydır, bir süre uzatımı verdi onlara... 

BAŞKAN - İki ay verdi, aralığı şubata attı. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Tabiî, verdi; yani, firmaların dediğini yaptı, bir uzatım 

verdi; ikinci uzatımı karşılamamış Karayolları. 

BAŞKAN-Evet... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Şimdi, burada, şuraya gelmek istiyorum: Bouygues 2 

milyon dolar bizden aldı. Dolayısıyla, almasına rağmen, teklifi de hazırladı; fakat, teklifini çok 

toleranslı hazırladı. Bilmem anlatabiliyor muyum; yani, riske girerim; ama, çok paraya girerim. 

Riske girerim; ama, çok uzun yıla girerim. 

BAŞKAN - Ama, bu, öyle düşünüleceği gibi, rakip yok, biraz daha yüksek de veririm 

teklifimi diye de olmaz mı? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Yüksek verdi zaten. Efendim, zaten, rakip yoktur diye 

değildir, cesaret edemedi. 2 milyon doları aldı. Dedi ki, tamam, 2 milyon dolar benim bu masrafımı 

karşılıyor; ama, ileride risk olabilir. Onun için, fmalar, dünyanın her tarafında riski ülkelerde, 
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devamlı yüksek verirler, risk payı koyarlar. On koyarlar, onbeş koyarlar, yirmi... Ben, Suudi 

Arabistan'da ihaleye girdiğim zaman Fransız Tine Firması, "hesaplarım dört dörtlüktür; ama, risk 

payını koymamışsın" dedi. Yahu dedim ne risk payı, kral mı değişecek dedim. "Biz koyarız" dedi 

ve ne oldu efendim. Biz, ihaleye girdik. İhaleyi kazandık, teminatları yatırdık. Ne oldu biliyor 

musunuz? Kral bir gün kalktı, 35 projeyi birden kaldırdı, iptal etti. Bizim proje de beraber gitti; işte 

risk. Onun için, Bouygues, orada, o teklifini hazırlarken daha large davrandı. İkinci ihalede, somut, 

biz de ağırlığımızı koyduk, Celalettin'i falan çağırdım, dedim ki, iki de bir bana masraf ettirmeyin, 2 

milyon dolar gitti, bu kadar süre gitti, doğru dürüst hazırlanın dedim. Bouygues'i zorla dedim. Son, 

zaten, teklif hazırlamp verilirken, ek bir teklifte benim bir yazım vardı orada. Bouygues'in verdiği 

bir yazı vardı. Şu kadar daha kırıyorum diyor; çünkü, ben zorladım. Üçüncü kata çağırdım, toplantı 

masasında zorladım. Dedim ki, biraz daha inin aşağıya işi almak istiyorsanız. Nitekim, şuraya 

gelmek istiyorum. Bizim birinci ihaleye asılmamamızın tek nedeni, yalnız firmayız, savunma 

hakkımız yok. Ahbap çavuş ilişkisiyle yaklaşacaksın ve onu da, sana bir cevap verdiği zaman cevap 

veremeyeceksin diye sahipsiz bıraktık. 

BAŞKAN - Siz, ihale öncesi, tek olacağınızı biliyordunuz yani? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Hayır, hayır... 

BAŞKAN - Ama, işte, yalnızlık dediniz, tekiz dediniz. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Yalnız çıktık diyorum. Hayır, yalnız kaldık, teklif yalnız 

çıktı. Biz, bir kaldık. Ondan sonra da kimseye başvurmadık diyorum. Yani, birinci ihalede, şunu 

söylemek isterim efendim: İhaleye girdik. İhalede tek firma kaldık. Tek firma kaldıktan sonra, 

dosya açıldı, resmî belgelere geçildi. Ondan sonra, o biraz evvel sizin anlattığınız o safahat 

başladı... 

BAŞKAN - Biliyorum, o safahatı biliyorum. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - ... Ben sahip çıkmadım. Çıkmamamın nedeni, dedim ki, 

bekleyelim, tek firma diyecekler. 

BAŞKAN - O zaman, efendim, daha large hazırla dediniz. Daha large hazırlaması için, tek 

gireceğini biliyor da öyle hazırladı; ama, o zaman, ikinci ihale yapılması hayırlı olmuş yani. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Hayır, hayır... Biliyordu değil efendim. Lütfen, burayı 

düzeltelim. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Daha yüksekmiş, birinci teklifte o zaman fiyatlar daha 

yüksekmiş. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Birinci teklif hayırlı olmuş yani. 
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ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Hayır, hayır; biliyordu değil efendim; lütfen, buraya 

düzeltelim. 

Birinci teklif yüksek; bir. İkinci teklif düşüktür; iki. Peki, birinci teklifle yüksek verip de o 

işi almam gerekirken, neden ben orada bütün gayretimi sarf edip, almıyorum da, sonradan ihaleye 

çıktığı zaman bu mücadeleyi veriyorum? Orada yalnız kaldığım içindir. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Yani, yüksek bir ruh haleti sebep olmuş. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Tabii ki, insanlarda ruh vardır; bir de kendinizi benim 

yerime koyun. Ben bakanım, teklif veren sizsiniz; yalmz kalmışsınız, 6 konsorsiyumdan. 

Geliyorsunuz, vallahi bu iş bizimdir; hakkımızdır. Niye? Biz teklif verdik, onlar vermedi. Yahu, 

iyi... 

BAŞKAN - Hukuk var efendim. Maddeyi açar bakarsınız, cevaz veriyorsa, bir an önce 

yatırımı realize etmeniz lazım. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Bir şey söyleyeyim: İdare, firmalar tek kaldığı zaman, her 

koşulda, siyasi anlamda olsun, sosyal anlamda olsun kendini o baskının, o riskin altına sokması... 

BAŞKAN - Bu çok özel bir hukuk. Teke göre de önlemini almış mevzuat. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Birinci ihale verildi; birinci ihale sürecinden sonra, ikinci 

ihaleye çıkılırken, aynı iktidarın bakanı mı vardı; şimdi oturtturamadım. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Değişti. Üç bakan değişti o tarihte. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Birinci ihaleye teklif verdiniz; sizden başka olmadığı gözüktü. 

Ondan sonra tekrar, ikinci bir ihaleye çıkılma karan aynı iktidar ve aynı bakan döneminde mi 

alındı? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Bakan değişti. 

BAŞKAN - 1995 seçimleri oldu; seçim sonuçlan ortada. Hükümet kurma çalışmaları 

devam ediyor. O sırada ihaleye veriliyor. Sanırım o zaman... Martta kuruldu hükümet. 14.2'de 

DYP-SHP koalisyonu devam ediyor; henüz yenisi kurulmadığı için devam ediyor. Yeni hükümet 

kurulacak. O sırada sanıyorum, Bakan, SHP'li bir bakan... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Bakan Adnan Keskin'di efendim. 

BAŞKAN - Hayır, martta Anayol kuruluyor; üç ay gidiyor. Haziranda tekrar değişiyor, 

Refahyol geliyor. İkinci ihale tamamen Refahyol döneminde oluyor. Refahyol döneminde sadece 

sıralama karan alınıyor. Daha sonra 18 Haziranda Sayın Erbakan istifa ediyor. Arkasından 55 inci 

Hükümet kuruluyor. Sayın Yaşar Topçu geliyor. Bu böyle gidiyor... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Onur Kumbaracıbaşı zamanında başlayan 

işler, Sayın Adnan Keskin zamanında belli bir noktaya geliyor. 
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ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Adnan Keskin zamanında teklif verildi. Birinci teklif 

aslında Adnan Keskin zamanında verildi ve onların zamamnda iptal edildi ve ihaleyi iptal ettiler, 

dolayısıyla, yeni ihale zannediyorum, Sayın Keçeciler'di... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Sizin müdahale etmediğiniz zaman o zamana 

denk geliyor. Yani, orada psikolojik olarak şöyle baskı var diyebilir miyiz: Onur Kumbaracıbaşı ve 

Adnan Keskin'in olduğu dönemlerde Sayın Bakardan sıkıntıya düşürmeyelim, ahbap-çavuş 

ilişkisiyle yahu 6 tane firma müracaat etti, bir tane bende kaldı, her ne kadar hukuki ise de yine de 

aman riske etmeyelim mi dediniz? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Üçüncü bir etken var orada; ben Barış Partisinin Genel 

Başkanıyım; CHP'ye karşı mücadele veriyorum, tenezzül edip, gidip kapılarını çalmıyorum. 

Tamam?.. Bu. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Siyasi şey var yani. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Özür dilerim; Celalettin Dursun'la Ahmet Özbek, Barış 

Partisinin Genel Merkezinde iki gün uğraştılar; benden randevu aldılar. Geldik, salonda 

oturuyoruz, Celalettin dedi ki, Celalettin eski CHP'lidir, dedi ki, şu Adnan'a bir telefon et, Allah'ını 

seversen Başkanım yahu... Ne için dedim; bu iş için dedi. Celalettin dedim, ben Adnan Keskin'e 

telefon edeceğim, ricada bulunacağım ve dolayısıyla bu ihaleyi bana verin diyeceğim; ben böyle bir 

şey yapar mıyım?! Benden bunu nasıl istiyorsun dedim. Üstelik de ters çıkış yaptım. Celalettin 

Dursun da sağdır, çağırırsınız, şey edersiniz. 

BAŞKAN - Böyle bir şey olsaydı, ne olurdu, tahmininiz? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Burada böyle olsaydı, ne olurdu? Vallahi, şu anda hiçbir 

şey diyemem; proje belki o tarihte bitmiş olurdu. Adnan bana şunu söylerdi belki, yahu Ali Haydar 

yalnız kalmışsın, ben bunun altından nasıl çıkarım, gözünü seveyim, bağırırdı, çağırırdı. Ya da derdi 

ki, yahu senin ortağın çok güçlü, gerçekten büyük bir firmadır. Gelin doğru dürüst pazarlığınızı 

yapın, kırın, aşağı inin, Karayolları ile anlaştığınız zaman da onaylarım derdi yani, ikisinden biri 

olurdu. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Yani, bu iş ahbap-çavuş ilişkisiyle değil, 

hukuki prosedürün tam manasıyla yerine getirilmesiyle yapılmalıydı. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Tabii, tabii. 

Bir de Sayın Başkanım, şöyle bir durum daha var: Burada bir pazarlık konusu dediniz. Bu 

iş zaten pazarlık yapılıyor. Yani, zaten birinci firma, Erman Şahin'in çerçevesinde birinci firma 

diyor ya, birinci firmanın kriterlerini koyuyor ya, en az süre, en düşük teklif veren diyor ya, orada 

birinciyi çağırdığınız zaman o birinciye iş vermiyorsunuz, pazarlık yapıyorsunuz. Diyorsunuz, 
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teknik olarak beni tatmin et, hukuki olarak et, idari olarak et, finansman olarak et, sonunda da 

bunları hepsini ettim mi, ettim, tamam. Şimdi, kaça yaparsın?.. Karayollarının yapması gereken... 

Karayolları bir hata yaptı esasen, bakın samimi söylüyorum, Karayollarının yaptığı hata şu: Eğer 

bizi çağırsalardı, deselerdi ki, bu bakanın olurunun 8 inci maddesini bizim ihlal etmemiz mümkün 

değildir. Bu, bunun anayasasıdır. Gel kardeşim, gel otur masamn başına, bizi her yönüyle tatmin et, 

sonunda seninle anlaşamadık, hadi güle güle, ikinci firmaya başlıyoruz deselerdi, burada mesele 

bitiyordu zaten. Bizi böyle çağırmadılar, bu hakkımızı yediler. Bu hakkı yiyince, biz bağırmaya 

başladık. 

BAŞKAN - Bu 8 inci madde, ikinci bakan olurunun 8-9 maddelik bu. Neredeyse bu 7-8 

maddesi, bu ihale şartnamelerinin yerini almış. Sadece 8 inci maddeye bu işlem tesis edilirken, 

uyulmamış, o çok enteresan. Ama, biz görüşmelerimizde şöyle bir şeye tanık olduk. Örneğin, 

geçen hafta burada diğer firmalardan birisiyle görüşürken, bu bakan olurunun 8 inci maddesinden 

haberleri bile olmadığını bu değerlendirme yapılıp, firmalar değerlendirilip, ihale sonuçlandırılması 

aşamasında 8 inci maddeye göre işlem yapılacağından bile haberleri olmadığından neden sonra yeni 

yeni bu 8 inci maddeden haberleri olduğunu söylediler.. Keza Sayın Cevat Ayhan'la da biz 

görüştüğümüzde, bu konu yine gündeme geldi. Siz sıralama yapıyorsunuz, sıralamanın işte bakan 

onayının 8 inci maddesine göre en kısa görevle yapılması lazım gelirken, niye buna dikkat 

etmediniz dediğimizde, şöyle bir cevabı var "böyle bir meseleyi konuşmadık; yani 8 inci maddeyle 

ilgili en kısa olandan başlayalım mı, başlamayalım mı diye bir şey gelmedi önüme." Yani, kendi 

sözü de devamında da var. 8 inci maddeye göre bir sıralama yapılacağından bilgisi olmadığını 

söyledi. Çok enteresandır ve o zaman 9 maddeyi kapsayan bu bakan onayının bu ihalenin 

şartnamesinin bir bölümü müdür, değil midir? Şayet, ihale usul ve esasları şartnamede belirtir 

şeklindeki hükme bağlı kalacaksak, bunun ilan edilmesi lazım, tüm firmalara bildirilmesi lazım. 

Bütün firmalar bilmeli ki, benim verdiğimi teklif, öncelikle en kısayı teklif edenden başlamak üzere 

sıraya konulacak, daha sonra birinciden başlanarak müzakere edilecek. Bunun ihalenin bir şartı 

olduğunu bilerek hazırlayacaktı. Görünen o ki, bunu ne geçen haftaki zabıtlarda vardır, firma 

yetkilileri, böyle bir maddeden, böyle bir sıralama yapılacağından haberleri olmadığını söylüyorlar 

ve sıralamayı onaylayan bakan Sayın Cevat Ayhan da böyle bir olur olduğunu, işlemin buna göre 

yapılacağından haberi olmadığım, bana sadece, bu sıralama hazırlanmış, raporuyla... "Benim önüme 

gelen bu rapordur." Yani, sıralamayı kapsayan rapordur. "Ben rapor üzerinde sadece şunları 

söyledim arkadaşlara: Şimdi, geriye dönüp baktığım zaman, bu bir görüşme sıralamasıdır. 

Görüşeceksiniz, tabii, burada en kısa süreye doğru, pazarlıklarda bunu dikkate alın. Yani, en 
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düşüğe inecek şekilde dikkate alın, pazarlık safhasıdır; bu sırayla bağlı değilsiniz. Serbestçe 

görüşün; tekrar, tekrar görüşün" diye devam ediyor. 

Yani, bir bakan onayı olduğu, 8 inci maddenin amir olduğu, buna göre işlem yapılacağını 

bilerek söylenen sözler değil bunlar. Nitekim, bunu daha sonra sözlü olarak da teyit ettiler. 

Dolayısıyla, o zaman bu ihalenin bir şartı değil bu 8 inci madde. Siz bu ihale belgeleriyle ilgili 

şartnameleriyle, ekleriyle ilgili bilgi sahibi olup, bu ihaleye hazırlanırken, işte bu 8 inci madde de b 

ihale şartlarının bir bölümüdür; bu teklifler buna göre değerlendirilecek, 8 inci maddeye göre işlem 

kurulacak; bunu bilerek mi girdiniz bu ihaleye? 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Hemen arz edeyim: Cevat Ayhan'ın söylediğine 

inanıyorum; evvela, bir defa dürüst bir insandır; bunu samimiyetimle söylüyorum. Fakat, görevini 

tam anlamıyla yaptığına inanmıyorum. Neden: Çıkan ihale buraya göre çıkmıştır, başka bir şarta 

göre çıkmamıştır. Ana nokta burasıdır. 

Hepiniz siyaset yapıyorsunuz efendimm; bir taraftan delegeniz var, bir taraftan partiliniz 

var, bir taraftan partinizin genel başkanı var, bir tarafta hükümetiniz var, bir taraftan da peşinize 

bırakmayan seçmeniniz var; doğru mu, doğru. Cevat Ayhan da, bir bakanın da hiçbir zaman gidip 

de bütün işleri milim milim araştırması mümkün değildir. Cevat Ayhan kendi bürokratlarına 

inanmıştır, bana göre; onlar da bu bilgiyi vermiştir. Cevat Ayhan da demiş ki, vallahi bu arkadaşlar 

niye yalan söylesinler ki, galiba doğrudur demiştir, gitmiştir. Ben böyle alıyorum. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Bir de bürokratlar aynı bürokratlar mı; onu 

da sorgulamak lazımdır. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Evet. 

BAŞKAN - Siz, unutmayın; Cevat Ayhan beyin bununla ilgili sözleri var; onları da 

söyleyeyim: "Haklısınız tabii, benim arkadaşlarıma talimatım, buraya yazılan sıralama, sizi katiyen 

bağlamasın..." 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - İşte buraya geliyor. 

BAŞKAN - "İstediğinizle görüşün, tekrar tekrar görüşün. Fiyat ve süre bakımından en 

uygun zemini yakalayandır. Yani, tabii, bu sıralama AJTC, İBKO bilmem yerine İBKO, AJTC,BV 

gelseydi, ben yine olur verirdim. Çünkü, görüşme zemini müsait olanlara veya başta Bouygue-

Vinsan, ondan sonra öbür hale gelse yine verirdim." Yani, burada 8 inci maddede belirtilen bir 

usulün olduğu, bu usule göre işlem yapılması konusunda Sayın Bakanın haberli olmadığı şeklinde 

bir sonuca varıyorum. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Bir defa Sayın Başkanım, insanlar belli bir yere geldiği 

zaman, Türkiye daha feodal yapıdadır. O feodal yapının verdiği bir kabadayılık var. Bakanım ya; 
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düşüğe inecek -şekilde dikkate alın, pazarlık safhasıdır; bu sırayla bağlı değilsiniz. Serbestçe 

görüşün; tekrar, tekrar görüşün" diye devam ediyor. 

Yani, bir bakan onayı olduğu, 8 inci maddenin amir olduğu, buna göre işlem yapılacağını 

bilerek söylenen sözler değil bunlar. Nitekim, bunu daha sonra sözlü olarak da teyit ettiler. 

Dolayısıyla, o zaman bu ihalenin bir şartı değil bu 8 inci madde. Siz bu ihale belgeleriyle ilgili 

şartnameleriyle, ekleriyle ilgili bilgi sahibi olup, bu ihaleye hazırlanırken, işte bu 8 inci madde de b 

ihale şartlarının bir bölümüdür; bu teklifler buna göre değerlendirilecek, 8 inci maddeye göre işlem 

kurulacak; bunu bilerek mi girdiniz bu ihaleye? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Hemen arz edeyim: Cevat Ayhan'ın söylediğine 

inanıyorum; evvela, bir defa dürüst bir insandır; bunu samimiyetimle söylüyorum. Fakat, görevini 

tam anlamıyla yaptığına inanmıyorum. Neden: Çıkan ihale buraya göre çıkmıştır, başka bir şarta 

göre çıkmamıştır. Ana nokta burasıdır. 

Hepiniz siyaset yapıyorsunuz efendimm; bir taraftan delegeniz var, bir taraftan partiliniz 

var, bir taraftan partinizin genel başkanı var, bir tarafta hükümetiniz var, bir taraftan da peşinize 

bırakmayan seçmeniniz var; doğru mu, doğru. Cevat Ayhan da, bir bakanın da hiçbir zaman gidip 

de bütün işleri milim milim araştırması mümkün değildir. Cevat Ayhan kendi bürokratlarına 

inanmıştır, bana göre; onlar da bu bilgiyi vermiştir. Cevat Ayhan da demiş ki, vallahi bu arkadaşlar 

niye yalan söylesinler ki, galiba doğrudur demiştir, gitmiştir. Ben böyle alıyorum. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Bir de bürokratlar aynı bürokratlar mı; onu 

da sorgulamak lazımdır. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Evet. 

BAŞKAN - Siz, unutmayın; Cevat Ayhan beyin bununla ilgili sözleri var; onları da 

söyleyeyim: "Haklısınız tabii, benim arkadaşlarıma talimatım, buraya yazılan sıralama, sizi katiyen 

bağlamasın..." 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - İşte buraya geliyor. 

BAŞKAN - "İstediğinizle görüşün, tekrar tekrar görüşün. Fiyat ve süre bakımından en 

uygun zemini yakalayandır. Yani, tabii, bu sıralama AJTC, İBKO bilmem yerine İBKO, AJTC,BV 

gelseydi, ben yine olur verirdim. Çünkü, görüşme zemini müsait olanlara veya başta Bouygue-

Vinsan, ondan sonra öbür hale gelse yine verirdim." Yani, burada 8 inci maddede belirtilen bir 

usulün olduğu, bu usule göre işlem yapılması konusunda Sayın Bakanın haberli olmadığı şeklinde 

bir sonuca varıyorum. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Bir defa Sayın Başkanım, insanlar belli bir yere geldiği 

zaman, Türkiye daha feodal yapıdadır. O feodal yapının verdiği bir kabadayılık var. Bakanım ya; 
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yani, siz herkesle görüşün, bu önemli değildir, rahatlıkla diyebilir; ama, bunu derken kesinlikle onu 

okuduğunu, kavradığını, anladığına inanmıyorum. Eğer, kavramış, okumuşsa, anlamışsa, genel 

müdürüne söyleyeceği tek şey vardır; ihale şartlarını hiçbir koşulda, ihlal etmeyeceksin, çünkü, ihlal 

ettiğin zaman, ben zan altında kalırım, şaibe yaratırsın; o doğruları yap, herkesle de görüş dediği 

zaman, Genel Müdür evvela Vinsan'la görüşür, görüştükten sonra, sırayla diğerleriyle görüşür, 

gerekirse, tekrar Vinsan'a döner. Burada bir hata vardır; bu hata bilerek işlenmişse, Cevat Ayhan, 

Yaşar Beyin bütün suçuna ortaktır. Ama, bilmeyerek işlenmişse, Genel Müdür veya oradaki teknik 

kadro es geçiyor, bilgi verirken. Ben bunlara şahit oldum yani, gördüm, bizim büroda-bile oluyor, 

benim yamma geldikleri zaman... 

BAŞKAN - Sayın Bakanlar eksik bilgiyle mi işleme imza atıyor? 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Şöyle bir şey oluyor: 7 çelik sandıkta teklifler geliyor. Bir 

bakanın hepsinin içine girmesi mümkün değildir. Ama, bunun şartnamesi de şu kadar değildir; 

hepsi bu kadardır. Bir bakanın veya hukuk müşavirinin veya genel müdürün, güvendiği, inandığı 

kişilerin onu sorumluluk altında bırakmamak gibi bir görevi vardır. Güvenmiyorsa, hata yapıyor 

burada; çünkü, ihlal etmiştir Sayın Bakan. Güveniyorsa, karşı taraf bu hatayı yaptırmışsa, 

bürokratın sorunudur. Güvenmişse, hatanın içerisine girmişse, bakanın sorunudur; bakan böyle bir 

kabadayılık yapmışsa, bu da bakanın yetkisinde değildir. 

BAŞKAN - Siz, ihale öncesi, 8 inci maddeye göre değerlendirme yapılacağını biliyor 

muydunuz? 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Ben size bir şey söyleyeyim: Gelecekler, firmalardan 

bahsediyorum, 1,5 milyar dolarlık işe teklif verecekler, teklifi bilmeyecekler, 8 inci maddeyi 

görmeyecekler; kesinlikle yalan söylüyorlar. 

BAŞKAN - Şu kadar dediğiniz şartname işte bu; bunun içinde öyle bir şey yazmıyor. Ama, 

bir bakan onayıyla alıyorsunuz; bunu da isteklilere vermeniz lazım, tebliğ etmeniz lazım. Size tebliğ 

edildi mi? Siz nasıl öğrendiniz 8 inci maddeyi? 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Sadece bu değildir, birkaç tane kitap vardır. 

BAŞKAN - Teknik şartnamede demiyorum; özü olarak? 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Hepsini veriyorlar. 

Bakın size bir şey söyleyeyim... 

BAŞKAN - Efendim, bakan onayını bu 8 inci maddeyi kapsayan işlemin buna göre 

yapılacağına dair bakan onayını size tebliğ ettiler mi? 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Sayın Başkanım, bir defa şunu söyleyeyim: Karayollarına 

telefon açın, deyin ki, kardeşim siz bu ihaleyle ilgili kaç tane dosya hazırladınız? Birdir, ikidir, 
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üçtür, dörttür... Bu dördünü vermek zorundadır; biri tekniktir, biri idaridir, biri finansman içindedir 

ve ihalenin yasası içerisindedir; nasıl oluyor haberleri olmuyor? Nasıl haberi olmadan, firmalar 

böyle bir teklif veriyorlar? Bakın, bu hiç doğru değildir. Mümkün değildir. 

BAŞKAN - Firmanın haberinin olup olmaması ayrı bir konu. Şimdi, bu bakan olurunun bu 

ihale şartnamesinin eki ya da başlangıcı olduğunu size bildirildi; siz bunu dikkate alarak mı bunu 

hazırladınız? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Sayın Başkanım, özel kimseye bir şey bildirilmez. Elinde 

ne. kadar dosya varsa, para yatılıyorsun, sadece o dosyayı alıyorsun. Özel bir bilgiyi kimseye 

veremez. Verme hakkı da yok. 

BAŞKAN - O belgelerin içinde bakan onayı yok. Bakan onaylarının verilmesi değil, 

görevlendirme belgeleri olarak, bu şartnamelerin verileceği vesaire, işte belli para 50 milyon lira 

karşılığı verileceği söyleniyor. Bu ihale şartnameleri bunlardır; firma bunları bilir. Kendine 

verilmeyen şeyi nereden bilsin; dolayısıyla, bakan onaylan bunun ekinde ihale şartları olarak 

verilmesi öngörülmüyor. Siz bunu biliyor muydunuz, biliyorduysanız, nereden öğrendiniz? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Efendim, dosyadan öğreniliyor. Bu firmalar bunu 

biliniyorlarsa, Karayollarında o mücadele başladığı zaman niye Karayollarına müracaat etmediler; 

biz bakan olurunun 8 inci maddesini bilmiyoruz diye sormadılar ki?! Olur mu öyle şey?! Bir tek 

şeye dikkat ediyorlar da, bakın, bu sadece şeydir; firmanın bir soruyor, çünkü, didik didik 

inceliyorlar, ondan sonra bu soruyu soruyorlar. Diyor ki, firmanın bu sadece asma köprü mü 

olacak, yoksa başka tesis de olacak mı?,. Firmalar bunu inceliyorlar. 

BAŞKAN - Doğru. Hatta, birisi de sormuş, sadece süre mi, öncelikli alınacak? Hayır 

deniyor, sürenin yanı sıra mali, teknik, hukuki koşullar da dikkate alınacak... 

Efendim, firmalar nereden biliyor dediniz. Bu şartnamenin içinde değerlendirmenin nasıl 

yapılacağı yazıyor ve daha değerlendirmeleri mali, hukuki, teknik bütün alanlarda yapılacağını 

amir bu. Yoksa, sadece, süreyi alıp, işte en kısa sürede verenden, sıralama yapılıp, görüşeceğiz diye 

bir şey bu şartnamede yok. Bu, bakan onayında var. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Olmaz zaten. 

BAŞKAN - Ama, bakan onayını siz bana vermezseniz, ben nereden bileyim bunu? 

Diyorum ki, size bu, ihaleden önce verildi mi, biliyor muydunuz, nereden öğrendiniz? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Vallahi, biz nereden öğrendik? Dosyanın içinde değil mi 

bu? Bunları Karayollarından sormak lazım, bilmiyorum ben. 

BAŞKAN - Bunu diğer firmalar bilmiyorsa, haksızlık olur; eşit şartlarda ihaleye girilmemiş 

olur, onu anlamaya çalışıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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ALÎ ÖZER (VİNSAN İş Geliştirme Koordinatörü) - Efendim, ben o dönemde, İzmit-

Hendekli çevre projesinin proje müdürüydüm, Vinsan adına çalışıyordum. Biz bu çalışmaları 

Körfez'e yakın olması nedeniyle, bizim şantiyemize kurduğumuz bir ekiple yaptık. Bouygue firması 

ne kadar ciddi çalıştığımızı, ne kadar olumlu çalıştığımızı biliyoruz. 

BAŞKAN - Bu konuya gelseniz. 

ALİ ÖZER - Bu konuya geleceğim ve kafanızdaki bir sürü soruyu da kanaat olarak, 

yeminime bağlı kalarak, cevaplamış olacağım. 

Şimdi, bu çalışmalar yapılırken, Bouygue firmasının teknik elemanları ve üst düzey 

yöneticileri şantiyemize geldi zaman zaman, bu arada, biz Körfez Geçişi ihalesine hazırlanıyoruz, 

köprü söz konusu. Yaman Kök Bey, Karayolları 17 nci Bölge Müdürü. Bir gün randevu aldık, 

Bouygue ekibiyle beraber bir yemekte beraber olduk. Şöyle bir sohbet meclisi. Orada yemekte 

neler konuşulduğunu tam detayıyla bilemiyorum ama, şunu söyledim çıkınca, iyi ki, Yaman Bey, 

Karayolları Genel Müdürü değil; Japonlara angaje olmuş. Ben bunu söyledim. Yeminime.sadık 

kalarak tekrar ediyorum. Yemeğe çok sık geden birisi değilim, Boğaz Köprüsünün aşağıda, 

ayağının dibinde sahilde bir restorandı. 

BAŞKAN - Ayaklarının birisinde Karayollarının bir misafirhanesi var; sosyal tesisi olabilir 

belki? 

ALİ ÖZER - Sosyal tesis değil ama, oraya yakın bir yerdi, ismini de hatırlamıyorum. 

BAŞKAN - Oradaki izlenimlerinizin etkisiyle, angaje olmuş diye bir tespit noktasına 

geldiniz? 

ALİ ÖZER - Evet, aynen öyle; çünkü, Yaman Bey, Japonlarla beraber bir köprü yaptılar. 

İyi ki Karayolları Genel Müdürü değil dedim. İhaleye girdik biz; 17 nci Bölge Müdürü iken, 17 nci 

Bölgede biliyorsunuz, bu köprülere bakan kısım. Yaman Bey de daha önce köprülerin yapımında 

Japonlarla beraber bir şekilde çalışmış birisi, bilgisi var. Bu şekilde ayrıldık oradan. Ondan sonra 

seçimler oldu, hükümet değişti; Anayol hükümeti kuruldu, kısa dönem. Yaman Kök, Karayolları 

Genel Müdürü oldu; bu işlemlerin tamamında Yaman Kök vardır ondan sonra ve ben firma 

içerisinde şirkette şunu söyledim; boş yere uğraşıyoruz; Vinsan için Körfez Geçişi bitmiştir dedim. 

Bunu herkese söyledim. Haydar Beye söyleyemedim; çünkü, Haydar Bey, hakikaten politikayla 

çok fazla uğraşıyordu; görüşme imkânımız da yoktu. Ama, bu bende bir kanaatti. O dönemde 

birinci ihale yapıldı; birinci ihale yapıldı, Yaman Kök Beyin değerlendirmesi gerekiyordu, timing 

olarak, yani bunun bir firmayla pazarlık edilerek verilmesini de bütün bunları Yaman Beyin 

yönlendirmesi gerekiyordu, zamanlama ona denk gelmişti. Yani, CHP Grubu ayrılmıştı 

hükümetten. Hatta, ihalenin iki ay ertelenmesi, firmalar tekliflerini yetiştiremeyecekleri için 
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yapılmadı o dönemde. Biz daha sıkı takip ediyorduk. Şundan yapıldı: İhale yaklaşırken, seçim 

karan alındı aniden, o dönemin Karayollan Genel Müdürü seçimler olur, iki ay içerisinde de 

hükümet kurulur, yeni yönetim gelir, ihaleyi yapar hesabıyla iki aylık süre konuldu; hatırlarsınız, o 

dönem, uzun bir hükümet süreci yaşandı. İki aylık sürenin konması da böyle bir ihale veriliyor, yeni 

gelen yönetimin olsun adına bu ek süre verildi. Şimdi, dosyalan açıldı; bizim konsorsiyumun teklifi 

deşifre edildi. Teknoloji biliniyor; süre biliniyor; her şey biliniyor. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Pardon, oraya girmek istemedim; ama, doğru, fakat, çok 

fazla detaya girmedim. 

BAŞKAN - Bizim de dikkatimizi çekti o. 

ALİ ÖZER- Ondan sonra biz bir dönem, bir birbuçuk sene, daha önce çalıştık. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Kartlan görülmüş yani adamların. 

ALİ ÖZER-Evet. 

Tabii, kartlar görülünce, şartlan daha da bir zorluyoruz. Çünkü, süren belli. Nereden ne 

alabiliriz; ne yapabiliriz, bir daha bir daha zorladık, yeni süreler çıktı. Yani, teknik kadro dediğimiz 

süreç budur ve Yaman Beyin süreci vardır; benim şahsi kanaatim tekrar ediyorum, yeminime sadık 

kalarak söylüyorum, tamamen şahsi kanaatimdir. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Sayın Başkan, burada bir ilave edeyim: Ben bu bilgileri 

aldım; ama, doğrusunu söyleyeyim, kimin bürosundadır, kimin, hangi firmaya verildiği nedir değil. 

Bizim o sandık, verdiğimiz teklifler açıldı, açıldığı için de ortalıkta dolaştı, firmalara verildiğini bir 

uyan olarak aldık. Uyan aldığımız için de dedik ki, teklifin şartlarını değiştirelim. Fiyatları 

değiştirelim; çünkü, o zaten kendini sana göre ayarlıyor dedik, onun için düşürün dedik. Bilmem 

anlatabildim mi? 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, bir şey söylemek istiyorum: Yaman Bey, siz 

söylediniz, ben de onunla dışan çıktıktan sonra şunu sordum, dedim ki, sizin şahsi kanaatiniz bu 

konuda nedir? Onun da dediği bu firma yani Vinsan, ben o zamana kadar duymamıştım, İzmit 

Belediyesiyle birlikte iş yapıyor; İzmit Belediyesiyle dostluğu var; İzmit Körfeziyle böyle bir proje 

hazırlandı ve bu proje bakanlığa veya işte Karayollanna götürüldü, o tarzda işleyen bir 

mekanizmadır; yani, başlangıçta Vinsan'a göre biçilmiş, onun için ayarlanmış bir projedir dedi. 

Buraya baktığımda, şimdi, Vinsan'ın şeyinde devam eden işler bölümünde 7 tane işininiz devam 

ediyor, baktım ikisi İzmit Belediyesiyle... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Devam etmiyor; onlar bitmiş. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Yani, yapmış olduğunuz işlere baktığımızda 7'de 2; yani, 7 

tane işinizden 2'si İzmit Belediyesiyle. Bir bakıyorsunuz ki, yani bir tarafta İzmit Belediyesi var; 
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gene bu proje izmit'te, İzmit Belediye Başkanı ve aynı zamandaki Bayındırlık Bakanı da İzmit 

milletvekili; yani, ortaya ta işin başında benim sorduğum ki, genellikle, ben de iki tarafta 

bulunduğum için, garipsemiyoyrum da o noktayı. İzmit'teki siyasilerin belki sizin de bir yemektedir, 

başka bir toplantıdadır; ya buraya böyle bir geçiş yapalım; Çanakkale'ye yapılıyor; buraya da bir 

geçiş yapalım. Bunu nasıl yaparız, nasıl ederiz, bakan da nasıl olsa, bizim bölge milletvekilimizdir. 

Buraya hizmeti olsun tarzındaki bir intibayla, bir kanaatle yola çıkılmış, siz bu noktada işte daha 

çok da Fransızlarla çalışıyorsunuz, daha önce de Fransız firmalarıyla da işbirliğiniz var; bu noktada 

iş yapan bir Fransız firmasıyla işbirliği sağladıktan sonra ve siz hazırlıklısınız yani. Birinci ihaleden 

önce kanaatimi söylüyorum, hazırlıklısınız... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Tabii, efendim, bu bilgi verilmiş siz de söylüyorsunuz. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Yani, daha önceden siz bu projeyi bildiğiniz için ve siz bu 

projeyi beraberce İzmit Belediye Başkanı, İzmit milletvekili olan Bayındırlık Bakanı ve sizin 

insanlarınız, diğer Fransızlarla birlikte hazırlıklı olduğunuz için bir teklif vermişsiniz, diğer insanlar 

belki o kadar hazırlıklı değillerdi; çünkü, buy büyüklükteki bir projenin fizibilitesinin hazırlanması, 

maliyetlerinin hazırlanması uzun bir zaman alacaktır. 

MEHMET ERGÜN D AĞCIOĞLU (Tokat) - Zaman ne kadardir? 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Yani, ortaya çıktığı andan itibaren, diyelim ki, Bayındırlık 

Bakanlığı böyle bir teklifi ihaleye çıkarır, bir de der ki, şu tarihte ben sizden tekliflerinizi alacağım. 

Bu işi bilmeyen firmaların hazırlanması bilene mümkün olmaz o noktada, dar bir zaman dilimi 

verildiğinde. Yani, buradaki böyle bir İzmit'le, İzmit bölgesi, İzmit milletvekili, İzmit'ten çıkmış bir 

bakan var ve sizin de zaten büyük bir iş yoğunluğunuz da İzmit'te. Birinci dediniz ki, zaten yüksek 

bir rakamdı; şey de yapmamışsınız, zaten itiraz, ilişkileri koparmak istemiyorsunuz, kötü olmak da 

istemiyorsunuz. Yani, o zaman başlangıçta size göre biçilmiş bir proje, iktidarların değişmesiyle 

veya Yaman Bey iş ilişkileri nedeniyle Japon firmasına veya Japonların daha önce Boğaziçi 

köprüsünde çalıştıysa, o sisteme yatkınlığından dolayı, bilmediği bir işten dolayı bu tarzda başka bir 

kanala doğru gitmiş olamaz mı? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Gaffar Bey, çok samimi soruyorsunuz, ben samimi cevap 

vereceğim: Bir defa bazı insanlar değil, insanlar özellikle sıkıntıya girdikleri zaman senaryo 

hazırlarlar, çünkü, senaryo, sıkıntıda olmayan insanların işi değildir. Onlar rahat insanlardır, 

kafalarını yormazlar. Bunu irdelemezler, zamanlarını buna harcamazlar; ama, sıkıntı olunca, 

senaryo hazırlarlar. Bunlardan birini zannedersem Yaman Bey yapmıştır. Bir defa şuradan 

başlayalım; benim konuştuğumu da yeminime bağlı alın, bunu perçinlemek için yapmamız gereken 

bir şey var. O da şu; şu firmaya, yeni sordunuz siz de, ilk defa duyuyorum, şu firmaya bu adama 
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telefon açalım, Piyer, Bouygue'ın en önemli kişilerinden biridir; dersiniz ki, hemen arayın bir bilgi 

alın, deyin ki, siz Vinsan'la proje ihaleye çıktığı zaman mı tanıştınız, ihaleden önce mi tanıştınız 

yoksa ihaleye çıkacak tasarrufta bulunurken mi tanıştınzı diye bir soru sorun. Size bir cevap 

verirler; size verecekleri cevap şudur: İhaleye çıkılmıştı, bu projeden haberimiz vardı ve dolayısıyla, 

VİNSAN ihaleye çıktıktan sonra bize ortaklığı teklif etti. Ve onu da nasıl yaptık, onu da 

söyleyeyim size. İhaleye çıktık, bilgim yok, büyük bir iş, doğru. Fransız Bank Paribas vardır. İsim 

veriyorum ki, bunlar rahat olsun. Bank Paribas, bizim kredinin bir bölümünü getiren bankadır. 

Büyük bir bankadır. Osmanlı Bankasının sahibiydi, sattı; Osmanlı Bankasını burada satan gruptur. 

Burada Dirillon diye birisi var. Büyük bir ihaleye çıktı. Bakın, size bir şey söyleyeyim; nereye 

inanıyorsanız oraya inanınız ki, orayla yemin ederim ki, benim, ihaleden önce bu işte bilgim yok. 

Ben, sadece, ihaleye çıktıktan sonra, yeterlilik için de sadece bir kişiyi ziyaret ettim, o kişi de 

Selahattin Seyis'ti, benim yanımda da telefon açtı. Yemin ediyorum diyorum. Bu benim için 

önemlidir. Telefon açın, sorun, BOUYGUES'tan da sorun. Bank Paribas'nın, kredi getiren 

bankanın Türkiye temsilcisi Mister Dirillon vardı. Dirillon'a, böyle büyük bir ihale çıktı ve 

dolayısıyla, ihale çok büyük, bizim buna ulaşmamız mümkün değil; ama, ciddî bir konsorsiyumun 

içerisinde de olmak istiyorum dedim. Yani, onlar da 3-5 konsorsiyum bir araya gelmiş, bir 

konsorsiyum oluşursa, bir parçasında da biz oluruz. Tek bir firma götürür bu işi Fransızlardan dedi. 

Kim dedim. Ben BOUYGUES'ı tanımıyorum o zamanlardan. BOUYGUES dedi. BOUYGUES 

deyince, dedim ki, SAE'yle iş yapıyorum, SAE, Sofre Gas ve Gas de France'la doğalgaz işini 

yapıyorum. SAE'dan büyük müdür dedim. Çünkü, tanımadığım için. SAE'yi de biliyorum, SAE de 

bu işi yapamaz. Dirillon şu anda Bank Paribas Mısır yetkilisidir ve Kahire'de bulunuyor. Aynen 

tabiri şu oldu Dirillon'un. Güldü, SAE çobandır, BOUYGUES da ağadır; bunlar birbiriyle 

mukayese edilir mi dedi. Agresiftir, cesurdur, şudur budur dedi. Peki, ben nasıl yaparım dedim. 

İhaleye çıkılmış, ilan yapılmış. Çok büyük bir ihale, nasıl yetişirsin, senin daha ortağın belli değil; 

ama, sana bir yardım yaparım. Orada Marki diye benim tanıdığım biri vardır, BOUYGUES'ın 

önemli adamlarıyla benim de görüşmem mümkün değildir; Martin BOUYGUES, Jacques Chirac 

kadar güçlü bir adamdır; Marki diye benim bir dostum var, Marki'ye ben söylerim dedi. İhaleye 

çıkılmış. Marki'yle görüştü. Dedi ki, Marki'yle ben görüştüm, firmasıyla görüştü ve gelip sizinle 

görüşmek istiyor. Marki geldi, Dirillon'la beraber beni ziyaret etti. Ben kendisine anlattım. Vallahi, 

biz böyle bir firmayız, bu işi yalnız başımıza yapabilecek bir firma değiliz; ama, Türkiye'de 

yapılacak işleri -betonu olsun, bilmem neyi olsun- yapacağına emin ol dedim. Örneğin, Alman 

Lurgi firmasından bizi sorarsınız. 400 milyon dolarlık işi zamanından önce bitirmişim, onlar bana 

yetişemediler. Böyle de doğruları koydum. Marki döndü, gitti, BOUYGUES'la görüştü, peki, biz 
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sizinle ortak giriyoruz. Ve dosyalarını gönderdi, dosyalarını gönderdikten sonra müracaat ettik. 

Ben, dosyalan gönderdikten sonra Selahattin Beye dedim ki, Selahattin Bey, ben Karayollarına iş 

yapmadım; dolayısıyla, BOUYGUES'la giriyorum, BOUYGUES da çok büyük firmadır, tanıyor 

musun. Vallahi ismini duyuyorum; ama, tanımıyorum Ali Haydar. Telefonu bunun üzerine açtı. 

Size bütün samimiyetimle söylüyorum, nereye inanıyorsanız yemin ediyorum, muhakkak ki bir 

yerlere de inamyorsunuzdur. Bunlar yalandır, iftiradır, çirkeftir, çirkinliktir; ama, ben bu 

söylenenlere rağmen daha ileri gidip başkası hakkında bir şey söylemeyeceğim. Buna da benim 

terbiyem müsaade etmez. Bu projeyi kaybederim; ama, doğrulardan ayrılmam. 

Size cevap verdim mi acaba? 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Zaten bu tür iddiada bulunan yok. Biz, kafamızda bir şey kalmasın diye... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Sayın Başkanım, insanlar bir iş için küçülmemeli, 

doğrudan kaymamalı yani. 

BAŞKAN - Sayın Veziroğlu, bu bakan onayımn 8 inci maddesine göre, tekliflerin 

değerlendirileceği konusunu ihaleye girmeden önce bütün istekliler biliyor muydu? Bu, ihalenin 

koşulu mu, değil miydi? Onu sorguluyorduk. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Vallahi bilmiyorum. Sayın Başkanım, inanın ki 

bilmiyorum. Benim bildiğim... 

BAŞKAN - Siz de bilmiyordunuz 8 inci maddeye göre olduğunu?.. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Hayır efendim, şahsen ben bilmiyorum; çünkü, bunların... 

BAŞKAN - Hayır; siz derken, ben şahsınızı kastetmiyorum. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Dinliyorum yani. O zaman, projeyi kim hazırlıyor bizde. 

BAŞKAN - Ama, hazırlarken, ihalenin usul ve esasları içinde, bu maddenin, bu anlayışın, 

bu delme kriterin olduğunu bilerek mi hazırlandınız diyorum. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Sayın Başkanım, arz edeyim. Bizden Celalettin Dursun, 

Ahmet, Özbek çalıştı. BOUYGUES'tan da grubu tamamen çalıştı. Hazırlık burada yapıldı. 

Aldığımız dosyaların İngilizcelerini onlara gönderdik, Türkçeleri üzerinde biz çalıştık. İçinde var 

mıdır, dışında var mıdır, sonra mı alındı, ihaleden önce mi alındı, inanın bunu bilmiyorum. 

BAŞKAN - İtirazınızın önemli miğfer dayanma noktası, 8 inci maddeye uyulmaması. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Tabiî ki odur. 

BAŞKAN - Ama, bu 8 inci maddeyi, ihaleye girmeden önce bilmeniz gerekir. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Bir şey sorabilir miyim size Sayın Başkanım. 
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Dünyamn hiçbir aptal firması, eğer üç şeyi bilmiyorsa ihaleye giremez.. Bir; o işe yeterli olup 

olmadığım bilmezse giremez. İki; en düşük fiyatı vermediği müddetçe işi alamaz. Bilir bunu. Bu 

oldu iki. Üç; teknolojisinin uygun olmadığına inandığı zaman bu ihaleye giremez. Bu üç kritere 

dikkat etmek zorundadır. Peki, bunları bilmiyorsa bu firmalar, nasıl, hangi kritere dayalı olarak bu 

işe girdiler ki? Bunun yazılı olduğunu görmeyelim. 

BAŞKAN - Usul açısından diyorum. Tabiî, bunlar doğru. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Elbette efendim. Mantıksız ve doğruların ötesindedir. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Sayın Başkan, şeyi kısaltmak için bir şey 

söylüyorum. Yani, sonuçta, özetle Ali Haydar Bey, nasıl onlar bilmek zorundalarsa, ben 

bilmeyebilirim; ama, benim güvendiğim uzmanlanm biliyordu, bu şartı, bu 8 inci maddeyi bilerek 

girdik diyor. Değil mi yani? 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Aynen onu söylüyorum ve bir şeyi ilave ediyorum. Sayın 

Başkanım, Kırıkkale'de ihaleye girdim. Kırıkkale'nin altyapısıydı. 

BAŞKAN - İsterseniz ona girmeyelim. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Efendim, sizi ben inandırmak zorundayım. 

BAŞKAN - Efendim, biz sizin söylediğiniz her şeyin doğru olduğuna inanıyoruz zaten. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Bakın efendim, dosyayı mühendislere verdim. Sinan diye 

birisi, Alarko Genel Müdür Yardımcısıydı, bizde çalışıyordu o. Aldılar okudular, tamam mı, tamam 

dedim. Dosyayı iyi okudunuz mu dedim. Evet... Firmaları ben şu anda tahmin ediyorum; şu şunu 

atar, şu şunu atar, şu şunu atar, verin kompütöre. Kompütöre verdiler, 40, 38 basıyor devamlı 

kompüter. Dedim ki, bu alet aptaldır 40, 38 atın ve biz 38 santimle aldık. Ama, ne oldu 

biliyor musunuz; o projede, o şartnamede, boruyu idare verecektir diyor veya yüklenici temin 

edecektir. Veya kelimesi benim anamı ağlattı. Ben ihaleye girdiğim zaman, haşa, haşa, haşa, 

Kur'an-ı Kerim kadar önem veririm ihale şartnamesine. Ben onu okumuyorsam, kavramıyorsam, 

anlamıyorsam, Kırıkkale'yi bir daha mı yaşarım. Çünkü, ben, 532 icra dosyasıyla o işle karşı karşıya 

geldim. Veya dediği için bütün yükü bana yüklediler. Beton santralı yaptım, fabrika yaptım, kum 

çakıl yüklendi, beton yüklendi, 150 adam yüklendi ve ben 532 icra dosyasıyla karşı karşıya geldim. 

Nasıl oluyor bu firmalar, bu ihale şartlarını bilmeden, vallahi bizim gözümüzden kaçmıştır, vallahi 

bu yoktu, vallahi bize vermediler... Bunlar ayıp şeylerdir, zamanınızı boşuna almaktır. 

BAŞKAN - Şimdi bir şey okuyorum hemen buradan. 

Biz sormuşuz: "Siz bu bakan onayından haberli miydiniz?" İşte, o 8 inci maddedeki usulü 

kapsayan... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Bir kere, Ali Haydar Bey, haberliydik diyor. 
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ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Efendim, benim dosyam hazırlanırken, ona haberli olarak 

giriyorum tabiî. Aksi takdirde, nasıl gireyim. 

BAŞKAN - "Siz bu bakan onayından haberli miydiniz? 

Sinan Tara- Efendim, ben, ilk defa geçen hafta Mesut Yılmaz hakkındaki soruşturma 

komisyonunda şahsen böyle bir bakan onayının 8 inci maddesini ilk defa ben orada duydum." 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Hemen cevap veriyorum. 

BAŞKAN - Devam ediyor. 

"Arkadaşlar, daha önce mahkemede, yani, VİNSAN'ın açtığı davanın dokümanlarından 

bunu duymuşlar. 

Başkan - Yani, sizin için ihalenin bir şartı değil bu. Şartnamelerin kuralları belli zaten." 

Böyle bir bakan onayından, ihaleye girmeden önce tekliflerini hazırlarken, böyle bir 8 inci 

maddeyi, kriterlere göre, bu ihalenin sonuçlandırılacağı, değerlendirileceğinden haberleri olmadığını 

söylüyorlar. Kendisinin, bizimle görüşmezden bir hafta önce diğer komisyonda haberi olduğundan, 

bu işin patronajım üstlenen kimliklerden biri. İşle ilgilenen teknik arkadaşlarının da, sizin davadan 

neden sonra mahkemede bu 8 inci maddeden haberli olduğunu bahsediyor. Dolayısıyla, ihale 

öncesi, ihalenin böyle bir usulü olduğundan haberleri olmaksızın ihaleye girdiklerini beyan 

ediyorlar. Şimdi burada ilginç bir şey var, 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Hemen bir cevap vereyim Sayın Başkanım. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Karayollarına sormak lazım onu. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Karayollarına resmen sormalısınız, resmen cevap vermek 

zorundalar. Onun ötesinde... 

BAŞKAN - Hemen onu söyleyeyim. İlk görüşmemizi Sayın Dinçer Yiğit Beyle yaptık. 

Dinçer Yiğit Bey, üstüne basarak, bu bakan onayını kendisinin hazırladığını, bakandan onay 

aldığını; dolayısıyla, bunun ne anlama geldiğini anlattı. Tekliflerin hepsini alacağız, öncelikle bu 8 

inci maddedeki, en kısa görevlendirme süresini teklif edenden başlamak üzere sıralayacağız, ondan 

sonra birinciyi çağıracağız. Malî, teknik, hukukî kıstaslarım inceleyeceğiz, işimize gelirse devam 

ettireceğiz, yok, çerçeve uygulama sözleşmesi koşullarında anlaşamadığımız anda durduracağız, 

ikinci sırayı çağıracağız. Biz onlara sorduk. Onlar böyle anladıklarını söylüyorlar. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Hemen bir cevap vereyim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Dolayısıyla, bu ihalenin... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Ama, 8 inci maddeye.. Biz şeyi sormadık. Yani, müteahhitler 

bunu biliyor muydu meselesini sormadık. Yani, müteahhitlere bu bakan onayını verdiniz mi, bundan 

haberleri var mıydı sorusunu sormadık o zaman. 
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MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Ben sormuştum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - O ayrıntıyı hatırlamıyorum şu anda. Doğru, olabilir. Ama, uygulamanın buna 

göre yapılacağını, en birinci ağız, hatta, Sayın Erman Şahinle de görüşmemizde sorduk. Bütün bu 

altyapının uygulamanın buna göre yapılması için yapıldığını, buna göre yapılmayan uygulamaların 

usulüne aykırı olduğunu her ikisi de teyit ettiler. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Onu söylediler de, bunun müteahhitlere verilip verilmediğini 

bilmiyoruz. 

BAŞKAN - Tabiî, o boyutunu şu anda hatırlamıyorum. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Yani, sıralamanın önemsiz olduğunu, 

sonuçta, nasılsa, üç firmaysa, üç firmayla da konuşulacağını; aynı Sayın Cevat Ayhan'a 

söylenilenleri bize de burada söyledi. Zabıtlarda var. 

BAŞKAN - Ama, sıralamanın süreye göre yapılacağını vurguladılar. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Süre filan şey; ama, sonuçta hepsiyle 

görüşeceğiz. Yani, birinciyle görüştüğünüzde anlaşma vaki olursa, tamamen anlaşırsanız ikinciyle 

görüşecek misiniz dediğimizde sıkıntı çıkmıştı. 

BAŞKAN - Efendim, bütün bunların ışığında son bir şey söyleyin, ara verelim. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Sayın Başkanım, dağıtmadan bunu da bir cevaplandırayım. 

Bir; KarayoUan Genel Müdürlüğü, eğer bu bilgiyi ve belgeyi müteahhitlere vermemişse, bir defa en 

büyük zaaf orada başlıyor. İki; firmalar bu bilgiyi, almadan teklif hazırlamışlarsa, firmaların en 

büyük zaafı da bu oldu. Üç; Karayolları Genel Müdürü o zaman Yaman Kök'tü. Yaman Kök... 

BAŞKAN - İlk ihalede Dinçer Yiğit. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Hayır; ben o dönemden bahsediyorum. 

Karayolları Genel Müdürü Yaman Kök'tü, bakan da Yaşar Topçu'ydu. 

BAŞKAN - İkinci uygulamayı söylüyorsunuz. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Tabiî. 

Ve ben ikaz ediyorum. Cevat Ayhan'ı da noter kanalıyla ikaz ettiğim dönem Genel Müdür 

Yaman Kök'tür, Yaşar Topçu ikaz edildiği zaman da Yaman Kök'tür. Yaman Kök niye demiyor ki, 

böyle bir belge verilmemiş. Bu, Yaman Kök ve Karayollarını ilgilendiriyor, bunun üzerinde durun. 

En azından o firmalar mağdur olmasın; zavallılar... Beni bırakın, ENKA ile şey olmasın. Bu bir. İki; 

geliyorum ENKA'ya. Dava açıyorum. Karayolları Genel Müdürüne, dava açmadan önce dosyayı 

gönderiyorum ve 8 inci maddeyi ihlal etmişsiniz beyler diyorum. Karayolları Genel Müdürü de 

benim adamım değildir, ENKA'nın adamıdır. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Neyin adamıdır dediniz? 
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ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Bana yakın değildir, onlara yakındır. 

BAŞKAN - Kimin adamını ben de duymadım. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - ENKA'nm diyorum. Bana yakın değildir, ENKA'ya 

yakındır. Neden bu bilgiyi vermedi? 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Yaman Kök'ü kastediyorsunuz? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Yaman Kök'ü kastediyorum tabiî. 

Devam ediyorum. Ben mahkemeye başvuruyorum. Mahkemeye başvurmadan önce, 

imzalanırken Yaman Kök oturuyor efendice. Böyle, kürsüde. Mesut Bey oturuyor -Başbakan-

konsorsiyum ortaklan oturuyor, medya alıyor... O zaman UBA Ajansı benimdi, soruları soracağız 

dedi. Sakın dedim; elma ile armutu karıştırmam. UBA benimdir, gidip orada soru sormayacaksınız, 

böyle bir şey yok dedim. Ama, ikaz ettim ondan evvel. Dedim ki, yapmayın. Bakanın 8 inci 

maddesini siz ihlal ediyorsunuz. Bunu Yaman Bey biliyordu. 

Devam ediyorum. Mahkemeye başvurdum. Mahkemeye başvurduğum zaman da 8 inci 

maddeyi ana nokta almışım. Ben size biraz evvel okudum; 25 sayfanın yüzde 30'u mahkemelere 

yazdığımız yazılardır. İdarî 10'a, 8 inci madde ihlal edilmiştir, birinci sırada benim, benimle 

görüşülmüyor, üçüncü sıradaki en büyük teklifi veren firmayla görüşülüyor diyorum. Sayın 

Başkanım, avukatlar kanalıyla, bu bilgileri, mahkeme tarafından, ENKA'nın almaması, bilgi sahibi 

olmaması mümkün değildir başlangıçta. Çünkü neden; mahkeme yazıyor, diyor ki: VİNSAN böyle 

bir dava açmıştır. Karayollarına bildiriyor, bakanlığa bildiriyor, ENKA'ya bildiriyor. Davanın 

gerekçesi de budur diye resmen bildiriyor. Bunların da iki tane avukatı vardı, epey de burada 

mücadele verdik onlarla. Gelip okudular, neye istinaden açtığımızı. Bugüne kadar niye 

söylemediler; vallahi biz 8 inci maddeyi şu tarihte... Yazıklar olsun diyorum sadece. Geçiyorum. 

Yazıklar olsun! 

BAŞKAN - Peki, bu bölümü bitirirken, ben de komisyonumuza bir bilgi sunmak istiyorum. 

Tesadüfen öğrendim ki, bilinen, aleni bir olay. Adı sık sık geçen Sayın Yaman Kök'ün, son 18 

Nisan seçimlerinde Samsun'dan Anavatan Partisi adayı olduğu şeklinde bir bilgiyi de buraya... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Efendim, aday oldu. "Şeklinde" değildir Sayın Başkanım, 

aday oldu. 

BAŞKAN - Ben yeni öğrendiğim için, bilmeyenler açısından, belki bilgi olması... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Yani, bir proses içerisinde görmekte fayda 
var. 

BAŞKAN - 5 dakika ara veriyoruz. 

Kapanma Saati: 18.46 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 19.00 

BAŞKAN: Osman KILIÇ 

BAŞKANVEKİLİ: Mihrali AKSU (Erzincan) 

0 

BAŞKAN - Arkadaşlar, toplantımızın ikinci oturumunu açıyorum. 

Sayın Veziroğlu, birinci ihaleyle ilgili, ihale safhası, aşamasıyla ilgili yeterince konuştuk, 

yeterince ayrıntılarına girdik. Bütün o süreçten sonra, idare, ikinci defa aynı usulle ihaleye çıkma 

karan alıyor ve ikinci ihalenin öncesine dönmek istiyorum. Bu ihale için de davet mektuplan 

gönderiliyor yine altı konsorsiyuma. Ancak, sanıyorum, haziranda veya mayısta gönderiliyor davet 

mektuplan. İhaleye bir iki ay kala, yine yamlnuyorsam, ağustos ayında davet mektubu gönderiliyor 

önceki ihaleden bahisle, yeniden ihaleye çıkıldığı şeklinde bilgi veriliyor. Bütün koşulların aynı 

olduğu, sadece teknik şartnamede bir düzeltme, iki hususun düzeltildiği söyleniyor. Bu koşullarda 

sizden teklif mektubu isteniyor. Onlar da daha önce köprü için 400 metre açıklık öngörülürken, bu 

açıklığın, yamlnuyorsam, asgarî 800 metre olarak düzenlenmesi ve 800 metrenin her iki kıyıda 

35'er metre derinlik olmak koşuluyla 800 metre seyirin sağlanması yeni bir şart olarak getiriliyor. 

Artı, deniz yüzeyiyle köprü geçişi atasında, yükseklik gabaresi deniliyor galiba, bu, 64 metreye 

yükseltiliyor. Bu teknik detay da dikkate alınmak üzere davet mektubu isteniyor. Birinci bölümde 

sizin de değindiğiniz gibi, alüvyonlu alanda köprü ayağının oturtulması teknik olarak son derece 

zor, hatta, olanaksız dediniz. Bu teknik şartnamedeki değişiklik yapılmadan önce, geçen haftaki 

görüşmemizde Enka'mn temsilcilerinden aldığımız bilgiye göre, onların kafalannda tasavvur 

ettikleri köprü biçimi iki asma köprü şeklinde, ortada da bir ayak olmak üzere, üç ayaklı asma 

köprü. 400 ve 400'ü sağlamak üzere bir hazırlık içinde olduklarını, bu bildirimden sonra yeniden 

gözden geçirip, iki ayaklı, bütün körfezi geçen bir köprüye dönüştürdüklerini söylediler, bütün 

diğer şartları da sağlamak koşuluyla tabiî ki. Bu şekilde teknik şartnamade oynamak, böyle büyük 

bir ihalede, ihaleye belli bir süre kala önce oynamak, bu firmaları zor durumda bırakır mı? Bugüne 

kadarki hazırlıklannı dönüştürebilirler mi? Sizi nasıl etkiledi bu? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Efendim, şöyle söyleyeyim: Sinan Beyin söylediğine 

katılmıyorum; çünkü,, asma köprü, o açıklığı rahat kaldınyor. Yani, teknolojisi kaldırıyor, asma 

köprü kaldırıyor; orta ayağa ihtiyaç yoktur asma köprüde. 

BAŞKAN - Sizin hazırlıklarınızı nasıl etkiledi? 
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ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Çok etkiledi. Neden etkiledi; onlarınki asma köprüdür. 

Asma köprü olması nedeniyle zaten o teknoloji buna hazırdır. Fakat, bizim sunduğumuz alternatif 

teklifte biri tüptür, alttan geçiyor; biri köprüdür. Tüp de bizi etkilemedi. 

BAŞKAN - 35.-35 ve 800 metre. 

ALÎ HAYDAR VEZİROĞLU - Etkilemedi tüpte bizi; çünkü, suyun altından geçiyor. 

Köprüde bizi etkiledi. Eğik askılı köprü olması nedeniyle orada bizi etkiledi. Eğik askılı 

köprülerde, sistem, biraz evvel dediğim gibi, kırkayak gibi gidiyor. 

BAŞKAN - Bir yere kadar ama, sonra?.. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Devam ediyor. Onu açabilirsin. Belli bir süre, belli bir 

miktar açabilirsin. Çok anormal derecede açamazsın; yani, asma köprü gibi açamazsın. Bu nedenle, 

daha evvel 400 iken sonradan 800'e çıkarılmasını, biz, kesinlikle ihalenin bir tarafa organize 

edilmesi olarak aldık. Onların zaten sistemi öyledir. Bu şart getirilince, o açıklık, bizim köprüde 

bizi etkiledi. Etkileyince ne yaptık? Çünkü, artık, ihalenin sonuna doğru yaklaşmışız. Sistemi 

değiştirmen, teknolojiyi değiştirmen güçleşiyor. Biz, şunu yaptık: Bu açıklığı fazlalaştırmanın 

gerekçesini de şunu gösterdiler: Efendim, gemilerin geçişi nedeniyle gemilerin bir yere çarpmaması 

diye gösterdiler. 

BAŞKAN - 400 ile çarpmazsa 800 ile de çarpmaz. 800 ile çarpmayan 400 ile de çarpmaz. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Fakat, buna rağmen, şarttır, değişmiştir. Ama, kesinlikle 

aleyhimize değişti o köprüde, tüpte değil. Biz, aldık, Bouygues oturdu -Bouygues'in 5 bin 

mühendis çalıştıran gerçekten bir kadrosu var- bunun sistemini, 400 metre olan ayağı kaldıramadı o 

teknoloji gereği oradan. Bir şey yaptı; onun etrafına, gemi çarpması halinde taşla bir dolgu yaptı. 

Gemi gelip, herhangi bir çarpma durumunda olması halinde ayağa çarpmaması, etrafında çevrilmiş 

taşlara çarpılarak durması için böyle bir teknoloji geliştirdik, çare bulduk. 

BAŞKAN - 800 metreye çıktınız mı? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Çıkmadı, çıkamıyorduk çünkü. 

BAŞKAN - O zaman sizin teklifiniz gümledi yani, seçeneğiniz? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Ama, o seçeneği bizim arkadaşların dediği, mahsus bizi 

köprüden diskalifiye yapmak için yaptılar; ama, biz buna şöyle bir çare buluyoruz, bu ayağı belli bir 

yere kadar, götürebildiğimiz yere kadar götüreceğiz dediler, uzattılar. Uzunluk mesafesi kitapta 

vardır. 800'e gitmediler, ama, taşla ayağı korumaya aldılar. 

BAŞKAN - Birinci bölümde de konuştuk. Siz, ilk ihalede tek teklif veren firma olduğunuz 

için iki seçenekli vermişsizin yine. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Eğik askılı ve tüp. 
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BAŞKAN - Sizin teknolojiniz deşifre olmuş zaten. Bunun 400, 800'e açılıp açılmayacağı 

konusu teknik eleman bunu bu konularda bilir. Peki, ihaleye çok az bir süre kala böylesine bir şart 

getirilmesi, siz dahil, bu seçeneği kullanacak firmaların işini biraz daha zorlaştınp, diğer asma 

köprü yapacak isteklinin işini kolaylaştırıcı bir yaklaşımdır diye hiç düşündünüz mü? 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Tabiî, onu düşündük, tartıştık; ama, dedik ki, bu, bunun 

içindir. 

BAŞKAN - Yönlendirme şeklinde mütalaanız oldu mu? 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Bu bir yönlendirmedir dedik. 

BAŞKAN - Bugün için hâlâ var mı öyle bir mütalaanız? 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Şunu söyleyeyim: Kendi aramızda Bouygues ile tartıştık, 

ne yaparız eğik askılı köprüde. Bouygues şunu söyledi: Tüpe daha fazla yükleneceğiz, eğik askılı 

köprüde ayaklan açabildiğimiz kadar, teknolojinin kaldırdığı kadar... 

BAŞKAN - Ben onu demiyorum. İdarenin bu şekilde teknik şartnameyi değiştirme 

stratejisini nasıl yorumladınız? İstekliler arasında bir kolaylık sağlama açısından bir yorumunuz 

oldu mu? 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Yorumumuz şu oldu: O tarihte kimin asma köprü 

yapacağım biz bilmiyorduk; çünkü, ikinci bir ihaledir. Acaba, firmalar daha evvel verdiği 

teknolojiye mi bağlı kalacaklar, yoksa, ikinci ihalede teknolojiyi değiştirip, alternatif mi 

oluşturacaklar, onu bilmiyorduk. Ama, bu, asma köprüye doğru yönlendirmedir dedik. Bunun için 

de bu tedbiri aldık; yani, o taşla örme tedbirini aldık. O, asma köprüye doğru yönlendirmeydi. 

BAŞKAN - Bundan sonra idarenin bir hamlesi daha var. Şöyle ki: İhale 4.12'de 

yanılmıyorsam; 19.11'de Karayollan Genel Müdürlüğü imzalı bir duyuru gönderiliyor, siz de dahil 

bütün firmalara. Diyor ki: "4.12.1996'da yapılacak olan ihaleye katılacak isteklilerin tekliflerini 

aşağıdaki şekilde vermeleri gerekmektedir." Sonra üç alternatife çeviriyorlar. Aslında, proje tek, 

YPK'dan alınan onay tek. Birinci ihaleye tek çıkılmış. Neden sonra, ikinci ihaleye, yasal süre olarak 

da deniliyor ki, ihale teklif belgelerinde idare isterse değişiklikler yapabilir, açıklamalar yapabilir; 

ama, bunu, ihale tarihinden onbeş gün önce, ihaleye girecek isteklilere tebliğ eder. Ondört gün 

içinde yaparsanız bu geçerli olmaz. Tam da onbeşinci gün, sınır içinde olan, 19.11'de üç alternatife 

bölüyor, sonra da diyor ki, bu teklifleri gerek hepsini birden gerek tek tek değerlendirmede idare 

yetkilidir diyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, bu sizi nasıl etkiledi, böyle bir şeye hazırlıklı 

mıydınız ve onbeş günde tekliflerinizi böyle üç alternatifli hale getirip, bütün finansman 

programlarınızı vesairelerinizi buna göre yapmak zor mu, kolay mı, buna uyulabilir mi? 
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ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Sayın Başkan, zannedersem, şu anda hatırlamıyorum, 

Vinsan-Bouygues'in dışında bir konsorsiyum soruyor, o zeyilnamede alternatif teklif verilebilir 

diyor. Şu anda tam hatırlamıyorm, bakarsanız çıkarırsınız. Firmamn biri soruyor, ama, Bouygues-

Vinsan değil, konsorsiyumun biri soruyor ve haklı soruyor. Diyor ki, kardeşim, burada sen asma 

köprü mü yapacaksın, onu yapıyorsan tanımla, anlat, bitirelim; ama, bunun dışında da alternatif 

teklif olabilir mi diye soruyor, sorunca da zeyilnameyle cevap veriliyor. Sayın Başkanım, 

zeyilnameler, Karayolları veya idarede en son karardır; çünkü, o zeyilname yayınlanmışsa, sen, o 

zeyilnameye göre kendini ayarlamak zorundasın. Zeyilname o işin yasasıdır, zamanın darlığı normal 

değildir; yani, onbeş gün içinde şunu yapın, on günde bunu yapın normal değildir. 

BAŞKAN - İhaleye teklif verilip açıldığında bakılıyor ki, isteklilerden bir tanesi, bu 

alternatiflerden bir alternatife teklif veriyor, sadece köprü geçişine veriyor. Diğer ikisi bütününe 

veriyor. Bunu nasıl yorumladınız? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Yol olayları değil mi? 

BAŞKAN - Bakın, üç firma teklif veriyor; sanki, böyle alternatif teklif verme olanağı 

sağlanmasa o firma tamamına teklif vermeyecekmiş gibi bir yorum da olabilir. Bunu bir 

yönlendirme olarak düşündünüz mü? Demin söylediniz, birinci şartnamedeki değişikliği asma 

köprüye doğru yönlendirme olarak mütalaa ettik. Peki, bu ikinci düzenlemeyi de isteklilerin 

teklifleri verildikten sonra bilgi sahibi olundu. Burada sanki yönlendirme şeklinde bir şey 

düşündünüz mü hiç? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Şunu söyleyebilirim, ama, ille böyledir diyemem. Orada, 

Türk firmaları, yabancı firmalara, yabancı ortaklara bağlılar. Çünkü, teknolojiyi ve finansmanı 

getiren onlardır, organize onlarındır. Japonlar yollarla uğraşmazlar, kendilerine cazip değildir. 

Japonların amacı, biz burada asma köprüyü yapalım, asma köprüde kazanılması gerekeni 

kazanalım, geçip gidelim. Japonlar buna doğru giderler ve bunu tercih ederler. Nitekim, şunu 

söyleyeyim size. Avrupalılar da bunu özellikle tercih ederler. Japonlar aldığı zaman köprünün 

dışına girmediler. STFA ile İtalyanlar ikinci köprüyü aldığı zaman da Avrupalılar tali yollara 

girmediler; çünkü, o teknolojiyi gerektirmediği için, teknoloji gerektirmeyen bir yapıda para 

kazanmıyor yabancı firmalar. Onlar, teknolji ve finansmandan kazanıyorlar. Hammaliye işi Türklere 

kaldığı için, gerçek odur, diyor ki, olmasa daha iyi olur. İşin gerçeği budur. O işte, orada Japonlar 

ağır bastığı için, bana göre, bilmiyorum, bu bir düşüncedir, bir senaryo da değildir, Japonlar onu 

tercih ettiler Ve bir anlamda orada bir yönlendirme vardır; ama, yönlendirme midir yanlışlık mıdır, 

bir birliktelik midir veya doğrusu bu mudur kestiremiyorum. 



- 543 -

BAŞKAN - İhale şartlarında değişiklikler yapacaksanız bunu yasaya göre verilen zamanın 

sınırında onbeş gün önce yapılmaz ki. İdarenin böyle bir tercihi olursa, o teknik şartnamede 

değişiklik gibi, üç beş ay, birkaç ay önce yapar ki, firmalar kendilerini buna göre düzenlesin. Ama, 

bir firma, buna, kolayca, hemen on onbeş günde uyacaksa veya daha önce zaten bunlara 

hazırlıklıysa diğer firmalar bilemiyorum hazırlıklıdır, değildir. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Zorlama olur. Sayın Başkanım, bakın, bizim burada beş 

altı tane alternatif teklifimiz vardır, sadece tüp ile eğik askılı köprü değildir. Nasıldır o; bir, biz 

diyoruz ki, tüp artı 3,5 kilometredir diyoruz. İki, tüp artı 3,5 kilometre artı 40 kilometre diyoruz 

teklifimizde. Eğik askılı köprüde eğik askılı köprü diyoruz artı şu şu diyoruz artı bir de bizim tünel 

vardır. 

BAŞKAN - Siz, böyle alternatifli teklif verme konusunda idareden bir talebiniz oldu mu 

yazılı veya sözlü? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Firmanın biri sorunca, o zaten başından sordu. 

BAŞKAN - O çok önceki bir olay. O zeyilnameyi diyorsunuz siz, ilk ihaleden de önce 

sorulan bir soru. Tam bu sırada, ikinci ihale öncesi, ikinci ihaleyle ilgili duyurular yapıldıktan sonra, 

davet mektubu geldiğinde siz ya da bilginiz varsa diğer firmalar idareden bunu alternatifli verebilir 

miyiz veya vermemize olanak sağlayın gibi bir talepte bulundunuz mu? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Zaten, zeyilnameden sordular. 

BAŞKAN - Ama, idare böyle bir şey kullanmamış. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Zeyilnamede şunu söylüyor: Şu mu yapılacak yoksa şunlar 

şunlar da mı olacak. O da diyor ki, sabit olması koşuluyla olur diyor. Olur deyince biz zaten 

başlangıçta kendimizi ona göre hazırlayarak verdik. Son ihalede değildir, ilk ihalede o 

zeyilnameden sonra biz teklifimizi alternatifli olarak veriyoruz köprü ve tüp olarak. 

BAŞKAN - İlk ihalede alternatifli mi verdiniz? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Tabiî efendim. İlk ihalede biz ne teklif verdikse son 

ihalede de aynı teklifi verdik. Biz, tekliflerimizi rakam olarak değiştirdik; ama, teknoloji olarak 

değiştirmedik. 

BAŞKAN - İlk ihalede verdiğiniz teklifler bütününe değil mi? 40 kilometre yol artı... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Bütününe. Şöyle; orada da alternatif vardır. Köprü 3,5 

kilometre. Köprü 3,5 kilometre artı 40 kilometre. Tüp 3,5 kilometre artı 40 kilometre; o da var 

bizde. 

BAŞKAN - Aşamalı, ama, tamamını yapmak üzere değil mi? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Tamamını yapmak üzere teklif veriyoruz. 
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BAŞKAN - Yani, bunu yaparım, bu bitince buna başlarım veya daha sonra şuna başlarım; 

tamamını veriyorsun. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Öyle gidiyor. 

BAŞKAN - Buradaki konu çok farklı. Tamamına değil, tek birine de verebilirsiniz şeklinde 

bir açılım getiriyor. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - O da vardır. Orada o yapıldı. 

BAŞKAN - İkincide o yapıldı, birincide o yoktu. İkincide o yapılınca bu olanaktan 

yararlanan teklifler alındığında tek firma görünüyor. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Bir firma görünüyor. Ama, onu gerçekleştirmek çok 

zordur; orada bir hata yaptılar, bilerek yaptılar, zor yaptılar. Neden; alacaksın, köprüyü yapacaksın, 

yolu yoktur, bırakıp gideceksin. Anlatabiliyor muyum? Bunlar da olur dediler. 

BAŞKAN - O yol bir süre kaldırır diye cevap verdiler, sorduk biz. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Bunlar da olur dediler; ama, o olur da yanlış oldu. 

BAŞKAN - Peki, bir an için, istekliler üç alternatif şeklinde teklif verdiler. İdare de 

bunlardan herhangi birisini değerlendirmekte yetki aldı kendisine. Diyelim, kuzey yolu ve köprü 

geçişi, daha sonra güney otoyolu; ikisini ayn ayrı değerlendirmeye, ihale etmeye de serbest. Bir an 

için, köprü geçişini bir firmaya, bir konsorsiyuma, 36 kilometrelik otoyolu da bir başka firmaya 

verdiğini; çünkü, şeyleri aldığına göre, bu şekilde ihale vermek de ihtimal dahilinde. Alternatif teklif 

verirseniz ve bunları tek tek ve ayrı ayrı değerlendirmeye yetki alırsanız bu ne demek, ben bunların 

hepsini ayn ayrı verebilirim demek. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Orada şöyle bir sıkıntı çıkıyor Sayın Başkan: Onlar onu 

yaparlar, öyle yetkiler vardır; ama, orada şöyle bir sorun var: Biraz evvel dediğim gibi, sermayeyi, 

finansmanı ve teknolojiyi getiren firmalar böyle bir pazarlığa kendi aralarında girmezler; yani, sen 

köprüyü yap, ben de yolu yapayım. Biz Enka, Doğuş veya Tekfen'de böyle bir seçeneğimiz yok, 

onlara bağlı olduğumuz için. Onlar, evvela birinci işi derler, yol, konsorsiyumun yabancı 

ortaklarının hiçbiri için avantajlı değildir. Yol sıkıntı yaratıyor; çünkü, yol para kazanmadığı için ve 

köprünün gelirinden yolu yapmak mecburiyetinde kaldığı için yol sıkıntı yaratıyor. .Burada, 

firmanın biri diyor ki, yol beni ilgilendirmiyor, ben sadece köprüyü yapar giderim diyor. Yolu da 

istersen -anlayış olarak söylüyorum- başka firmaya verirsin veya devlet garantisiyle yap-işlet-devret 

modeliyle yapar giderim der. Bu pazarlıklar yapılır; ama, bunu firmaların kabul etmesi mümkün 

değildir. Ayn ayrı konsorsiyumlar bir araya gelip, bunu kabul etmezler. Neden etmezler, firmanın 

birine diyecekler ki, Japonlara, sen, köprüyü yapacaksın, parayı kapıp gideceksin, ben geleceğim 

burada hammaliye işi yapacağım. Hayır, böyle bir şey yok. 
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BAŞKAN - O ayrı iş, firmaların bileceği iş; ama, siz, firmalara şartlan, usulü bu şekilde 

getirirseniz... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Bu şekle getirdiğin zaman burada asma köprüyü teklif 

veren firma öne çıkıyor ve ben asma köprüyü yaparım, geçer giderim diyor. 

BAŞKAN - Yani, siz, alternatifli teklif olanağını vermeseniz hiç vermeyecek? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Öyle olacaktı tabiî. Bunlar olmamış olsa orada zaten 

kapanıyor. Alternatif teklifler zaten sıkıntı yarattı. 

BAŞKAN - Bunu almakla, dolayısıyla, bir veya birkaç firmanın önünü açıyorsunuz. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Evet, öyle; aksi takdirde mesele orada kapanıyor Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN - Onbeş gün kala gönderilen tebligat burada. Bu, herhalde size de geldi. 

Tekfen'e yazılan burada. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Kime ne gitmişse bize de gelmiştir muhakkak. 

BAŞKAN - Vinsan'a da var; bu gelmiştir ki siz alternatifli vermişsiniz. Burada üç alternatifi 

yazdıktan sonra diyor ki: "İdare, işin tamamını veya belli bir kısmına tekabül eden teklifleri 

değerlendirmeye almakta serbesttir." Bu ne demek; ayrı ayrı da veririm, ama alırsın, ama almazsın. 

Teklifinizi uygun görürsem otoyolu veririm, tamamını veririm diyor. Tam burada şu geliyor; 5907 

sayılı kararnamenin altıncı maddesinde diyor ki: "Her yap-işlet-devret projesi için ayrı bir şirket 

kurulacağı ve bu şirketin ana sözleşmesinde gerçekleştireceği yap-işlet-devret projesinin faaliyet 

konusu olarak belirtileceği ifade edilmektedir." Burada yap-işlet-devret projesi tektir. YPK'dan 

çıkan onayıyla, ilk ihalesiyle, şartnamesiyle, her şeyiyle proje tektir. Siz, bunu bu şekilde 

böldüğünüzde ve her bir alternatifi de ayrı ayrı değerlendirip, ihale edebileceğinizi de 

açıkladığınızda, işte, bu, altıncı maddede bir aykırılık oluşuyor. Şöyle oluşuyor: Her bir yap-işlet 

projesi için bir şirket kurulacak. Siz, şimdi, yap-işlet projesini bölüyorsunuz, o zaman iki tane şirket 

ortaya çıkıyor. İki şirkete nasıl ihale yapacaksınız, altıncı maddeye aykın. Yani, burada da bir 

çelişki var. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Şu niyetle gönderilmiştir, onun gerçeği şudur: Ben karar 

alıyorum, yönetim olarak; diyorum ki, benim burada verdiğim karar asma köprüdür. Sadece asma 

köprü yapıyorum. 

BAŞKAN - Siz, müteahhit olarak?.. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Hayır, idare. Ben asma köprü yapıyorum, yollan 

yapmıyorum. Burada ne oluyor, karşı tarafın istediği oluyor. Asma köprüyü yapıyor. 

BAŞKAN - Öyle bir şey yok ki ama. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Böyle bir şey sonradan nasıl geliyor. 

BAŞKAN - O tarafa çekiliyor diyorsunuz, altyapısı yapılıyor. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Asma köprüyü yaptım, yap-işlet-devret modelidir. Devlete 

bir şey söylüyorum, diyorum ki, yolları istersen bana yaptır, istersen başka müteahhite yaptır, 

istersen yap-işlet-devret modeliyle yap, istersen ihaleyle yaptır. Ben, köprüyü bitirdiğim gün trafik 

tahminlerim neyse sen kabul etmişsin, o trafik tahminleri doğrudur ve o kadar araç geçmiş gibi ben 

senden para alırım diyor. Sonunda buraya geliyor bu. 

BAŞKAN - Yani, sondan başa mı geliniyor? Kafalarda var olan bir şeye ihale şartlan adım 

adım uyduruluyor. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Aynen öyle oluyor. 

BAŞKAN - Sizin dünyamzda buna ihaleyi kaçırmak falan mı deniliyor, ne deniliyor? 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - İhaleyi kaçırmak değildir; bu, bir anlamda ya danışıklı 

dövüştür ya idare çok aptal olur, müteahhitler çok zeki olur, idareyi kandırır, söylediğini geçirir 

veya birlikteliği sağlarlar, danışıklı dövüşlü bunu yaparlar. İkisinden biri olur. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Burada size göre hangisi ağır basar? 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Girmek istemiyorum. O kadar çok şeye girdim ki. 

BAŞKAN - Bize de fikir, ilham olur. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Bakın, Enka bir teklif veriyor. Öyle enteresan ki, bununla 

ilgili kitap yazılır. Enka'nın trafik tahminlerine bakın. Enka uçuyor. 

BAŞKAN - Vallahi, sizin de tahminlerinizin uçmak mertebesinde olduğu şeklinde ifadeler 

de var. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Hemen söyleyeyim. Benim sizden hassaten bir ricam var; 

inanın, söylediğiniz her şeyi bize rahat söyleyin ve biz rahat cevaplandıralım; çünkü, biz, kendimizi 

ve sizi inandırmak zorundayız; çünkü, biz, inanarak yürümüşüz bir de sizi inandırmak zorundayız. 

Burada da açığız. Güvenmesek zaten biraz kenardan dolaşırız. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Biz o konuda rahatız. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Sayın Başkanım, insanlar bazen birbirine karşı nazik 

davranır da, bu gerçekleri ortaya çıkarırken nazik olmanıza gerek yok. Benden daha fazla yüksek 

sesle konuşun, burada doğru söylemiyorsunuz deyin. 

Sayın Başkanım, üç firmanın trafik tahmini var. Firmanın biri şöyle bir hat çiziyor, diyor ki, 

yılda -varsayalım, atıyorum şimdi, belgelerde var, bu tahminler resmîdir, Karayollarında ve bizde 

var- 100 bin araç geçiyor; bu kimdir, bu, Enka'dır. Bizim üstümüzde firmanın biri var, diyor ki, 

senede -rakamları sakın 100 olarak anlamayın, örnek veriyorum- 75 bin geçiyor. Bu da Tekfen-
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Doğuş'tur. Vinsan da diyor ki, gerçekçi olarak, 50 bin geçer diyor. Bu tahminleri de CHP'nin 

milletvekili vardı, araştırmacı Bülent Tanla'nın grubuyla Fransızlar birlikte yaptılar. Burada, ilk 

bakışta ne çıkıyor Sayın Başkanım. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - İstatistik mi tahmin mi? 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - İstatistik. Şöyle oluyor: Bir ay mı iki ay mı oturuyor 

insanlar,- araçları sayıyor. Sonuçta her sene ne kadar artar, onu da koyuyor. Enka diyor ki 100 bin 

kişi geçer. Başlangıçta diyorsun ki ne iyi tahmin etmiş. Ondan sonra Tekfen ne iyi tahmin etmiş 

diyorsun. Vinsan, bu gerizekalılar nasıl olmuş bu kadar yanılmış diyorsun. İkisinin doğru değil, 

Vinsan'ın doğru. Peki, niye doğru yapmadılar; ne kadar geçtiklerini biliyorlar, ama doğru 

yazmadılar, yüksek yazdılar. Niçin yüksek yazdılar; Enka diyor ki, 100 bin geçer; ancak, sen bana 

şu kadarının trafik garantisini ver, 100 binin verme, 60 bini ver yeter diyor. Dikkat edin; var bu 

teklif, elindedir, oradadır Karayollarında. 60 bin vermeyle ne yapıyor, riski sıfıra indiriyor. Nasıl 

indiriyor, diyor ki, ben 100 bin tahmin etmiştim, ama, önemli değil, fazlası senindir, sen 60 bin araç 

geçecek diye bana garanti ver diyor. Geçti geçmedi beni ilgilendirmez, yıl sonunda o kadar para 

geçmiş gibi bana ver diyor. Bir yere geliyor, devletin orada garantisini arzu ettiği rakamda alıyor, 

devlet de bakıyor ki, vallahi 100 bin araç geçiyormuş, 100 bine karşı bunlar 60 bin istiyorlarsa ben 

niye garantiye vermeyeyim. 

BAŞKAN - Pardon, devlet o kadar saf olmaz; bir. İkincisi, bu ihalenin şartnamelerinin 

içinde trafik garantisi vermeme koşulu var; yani, 60 da dese 100 de dese trafik garantisi 

isteyemiyorsunuz. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Başkanım, pazarlığa oturduğun zaman bunlar değişiyor. 

Ben de oturduğum zaman diyorum ki, vallahi, deprem oldu, ben deprem hesabı yaptığım zaman 

buydu, deprem oldu şu anda 9'dur, 9'a göre hesap yapmak zorundayım, sen de bunu vermek 

zorundasın. Bu pazarlıktır. Lütfen, benim konuşmalarım başka firmaları kirletmek amacıyla değil, 

ben size doğruyu ve teknik olarak anlatıyorum. Geliyoruz Tekfen'e. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Tekfen demeyin de a, b, c deyin. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Ne olacak, ismi geçiyor, hırsızlık yapmıyorlar ki, 

müteahhitlik yapıyorlar ve dolayısıyla strateji tespit ediyorlar. 

BAŞKAN - Ama, çok ayrıntıya girdik. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Siz söylediniz diye söylüyorum. Firmayı 

kirletmeyeyim dediniz, a deyin diyorum. 
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ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Ben kirletmeyi şöyle kabul ederim. Kirletme, bir firma 

rüşvet verirse, siyasî baskı yaparsa, yalan söylerse, yanlış belge koyarsa, ben onları söylersem bu 

kirletmedir; ama, ben, stratejiden bahsediyorum, benim de stratejilerim var. 

MEHMET ERGÜNDAĞCIOĞLU (Tokat) - Beyefendi, sizin ifadenizi söyledim ben. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Tabiî, sayın milletvekilim; ama, bu doğruları koymak 

zorundayız. 

BAŞKAN - Her birimiz o ayrıntılara vakıf da değiliz. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Peki, hemen burayı geçiyorum. 

BAŞKAN - Usul ve esaslar konusunda... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Geliyorum Sayın Başkanım. 

Tekfen ne yapıyor; Tekfen de diyor ki "ben 75 000 verdim" bu doğru "ama, ben sonunda şu 

kadar para talep ediyorum, talep ettiğim bu para..." Bunlar çok önemli, teknik ve işi götürenlerdir, 

ben bunları anlatmazsam, neyi anlatayım size. Diyor ki "ben 20 sene mi teklif ettim, 15 mi ettim, 13 

mü ettim, benim tahminim budur, bu rakamamı bulduğu zaman ben sana işi teslim ederim, aksi 

takdirde bu rakamı benim tamamlamam lazım. Kaç sene; 7 ise 7, 17 ise 17, 27 ise 27." Bu, 

Karayollarının teklifinde vardır. İşte bu, işi değiştiriyor, bu iki teklif değiştiriyor. Size göre detay; 

ama, ihaleyi alıp götürüyor; çünkü, ikisi riskini sıfira indiriyor, biri 100 000 diyor 60 000'e iniyor, 

garantiye alıyor; öbürü, ben yirmi sene çalıştırmayacağım, benim yaptığım tahmin hangi tarihte 

bitmişse, tamamlanmışsa sana teslim ediyorum diyor, 

BAŞKAN - Peki; şimdi onları da kapsayan bir bölüme geliyoruz. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Yani, otuz da olabilir, onbeş de olabilir. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Aynen bu. 

BAŞKAN - İhaleye girildi, üç istekli teklif verdi. İhale görevlendirme komisyonu toplandı, 

birinci toplantıda tespit yaptı, ikinci toplantıda, tekliflerde açığa kavuşturulması gereken bazı 

hususlar olduğundan bahisle, üç firmaya da belli günler verip teklifleriyle ilgili görüşme süreci 

başlatıyor. O görüşme sürecinden sonra da, sıralamayı yapan kararım yazıyor. Şimdi, bu karardan 

başlayarak takip etmek istiyorum. 

Öncelikle, üç firmadan iki tanesi üç alternatifli teklif veriyor. Bir tanesi, sadece köprü 

geçişine veriyor. Bu birinci tespitte var; ama, sonra, müzakere sürecinde, firmalarla birebir 

görüşüldüğünde yeni yeni teklifler oluşturuluyor, olmayan teklifler oluşturuluyor. Yani, sadece 

köprü geçişine tekilf veren firma, bu müzakerelerde, işin tamamına ulaşan bir teklf sahibi oluyor. 

Böyle ilginç bir süreç yaşanıyor. Daha sonra, her üç firma da işin tamamına teklif vermiş bir eşit 

düzeye getirtiliyor, nasıl oluyorsa, ilginç şeyler oluyor o süreçte. Daha sonra, bu üç teklif kendi 
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arasında, üç isteklinin teklifleri kendi arasında malî, hukukî ve teknik kıstaslarla irdelenmeye 

başlanıyor, böyle bir süreç işleniyor ve sanıyorum, sizin mahkeme dosyasından aldım dediğiniz bu 

üç numaralı, son... Tamamını aldınız değil mi bunlann? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Evet. 

BAŞKAN - Bunlan incelediniz. Yalmz, burada, tekliflerin görüşmeler sonucunda revize 

edilmesi, yeni tekliflerin ilk etapta verilen teklifler içinde teklif olarak olmayan, teklif olarak kabul 

edilemeyecek birtakım bilgilerden yola çıkarak yeni teklifler üretiliyor ve en sonunda -demin 

söylediğim gibi- üç istekli de, işin tamanma teklif vermiş duruma getiriliyor. Bundan sonra, 

Karayollan ilke kararlan alıyor, yedi tane ilke karan ahyor. İlke kararlan içinde, örneğin, sadece 

kuzey otoyolunun ve geçişin teklifini dikkate alacak mıyız diye bir ilke karan var; evet diyor. Daha 

sonra, güney otoyolunun yapılmasının ötelenmesi, yani yıllara sari, daha sonra, birinci işletmeye 

girecek, yıllar sonra ötekine başlanılmasını kabul edecek miyiz; evet diyor. Daha sonra, beş tane 

daha İlke var, bunlara da ret diyor. Bu ret dediği beş ilke, iki firmanın teklifleri içinde var; evet 

dediği iki ilke karan da bir firmanın teklifi içinde var. Bunu incelediniz mi? Burada bir eleştireye 

yönelik herhangi bir şey buldunuz mu? Tesadüf müdür yani? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Vallahi, Sayın Başkanım, size samiyetimle söylüyorum, 

ikinci ihaleden sonra, öbür firmalann tekliflerini çelik kasalara koydular, bizimki ortada dolaştı, 

birinci ve ikinci ihalede, bu oldu, bir. 

İkincisi, biz hiçbir bilgi alamadık. 

Üç, Sayın Başkanım, mahkemeye bilgi vermedi Karayollan. Hatta, şöyle bir olay öldü; iki 

avukat arkadaş geldi bana, dediler ki, biz yann sabahleyin gidelim Karayollarına, mahekme 

karanyla bütün dosyalara el koyalım ve -bir yasadan bahsettiler- mahkeye teslim edelim, 

Karayollannı hukuken basalım. Dedim ki "çok ayıp olur. Yani, Karayollan demek iki tane yönetici 

demek değildir, Karayollan, Devlet Su İşleri Türkiye'nin en ciddî kurumlanydı, böyle bir şeyi 

yapmam." Niçin avukatlar bu öneriyi bana getirdiler ve ısrar ettiler; çünkü, Karayolları dosyalan 

mahkemelere vermedi diyoruz, burada da yazıyoruz. Onlarla ilgili bilgileri sakladılar, bizimle ilgili 

bilgiyi yaydılar medyada, olmayanlan da çarpıtarak yaydılar. Size burada bir örnek vereyim: 

Komisyon raporunda diyor ki, finansman boyutu, vallahi böyledir, şöyledir diyor. Niye; çünkü, 

Bouyges diyor ki, şu kadannı koyanm, şu kadanna da tahlil çıkannm diyor. Elinsaf, dünyanın her 

tarafında ve Türkiye'de de bu uygulanıyor. Tahlil çıkannm, kârlı bir işi yapıyorum, tahlil çıkarırım, 

sorumluluğu bana aittir. Kim para kazanmak istiyorsa, halka açılıyor, para topluyor. Bunu 

çarpıtmaya çalıştı Karayollan ve komisyon. Bu çok önemli olaydır; niye; ben parayı şöyle bulurum, 
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böyle bulurum, seni ne ilgilendirir; şu faizle bulurum, bu faizle bulurum. Bunu bile, finansmanda, o 

boyutuyla medyaya sinyal vermeye çalıştılar. 

BAŞKAN - Şimdi, efendim, hukukî değerlendirmeyi yapıyorum. Bir tablo çıkarmış ortaya, 

burada sizin durumunuzu da irdeliyor. 

Hukukî konularda olması gereken kendi ilkelerini koyuyor, sizin ne talep ettiğinizi koymuş, 

bunlar doğru mu? Mutlaka incelemişinizdir de... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Vallahi hangileridir bilmiyorum. 

BAŞKAN - Okuyacağım kısa kısa. 

Anlaşmazlıkların halli: Karayolları diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde 

çözümlenecektir. Siz, Bouyges-Vinsan olarak uluslararası tahkim istemişsiniz. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Acayip bir şey. Vallahi, Sayın Başkanım yeni duyuyorum 

Allah bilir ki. 

BAŞKAN - Bu sizin elinize geçmedi mi? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Hayır; üstelik de... 

BAŞKAN - Bakın, anlaşmazlıkların halli, teklif verme belgelerine göre, ihale şartnamesine 

göre Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde çözümlenecektir, şart bu. Ama, üç firmaya da diyor ki, 

Bouyges-Vinsan -başta almış- uluslararası tahkim istiyor, AJTC uluslararası tahkim istiyor, IBCO 

uluslararası tahkim istiyor. Bu doğru mu? Sizin açınızdan alalım. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Sayın Başkan, vallahi, bakın, şuradan hareket ediyorum. 

Dört sene geçiyor ve dolayısıyla, hepsine cevap vermek mümkün değil; ama, sakın kaçamak 

anlamayın. 

Şimdi, Vinsan-Bouyges ilk ihalede giriyor, tahkim istemiyor, teklifi veriyor, tahkim 

nedeniyle yasalara güven diye 2 milyon dolar veriyor da ikinci ihalede nasıl tahkim istiyor ki?! 

BAŞKAN - Ben bilmiyorum şimdi, siz o cevabı vereceksiniz. Tahkim istediniz mi ikinci 

ihalede? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Vallahi, zannetmiyorum yani. Zannetmiyorum diyorum... 

BAŞKAN - Onu bize sonra teyit edin. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Hemen teyit edelim; bir de Karayollarından teyit edelim. 

BAŞKAN - İkinci bir konu. Feribot seferlerinin kaldırılması. Şartnamede, feribot seferleri 

devam edecektir. Bouyges-Vinsan feribot seferlerinin kaldırılmasını istiyor, Bun istediniz mi? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - ENKA istemiştir efendim.' 

BAŞKAN - Hayır, Bouyges-Vinsan istiyor. Hepsi istemiş, sizi de istiyor diyor. 
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ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Belki olabilir, bilmiyorum vallahi. ENKA başka bir şey 

istedi. 

BAŞKAN - ENKA'yı demiyorum, ben size soruyorum: Siz Bouyges-Vinsan olarak 

teklifinizde feribot seferlerinin kaldırılmasını istediniz mi? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Ona hemen size bilgi vereceğiz, şimdi değil. 

BAŞKAN - Lütfen not alın o zaman. 

Üç, vergiler konusunda bir kritik var. Teklif verme ihale şartnamesine göre, görevli şirketin 

3996 sayılı Yasada belirtilen muafiyet ve vergi ertelemeleri hariç, her türlü vergiye tabi olması şartı 

var. Siz buna şöyle bir yanıt vermişsiniz teklifinizde: Görev süresi boyunca tüm vergi ve 

yükümlülüklerden muaf tutulmayı istemişsiniz. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Öbürleri tamam demişler, biz hayır demişiz. 

Evet efendim... 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Diğerleriyle ilgili bir şey yok değil mi? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Diğerleri için bir şey demiyorlar. 

BAŞKAN - Özsermaye. "Teklif verme belgelerine göre, 3996 sayılı Kanunda belirtildiği 

gibi, özsermaye tutan, yatırım bedelinin yüzde 20'sine eşit olacaktır" Şart bu. Sizin öneriniz: 

Özsermayenin yüzde 15'ini hisse senedine devredilebilir, tahvillerle sağlamayı önermektedir. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Doğrudur. 

BAŞKAN - Ki, uluslararası hukuksal literatürde de bu büyük bir... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Her yerde tatbik ediliyor efendim. 

BAŞKAN - Diğerleri, yüzde 21 oranında özsermaye teklif ediyor, yüzde 20 nispetinde 

özsermaye teklif ediyor deniliyor. Bu, herhalde nakit olarak kastediyor, ayrıntıya girmemiş. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Evet, zannederim. Şirket kurulduğu zamandır, bu şirket 

içindir efendim, değil mi... 

BAŞKAN - Garantiler bölümü var. Teklif şartına göre ana krediler için hazine garantisi 

öngörülmemiştir; şart bu. Siz ise, tüm krediler için Hükümet garantisi istemişsiniz. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Böyle bir şey yok efendim, hemen not alalım, resmî olarak 

bildirelim. Bunların hepsi resmî olarak size gelecektir. 

BAŞKAN - Bütün bu değerlendirmelerden sonra, komisyon diyor ki: "Yukarıda da 

görüleceği gibi, firma gruplanmn teklifleri hukuka uygunluk açısından değerlendirildiğinde, tercih 

edilirlik sıralaması aşağıda belirtildiği gibidir..." Sıralamayı da yapmış; 

1- AJTC, 

2- mco 



- 552 -

3- Bouyges-Vinsan. 

Sonra bu devam ediyor... Bunları not aldınız mı? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Bunları not aldık. Başkanım, bir yerine açıklık getirebilir 

miyim. 

Bir, tabii durumu doğrudur. Hükümet garantisi konusunu sîze bildireceğiz. 

Esasında bizini şöyle bir sorunumuz var: Biz iki teklifin dışında altı alternatif teklif 

veriyoruz. Bu alternatif teklif yine bizim teklifimizdir; ama, ayn ayndır. Burada idare, öyle bir 

teklifi alıyor ki, elmayı alıyor armutun yanına koyuyor, lehine olanı yazıyor. Bizim buradaki 

sıkıntımız budur. Bunlarla ilgili de size net cevap yazılı olarak benim imzamla gelecektir; ama, 

önümüzdeki hafta. 

BAŞKAN-Olabilir. 

Bir de özsermaye konusuna gelelim. 

Daha sonra malî değerlendirmeye gelmiş. Burada özsermaye, ana krediler, sübvansiyon ve 

garantiler konusunda da bir değerlendirme yapmış. Daha sonra geçiş ücretleri konusunda 

kıyaslamalar yapmış. Burada rakamlar var, aslında bunlan birebir sizinle teyit ettirmek gerekir 

bizim bir kanaate sahip olmamız için; ama, şu andaki müzakere ortamında biraz zor. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Tabiî memnuniyetle. 

Şöyle yapalım Sayın Başkanım; bu konuyla ilgili çalışmalan yapan arkadaşları, hangi gün 

isterseniz onlar gelir, sizin sorulannız ne ise, o sorulara hazırlıklı olarak, resmî olarak cevap 

verirler. 

BAŞKAN - Evet, hak iddialan, vergilerden muafiyet, sigorta ve kâr paylaşımı konusuna 

giriyor. Proje giderleri, daha sonra her bir firmayı bu kritiklerle, hem sizi hem AJTC'yi ve hem 

IBCO'yu bu şekilde kıyasladıktan sonra, sıralamayı yapıyor. Sıralamada da, yine o demin 

söylediğim sıralama çıkıyor. Sonra teknik değerlendirmeye geçiyor; burada pek çok görüşler var, 

tespitler var. Bu rapor olduğu için, tabiî ki gerçek bilgilere dayanmış olduğunu kabul ediyoruz. 

Burada açıklıklardan vesaireden bahsediyor. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Şöyle yapabilir miyiz Sayın Başkanım: Siz bunların hepsini 

yazılı olarak bize bildirirseniz, biz de, yazılı ve resmî olarak hepsini size bildiririz. Zannedersem bu 

şekilde daha iyi olur. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Dinlememiz gerekirse de dinleriz sonra. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Evet, hem resmî gelsinler, yani bu kitapta, nasıl ki belge 

şu... Bakınız, şu şu diye hem resmî geliriz size takdim ederiz hem delillerini gösteririz hem de sözlü 

olarak bilgi verirler. 
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BAŞKAN - Onun usulünü arkadaşlarla sonra görüşelim. 

Bütün bu malî, hukukî, teknik değerlendirmelerin sonucunda malum sıralamayı yapıyor; 

herhalde burası değerlendirme bölümü. Ondan sonra da karar bölümüne geçiyor. Karara 

geldiğinde, bütün bu malî, hukukî ve teknik anlamda tercih edilebilme kriterlerine atıf yapmaksızın, 

sizin toplam yatırım tutan bakımından olsun, görevlendirme süresi bakımından birinci sırayı 

aldığınız tespitini yaptıktan sonra, teknik mülahazalarla, Türkiye'de ilk kez denendiğinden, bakım 

ve işletme süresince birtakım riskler açısından daha fazla riskler taşıdığından bahisle, tercih 

edilmediğinizi zikrediyor. Ve sonunda da komisyon ve bakan onayına bağlanıyor. 

Şimdi, aslmda bunları sizinle tek tek karşılıklı teyit etmek, karşılıklı tartışmak lazım; ama, 

zaman da yetmiyor. Ancak, söylediğiniz usulü biz aramızda bir tartışalım; size yazılı olarak bir yazı 

ekinde takdim edelim. Bunları bir değerlendirin, bir test edin, en kısa sürede de bize cevap olarak 

verirseniz; biz de, dolayısıyla... 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Evet, memnuniyetle. 

Size hem resmî olarak verelim, siz ihtiyaç duyarsanız, bu defa da sözlü olarak "yahu bunu 

böyle yazmışsınız ama, bu böyle değildir" diye, o zaman... O resmî yazılan okursunuz, sizin 

sorulannızla çakışıyor mu, çelişiyor mu... 

Sayın Başkanım, burada sadece bir şey söyleyeyim; orada ENKA'nın bir teklifi var, diyor 

ki: "Ayn bir güzergâh yapmayacaksın" son görüşmelerinde, bir. ENKA başında böyle bir teklif 

vermemiştir, teklifini sonradan görüşerek değiştiriyor. Bunu hem Karayollan biliyor hem Danıştay 

biliyor hem de her iki taraftan sorun. Yani, ENKA'nın ilk teklifi ayndır, teklifler sonradan 

değiştirilmiştir. Nasıl değiştirilmiştir; rakam bazında söylemiyorum ben. 

BAŞKAN - Efendim, anladığım kadanyla Görevlendirme Komisyonunun görevi şu: 

İsteklilerin vermiş olduğu teklifleri ihale usul ve şartlanna, öncelikle teklif verme anlamındaki şeklî 

usullere uyup uymadığını kontrol edecek. Daha sonra yine teklif verme belgelerindeki şartlara bağlı 

olarak mevcut teklifleri değerlendirecek ve sıralamasını yapacak. 

Şimdi buradaki usul, anlaşıldığı kadanyla, teklifler alınıyor... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Birincideki 8 numarayla hiç alakası yok. 

BAŞKAN - Onunla olmadığı gibi, burada Görevlendirme Komisyonu, adı üzerinde, belli 

usuller çerçevesinde, teklifleri inceleyip, kontrol edip, değerlendirip, görevlendirmeyi yapmakla 

görevlendirilen bu komisyon, teklifleri alıyor, birinci orijinal tekliflerdeki anlaşılmayan noktaları 

açıklığa kavuşturmak için yapılması gereken müzakere sürecinde o tekliflerin içinden yeni teklifler 

üretiyor. Bu bir kere usul müdür, bilemiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 
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ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Biz defa bizim üzerinde durduğumuz olaydan biri bu. 

Diyoruz ki... 

BAŞKAN - Bu bir kere, bu işin şartnamesine de, görevlendirme komisyonunun çalışma 

usul ve esasları... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - İlk teklifini şartnameye göre vermiş mi vermemiş mi; 

vermemiş. İlk teklif şartnameye göre verilmiyor, buna rağmen birinci yapıldıktan sonra teklifler 

üzerinde üretiliyor. Bizim üzerinde durduğumuz bu Sayın Başkan, başından beri bunu söylüyoruz. 

Diyoruz ki... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Nasıl şartnameye uyulmadan veriliyor, 

anlamadım ben... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Canım kardeşim, bakın, biri budur, şartnameye... Diyor ki: 

1- Yapacağım işi bu kadar yaparım. 2- Şu kadar garanti alırım. 3- Siyasî garanti isterim... Kalktı, 

Yasar Topçu açıklama yaptı, ben yapmadım ki. Dedi ki: Biraz uzamasının nedeni, Japonlar siyasî 

garanti istiyor. Siyasî garanti şartnamenin hiçbir tarafında yok ki. Bunu da Yaşar Topçu yaptı. Ha, 

burada vardır, şurada vardır. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Arkadaşlar bu ifadeleri alıyorsunuz değil 

mi... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Evet efendim. 

BAŞKAN - Tabiî, hepsini alıyoruz. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Hayır hayır, muhakemenize şu anda alıyor 

musunuz diye soruyorum. Önemli ifadeler söylüyor... 

BAŞKAN - Teklif içinden olmayan bir teklif üretiliyor. Bu usule uygun mudur değil midir? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Evet. 

İkincisi, başında teklif etmediği şeyleri teklif ediyor, diyor ki: "Ben siyasî garanti istiyorum 

kardeşim," Böyle dediği zaman, ENKA istedi mi istemedi mi bilmiyorum. Yaşar Topçu açıklama 

yaptı medyaya, dedi ki: "İşlerin gecikmesinin nedeni, anlaşamamızın nedeni, ENKA Grubu, yani 

Japonlar siyasî garanti istiyor" Esasen onu açıklamak zorundaydı; çünkü, Danıştay Birinci Dairesi 

onu kabul etmedi, dedi ki: "İhalenin ana ilkelerini yok ediyorsunuz, bambaşka bir şeyle önümüze 

geliyorsunuz. Bu da imtiyazdır" diye onay vermedi. Neden? Değiştirdiği için, bir sürü tavizler 

istendiği için. İdare de olur mu olmaz mı diye Danıştaya soruyor, Danıştay "olmaz" diyor. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Danıştay dosyaya koymuyor zaten, dosyaya 

kabul etmiyor. 
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GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, ben bir şeyi yanlış mı anlıyorum, onu sormak 

istiyorum. 

. BAŞKAN - Buyurun efendim. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Şimdi, ihalenin değerlendirmesini okudunuz, değişik kriterlere 

göre. Dört beş tane kritere göre bütün teklifleri değerlendirmişler ve ondan sonra bir sıralama 

olmuş, öyle mi? 

BAŞKAN - Her bölümde de sıralama var, sonra onların toplamı gibi, son, nihaî... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Bu ikinci ihale için mi? 

BAŞKAN - İkinci ihale için, birinci ihalede zaten hiç değerlendirme yok. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Şöyle söyleyeyim, bizim bütün araştırdığımız ve Vinsan'ın tüm 

iddiaları tümden ortadan kalkmış oluyor. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Neden? 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Çünkü, Vinsan'ın tüm iddialarının temelinde şu yatıyor: Bu 

ihalenin temel değerlendirme kriteri "en kısa zamanda geri verme üzerine yapılması gerekirdi" 

diyor. Hem en kısa zamanda geri verecek... Halbuki, ikinci ihalenin değerlendirme kriterlerine 

baktığımızda, sadece müddeti almayıp, dört beş ayrı parametreyi birlikte değerlendiriyorlar. O 

zaman Vinsan'ın bütün iddiaları havada kalmış oluyor. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - İddiaları değildir, Vinsan'ın anası belleniyor, gözlerini kör 

ediyorlar, onu yok ediyorlar. 

BAŞKAN - Hayır, Sayın Gaffar Beyin dediği nokta çok önemli. Yani, birinci ihalede var 

olan bakan onayı, ikinci ihalede, ondan tamamen değişik mühalaza... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Başka bir değerlendirme kriterine göre değerlendirilmiş ve 

ona göre bir sıralandırma yapılmış. 

BAŞKAN - Hayır, öyle yapılmamış. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Ve de değişiklik yapılmadan. 

BAŞKAN - Bir saniye efendim, bir an için bu dediğiniz doğru olarak da kabul edilebilir; 

ama, şuna bakıldığında bunun öyle olmadığı anlaşılıyor. Görevlendirme Komisyonu giriş yaparken, 

bütün bu gelişmeleri, safahatı anlatıyor. Daha sonra bu işlemlerin neye göre yapıldığını, hukukuna 

ve bakan onaylarına atıf yapıyor ve diyor ki: "Görevlendirmede uygulanacak ihale usul ve esasları, 

20.6.1995 tarih 1674. sayılı Bakan oluru ile görevlendirme yapılacak firma grupları ise şu şu 

tarihli..." Yani, benim bu görevlendirmede uygulayacağım usul ve esaslar, şu bakan oluru ile 

belirlenen usullerdir diyor, zaten kendini bağlıyor aslında. 
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GAFFAR YAKIN (Afyon) - Bağlıyor ama, hangi kriterlere göre değerlendirme yapıyor. 

Tek parametreye göre yapmıyor. 

BAŞKAN - Bakan olurunda zaten bu usullerle ilgili tek bir madde var, 8 inci madde. 

Diğerleri şart. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Hayır, bunlar şimdi neye göre değerlendirme yapıyor ve 

belirtiyorlar?.. Beş altı tane kriter okudunuz... 

BAŞKAN - Üç kriter; malî, hukukî, teknik. 

Ona göre yine yapacağız zaten. Ama, bakan onayı, önce bir sıralama yap, ondan sonra 

bunlara göre test diyor. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Tamam, şimdi bu ikinci ihale, bunun çıkarılması ve yapılması 

bizim Refahyol zamanında... Ha, burada Sayın Bakan dedi ki: "Beyler, ben sizden tek bir tarzda 

değil, sadece zamana göre değil, paraya göre, alınacak ücrete göre, yapılacak teknolojiye göre çok 

daha yönlü bir.değerlendirme yapın, sadece tek bir parametreye göre değerlendirme yapmayın 

dedim; böyle de onay verdim." 

BAŞKAN - Dedi, ama bu 8 inci maddeden haberi olmadığını da beyan etti. Bürokratlar bir 

işlem yapmış önüne koymuş. İşte bu işlemde de şöyle şöyle yaptıklarını, vesaireye... Tabiî, Bakan 

da o zaman, doğru, bir iş yapılacaksa... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Şimdi gayet iyi hatırlıyorum: "Sadece tek bir parametrede 

daha kısa zamanda vermeyi, 15 yılda geri teslim etmeyi söyleyebilir; ama, alınacak ücretleri ve 

birtakım rakamsal, kaç kişi geçecek garantisine baktığınızda, belki 20 yıl teklif veren insan devlet 

için daha ucuza geliyordur" diye detaylı olarak açıkladı. O zaman mesele şu: İkinci ihalenin temel 

değerlendirme yaklaşımı, sadece 8 inci maddeye göre olmamış, diğer parametreler de katılarak 

değerlendirme sonuçlan alınmıştır. 

MIHRALİ AKSU (Erzincan) - Sayın milletvekilim, o söylediğiniz zaten aslında birbirini 

teyit ediyor. Yani, orada Cevat Beyin verdiği ifade de ilginç: "Bana böyle söylediler, sıranın hiçbir 

önemi yok. Üçüyle de görüşeceğiz, bu parametrelere göre kıstaslan tespit ettikten sonra, o insanlar 

hakkında karar vererek çağıracağız" dediği için, üç, beş, on parametreyle sorgulama yapabilirler; 

yani, bu şey değil ki, yeni bir değişiklik değil. 

BAŞKAN - Efendim, görevlendirme koşulu doğrudur. Biz burada zaten görevlendirmeyi 

değil... 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Sayın Başkanım, görevlendirme koşulu yanlış. 

BAŞKAN - Görevlendirmeden önce sıralama diye bir işlem var; bütün patırtı buradan 

kopuyor zaten. Kimse görevlendirme parametrelerine bir şey diyemiyor. 
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GAFFAR YAKIN (Afyon) - Bakın, ben o zaman da söyledim; bir, eğer sadece geri dönme 

zamanına göre bir değerlendirme yapacak olursanız, diyelim ki Vinsan 1 geliyordur; ama, sadece 

geri dönme değil, alınacak ücretler, yapılacak teknoloji, oradaki diğer kriterlerle katıldığında, 

diyelim ki Vinsan üçüncü sıraya düşmüş oluyor. Şimdi, ikinci değerlendirme, tamamen çok yönlü 

yapılan bir değerlendirme ve o yapılan değerlendirmede -biraz evvel okuduğunuz gibi- Vinsan 

üçüncü sıraya gelmiş oluyor ve bu insanlar birinci sıraya gelen insanlar... 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Parametreler doğru ve adil konulmuş ve süzgeçten 

geçirilmişse Vinsan üçüncü sıraya gelebilir yani. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Kur'an-ı Kerim'de yazılı değil ki gelmez, tabiî ki gelebilir. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Evet, o parametreleri de siz okudunuz. Yani, o dönemde 

bakan olan Sayın Bakan da, tek bir parametreyle değerlendirmeyip, çok yönlü değerlendirir. "Tek 

bir parametreyle bakarsanız haklı olabilirsiniz; ama, iki üç parametreyle birden bakarsanız haksız 

duruma düşebilirsiniz, onun için çok yönlü batan" demiş, ona göre arkadaşlar bir değerlendirme 

yapmışlar. 

BAŞKAN - Efendim, görevlendirme anlamındaki idarî işlem konusunda, bunların hepsine 

ben de katılıyorum, tabiî ki doğru. Sadece süreyle bu iş sonuçlandırılır mı, ciddî bir iş bu. Ama 

şimdi burada iki tane işlem var, idare iki işlem tesis ediyor: İcra edilecek olan görevlendirme işlemi; 

ama, görevlendirme işlemi, bu icraî işlemi tesis ederken, onun ayrılmaz parçası bu icraî işleme kan, 

hayat verecek olan birinci işlem var, sıralama işlemi. Burada sıralama işleminin koşullan ile 

görevlendirme işleminin koşullannı saptamaya çalışıyoruz. Yani, sıralama işleminin tesis 

edilmesinde dikkate alınacak olan kritik elimizde tek, başka bir kritik yok. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, o zaman benim anlattıklarımın hiçbiri 

anlaşılmıyor demektir. 

Bir, Sayın Bakanın burada söylediği... Açıp ifadelerine tekrar bakalım ve birçok şeyi... Çok 

detaylara giriyoruz; ama, işin can alıcı noktası bu. 

Vinsan diyor ki: "Kardeşim, burada tek bir kriter var, en kısa zamanda bu işi teslim eden 

adamın birinci sırada görüşmesi lazımdı" Sayın Bakan da, ihaleyi yapan da diyor ki: "Kardeşim, tek 

bir kritere göre bu sıralamayı yapmayın. Belki 20 yılda teslim edeceğim diyen insan, diğer birkaç 

kriteri de bir arada değerlendirdiğinizde, 25 yılda teslim edeceğim diyen insan daha ucuza gelebilir" 

Ters bir mantık söyledi, ifadelerini gayet net hatırlıyorum, çünkü bu soruyu da ben o zaman 

sormuştum. Yani, hangi firmanın birinci olacağı koşulunu Sayın Bakan, sadece yıllarla "10 yılda 

geri vereceğim", "20 yılda geri vereceğim" meselesiyle zorunlu kılmamış. "Diğer parametrelerle 

hep birlikte sıralamayı yapın" demiş. Yani, vermiş olduğu emir de bu, söylemiş olduğu ifade de bu. 
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0 ikinci ihaleyi yapan bürokratlar sıralamaya girdiklerinde -sizin de demin okuduğunuz gibi-

sadece şu kadar yılda geri veririme göre değil, diğer değerlendirme veya parametrelere göre toplam 

bir değerlendirme yapmışlar veya sıralama yapmışlar. Sıralamanın kriteri... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Ama bu değerlendirmenin yapıldığı dönem 

hangi dönem? 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - İkinci ihale dönemi. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Diyelim ki Cevat Beyin zamanında başladı... 

Sonuçlanması da aynı dönemde mi? 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Cevat Beyin dönemi, Cevat Beyin zamanında yapılmış. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Muhatabımız o demin ki Sayın Kök mü? 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Evet, Yaman Kök, Genel Müdür. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Ben şunu demek istiyorum Sayın Başkanım. 

Bu lafı bu kadar çok detaylandırarak beynimizi fazla zorlayacağımıza, bir parametreler diyagramı 

hazırlasak, bir sürü yazılar değil, bir diyagram. Neler soruluyor: Diyelim 5 tane soru var -atıyorum-

veya yedi tane, üç firmanın onlara verdiği cevapların hepsim bir sayfada görme imkânı olabilir. 

BAŞKAN - Şimdi ben bir an için nereye gittim biliyor musunuz, Gaffar Bey böyle bir tespit 

yapıp, böyle bir görüş ileri sürünce "Yahu, bu mesele ne kadar kolaymış, niye biz günlerdir 

yoruluyoruz, yoruyoruz, birçok insanı çağırıyoruz, bu mahkemeler bu kadar uğraşıyor, Karayolları 

Genel Müdürlüğü bu kadar uğraşıyor..." Benim de çoğu zaman bu gelgitlerim oldu, hâlâ da oluyor. 

Yani, bu kadar somut. Tabiî ki buna buna bakılacak, tabiî ki bir görevlendirme yapılıyor. Keza, o 

bakan onayı meselesi; olabilir, bir bakan bu yazılı bir şeyi görmeyebilir de, bu bir görev ihmalini, 

görevini kötüye kullanmayı gerektirir mi gerektirmez mi... Sanıyorum başından beri böyle gelgitler 

içinde gidiyoruz ama, bu kadar kısa, bu kadar basit yani, bunu niye bu kadar tartışıyoruz gibi bir 

noktaya gelmedim. Bir an için gittim geldim, acaba yanlış mı yapıyoruz.,. Yani, bir tereddüte 

düştüm. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Ben bürokrat olarak çalıştığım için söylüyorum. Şimdi, 

Bakan, ihaleyle ilgili ihale komisyonunu belirler ve o ihale komisyonu mesuliyet alır. Şimdi, bizim, 

kalkıp da, buraya tüp geçit mi olması lazım, asma köprü mü yapılması lazım; o teknik bir meseledir 

ve bizi hiç ilgilendirmez. Biz burada onun kararını veremeyiz, onun detaylarına girmemize gerek 

yok. Ha, biz, burada, usul açısından, yönetim açısından Sayın Bakanın veya bürokratların bir 

yanlışlıkları var mıdır, usulsüzlükleri var mıdır ona bakacağız. Biz teknik adam değiliz ki. Bunlar -

gene başa dönüyorum- bütün sorun şuradan kaynaklanıyor: Birinci ihelede verilen onay tamamen, 
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sadece 8 inci madde. Yani, sadece: "Kardeşim sen burayı kaç yılda geri verirsin" üzerine inşa edilen 

bir ihale sistemi. 

BAŞKAN - Bu tamamı için, bu birinci, ikinci ihale değil. Bu projede uygulanacak usul ve 

esaslar için alınacak kararlar. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Ama ikinci ihale teklifleri verildiğinde, Sayın Bakana 

bürokratları -İhale Komisyonu- diyor ki: "Sayın Bakanım, biz sadece bir kritere göre mi bu 

sıralamayı yapacağız; yoksa, alınacak paralar, işin teknolojisi, burada uygulanacak finansman; 

birçok kriteri aynı anda mı değerlendirmemiz lazım?" Sayın Bakan da diyor ki: "Evet, hepsini aynı 

anda değerlendirin ve ona göre firmaları sıraya koyun. Birinci gelen firmayla görüşmelere başlayın, 

ilerletebilirseniz ilerletirsiniz,-yoksa ötekine geçin." Ama, bütün bürokratlar, yani oradaki İhale 

Komisyonu, görüldüğü gibi, her üç teklifi de değerlendirmişler. Neye göre değerlendirmişler; 

zamana göre, finansmanına göre, teknolojisine göre ve diğer okuduklarınıza göre ve her birinde de 

bir sıralama yapmışlar bir, iki, üç diye. Bir de toplam bir sıralama yapmışlar ve onların yapmış 

olduğu sıralamada, diyorsunuz ki, birinci gelen ENKA'ydı ve yine, birinci gelenle birlikte 

görüşmelere başlamışlar. Bu tip ihalelerin yapısı gereği, siz, görüşmelere başladığınız sırada, orada, 

birtakım kurallarında oynamalar yapabiliyorsunuz; çünkü, çok net bir şey değil; yap-işlet-devret 

olduğu için, ortada projesi yok, susu yok, busu yok. Birtakım görüşmelerle, görüşme aşamasında, 

otomatik olarak, karşılıklı isteklere göre o projede oynamalar olmuştur. Görüşmelerden dolayı 

değişmiş; yani, firma demiş ki, kardeşim, bugünkü şartlarda ben bunu yapamam. Şöyle olursa, bu 

tarzda bir görüşmedir bu diyor. 

Burada, VİNSAN'ın temel dayandığı nokta şu: Eğer, ikinci ihalede, sayın bakan, kardeşim, 

sadece ve sadece en kısa zamanda kim verecekse, onu birinci sıraya koyun deseydi, diğer 

parametrelere bakmayın deseydi, birincisinde olduğu gibi, ikincisinde de aynı kural geçerli olsaydı, 

o zaman, VİNSAN'ın o sıralamada bire geçmesi lazımdı. 

BAŞKAN - Efendim, sayın bakanların buradaki rolü, sorumluluğu bu kararnamenin 15 inci 

maddesinde şöyle anlatılıyor: "Görevlendirme komisyonunun almış olduğu görevlendirme kararını, 

ilgili bakan kabul eder veya reddeder." Sayın Bakanların takdir durumları burada. Görevlendirme 

komisyonunun tesis ettiği işlemler, usul ve esaslar, bütün bu kriterleri değerlendirmeyi yaparken, 

uymak zorunda olduğu ilke ve kurallar ayrı bir mevzuat ve hukuk. Bu, kanunu, kararnamesi ve 

bakan onaylan, 

Sayın Bakan, önüne konmuş olan böyle bir şeyde, bu değerlendirme usul ve esasları 

konusunda, göreve geldikten sonra, kendisinden önce var olan bütün altyapıyı kabul ediyor, ona 
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göre yapılan işlem de önüne geldiği zaman, zaten, bakan onayından haberi olmadığını anlıyoıuz 

buradaki ifadelerden. Yoksa, komisyon... 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Yani, şu 8 inci maddede altını çizdiğimiz 

bakan onayının dışında bir bakan onayı var mı? 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Yok. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Sayın Başkan, biz, bunu kendi aramızda değerlendiririz; bu, 

muhatabın çok ilgileneceği bir olay değil. Kendi aramızda değerlendiririz de soracaklaımızı 

sorarsak çok daha iyi olur. 

BAŞKAN- Çok daha iyi olur. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Sayın Başkanım, ben, bir açıklama yapmak zorundayım. 

Gaffar Bey, bu bakan oluru ihaleye çıkarken, şurada üç sayfayla çıkmışlar, 33 sayfayla 

çıkmamışlar. Bakın burada, 1, 2,3. İkibuçuk; bu ikibuçuk sayfada kimin imzası var, şu kimdir; 

Erman Şahin. Şu kimindir; Dinçer Yiğit. Dinçer Yiğit sunuyor; kime, Erman Şahin'e. Kim Dinçer 

Yiğit; genel müdür. Kim Erman Şahin; bakan. Diyor ki, ben, bu şekliyle ihaleye çıkacağım ne 

diyorsunuz; olur veriyor, 3 sayfa ye 9 madde. 9 maddenin hepsi buradadır ve hepsi geçerlidir; 

hiçbirinin geçersiz olması mümkün değildir. 9 maddeden birinin geçerli olabilmesi için Erman 

Şahin'den sonra gelen bakanın onu değiştirmesi lazımdı; değiştirmediği müddetçe o geçerlidir; 9'u 

geçerli olduğu gibi 8'i de geçerlidir; bu bir. 

Efendim, özür dilerim, çok özür dilerim. 

İki, 9 maddenin içerisinde en önemli olan odur. Neden odur; diyor ki, en kısa sırayı... 

Yeterlik almış diyor, yeterlik almış. Yapabileceğine inandığımız diyor. Evet dediğin, katılan 

korsorsiyumlann içerisinde yeterlik almış.. Ana kriterlerden biri, en önemlisi şudur diyor: En kısa 

süre, en ucuz fiyat. Bunu kim yazıyor; bakan; kim; Erman Şahin. İhale hangi şartlarla çıkıyor; 

Erman Şahin'in Dinçer Yiğit'in genel müdürlüğünde verdiği olurla çıkıyor. Birinci ihale böyle 

çıkıyor. İkinci ihale çıkarken, hiçbir bakan tarafından bu değiştirilmiyor. Artı, zeilnameyle 

değiştirilmiyor, artı, resmen, bakan tarafından Karayolları Genel Müdürüne direktif verilmiyor, 

Cevat Ayhan tarafından. Şu maddeyi siz görmezsiniz, diğer maddelere dikkat edin ve dolayısıyla, 

bütün firmalarla buna göre konuşun. Hayır, sadece teklif değildir, bütün firmalarla görüşeceksiniz 

diyor. Genel Müdür de aynen şöyle söylüyor: Sizden özel aldığımız bilgi gereği, maddenin birini, 

zaten, hesabımıza gelmiyordu o madde, onu görmedim diyor. 

Ben de diyorum ki, ne Genel Müdür Dinçer Yiğit'in gücü gider buna ne Yaman Kök'ün 

gider Genel Müdür olarak ne Bakan Erman Şahin'in gider ne de Yaşar Topçu'nun gider; buna 

yasalar gider. Bir yasayı ortadan kaldırmadığın müddetçe, bu yasaya bağlı olarak gider. 
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GAFFAR YAKIR (Afyon) - Yasa yok ki, bir bakan onayı var. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - La ilaheillallah Muhammeden Resulullah 

Yasadır bu efendim, bu ihalenin yasası budur. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - 34,97 ile sayın bakanın... 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Sayın Milletvekilim, Sayın Gaffar bey, bu ihalenin yasası 

budur. Beni yılan eden yasa değildir bu. Bu ihalenin yasası budur. 9 maddeden oluşan bir yasadır. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Yasa değil, bir bakan onayından ibarettir ve bakan onayı 

kanun değildir, bir bakan tarafından da kaldırıldı. Aynısını da burada, sayın bakan bize söyledi. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Efendim, söylüyorum size, diyorum ki: İkinci bakan 

t^afindan kaldınlsaydı, bizim tartışacak bir şeyimiz olmazdı. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Bakanın ifadelerini okuyalım tekrar, burada. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Sayın Başkanım, çok ciddî bir konuyu tartışıyoruz. 

Diyoruftı ki: Sayın Bakanın... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - çünkü, ihalenin püf noktası burasıdır. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Efendim, burası Parlamento, yasaları tartışıyorsunuz. Ben, 

onun da bilincindeyim. Ben, diyorum ki: İhale, bu yasaya göre çıkmıştır, bu yasadır. Bu ihalenin 

yasası budur; ama, bu değişmez değildir; hangi şartlarla değişir, size onu söyleyeyim: İhale teklifi 

verilmeden önce, bir zeilnameyle değiştirilir. Zeyilnamede şu yazılır: Her ne kadar... Bunu kim 

yazar; Karayolları Genel Müdürü veya bakan yazar. 

Sayın Başkanım... 

BAŞKAN - Sayın Vezioğlu, sizi de fazla yormayalım. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Hayır efendim. Başka yere götürüyor. Ben de Türkiye'de 

yaşıyorum. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Cevat Beyin ifadesini okuyun, burada var. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Cevat Beyin ifadesini hiçbirimiz sınırlayanlayız. O yanlış 

yapan, yanlış onay değil. 

BAŞKAN - 8 inci maddeden haberli olmadığını söylüyor. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Sayın Başkan, Sayın Yakın, başka bir şey 

söylüyor. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Bakın, Cevat Beye de bunu... Bakın, başından beri ben bu 

noktayı takip ediyorum; çünkü, işin püf noktası burada. Cevat Beye de bunu sordum ve o da dedi 

ki "evet, bana geldiler 'neye göre sıralama yapacağız' diye sordular ve ben onlara dedim ki, sadece 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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tek bir zaman dilimine bağlı kalmayın, fiyatına bakın, diğer özelliklerine bakın ve hepsini bir arada 

değerlendirin." 

BAŞKAN - Doğru, tutanakta da var. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Tutanakta var, onu söylüyorum. 

BAŞKAN - Ama, Türkiye Cumhuriyeti bakanlığı adına daha önce... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Verilmiş bir kararı sen resmen değiştirmemişsin. 

BAŞKAN - Kişiler değişebilir; ama, bakanlık Türkiye Cumhuriyetini temsil eder. Bir işlem 

tesis edilmiş ve bu ihalede, ihalenin altyapısında, kurallarını belirleyen önemli bir işlem bakan onayı. 

Diyor ki, bu işleri tesis ederken, şu, şu kriterlerle bu işlemi tesis edin. Daha sonra gelen sayın bakan 

-o da Türkiye Cumhuriyeti bakanı- böyle bir onayın bu maddesinden, bu işlemin buna göre tesis 

edilsin hükmünden haberli olmadığı anlaşılıyor. Tabiî, bürokrat getirir, der ki... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Veya değiştirmiyor. 

BAŞKAN -Siz de bir bakan olarak dersiniz ki, doğru bir tane kritere göre yapmayın, bunu 

böyle böyle çok duyarlı yapın, burada kamu hakkı vardır, kamu çıkarı vardır; yani, Sayın Cevat 

Ayhan'ın söylediklerini ben de söylerim. Bu, bana, bürokrat tarafından denseydi, böyle böyle bu 

olayın gelişimi böyledir, yasası şudur, kararnamesi budur, iki tane bakan onayı da vardır. Durum 

böyle böyledir. Biz, bu işlemleri, ya yapmadan önce, yaptıktan sonra onaya, huzura sunarken, bu 

bilgiler verilerek, sunulsaydı, Sayın Bakan, herhalde düşünecekti o zaman; ya o 8 inci maddeyi 

değiştirecekti, dediğiniz şekilde yeni bir karar ihdas edecekti ya da buna göre gereğini yapın 

diyecekti. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Sayın Başkan, Gaffar Yakın'ın dertli dertli 

hep aym yere dönüp de bence atlanılan bir ifadesi var, altını çizmek lazım. 

Adamcağız diyor ki "Karayolları Genel Müdürü ve dönemin Bayındırlık ve İskân Bakanının 

imzası ve 30.4.1997 tarihli onayıyla yok sayılarak değerlendirme dışı bırakılması..." Yani, buradan 

bir bakan onayından bahsediyor. Şu bakan onayını bir görelim. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Hayır, onay şu, hemen onu açıklayayım... 

BAŞKAN - Dosyalarımızda var. Demin okuduklarımı buradaki dosyadan aldım. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - İşte, orada belirli kriterlere göre bir sıralama yapmışlar. 

Demek ki, bazı kriterler konmuş oraya. 

BAŞKAN - Ona bir şey söylecek halimiz yok. Görevlendirmenin o kriterlere göre 

yapılması tabiî ki yerinde. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Şu tarihli bakan onayına bakabilir miyiz 

Sayın Başkan? 30.4. 1997 tarihli bakan onayına bir bakalım. 
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B AŞKAN - İşte, efendim, şimdi, okudum, burada. 

KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Efendim, o, değerlendirme komisyonu ara kararıdır. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Buraya yazılan ifade, 5 inci sayfadaki. 

.0 zaman, bu ifade yanlış. 

BAŞKAN - Hangi 5 inci sayfada, anlamadım. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Bizim yazdığımız değil mi? 

Neresi yanlış acaba, tarihte mi yanlış? 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Hayır. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Biz, şunu söylemek istiyoruz, diyoruz ki... 

MEHMET ERGÜN,DAGCIOGLU (Tokat) - Bir saniye... Bakın, bu çok önemli. Gaffar 

Yakın, deminden beri buna yırtınıyor. Bakan onayı var mı yok mu onu tartışıyoruz. 

KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Efendim, bakan onayı var. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Var mı bakan onayı. 

KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Var. Komisyon kararının sonucunda bakan onayı var. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Odur, başka bir onay değildir. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - O sıralamanın onayı. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Sıralamanın onayını yapıyor. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - "Yok sayılarak" diyor, aynı şey değil. 

Yani, Gaffar Yakın'ın deminden beri yakaladım diye üstüne gittiği konu... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Yok, efendim, burada bir şey yok. Burada bir düşünce 

getirmiş, o da onaylamış demiş, birinci sıra yapın... 

BAŞKAN - Şöyle şöyle yapın diye bir talimatı yok. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Sayın Gaffar Yakın, yokmuş. Ben, hak 

veriyorum dedim şurayı görünce... Sizin yazdığınız ifade bu ama. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Ama, biz diyoruz ki... 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Yanlış gibi bu ifade. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Evet, belki açıklıkta yanlışlık olabilir. Biz diyoruz ki, 

bakan onay vermiş bir yapın diye. Bu da yanlıştır. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Değil. Hayır, aynı şeyi ifade etmiyor. 

Hassasiyetine katılıyorum. Bu ifadeye göre... 

BAŞKAN - Efendim, bunu, yine, aramızda da tartışırız. Ben, bu konunun yargıda 

değerlendirilmesine gelmek istiyorum hemen, sıcağı sıcağına, tam bu konu üstündeyken... 
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ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Şuna da bir cevap vereyim ondan sonra Sayın.Başkan. 

Yani, burada, emin olarak, bir şeyi size anlattığıma inanmam lazım. 

BAŞKAN - Tabiî, sadece sizin anlatmanızla biz iktifa edecek değiliz, bu konuyu, 

evraklarla... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Efendim, bir defa kendime güvenmeliyim ki, ben 

anlatabildim, anlayıp anlamamak, dikkate alıp almamanız, sizin sorununuzdur, o sizin yetkinizdir. 

BAŞKAN - Konu bilgimiz dahilinde. Yeteri kadar tartıştık bu konuyu; hem sizin dilinizden 

hem bizim dilimizden yeteri kadar tartıştık bu konuyu. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Sayın Başkanım, bir şey vardı. 

BAŞKAN - Buyurun o zaman. 

ALİ HAYDAN VEZİROĞLU - Bunu net koyuyorum, diyorum ki, Gaffar Bey, yanlış bir 

bilgiyle... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Hayır, sizin verdiğiniz şeyden okudum ben. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Efendim, bu, onay değildir. Bu onay, Cevat Ayhan'ın 

verdiği onay, ne onayıdır, yapılan değerlendirmenin onayıdır. Bu yanlıştır diyoruz. Bu onaya, bakan 

8 inci maddeyi kaldırmış, dolayısıyla böyle bir onay vermiştir, bununla yok etmiş diyoruz. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Hayır, hayır. Öyle bir onay yok ki. Bakan 

onayı yok. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Var efendim. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Efendim, bakıyoruz, yok öyle bir onay. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Efendim, bakan onay vermeden birinci sıraya... 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Ergün Bey, o sıralama onayı. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Madde kaldırılmamış; yani, 8 inci madde 

yok sayılmamış. 

BAŞKAN - Ergün.Bey, şimdi, bu yargıya gitmiş. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Mesele anlaşılmıştır. 

BAŞKAN - İdare mahkemesine, 4 ve 10'da görüşülmüş. Sıralamanın iptali davası var. 

Hepsi, 10 uncu idarede birleşmiş, 10 uncu idare, sonunda... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Danıştay 10'da efendim. 

BAŞKAN - VİNSAN firmamızın, bütün, burada da konuştuğumuz, tartışdığımız, daha 

geniş şekilde gündeme getirdiği, mahkemenin huzuruna koyduğu bütün iddiaları incelemiş ve sonra 

reddetmiş "bu işlemde, usulü aykınhk yoktur" diyor. Bunun üzerine, firma da -tabiî katılmıyor, bir 

iddia sahibi,- yargı süreci dahilinde, temyize başvurmuş, temyiz, sanıyorum, şu anda devam ediyor. 
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Temyiz hangi aşamada, biliyor musunuz? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Ama, bir şey var burada Başkanım. 

BAŞKAN - Duruşması falan yapıldı mı? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Efendim, tabiî ki. 

Bakın, şöyle bir durum vardır: İdari 10 ve bölge mahkemesi Karayollarından soruyor, diyor 

ki "VİNSAN böyle bir müracaatta bulundu, bu iş nedir bize bilgi ver" Karayolları şunu söylüyor... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Anlattınız ya onları... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Efendim, ama, anlatmam gerekiyor. 

Diyor ki "bu bir icrai işlem değildir, bu bir ön işlemdir." 

BAŞKAN - Pardon. Ben, o aşamadaki yargılamayı demiyorum. Son yargılamada... 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Şu anda Danıştay 10'da... 

BAŞKAN - Danıştay 10 değil, Ankara Onuncu İdare Mahkemesinin karar gerekçesinden 

bir satır okumak istiyorum, tartıştığımız konuyla da ilgili. 

Bakın: "Her ne kadar 3996 sayıl Yasa uyarınca yapılacak görevlendirmede uyulacak usul ve 

esasları belirleyen 20.6.1995 günlü bakan olurunun 8 inci maddesinde yer alan -işte, bu 

tartıştığımız konuya dikkat çekiyor- tekliflerin görev süresine göre sıralanması ve en kısa görev 

süresini teklif eden istekliyle çerçeve sözleşmesi şartlarının görüşülmesi ve görüşmenin sonucunda 

anlaşmaya varılması halinde, sözleşme şartları, finansman şartlan ve diğer şartlar üzerinde Yüksek 

Planlama Kurulu veya Hazine Müsteşarlığının uygun görüşleri alındıktan sonra, uygulama 

sözleşmesi imzalanması -devam ediyor- hükmü uyarınca, görevlendirmenin, yalnızca, bu en kısa 

görev süresi kriterine göre yapılamayacağı, söz konusu bakanlık olurundaki bu düzenlemenin yanı 

sıra ilgili mevzuat ve şartnamede belirlenen diğer kriterlere de uygunluğu açısından, malî, teknik ve 

hukukî yönden getirdiği önerilerle birlikte bir bütün halinde değerlendirilmesi gerekeceği 

kuşkusuzdur." 

Mahkemenin görüşü de bu. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Bu, Karayollarının görüşüdür efendim. 

BAŞKAN - Bu, mahkemenin görüşü. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Mahkeme, şurada bir şey söylüyor efendim. Gerekçeyi 

şöyle koyuyor, diyor ki, bu bir ön işlemdir, bizi reddetmesinin nedeni, sonunda "bu bir ön işlemdir" 

diyor. 

BAŞKAN - Bu, o değil. Bu, en son mahkeme kararı. Bu, sizde de vardır. Danıştaya 

götürdüğünüz karar bu. 
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Ö rada deniyor ki "her ne kadar böyle bir bakan onayı varsa da ve burada da en k'ısa süreyi 

verenden başlayarak sıralama yapılmasını öngörüyor ise de ilgili mevzuat ve şartnamede belirlenen 

diğer kriterlere de uygunluğu açısından -teklifin- malî, teknik ve hukukî yönden getirdiği önerilerle 

birlikte bir bütün halinde değerlendirilmesi gerekeceği kuşkusuzdur." 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU- Tamam. 

BAŞKAN - Dolayısıyla, yapılan işlem de buna göre yapıldığı için yerindedir diyor; daha 

birtakım gerekçelerle sizin müracaatınızı reddediyor. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Tek gerekçe koyuyor bunun arkasından, diyor ki "bu bir 

ön işlemdir, icrai işlem değildir, onun için reddediyorum." 

BAŞKAN - Bu, o değil efendim. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Efendim, bu idari 10'undur. Ben, Danıştaya geliyorum. 

BAŞKAN - Bu, ön işlem dediğiniz mesele değil o. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Danıştay da diyor ki "bu bir ön işlem değildir, icrai 

işlemdir, sen yürütmeyi durdurma karan vermemekte haklısın; ama, davayı genelde reddedemezsin, 

esastan bak" ve şu anda dava, İdari 10'da da Danıştay 10'da da devam ediyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - İdari 10'da, esastan, demin dediğiniz üzerine, temyizden sonra, İdari 10 alıyor, 

İdari 10'un esastan yargılama sonucudur bu okuduğum. 

Bakın, 10 uncu İdare Mahkemesi, bu konuya, bu temyizden sonra esastan giriyor ve 

esastan girip en sonunda nihai kararının gerekçisidir bu. Anlattığınız süreç değil bu. 

Şimdi, müsaade eder misiniz. Burada bir şey daha diyor, yine bu kararın bir örneğinin sizde 

olması lazım, sizde olmayabilir, hukukçularınızda olması lazım. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Var, var. Hukukçularda var. 

BAŞKAN - Bakın, burada bir şey daha diyor, başka bir anlatım var, tabiî baş bölümü var. 

"İdarelerin, belirli bir kamu hizmetinin etkili, verimli bir biçimde yürütülmesi, kamu 

yararının daha somut bir biçimde ortaya konulması için birden çok seçenekten birisini tercihte 

takdir yetkisiyle donatıldıkları durumda, idarî yargı organlarının idareyi bu seçeneklerden birisini 

tercihe zorlayacak ya da belirli bir yönde işlem veya eylem tesisine zorunlu kılacak biçimde yargı 

kararı vermeleri, Anayasa ve idare hukuku ilkeleriyle bağdaştırılamaz." 

Yani, burada, üç farklı seçenek var. İdare, bu seçeneklerden bir tanesine öncelik verebilir 

diyor. Ben, yargıda, idarenin bu takdir hakkını engelleyecek bir yargılama yapamam diyor ve 

devam ediyor -benim anladığım kadarıyla- "bu itibarla davacı şirketin de dahil olduğu Bouygues-

VİNSAN grubu tarafından İzmit-Körfez geçişine ilişkin olarak verilen batık tünel teklifi, ihaleye 

katılan diğer konsorsiyumlarca önerilen geçici projelerle karşılaştırıldığında 916 milyon ABD 
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Doları yatınm bedeli ve 19 yıllık görev süresiyle en düşük yatırım bedeli ve en kısa görev süresini 

içermekteyse de yukanda açıklaması yer alan mevzuat uyarınca, davalı idareleri, eğik gergi halatlı 

köprü, asma köprü veya katık tüp tünel seçeneklerinden birini tercihe zorlayacak biçimde yargı 

karan verilemeyeceği, özetle, dava konusu görevlendirme işleminin 3996 sayılı Yasa ve 94/5907 

sayılı Bakanlar Kurulu karanyla teklif şartnamesinde belirlenen kriterlere uygunluğu açısından 

denetleneceği kuşkusuzdur." 

Yani, idarenin, bu üç farklı seçenekten birisine diğerinden öncelik verme takdir yetkisinin 

mahfuz olduğunu, bunu yargılama içinde görmüyor yargı. Ama, bu koşullarda bile, ihaleyle ilgili 

mevzuata, şartnamelere uygunluğun yargı denetimi kapsamı içine girdiğinden bahisle yoluna devam 

ediyor, bir sürü gerekçelerden sonra o 8 inci maddeyi de dikkate alıyor, buna rağmen, sadece tek 

bir seçenek, tek bir kıstasla değil, malî, teknik, bütün kıstaslarla yapılan işlemin hukuka uygun 

olduğunu, dolayısıyla, sizin itirazınızın yersiz olduğu karanyla, davanızı reddediyor. 

Henüz bitmiyor, yargılama devam ediyor. Danıştay, belki de daha önce olduğu gibi, farklı 

bir mütalaa da getirebilir. Yani, burada, Sayın Gaffar Beyin de yer yer benim de görevlendirme 

karan açısından katıldığım -sıralama açısından değil- kriterlerin uygun olduğunu mahkeme de teyit 

ediyor ve kabul ediyor. 

Bütün bunlara ne diyorsunuz diyecektim, buyurun. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Hemen söyleyeyim. 

Bir defa, bir, bu dosya ve bu ihale çok teknik bir olaydır, bir girifttir. 4 üncü mahkemede 3 

hâkim, oturacak, bu işin idarî, teknik, bilmem neyini karar verecek, sonuçlandıracak yetkide de 

değiller, sonuca da gidemezler. Onun için, bunun üzerinde Danıştay vardır. Biz, bu kararı verdikleri 

için Danıştaya gittik. Danıştaş, yürütmeyi durdurma kararını reddetti "çünkü Karayolları ve 

Bayındırlık Bakanlığının, Başbakanlık Müsteşarlığının bize verdiği yazıda şunu söylüyor, 

önişlemdir, icrai işlem değildir. İcrati işlem olmadığı müddetçe yürütmeyi durdurma kararı 

vermemiz mümkün değil" ancak, dava, esastan devam ediyor. Niye ediyor, icrai işlemin başlaması 

için ediyor. Ortada... 

Yani, siz, Parlamentoda çok tartışıyorsunuz, yakın tehlike, uzak tehlike var ya... Şimdi, bu 

uzak tehkiledir, yakın tehlike değildir; yakın tehlike olabilmesi için icraatta bulunması lazım diyor. 

İcraat nedir diyor, mukaveleye bağlaması gerekir diyor. Biz, devamlı mahkemeye ve Karayollarına 

giderken, diyorduk ki -ve nitekim oldu- bu birinci firma, hak etmeden burada oturuldu, onunla 

görüşmeler başladı, devam ediyor ve onunla paraf edilip, sonuçlandırılacak dedik ve nitekim 

sonuçlandırıldı. Sayın Başbakan da imza attı, paraf etti, genel müdür de imza etti, bakan da etti. Üç 
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defa da temel atma tarihini belirlediler; ama, buna rağmen gitmediler, gidemediler; çünkü, 

gidilmiyor. 8 inci maddeyi alıp da kimse buraya atamaz, 9-8. 9 maddenin içerisinde 8'dir. 

8 inci madde niye önemlidir; efendim nedeni şu: Cevat Ayhan için Gaffar Bey çok fazla şey 

etti de ben Cevat Ayhan'la hiç tanışmıyorum, bir de siyasî anlayışta da birbirimize çok tersiz; ama, 

eğer, genel müdür, Cevat Ayhan'a deseydi ki, efendim, siz, bakansınız, bu ana kriterlerden biri 

diyor ki en düşük fiyatı ve en kısa süreyi teklif eden madde vardır, bunun da anlamı buna geliyor; 

Cevat Ayhan da bunu canım bu önemli değildir demiş olsaydı, çok perişanlık olurdu, ayrıca yazılı 

bir belge verseydi daha perişanlık olurdu. Sadece, Cevat Ayhan ne diyor: "Bu bürokratlara ben 

bunu söyledim. Sadece 8 inci madde değildir, herkesle görüşün; onlar da dediler ki, biz herkesle 

görüşeceğiz." Biz de diyoruz ki doğruyu söylemediler, sadece ENKA ile görüştüler, hakkı olmadı 

halde, ENKA ile de anlaşmaya kadar da gittiler diyoruz. Şu anda anlaşma yapılmıştır bir anlamda. 

Bunu söylüyoruz ve ilave ediyoruz, diyoruz ki, bir bakanın ihaleyle ilgili olurunu, olurdan 

maddesini ikinci bir bakan ihlal edemez; ne zamen eder; ihale edilmeden önce eder. Nasıl eder; 

resmî yazıyla eder. Kime eder; Karayolları Genel Müdürlüğü kanalıyla müteahhitlere bildirir. Der 

ki, ben bu maddeyi kaldırdım; bu şartnamede 8 inci madde yoktur, 8 inci madde yerine bu vardır, 

der; o zaman kalkar. Bakanın... 

BAŞKAN - Efendim, bunları çok tartıştık, tutanaklarda da var. Tabiî, her bir arkadaşımızın 

farklı düşencede olması doğal. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Tabiî efendim, saygı duyuyoruz. 

BAŞKAN - Ama, en azından prensip olarak dikkate alınması, o 8 inci maddenin bir bakan 

onayıyla geçersiz kılınması ve ondan sonra işlem tesis edilmesinin yerinde olacağını düşürüyorum. 

Sayın Cevat Ayhan'a da -tutanaklarda var- ben yöneltmişim, gerçekten böyle bir bakan onayı varsa, 

bu bakan onayının ikinci bakan onayıyla ortadan kaldırılarak, işleme devam edilmesinin yerinde 

olacağını, bu yapılmadan, böyle bir işlem tesisi yapılmışsa -ki, yapılmış- bunun usulü bir hata 

olduğunu, o tutunaklarda, Sayın Cevat Ayhan da itiraf ediyor, itiraf etmiyor, tespit ediyoruz. 

Zaten, 8 inci maddeden haberli olmadığını da söylüyor. Onun için, Sayın Cevat Ayhan, 

tartışmamızın da dışında. 

Ben, son bir noktaya değinip, bu yorucu, uzun günü bitirmek istiyorum. 

Sizin teklifinizin, diğer konsorsiyumlarla karşılaştırılmasında, gerek orijinal teklifler, gerek 

müzakerelerden sonra türetilen ikinci, üçüncü, beşinci teklifler de değerlendirildikten sona, size 

yönelik olan, özellikle malî bölümle ilgili bir boyut var. Orayı okumak istiyorum: 
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"Konsorsiyum, ilk teklifini -yani, sizin teklituıiz- ekonomik analizlere ve teknik 

araştırmalara dayalı olarak vermiş ve bu teklifinin fizilibitesinin -işte, o 7 sandık, çelik sandıklar, 

kasalar diyorsunuz ya, onu kastediyorum-

a) Yüzde 5 özsermayeyle -yüzde 15 tahvili kabul etmiyor, her nedense-

b) İnşaat öncesi malî destek sağlanması 

c) Hazine garantili ana kredi sağlanması 

6) Trafik gelir garantisi 

e) Vergiden muafiyet 

f) Öngörülmeyen jeoteknik koşullarda Karayolları Genel Müdürlüğü inşaat maliyetlerindeki 

artışları karşılaması 

g) Feri seferlerin kaldırılması koşullarına bağlı olarak yapmıştır. 

Siz, ilk teklifinizde bütün bu koşullan ileri sürmüşsünüz. Bu teklifleriniz de ihale 

şartnamesine aykırıdır anlamında bir tespit yapıyor. 

Halbuki, yukarıdaki teklif değişiklikleri incelendiğinde, malî fizibiliteye esas olan tüm bu 

şartlardan vazgeçildiği görülmektedir. Görüşmelerden sonra yeni teklifleriniz ortaya çıkıyor ve 

bütün bu ilk öne sürdüğünüz bu tekliflerden vazgeçtiğiniz anlaşılıyor diyor ve devam ediyor. 

"2.4.1997 tarihli mektupta bu şartlarda vazgeçildiği belirtilirken -bütün bu şartlarınızdan 

vazgeçtiğinizi 2.4.1997 tarihli mektupla belirtiyorsunuz- ilk teklifte proje oluşturma maliyeti için 

devletten sağlanması planlanan, ihtiyaç duyulduğu açıkça belirtilen 68,4 milyon ABD Dolarının, 

dönem içinde nasıl sağlanacağı, devlet garantili olarak sağlanması planlanmış ana kredilerin garanti 

şartının ortadan kalkması nedeniyle, bu tür kredilerin nereden ve nasıl sağlanacağı ve malî yapıya 

nasıl etki edeceği, öngörülen vergi muafiyetinden vazgeçilmesiyle, vergi ödemelerinin malî yapı 

içinde nasıl kompanse edileceği, malî fizibiliteye esas geçiş ücretleri gelirinin kredi faiz ve borç 

ödemelerini nasıl sağlayacağı konularına herhangi bir analizle açıklama getirmemiştir. Bu da 

projenin yapılabilirliği açısından ciddî tereddütler doğurmaktadır" diyor, bundan dolayı da sizi, 

sıralamada tercihen alt sıralara düşürüyor. 

Siz, orjinal teklifinizden sonraki süreçte, bütün bu isteklerinizden vazgeçerek yeni öneriler 

sunuyorsunuz, bunları da aslında kabul ediyor; ama, bunların karşılığını nasıl sağlayacağını izah 

etmiyor diyor. Orjinal teklifinde bütün dengeleri sağlamıştı, dengeleri böyle kumasına rağmen, bu 

desteklerden yoksun kalıp, yeni teklifler oluştuğunda bu desteklerini neyle gidereceğini, o 

desteklerin yerine neleri koyacağını açıklamamış diyor. Dolayısıyla, ben, bu teklifi ciddiye 

almıyorum, gayriciddî buluyorum, tereddüt geçiriyorum diyor ve sizi sıralamada alta doğru 
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indiriyor. Siz de baştan sunduğunuz sunuşta, gerçekten, kredibilitenizin çok yüksek olduğunu, çok 

olanaklarınız olduğunu vurguluyorsunuz. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Vallahi, olduğu kadar söyledik. 

BAŞKAN - Buna ne diyeceksiniz; bu tespit doğru mu? Niye bir analiz, kritik sunmadınız? 

Size sordular mı sormadılar mı? Siz tekliflerinizi iyileştiriyorsanız, zaten, sormadan bunları da 

belirtmeniz lazım. Bu tespitler doğru mu? Ne diyorsunuz? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Şöyle bir cevap vereyim, diğerlerini yazılı verecekler. 

Şimdi, Sayın Başkan, bana şöyle bir yazı gelmesi lazım ve resmî olarak, VİNSAN-Boygues 

olarak, sizin en kısa süre ve en ucuz teklifi verdiğinizi tespit ettik. Buyurun görüşelim. Ancak, bu 

görüşme demek, işi bana vermek demek değildir. Bu görüşmeyi, beni masanın başına aldıkları 

zaman, birinci sıraya koydukları zaman, soru sormaya başlaması gerekiyordu. 

1- Parayı nasıl buluyorsun; nereden buluyorsun? 

2- Ne kadar zamanda yapıyorsun? 

3- Nasıl yapıyorsun? 

Başlar bu sorulan sormaya. Neden; çünkü, ben, o anda verdiğim tekliflerde diyorum ki, 

şundan vazgeçiyorum, şundan vazgeçiyoruz; peki, bu kadar vazgeçiyorum da senin kulakların sağır 

mı niye beni çağırmıyorsun? Yahu sen bunların hepsinden vazgeçiyorsunuz, evet, yazılı veriyorsun 

değil mi, evet. O zaman, gel, peki, bu vazgeçtiklerinden finansmanı nasıl temin edeceksin; işi ne 

kadar sürede bitireceksin; önce hangi bölümünü bitireceksin; hangi bölümünü iki sene sonraya 

bırakacaksın; hangisini başlayacaksın diye sorması gerekir. Nasıl olur bu; birinci sıraya beni 

oturtması lazım, süreyle, fiyat nedeniyle. Benimle anlaşmadığı zaman, bu konuda anlaşmadığı 

zaman, tatmin olmadığı zaman ikiye geçmesi lazım, üçe geçmesi lazım. Yapmadığı budur diyoruz. 

KarayoUan da bunu kabul ediyor, bunu yapsaydı bizim bağırmamız da olmazdı, çağırmamız da 

olmazdı, ağlamamız da olmazdı. Derdik ki, biz teklifi verdik, iyileştirmeyi de verdik; adamlar bizi 

çağırdılar, dediler ki, birinci sıradasın. Niye birinci sıradasın; fiyatla birinci sıradasın, süreyle birinci 

sıradasın. Biz onlan tatmin etmedik, adamlar da bize işi vermedi. Allaha ısmarladık der gideriz. 

Bütün mesele, bizim resmen masanın başına çağırıp "en ucuz teklif senindir, en kısa süre senindir, 

sekizinci maddesine göre de ben seni birinci kabul ediyorum, buyur otur; ama, diğerlerinde beni 

tatmin et" demesi gerekiyordu. Bunu yapmadılar. Bütün mesele bu. 

BAŞKAN - Bu, Dinçer Yiğit Beyin de Erman Şahin Beyin de ifadesine uyuyor. Bütün 

mesele bu. Bunun içinden çıkmaya çalışıyoruz. Bu ve diğer boyutları, 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Şartnameye uyuyor. 
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MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Sayın Veziroğlu bu konudaki kanaatini çok 

arizü amîk anlattı bize. Bunu anladık, anlaşılmayan hiçbir şey kalmadı. Karşısındaki muhatapları da 

belki şunu söyleyebilirler: Bu notu aldıktan sonra burayı aşalım istiyorum. Diyebilirler ki 

"kardeşim, sen şundan şundan vazgeçmeyi akıl ettin, bunu bize resmî olarak bildirdin; o zaman, 

yeni finansman kaynaklanın niye bildirmedin? Herşeyi durmadan ben mi sana soracağım?" 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Bildirmem; çünkü, o pazarlık konusudur, masanın başına 

gideceğim, o benden soracak. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Öbür firmalar bildirmiş mi? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Hayır efendim. Diyorum ki, teklif içerisinde teklif 

oluşturdular. Türkçe söylüyorum. Bunu iddiayla söylüyorum. Diyorum ki, teklifler değiştirdi. 

Teklif üzerine teklif oluşturdu. Başında adam sadece asma köprü vermişti, ondan sonra diğer 

şartlarla yolu koydu; 35 kilometreyi koydu, 40'ı koydu. Niye; birinci o olduğu için bunları yaptı. 

Birinci ben olmuş olsaydım, o zaman oturur derdim ki, evet, bu teklifler benimdir, bunlar 

geçerlidir, şimdi finansmanı böyle buluyorum, teknik çözümü böyle getiriyorum, idarî çözümü 

böyle getiriyorum, tatmin olmadığın bir şey varsa sana vereyim. 

Bir de bir şey daha var. 1 milyon dolar teminat mektubu verilmişti. Bu yetmiyor, 5 milyon 

dolar Emlak Kredi Bankasından ek teminat mektubu veriyor. Virisan-Bouygues firmasının 

büyüklüğü küçüklüğü ayrı bir olaydır. Her iki firmanın da kişiliği ve haysiyeti vardır. Kimse getirip 

Karayollarına bağışlamaz öyle. Oldu bitti, ben söyledim bitti; öyle değildi işte. Yaptım bitti olduğu 

için şu anda şu masanın başında hepiniz işinizi bırakmışsınız, evinizi barkınızı bırakmışsınız, ben de 

gece Paris'ten bilmem kaç saatte geliyorum, uykusuz uykusuz bilgi veriyorum. O zaman niye bunu 

düşünmediler, neden demediler ki "evet, bakanın sekizinci maddesi işin mihenk taşıdır, 

zemberektir; bunu dikkate alıyoruz, en düşük teklifi sen vermişsin, en kısa süreyi 'teklif etmişsin, 

birincisin, gel bizi tatmin et; ondan sonra görüşmelere devam edelim; tatmin etmediğin zaman 

ikinciye geçiyorum" demesi lazım. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Burada çok önemli bir incelik var. Durup 

dururken hiç kimse talep etmediği halde bu 5 milyon dolarlık ek teminatı verirken ne düşündünüz? 

Hiç talep yok. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - İddiadır, güç göstermesidir, kendine güvendir. Senin 

yakanı bırakmayacağım diyorum. Sen haksızlık yapıyorsun, 5 milyon dolar daha teminat mektubu 

veriyorum sana. Tekliflerimi buraya indiriyorum ve sen benimle görüşmek zorundasın, bunu 

atlayamazsın, geçemezsin, kaçamazsın, gidemezsin diyorum. 

BAŞKAN - Peki, onu öyle demişsiniz. 
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Sizin bir de fazla, aşamalı teklifleriniz var, dördüncü teklifler, alternatif dört olarak 

verdikleriniz. Orada ikinci aşamayı, yani, otoyolu yapma konusunda süre koyuyor musunuz; yoksa, 

birinci bitti, işletmeye alındı, hemen ona mı başlıyorsunuz? 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Değişiyor Başkanım. Bütün firmaların değişiyor, bizim de 

değişiyor. Alternatifin biri vardır ki, ikisinde başlıyor. İkisinde başladığın zaman ikisine birden 

başlıyorsun. Birincide başladığın zaman bu doğal olarak yükseliyor; çünkü, para gelmeden para 

masraf ediyorsun. Bir başka teklif vardır ki, bütün firmalarda da bu vardır aynen, diyor ki ben 

köprüyü bitireceğim; 3,5 kilometreyi yapacağım diyor, köprüde şu kadar gelir elde edeceğim, 5 

sene sonra da öbürüne başlayacağım diyor. Bu dört ayrı alternatif tekliftir. Hem bizde var hem 

diğer firmalarda var; Tekfen'de de var, Enka'da nedir bilmiyorum. 

BAŞKAN - Sizinki de birinci bitip, hasılat toplamaya başladıktan belli sene, 5-10 sene 

sonra başlamak şeklinde miydi teklifleriniz? 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Zannedersem altı tekliftir; altı tekliften biri birlikte 

başlamaktır. Bir diğeri, bitirip 3,5 kilometreyi yapmaktır, bir diğeri 3,5 kilometreyi bitirip şu kadar 

sonra sene sonra da 40 kilometryie yapmaktır. Bizim 5-6 tane alternatif teklif var, bir tane değil. 

Bu hem köprüde vardır hem tüpte vardır. 

BAŞKAN - Geçiş ücretlerinin KDV'ye dahil midir değil midir tartışması var teklif 

mektuplarınızda. Diğer iki firma da fiyatlarında KDV hariç şeklinde vermelerine rağmen siz 

KDV'ye hiç değinmeden vermişsiniz. Daha sonraki tartışmalarda da bu fiyatlarınızın içine KDV'nin 

dahil olduğunu söylemişsiniz. Bu nedir? Bunu anlayamadık biz. KDV ile onu çıkardığınız zaman 

KDV hariç hale getirdiğinizde diğer firmalardan oldukça düşük bir fiyat ortaya çıkıyor. Ama, bu 

konuda, sanki, bu, bilinerek yapılmadı ya da hiç bilinmiyordu, sonradan ortaya çıkınca firma kendi 

lehine evet KDV dahildir diye bunu savunuyor diye bazı tereddütler de var. Gerçek durumu nedir? 

Yeminli yeminli burada konuşuyoruz. Şurada bir söyleyin. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Sayın Başkanım, ikide bir yemini bana hatırlatmanızı 

kendime saygısızlık kabul ederim. Ben yeminsiz de doğruyu konuşurum. 

BAŞKAN - Kendi adıma hatırlatmadım. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Ben, ayrıca masanın başında konuşurken sorumlu bir 

insanım, hayatımda söylediğim her laftan sorumluyum. 

BAŞKAN - Bunu siz sık sık söylediniz, iki üç kere söylediniz; "yeminliyim yeminliyim" 

deyince ben de herhalde bilinçaltı olarak söyledim. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Önem veriyorsunuz diye Sayın Başkan sizin 

metodunuzla yaklaştı. 
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ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Tabiî ki, veriyorum. Ayakta kalkıp yemin edersem veririm. 

Yemini kendi kendime hatırlatmakla birlikte siz de hatırlattığınız zaman sadece yemine sığınmış 

olurum. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Sayın Başkanımızın konuşma üslubu 

konusunda bırakın da isterseniz kendisi karar versin. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Değerli milletvekillerini, sizin hepinize saygım vardır. Ben 

kimseye terbiyesizlik yapmam. Fakat, kimseden de terbiye almam. 

BAŞKAN - O mümkün değil aramızda zaten. 

Buyurun. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - İhale bir yarıştır. Bazen firmalar sadece para için mücadele 

ederler. Bazen para ortadan kalkar, haysiyet meselesi olur. Neden haysiyet meselesi olur; 

haksızlığa uğradığını hissettiği zaman parayı görmez, onur meselesi, haysiyet meselesi yapar ve 

dolayısıyla kârdan vazgeçer; bu bir; yani, KDV ile ilgili konu budur. Şunu sordum ben Bouygues 

ve Vinsan grubuna. Dedim ki, bana bir şey söyleyin; siz bu işte zarar etmeden, bu KDV'nin, yani, 

bu geçiş ücretlerinin KDV'sinden vazgeçmeden ve büyük bir zarar yapmadan bu işi başbaşa getirir 

misiniz diye bana bir şey söyleyin dedim; Bouygues ve Vinsan. ... döndü, öbür tarafa sordu, öbür 

taraf dedi ki, "çok riske giriyoruz; yani* kârsız bir duruma giriyoruz." Ama, dedim, kârsız duruma 

giriyoruz, burada da bir haksızlık yapılıyor. Bu kadar milyar dolarla bizi silip atıyorlar dedim. Ben 

de her yönüyle haklı olmak istiyorum dedim. "Evet, KDV bu işin içinde der geçeriz" dedi. Nasıl 

geçersin dedim. "Bouygues bundan kâr etmemiş olur, Vinsan da 5 sene beleş çalışır" dedi ve biz 

onu ilave ettik. KDV bunun içerisindedir dedik. KDV boyutunu dedik ki, KDV bunun içerisindedir 

dedik. O yazılırken bu şekilde yazıldı. 

BAŞKAN - Teklifi verirken de bu niyetle mi verdiniz; yoksa, sonradan ortaya çıkan bu 

durumdan sonra içindedir noktasına mı geldiniz? İlk teklifleri verirken KDV içinde mi, dışında 

mı?.. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Yoktur efendim. Firmalarla oturdular, iyileştirme 

pazarlıkları devam etti. Bizi kabul etmediler. Biz noter kanalıyla dışarıdan iyileştirme yapıyoruz 

Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Ben, ilk orijinal teklifinize yazarken şu kadar dolardır geçiş ücreti dediğinizde 

bunu KDV'li olarak mı verdiniz KDV'siz olarak mı verdiniz? 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Şöyle söyleyeyim: Ücretlere KDV dahildir sonradan 

verdik, KDV'yi daha evvelden koyduk. Daha evvel KDV var doğal olarak. Ücretlere KDV dahildir 

diye ek verdik. İyileştirme olarak verdik. Dışarıdan verdik. 
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BAŞKAN - Onu beyan ettiniz yazılı olarak da, ilk tekirinizi hazırlarken niyetiniz neydi? 

Oradaki rakamınız KDV'yi kapsıyor muydu kapsamıyor muydu? 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - İlk verdiğiniz teklifte -o kadar net ki soru 

Sayın Başkanım- KDV hariç mi dahil mi? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Sayın milletvekilim, ilk teklifimde KDV hariçtir ki, 

sonunda dahil diyorum. Yoksa, niye bu yazıyı yazıyorum. Soru da böyle enteresan ve ters 

soruluyor. İlk teklifimizde KDV dahildir diye vermemişiz. O nedenle, iyileştirme nedeniyle, 

iyileştirme boyutunda, tarihinde ve sürecinde diyoruz KDV buna dahildir diye. 

BAŞKAN - İlk teklinizde ne dahildir diyorsunuz ne hariçtir diyorsunuz. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Vallahi hatırlamıyorum; hariçtir, dahildir bilmiyorum; ama, 

iyileştirmede dışarıdan bu teklifi verdik. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Bunlar çok detaylı bir değerlendirmenin bir parçasından 

ibarettir. KDV dahildir veya değildir. Yine, burada bir mantık hatası yapıyoruz. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Sayın Gaffar Bey, Sayın Başkan orada diyor 

ki, değerlendirme kriterleri çok önemli. 

BAŞKAN - Yüzde 15 düşürüyor; çok önemli bir unsur. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Kriterlerde önemli bir veri. Nasıl önemsiz 

yani, yüzde 15?! 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Bir dakika, bir şey söylüyorum, öğrenmek için sorayım. Bir, 

buradan şu çıkıyor: KDV'ye kadar veya hukukî değerlendirmeler yapıldığına kadar ve KDV 

teklifleri tekrar değiştirildiği söyleniyor. O zaman her üç firmanın, her üç grubun tekliflerini 

birtakım kriterlere göre oradaki ihale komisyonu değerlendirmiş demektir. Her birine ayrı ayrı bir 

değerlendirme yapmış; burada da değerlendirmeleri var. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - İşte, nasıl bakmış KDV olayına? 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - İki, ondan sonra da her firmadan, KDV de dahil olmak üzere, 

tekliflerini yenilemesini istemiş. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Hayır, böyle bir şey yok efendim. 

BAŞKAN - Müzakereler sırasında açığa çıkmış. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Böyle bir şey yok Gaffar Bey. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Siz, başlangıçta değil de daha sonra KDV'yi geri çektiğinizde 

müzakere döneminde yaptınız. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Hayır efendim, müzakereyle ilgisi yok. Masa başına bizi 

çağırmadılar, biz de dışarıdan noter kanalıyla iyileştirmeyi masa başında birinci olduğumuz halde 
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bizi kabul etmediler, dışarıda kaldığımız için noter kanalıyla iyileştirmeyi dışarıda yaptık, masanın 

başında değildir Gaffar Bey. 

MİHRALÎ AKSU (Erzincan) - Buradaki olay şu, Sayın Başkanın sorduğu... 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Çok detaylı, çok güzel, tarafsız. 

MİHRALÎ AKSU (Erzincan) - Hadise şu: Siz, önce KDV hariç veya dahil diye herhangi 

bir beyanda bulunmamışsınız. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Belki de bulunmuşuz. Bulunsak dahi vazgeçebiliriz, o 

bizim hakkımızdır. 

MİHRALÎ AKSU (Erzincan) - Tabiî, onun için soruyorum. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Biz, burada, soruşturma komisyonu objektif 

verileri önüne koymuş da bu insanlar onlara dikkat ederek gelmişler gelmişler, hata mı yapmışlar, 

yoksa, sübjektif bir niyetle burada KDV olayı mesela o da onlardan bir tanesi, bir tavır mı 

koymuşları belirlemek için bu soruyu sormamız lazım. En tabiî hakkı Sayın Başkanın. 

ALİ HAYDAR VEZÎROĞLU - Ama, değildir; onu biz kendiliğimizden yapıyoruz, onlar 

sormuyorlar, biz yapıyoruz. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Siz vermediğiniz için, yani, fiyatlara ihale 

sistemi içerisinde KDV dahildir veya hariçtir diye bir bilgi bina etmediyseniz, tabiî ki, sonuçta, 

sarahat kazandırmak için diyebilirdiniz ki noter kanalıyla aynı obsiyonu kullanıp, fiyatlara artı KDV 

ilave edilecektir, bilgilerinize diyebilirdiniz. 

ALÎ HAYDAR VEZİROGLU - Ben bir soru sorarak kapatmak istiyorum. Siz hepiniz 

burada devleti ve halkı temsil ediyorsunuz değil mi? Bakanınız da Karayolları Genel Müdürlüğünde 

devleti ve halkı temsil ediyor. Ben kalktım, uykusuz, kısmen de içkili almış durumda, iki firma, bir 

yazı yazıyorum. Benim burada teminatım var, yeterlilik almışım ve uluslararası bir adım var, 

Bouygues olarak, yerelde de bir Türk firması. Yarı içkili, yan da uykusuz, avukatımı çağırdım 

•mühendisle beraber, yaz dedim Karayollan Genel Müdürlüğüne; ben bu işi üç sene de yapacağım, 

yedi senede teslim edeceğim. Sen mecbur değil misin benimle görüşmeye? Pat, birden 1 milyar 

dolar fark etti, görüşmek zorunda değil misin, hakkın değil midir? Görüşürsün benimle; çünkü, 

bunun altından kalkamazsın. Der ki, yeterlilik almış iki firma üç konsorsiyum teklif etmiş, iki firma 

da kalkmış uykusuz, kısmen de içki almış; ama, resmen yazı yazıyor bana imzası altında; diyor ki, 

ben üç yılda bitiririm, yedi yılda çalıştırınm, size teslim ederim, nasıl olur diye görüşmez misin?! Bu 

ne kadar büyük yetkidir ki, yani, efendim, biz böyle değil de böyle de takdir ediyoruz, böyle bir 

takdir hakkı kimin vardır? Siz kullanabiliyor musunuz bu Parlamentoda? Böyle bir takdir hakkı 

yoktur. Burada sadece art niyet vardır, çarpıtma vardır, taraf olma vardır, gerçekleri kapatmak, 
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gizlemek ve yanlış bilgiyi her tarafa vermek vardır. Ben teklif ediyorum, diyorum ki, en kısa süre 

benimdir, en düşük fiyat benimdir, daha aşağıya indiriyorum. Mecburdur benimle görüşmeye. Niye 

görüşmedi? Bu kadar basittir. Bütün özü budur. İlave ediyoruz, şimdi diyoruz, aynı Bakana da 

diyoruz, şu andaki Bakana. Sayın Başkanım, diyoruz ki, niye çekiniyorsunuz? 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Bu konuyu başka bir güne taşıma şansımız 

yok mu Sayın Başkanım? Sayın Veziroğlu'nun da bizim de enikonu yorulduğumuz kanaatindeyim. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Ben vallahi yoruldum, kusura bakmayın. 

Sayın Başkanım, biz bir şey soruyoruz, bütün yönetimlere söylüyoruz; diyoruz ki, sekiz 

tane bakan değişti, sekiz yönetim değişti. El insaf, biri yanlış yaptı; ama, ikinci yapmasaydı; ikinci 

yaptı, dördüncü yapmasaydı; dördüncü yaptı, altıncı yapmasaydı. Vinsan teklif ediyor noter 

kanalıyla, diyor ki. Gazeteye ilan veriyor, önünüzdedir. On tane soru, beş tane ödedi; gazete 

ilanıyla; diyor ki, bütün firmaları çağırın diyor masanın başına. Teknik, idarî, finansman, teknolojiyi, 

üç firma Bakanlığın huzurunda tartışsın, Bakanlık da desin ki "bugüne kadar mahkemeye 

başvurmuş kişiler, firmalar da geri alsın teklifini, mahkemeye müracaatını; ben, medyanın 

huzurunda kamuoyuna açık bu ihaleyi bitiriyorum." Bunu biz Yaşar Topçu'ya bildirdik. Niye 

yapmadık ki? Biz haksızdık. 

BAŞKAN - Böyle bir usul yok. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Vardır efendim. 

BAŞKAN - Siz istersiniz de böyle bir usul yok. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Özelleştirmeyle ilgili, yap-işlet-devret modeliyle ilgili 

ihaleler şeffaf olarak televizyonda yapılıyor. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Şu anda yargıya intikal etmiş bir şeyde yargıdan vazgeçip 

şöyle oturalım noktası şu noktada olmaz. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Efendim, yapar; neden yapar; bakın, büyük bir projedir, 

ciddî bir projedir, önemli bir projedir. Dolayısıyla, özelleştirme ihalelerinde bu oldu, yap-işlet-

devret ihalelerinde bu oldu medyaya karşı. 

BAŞKAN - Bunun hukukunda usul belli. Üç tane usul var. Nasıl yapılacağı- bu 

kararnamede belli. Onun dışına çıkıp, bu anlamda bir ihale yapılır mı yapılmaz mı, yapılsa iyi olur 

tabiî. 

ALİ HAYDAR VEZİROGLU - Sayın Başkanım, inanın ki, en doğrusu budur. Yaparlar 

yapmazlar kendi sorunlarıdır. Dolayısıyla, bu ninni daha çok devam eder, çok insanı rahatsız eder, 

çok insanı şaibe altında bırakır ve bu onbeş kişilik komisyonun bütün iyiniyetine rağmen, ince 

eleyip sık dokumasına rağmen bu işin sonuçlandırmasını bir senede bile zor yapar; çünkü, lanet 
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olsun, öyle terimler var ki, ben öğrenmekte sıkıntı çekiyorum. O nedenle, bu işin neti, bunun 

kapanması, firmalar kendine güveniyorsa, yönetimler kendine güveniyorsa, gelirler, orada benim 

fiyatım budur, teklifim budur, sürem budur, yılım budur. Bakan der ki "tamam mı kardeşim?" 

"Evet" "Senin nedir?" "Şudur şudur" Açık çünkü, kapalı değil. "Ben kararımı veriyorum, A 

firmasına bu işi şu nedenle veriyorum" der mesele kapanır gider. 

BAŞKAN - Bu aşamadan sonra bu projeyle ilgili seyrin nasıl olacağını düşünüyorsunuz? 

Sıranın size geleceğini mi, yoksa, yeniden ihale edileceğini mi veya mevcut birinci firmayla 

sözleşme imzalanacağı mı? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Hiçbir kanaatim yoktur Sayın Başkanım; neden, sekiz 

bakanı ziyaret etmediğim gibi, genel müdürleri etmediğim gibi, bu bakam da ziyaret etmemişim, bir 

talepte bulunmamışım; çünkü, neden etmiyorum; bunu da biraz Laz usulü veya Kürt usulü gurur 

meselesi yapıyorum. Lazın biri diğerini mahkemeye veriyor. Hâkimin karşısına çıkıyor, hâkim 

soruyor "Temel, senin borcun varmış, niye ödemiyorsun" diyor. O da diyor ki -alacaklı da orada, 

mahkemeye veren- "vallahi ben arkadaşı tanımıyorum ki borcum olsun." Hâkim dönüyor "sen 

alacaklı olduğunu söylüyorsun; bak, borçlu da seni tanımıyor." Laz onur meselesi yapıyor, diyor ki, 

o beni tanımıyorsa ben onu hiç tanımıyorum. Ben bakardan artık niye uyarayım?! Yedi sandık da 

oradadır, üç sandık da oradadır, medyaya verilmiş ilanlar da oradadır. 550 parlamentere 

gönderilmiş dosyalar da oradadır. Cumhurbaşkanına verilmiş, Başbakana verilmiş, Başbakan 

Yardımcılarına ve bütün parti liderlerine verilmiş dosyalar oradadır. Ben gideyim artık ne diyeyim? 

BAŞKAN - Onlara gitme anlamında söylemedim. Safahatı nasıl görüyorsunuz, nasıl olması 

daha uygun olur, yeniden ihaleye çıkılması mı, yoksa, ikinci sıradan devam edilmesi mi? Bundan 

sonraki süreç nasıl gidecek size göre? 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Ben şunu söylüyorum: Birinci sıra hakkı benimdir, bu 

hakkı kimseye vermem. Gücüm yettiği sürece yasal hakkımı aramaya devam edeceğim. Diğeri beni 

ilgilendirmiyor, o da onları işi başkanım. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyoruz. Çok uzun bir gün oldu. Bir hayli de yorulduk, sizleri 

de yorduk. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU - Ben de teşekkür ediyorum. Zevkle bilgi verdim. 

(Vinsan AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Veziroğlu, Vinsan AŞ. İş Geliştirme 

Koordinatörü Ali Özer ve Vinsan AŞ. Genel Müdür Yardımcısı Metin Cansız ayağa kalkarak 

yemin metnini okudular.) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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BAŞKAN - Toplantımızı burada nihayetlendiriyoruz. Gelecek toplantının gündemi 

konusunda Başkanlık olarak oluştururuz. Aslında, bugün, bir görüşmeci misafir alıp, daha sonra 

aramızda bir değerlendirme yaparız demiştik; ama, bugün ikili üçlü misafire değdi, onları da aştı. 

4.9. 20.4.2000 günü Komisyon toplantısında yeterlilik belgesi almasına karşılık 
ihalede birinci sırayı alamayan firma temsilcileri dinlenmiştir. Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. 
Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Ümit ÖZDEMİR ifadesinde; 

ÜMİT ÖZDEMİR -Öncelikli olarak şunu açıklamak istiyorum; bendeniz, bundan 15 gün 

kadar önce, yine aynı konuyla ilgili olarak Sayın Mesut Yılmazla ilgili yapılan soruşturma 

komisyonunda da aynı konuda ifade verdim. Bunu belirterek öncelikli olarak başlamak istiyorum. 

Anladığım kadarıyla soru cevap şeklinde değil de siz genel bir açıklama istiyorsunuz. 

BAŞKAN - Tabiî, soru cevap boyutu da mutlaka hem içinde hem sonrasında olacak; 

ancak, özellikle işaret etmeye çalıştığım, komisyonumuzun kurulmasına neden olan bu tür iddiaları 

da dikkate alarak, bu süreçle, bu projenin ihale öncesi ve ihale sonrası süreciyle ilgili sizin 

değerlendirmenizi ve kritiğinizi çok merak ediyoruz. Bilahara, tabiî, soru cevap mutlaka olacak. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Şimdi, ben, izin verirseniz, bu ihalenin kısa bir tarihçesini yapmak 

istiyorum size; belki biliyorsunuz, ama, bizim bildiğimiz kadarıyla... 

BAŞKAN - Çok kısa olmak şartıyla, sizin dilinizden tabiî, yararlı olur. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Şimdi, Yüksek Planlama Kurulu, 18.5.1995 tarihinde bir karar aldı; bu 

kararla, Anadolu Otoyolu Dilovası Ayırımı Orhangazi Körfez Köprüsü dahil, Anadolu Otoyolu 

Projesini 3996 sayılı Kanun uyarınca yap-işlet-devret olarak gerçekleştirme kararı aldı. Şimdi, 

özellikli olarak burada altını çizmek istediğim birinci husus, Yüksek Planlama Kurulu kararı bu 

projenin, içinde köprünün olduğu Orhangazi'den başlayan ve Gebze'ye kadar giden bir otoyol 

olduğu şeklindedir. Şu andaki ihale, bu şartı yerine getirmemektedir. Birinci sırada seçilen 

konsorsiyum, sadece köprüyü yapmakta ve otoyolu 12 sene sonra yapmayı önermektedir; 

dolayısıyla, bizim İPKO Konsorsiyumu olarak en büyük itirazlarımızdan birisi budur. Şu andaki 

ihalede yapılması gerekli olan 36 kilometrelik Orhangazi Otoyolu yapılmamaktadır. Trafik sayısı 

belli bir rakama ulaştıktan sonra veya 12 sene sonra, hangisi önce olursa, kazandığı belirtilen 

konsorsiyum bu otoyolu yapacağını söylemektedir ki, bizce, bu, son derece mahsurludur ve 

Yüksek Planlama Kurulu kararma aykırıdır. Daha sonra, Karayolları Genel Müdürlüğü, 28.8.96 

tarihle, yine aynı isimle bu işi ihaleye çıkarmıştır. Bu ihaleye altı konsorsiyum yeterli görülmüştür. 

Bu konsorsiyumlardan sadece bir tanesi teklif vermiş teklif tarihinde fakat bildiğiniz gibi bu Winsan 

Wig Konsorsiyumunun teklifi tek olduğu için değerlendirilmemiş, daha sonra yeniden bir teklif 

alma işlemi yapılaraktan 6 tane konsorsiyumdan tekliflerinin yenilenmesi istenmiştir. Bu 6 

konsorsiyumdan üç tanesi teklif vermemiştir. Teklif verilmemesinin sebebi de o sırada 
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konsorsiyumlar, uluslararası tahkim olmaması nedeniyle, bu projeye yap-işlet-devret olarak teklif 

vermekten vazgeçmişlerdir; sadece 3 konsorsiyum, bunlar bildiğiniz gibi, birincisi AJTC adıyla 

adlandırılan Anglo-Japons-Turkish Konsorsiyum, ENKA-Marubeni, Mitsubishi Konsorsiyumu, 

daha sonra da bizim içinde olduğumuz İPKO isimli Konsorsiyum, Tekfen-Doğuş-Kompanon 

Bernard (Fransa)-Dragados (İspanya) ve İmprecilio (İtalya) 5 tane firmanın oluşturduğu bir 

konsorsiyum var. Diğer konsorsiyum da Wig-Winsan Konsorsiyumu, bu da Winsan Türkiye'de 

VVig tarafından oluşturulmaktadır. Teklifler verilmeden tam 15 gün önce Karayolları Genel 

Müdürlüğü, bir yazıyla, konsorsiyumlara, şöyle bir bildirimde bulunmuştur; bu bildirim, ben bu 

ihalede, daha önceki Yüksek Planlama Kurulu kararının veya adlandırmasının aksine şu şekilde bir 

değerlendirme yapacağım, bu da 19.6.96 sayılı bir faksla bildirildi firmalara, teklif veren 3 firmaya: 

Üç alternatif teklif verebilirsiniz diyor; alternatif 1, işin tamamı için teklif; alternatif 2, Yalova 

devlet yolu üzerinde kavşak dahil kavşağın üzerinde kalan işlerin tamamı için teklif; alternatif 3, 

Yalova devlet yolu üzerindeki kavşak hariç kavşağın güneyinde kalan işlerin tamamı için teklif. 

Daha kolay anlamanız için, yani, tek köprüyü de kabul edebilirim, köprü+otoyolu da 

değerlendirebilirim şeklinde böyle bir yazı çıkardır. Yazının imzası o zamanki genel müdüre ait. 

BAŞKAN - Bu size göre aykırı mı? 

ÜMİT ÖZDEMİR - Ben bilemiyorum efendim. 

BAŞKAN-Niçin altını çiziyorsunuz bunun? 

ÜMİT ÖZDEMİR - Ben bilemiyorum; çünkü... 

BAŞKAN - Bilgi olarak mı?.. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Karayolları Genel Müdürünün Yüksek Planlama Kurulunun böyle bir 

kararını değiştirmeye yetkisi var mı yok mu benim devlet tecrübem yok, bilemiyorum. 

BAŞKAN - Böyle bir soru işaretiyle dikkat çekiyorsunuz. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Evet. Bende bir soru işareti var ve yapılan bu bildirim de bence 

mantıksız. 

BAŞKAN - Sizin kanaatiniz ne? 

ÜMİT ÖZDEMİR - Benim kanaatime göre, otoyol yapılmadığı takdirde, köprünün tek 

başına yapılmasi son derece yanlıştır, gereksizdir; bir darboğaz oluşturuyorsunuz ve köprü ile 

otoyolun beraber yapılmaması, sadece köprüyü yapmak isteyen düşüncede olan firmalara bir ön 

avantaj sağlanmasıdır diye düşünüyorum. 

BAŞKAN - Bir nevi kayrılma gibi mi? 

ÜMİT ÖZDEMİR - Bilemiyorum, o kadar iddialı konuşmayacağım. 
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Şimdi, sayın üyeler, teklifler verildikten sonra, tekliflerin verilme tarihi 4 Aralık 1996, 

teklifler komisyon huzurunda açılmıştır ve tabiî, o tarihte, tekliflerin çok mufassal, karışık olması 

dolayısıyla, herhangi bir sonuç alınması mümkün değildi ve hem tekliflerin değerlendirilmesine hem 

de firmalarla görüşmelere başlanıldı ve muhtelif vesilelerle, biz, Karayolları Genel Müdürlüğüyle ve 

Karayolları Genel Müdürlüğünün Müşaviri Delkant Firmasıyla görüşmeler yaptık, teklifteki bazı 

hususlarda değişiklikler talep ettiler; onları revize ettik; yani, bizden revizyon talef ettiler, onları 

değiştirdik ve sonuçta, sizin de bildiğiniz gibi, 2 Mayıs 1997 tarihinde, Karayolları Genel 

Müdürlüğü, katılan konsorsiyumlara bir yazıyla bu teklifte bir sıralama yaptığım, bu sıralama 

uyarınca firmalarla görüşüleceğini belirtmiştir; yazının tarihi 2.5.1997; aynen metin olarak, yap-

işlet-devret modeline göre gerçekleştirilmesi düşünülen Anadolu Otoyolu Dil Ovası ayırımı, 

Orhangazi Otoyolunda yapılacak görevlendirme görüşmelerinin 1-Anglo-Japons-Turkish 

Konsorsiyum, 2- İPKO Konsorsiyum, 3- Wig Winsan Konsorsiyum sıralamasına göre yapılmasına 

karar verilmiştir denilmektedir. Dolayısıyla, burada, sıralamaya göre bir görüşme yapılacağı 

belirtilmektedir. Daha sonra, biz, KarayoUan Genel Müdürlüğüyle bu konuyla ilgili olarak görüşme 

taleplerimizi ilettik, bizimle görüştüler ve bize dediler ki, biz, şu anda kesin bir karar vermedik, 

firmalarla görüşüyoruz, birinci firmayla görüşüyoruz, altmış gün zarfında Karayolları Genel 

Müdürü bir toplantıda bize bunu beyan etti ve görüşme sağlanamazsa sizi de çağırıp konuşacağız. 

Bu tebliğden sonra, biz altmışıncı güne kadar bekledik, o sırada Bakan olan Sayın Cevat Ayhan'a 

gittik konuştuk, birçok toplantı taleplerimiz oldu, teklifimizi daha iyi izah etmeye çalıştık; biraz 

sonra detaylarını anlatacağım, bizim teklifimizi niye bizim daha iyi düşündüğümüz konusunda 

sizlerin değerlendirmesi için; ama, altmış gün süresinde bizi çağırmadılar, çağırmayınca da biz 

mahkemeye müracaat ettik ve bu sıralandırmaya itiraz ettik. Daha sonra, mahkemeye müracaat 

ettikten sonra olay çok karıştı; ENKA müdahil olarak bizim mahkememize katıldı, biz onlara 

katıldık, Wig Wingsan'ın davasıyla birleştirildi; o ona müdahil oldu, herkes birbirine girdi, ortalık 

iyice karıştı ve bir sene sonra anladık ki bir şey yapmak mümkün değil ve en büyük müşterimiz 

olan KarayoUan Genel Müdürlüğüyle bu şekilde bir gergin ortamda bulunmanın da bize bir firma 

olarak herhangi bir kazancı yok. Hiçbir baskı olmadan, biz dilekçe vererek davamızdan vazgeçtik. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Tek gerekçe bu mudur; yani, kötü olmamak veya onlarla, 

sizin de dediğiniz şekliyle, mahkemeleşmiş duruma düşmemek açışından mı vazgeçtiniz? 

UMIT ÖZDEMİR - Evet, mahkemenin bize sağlayacağı bir şey olmayacağını anladık; 

çünkü, gittikçe olay daha karmaşık hale geliyordu; yani, doğru bir yöne gitmiyordu. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Özür diliyorum Sayın Başkanım, bir de bir yazınız var ben not 

olarak almıştım, ama, mevzu olunca sormak istiyorum -bana göre güzel de bir yazı- diyorsunuz ki. 
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adil davramlırsa -zaten hepimizin istediği adil davramlmayla ilgili- biz mahkememizden vaz geçeriz 

şeklinde bir müracaatınız var; peki, bu yazıdan sonra adil davranacakları konusunda bir söz verildi 

de mi sonradan uyulmadı, yoksa, ona uymadılar, ama, biz, yine de sonradan vaz mı geçtik? 

ÜMİT ÖZDEMİR - O yazıyı Sayın Yaşar Topçu'ya konsorsiyum lideri Fransız firması 

gönderdi. İki kere randevu talep ettik Sayın Yaşar Topçu'dan görüşmek için, randevu taleplerimize 

cevap verilmedi ve o yazıda deniyordu ki, biz, sizi mahkemeye verdik kusura bakmayın çok özür 

diliyoruz, böyle bir şey yapmamız yanlıştı; ama, bunu, mecburiyetten yaptık, bizi görüşmelere 

çağırıp, bizim teklifimizi dinlediğiniz takdirde, mahkemeden de en kısa sürede vazgeçeceğiz diye 

böyle bir yazımız var; dediğiniz doğru. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yani, adil davranma konusunda -davadan vazgeçmeden 

dolayı söylüyorum-bunun etkisi ne oldu? Yazıdan sonra size... 

ÜMİT ÖZDEMİR - Hayır hiçbir şey olmadı, kimse bizi çağırmadı, görüşmedi. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Efendim, tabiî, idareyle takışmak istememeniz doğal, 

çıkarlarınıza zarar verebileceğini düşündünüz. Peki, o tarihte davadan vazgeçtikten sonra, siz, 

şirket olarak, Karayollarından iş aldınız mı? 

ÜMİT ÖZDEMİR - Bir tane iş aldık, evet. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Hangi iştir? 

ÜMİT ÖZDEMİR - Ankara Pozantı Otoyolunda bir iş aldık. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Kaç kilometre? 

ÜMİT ÖZDEMİR- 16 kilometre; ihaleyle aldık. 

BAŞKAN - Cevabınızı aldınız mı? 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Aldım. 

BAŞKAN - Tarihler konusunda bir şey var mı? 

Mahkemeden çekilmenizle bu ihalenin alınması tarihleri arasında bir yakınlık, uzaklık var 

mı? Ben tamamlamış olayım. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Tam hatırlamıyorum; ama, işi almamız mahkemeden çekilmemizden 

altı ay sonra gibidir, o civardadır. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Ocak. 

ORHAN OCAK (Bursa) - Biraz önce sıralamadan bahsettiniz, peki bu sıralamayı neye 

göre yapacaklarını size bildirmişler miydi? Yanı, sıralama yaparken, şunlara dikkat edeceğiz, yoksa, 

keyfî bir sıralama mı? 
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ÜMİT ÖZDEMİR - Onun nasıl yapılacağı, sayın milletvekili, kesin belli değil. Sıralama, 

Karayollan Genel Müdürlüğünün müşavir firması Delkan firmasımn yazmış olduğu raporlara ve 

değerlendirme kriterlerine göre yapıldı, birçok hususu göz önüne aldılar; gerek fînansmam gerek 

firmaların güvenilirliğini vermiş oldukları projelerin gerçekçiliğini gerek karayollarının taleplerine 

tam uyup uymamasını, ayrıca geçiş ücretleri, ayrıca, teklif ettikleri işletme süreleri, bunların hepsi 

değerlendirmede Delkan Firması tarafından önerildi, Karayollan Genel Müdürlüğünün komisyonu 

da bunlara bakarak bir sıralama yaptı. 

ORHAN OCAK (Bursa) - Sıralama yapılıyor, sıralama yapıldıktan sonra, görüşmeden 

sonra değerlendiriliyor. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Hayır, teklifler açılıyor, teklifler açıldıktan sonra, firmalarla muhtelif 

görüşmeler yapılıyor, teklifler açıklanıyor, tekliflerde revizyonlar yapılıyor, bütün bunlar bittikten 

sonra, nihaî raporlar yazılıp sıralama açıklanıyor. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sanıyorum sayın milletvekilim şunu sormak istedi; ilk 

görüşmenin başlama şartı neydi, siz onu nasıl biliyordunuz dedi galiba yanlış anlamadıysam... 

ORHAN OCAK (Bursa) - Hayır, sıralamayı neye göre yapıyorlar, neye göre sıralama 

yapıyorlar? Birinci, ikinci, üçüncü diye sıralıyorlar, dolayısıyla, görüşmeler de birinciden 

başlayacaktır. O zaman, birinci belki sözleşmeyi yapacaktır, bu şansı da var. O zaman ikinci ve 

üçüncüye sıra gelmiyor zaten; çünkü, anlaşma yapılmış oluyor. Burada da, sıralama yapılırken, 

özellikle bazı kriterler olması lazım; ben o açıdan sordum, bu kriterleri siz biliyor muydunuz? 

ÜMİT ÖZDEMİR - Tabiî, biliyoruz. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Nasıl efendim şartname, ilk görüşme şartı neydi? Nasıl 

biliyordunuz siz ilk başta, dosyasında var mıydı öyle bir şey; hangi firmayla görüşülmeye 

başlanacak diye? 

ÜMİT ÖZDEMİR - İzin verirseniz, ben şöyle arz edeyim; Karayolları Genel 

Müdürlüğünün yapmış olduğu ilk yap-işlet-devret ihalesi budur 3996 sayılı Kanuna göre. Bana 

göre teklif alma şartnamesi yanlıştır. Teklif alma şartmanesi çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü, teklif alma şartnamesinde ne çeşit bir yapı istediğini açıkça 

belirtmemiştir; yani, orada köprü mü istiyor, asma köprü mü istiyor, tüpgeçit mi istiyor, sallan 

köprü mü istiyor, bunu açık olarak belirtmemiş; dolayısıyla, her firma kendi metoduna göre bir 

teklifte bulundu ve nitekim sizler de biliyorsunuz, fırmamn birisi ben tüp geçit yapacağım, daha 

ucuz yapacağım diye iddia ediyor; ama, bunu baştan herkes biliyor ki, mühendis olmaya gerek yok 

bunu bilmek için, orada tüpgeçit yapılması mümkün değil, orası bir deprem bölgesi, orada, her otuz 

senede bir 4,5-5 metre hareket eden bir fay hattı var; bu fay hattı dolayısıyla, 70 metre su 
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derinliğinde 200 metre alüvyonda herhangi bir şekilde tüpgeçit yapılması mümkün değil. 

Karayollan Geneİ Müdürlüğü, başlangıçta, çok geniş bir yelpazede teklif aldığı için, böyle bir 

tartışmayı başlattı. İkinci tartışma, trafik sayılan; Karayollan Genel Müdürlüğü, trafik sayılan 

konusunda da firmalan tamamen serbest bıraktı. Firmalar, burada, kendileri araştırma yapacaklar, 

geçecek trafik sayılarına göre modellerini geliştirecektir denildi. Ücretler konusunda, aynı şekilde, 

firmalar kendileri ücretlerini tespit etsinler dendi; dolayısıyla, çok geniş bilinmeyenleri olan bir 

teklif alma şartmanesi ortaya çıktı. 

Aslında, genelde, dünyada bu işler böyle yapılmıyor. Tartışmalan minimuma indirmek için, 

asgariye indirmek için işveren idareler ne istediklerini açıkça yazıyorlar, diyorlar ki, burası için 

mesela en uygun örnek, farzımuhal tüp geçittir veyahut da asma köprüdür; ben buna göre teklif 

istiyorum. Bundan sonra, buradan geçecek olan asgari trafik budur. Bu geçecek asgari trafiğe göre 

bir model geliştirin* diye söylüyor dünyada bu işlerin ihalesini yapılırken, ondan sonra gelen 

tekliflerde, artık, çok fazla lastikli ifadeler olmuyor ve karşılaştırma çok daha kolay oluyor. Bizim 

şu andaki teklifimizde trafik sayısı belli değil, ücret belli değil, şartlar belli değil, köprünün nasıl 

olacağı belli değil, her şeyler firmalara bırakılmış, herkes de benim iyidir diye iddiayla ortaya çıktı, 

bu şekilde kanşık bir durum oldu. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Genel Müdürüm, yalnız, sizin teknik şeylerin bir kısmını 

ben öğrendim, o konuda çalışma yaptırdığınız profesörle de uzaktan da olsa bir yakınlığımız teknik 

anlamda oluştu, deprem konusunda bilgili olduklannı gördük, güzel bir teknik şeyi olmuş, özellikle 

altyapıyı çok güzel hazırlamış. Onun iddiası şu; birinci firmanın kazık temellerle çalıştığı, depremle 

ilgili bir konudan dolayı onun etrafının balçık kısmının boşalacağı ve çok tehlikeli olduğu; ama, 

buna rağmen, depremle ilgili hesaplar yapılırsa, iyi altyapı oluşturulursa tüpgeçitin de, Körfezdeki o 

şekilde bir geçkin de bir sakıncası olmayacağını ifade ettiler. O bilgilerine göre ben de bir 

meslektaşı olarak ikna oldum; çünkü, izah ettikleri şeyler de doğrudur, sağlam zemine oturduktan 

sonra balçık kısmını boşaltıp, orayı doldurduktan sonra, tüpgeçit olarak da sizin söylediğiniz geçit 

olarak da yapılabileceğini; ama, öbürlerinin kazık temel sisteminde etrafını boşaltıp doldurmadıkları 

zaman onu yapmadıklarını -birinci firma için söylüyorum- daha tehlikeli olduğunu söyledi; yani, bir 

önce tüpgeçitin sakıncalı olduğunu söylediğinizden dolayı; danışman olarak mı görev yapıyor, 

bilemiyorum, o arkadaş da bir mahsuru olmadığını söyledi. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Bizim danışmanımız efendim. Bizim danışmanımız ve bu ihale 

neticeleri, ilk sıralama belli olduktan sonra, biz, Karayolları Genel Müdürlüğünde bir toplantı 

yaptık ve 15 Mart 1997 Cumartesi Günü istedi sayın genel müdür. Sayın profesörü de getirdik, 
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kendisine teklifimizi izah ettirdik ve karşı firmanın teklifinin yanlış olduğunu, bu teklifin herhangi 

bir deprem vukuunda problem yaratacağını, sıvılaştırma denilen bir olayın olduğunu... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Evet, kazık temel sistemini kastediyorsunuz değil mi? 

ÜMİT ÖZDEMİR - Evet. Ve biz, o günkü toplantıda, profesörün açıklamasına göre, o 

bölgede, çok kısa sürede 7.7 şiddetine yakın bir deprem olacağını söyledik kendilerine. 

BAŞKAN - Mart 1997'de. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Evet efendim. 15 Mart 1997'de, 7.7 şiddetinde bir deprem olacağını 

söyledik. 

BAŞKAN - Yani, iki yıl önce Ağustos depremini tahmin etmiş oldunuz. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Yani, bu, bizim çok bilgili olduğumuzdan değil, bunu herkes biliyordu, 

o bölgenin bir fay bölgesi olduğunu. 

BAŞKAN - Ama, tarih ve süre verilemiyordu. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Yani, biz, haritada bile kendilerine gösterdik, bu bölge yırtılacak. Eğer 

o proje kazıklı olarak gerçekleşseydi, kazık etrafındaki yumuşak zemin sıvılaşacaktı, sıvılaştığı için 

de o kazıklar boşalacaktı, flambaj denilen bir olayla bükülüp kırılma ihtimali vardı. Dolayısıyla, 

bizim önerdiğimiz teknik temel sisteminin daha uygun olduğunu gösterebilmek için, böyle bir 

konuşma o zaman yapılmıştı. Sayın milletvekilim, tüp geçitle ilgili görüşünüze ben de katılıyorum, 

tabiî, dünyada yapılmayacak şey yok. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Gerekli olan şartlan oluşturmak kaydıyla diye profesör 

arkadaşımız izah etti onu. Yapılanlar da var zaten. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Ama, tüp geçit, köprüye göre çok pahalı bir çözüm; yani, yapılabilir; 

ama, çok pahalı bir çözüm; çünkü, şunu arz edeyim, tüp geçkin, orada 70 metre su derinliğinden 

gitmesi lazım. Körfezin orta yerinde su derinliği 70 metredir, onun bir miktar da gömüleceğini 

düşünürseniz. 

Dünyada, bugüne kadar en derin yerde yapılan tüp geçit, 55 metre, Amerika'da yapıldı. 

Şimdi, biz yapacağız, 60 metrede, Boğazda. Boğazda yapılacak olan tüp geçit, buraya göre çok 

çok daha kolay; çünkü, orada, büyük bir alüvyon tabakası yok, fay geçilmiyor. 

Onun için, Boğazda yapılacak olan tüp geçit 800 milyon dolara mal olacak, 1 800 metre. 

Burada, 3 500 metre geçeceksiniz, çok daha... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Şimdi, o konunun farklı bir yönü. Ben de, mühendis olarak, 

olmaz diye girmek yerine, önce şartları koyup, benden daha iyi bilen o arkadaşsa, onun şartlarını 

koyup, öbürünün şartlarını koyup, olabilirliğini bulduğumuz sürece de veya olamazını ispat 
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edemediğimiz sürece de, bu olabilir demek durumundayız. Köprüde de öyle denilmişti, başka 

şeylerde de öyle demiştik. Teknik olarak şartlar oluşturulursa, yapılabilir. 

Tabiî, bizim meselemiz burada şu: Onun da olabileceği, öbürünün de olabileceği teknik 

şartnameyle de sonradan -ki, biraz önce söylediğiniz başka bir konuda da aynıydı- tüp geçit de 

olabilir diye, Karayolları... 

ÜMİT ÖZDEMİR - Karayolları Genel Müdürü olmaz demedi, tüp geçit olur diyor. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Birincide öyle bir şey yokmuş, sonradan olabilir denilmiş, o 

da var. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Şimdi, izin verirseniz, biz, teklifimiz niye daha iyidir, neden çağrılmayı 

bekliyoruz, bizim teklifimizin diğer firmalann tekliflerine göre, bildiğimiz kadanyla karşılaşması 

nedir, onu çok kısaca açıklamak istiyorum, eğer izin verirseniz. 

BAŞKAN - Ama, yine bu komisyonumuzun göreviyle de ilintili, onları vurgulayarak, 

şunlardan dolayl yapılan işlem haksızlıktır veya usulüne aykındır anlamında birtakım görüşlerinizi 

de beyan ederek açıklarsanız, çok işimize yarar. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Tabiî, onlan da açıklayacağım. 

Biz, değerlendirme komisyonunun, birinci olarak, firma olarak, firmalar grubu olarak, 

yapmış olduklan sıralamaya itiraz ettik. 

İki, bu sıralamayı yaptıktan sonra, yaklaşık, iki, ikibuçuk sene aynı firma üzerinde sürekli 

olarak ısrar etmelerine ve bu firmayla teklifleri belli bir yere getirdikten sonra, bizleri çağırıp 

konuşmamalarına itiraz ediyoruz. Esas itiramızın sebebi budur. 

Ayrıca, Sayın Ali Uıksoy'un bakanlığı sırasında, bu firmalara iki kere gelin, sözleşmeyi 

imzalayın diye ihtarname gönderildi ve teklif alma şartnamesine göre, 15 gün zarfında gelmedikleri 

takdirde haklan yanıyordu, öbür firmaya geçiliyordu. Firmalar gelmediler ve de biz, yine 

çağrılmadık. Bilmiyorum, istiyorsanız, o yazıların, size tarih ve numarasını vereyim. 

BAŞKAN - Bakanlığın yazmış olduğu yazı mı? 

ÜMİT ÖZDEMİR-Evet, efendim. 

BAŞKAN - Onlar var bizde. İki tane yazı var. 

Şimdi, ikibuçuk yıl, bir firmayla uygulama sözleşmesi müzakerelerinin sürmesi, bu ihale 

şartnamesinin hangi ilkelerine aykırıdır, hangi usul ve esasını ihlal etmiş oluyor böylelikle, bu 

konuda bir bulgunuz var mı? Yani, olabilir, müzakereler uzun da sürebilir. Yalnız, size gönderilen, 

yanılmıyorsam, ihaleye davet mektubunun eki olan bir teklif mektubu formatı var. Orada, zarfların 

nasıl hazırlanacağından tutun da, açılacağına, değerlendirmenin ne şekilde yapılacağına dair ayrıntılı 

bilgiler var. Şu söylediğiniz hususa orada değiniliyor. Sizin en uygun teklif olduğunuz saptandıktan 
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sonra, üç ay içinde, uygulama sözleşmeleriyle ilgili müzakereleri bitireceksiniz diye bir süre var. Bu 

mu ihlal edilmiş oluyor, bunu mu kastediyorsunuz veya sizin bildiğiniz başka ihlal noktası 

hangisidir, bize somut bir şeyler lazım; yani, ikibuçuk yıl da olur, gerçekten uzun bir süre aslında, 

bunun bir süresi olmalı. Nitekim, sırada ikinci üçüncü firmalar var. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Sayın Başkanım, ben, mantık açısından söylüyorum. Bir tanesi, sizin 

buyurduğunuz bir üç ay şartı var. İkincisi de, Karayolları ve Bakanlığın göndermiş olduğu, yeni 

sözleşmeyi imzalayın diye söylediği davet yazısı var ve bu davet yazısına icabet etmedikleri zaman, 

teklif alma şartnamesine göre, 15 gün içinde firmaların haklarını kaybetmesi ve diğer firmaların 

görüşmeye çağrılması gerekir diye düşünüyorum. 

Onun dışında da, Türkiye'nin bu kadar ihtiyacı olan önemli bir projede, ikibuçuk sene, 

sadece bir firmayla, sadece bir tek kişiyle görüşülmesi de, bizce, biraz uygun bir hak dağıtımı değil. 

BAŞKAN - Tam bu konuya girmişken, hemen somutlaşsın diye söylüyorum; çünkü, iki aya 

yakın bir zaman geçirdik, giderek, biz, artık toparlama durumuna gideceğiz; bu görüşmelerimiz, 

hem sizler hem bizler için somut sonuçlar vermesi açısından çok önemli. 

Konuştuğumuz şu konuyla ilgili, 3465 sayılı Yasanın uygulama yönetmeliği var ve bu 

ihalede, her ne kadar 3996'ya göre işlem kurulup, altyapısı yapılıp, işlem buna göre sürdürülüp, 

sonuçlandırma şeklinde görünüyor ise de, 3996'nın vermiş olduğu cevazla, 3 603'ün hükümleri 

saklıdır cevazıyla, yer yer 65 ve 96 karışımı, onların kararnameleriyle birlikte yürütülen bir işlem 

bu. 

Bu nedenle, şimdi vurguladığınız konuya biraz dayanak olabilecek bir madde var. Geçici 

teminatı düzenleyen, o 3465'in yönetmeliğinde, kararnamesinde. "Geçici Teminat" başlığı altında 

"görevlendirilmesine karar verilen şirketin sözleşme yapmaktan kaçınması veya kesin teminatı 

vermemesi duaımunda, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, görevlendirme 

kararı kaldırılır ve geçici teminat genel müdürlükçe gelir kaydedilir" diye bir hüküm var. Bunun da, 

bir an için, bu işlemin altyapısı olduğunu varsayarsak, görevlendirme, sözleşme yapmaktan 

kaçınma tammım, bu demin dediğiniz, iki kere bakanlığın yazı yazması, gelip bunları imzalamaması 

buraya uyabilir. Bir o üç ay meselesi var, teklif isteme, davet mektubu ekindeki ilkeler açısından, 

bir bu var. 

Bunun dışında, ikibuçuk yıl müzakerelerin sürmesinin, sizce ihlal ettiği bir ilke var mı, 

hukukî ya da bu şartnameler açısından. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Ben, bu devlet kurallarını buradaki hazırun kadar bilemiyorum, sadece 

mantık açısından, biz, biraz önce buyurduğunuz iki madde olarak söyledim. 
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Aynca, izin verirseniz, olayların bu kadar sürüncemede kalmasının bizce sebebini de, yine 

bu soruşturmayla ilintili olarak şöyle arz etmek istiyorum. 

Malumualiniz, bildiğiniz gibi, bir Uluslararası Tahkim Yasası çıkarıldı ve firmaların, bu 

uluslararası tahkimden faydalanıp faydalanmaması konusunda bildirim yapması istenildi ve bu 

ihalenin neticelenmesi, Uluslararası Tahkim Yasasının çıkmasına kadar kaldı ve daha sonra da, 

firma, Tahkim Yasası çıktıktan sonra, ben, bu tahkimden faydalanmak istiyorum diye dilekçe verdi. 

Şimdi, ben, şu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Uluslararası bir ihale yapıyorsunuz, 6 

grubu yeterli görmüşsünüz, bu 6 gruptan 3 tanesi, uluslararası tahkim yok diye teklif vermiyor, 

çekiliyor. Daha sonra ihale yapıyorsunuz ve verilen ihalelerin şartları, firmaların verdikleri teklifler, 

uluslararası tahkim olmayacakmış gibi bir teklif. Daha sonra, siz, firmanın birisiyle müzakareye 

devam ediyorsunuz, mukaveleyi sonuçlandırmadan böyle bir avantaj yakalanıyor ki, bu, çok büyük 

bir avantaj, kredilerin ucuzlaması ve uluslararası finans kuruluşlarının bu projeye daha büyük ilgi 

göstermesi. Benden daha iyi biliyorsunuz, ben, fazla vaktinizi almak istemiyorum. Sonra, bu 

firmaya böyle bir avantaj sağlıyorsunuz. Bu, çok büyük bir haksızlık. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Bunun adı, kısacası kayırmadır o zaman. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Onu bilmiyorum efendim. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Hayır efendim. Şimdi, diyorsunuz ki, mantıken büyük bir 

avantaj sağlandı, mantıken böyle olması gerekir diyorsunuz; yani, büyük bir avantajın sağlanması, 

birtakım olayların fevkaladeden ortaya çıkmasından doğmuyor. Çok güzel bir şey söylemeniz. 3 

şirket, konsorsiyum, işte Anayasa değişikliği, uluslararası tahkim yok diye vermedi, ve 3'ü de 

olmayacakmış gibi değerlendirip; ama, ikibuçuk yıl sürdürüldü, büyük bir avantaj sağlandı ve 

uluslararası tahkim geçti Meclisten, mantıken, vicdanen, bunun adı, o zaman, siz, kelimeyi 

koymaktan bence kaçınıyorsunuz Ümit Bey. Bunun adı kayırmadır. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Ben, kelimeyi koymuyorum; çünkü, belki birisi çıkar, şu anda derki, 

uluslararası tahkim bu sözleşmeye uygulanmayacak, uygulanacak ise de firmayla tekrar pazarlık 

edilecek, yirmiyedi senelik işletme süresi, belki tekrardan pazarlık edilecek diyebilir. Onu 

bilemiyorum; yani, bu, daha neticelenmediği için böyle bir ithamda bulunamıyorum; ama, böyle bir 

şeyin yapılmaması gerektiği konusunda fikrimi beyan ediyorum. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Ama, avantaj sağlandığım... 

ÜMİT ÖZDEMİR - Eğer, bu firmaya uluslararası tahkim şartı verilirse, bu ihalenin aynı 

şartları içinde avantaj sağlanır. Verilmemesi gerekir. 

BAŞKAN - Peki, ilk bu sıralamaya amir, görevlendirme komisyonun kararı tutanağında, 

her üç teklif veren firmanın da uluslararası tahkim istediği tespiti var. Siz, tahkim istediniz mi? 
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ÜMİT ÖZDEMİR - Evet, biz de tahkim istedik; ama, tahkim olmayacakmış gibi teklif 

verdik; çünkü, yabancı ortaklarımız tahkimi istiyorlardı; fakat, tahkim olmayacakmış gibi bir model 

hazırlayıp, teklifimizi verdik. 

BAŞKAN - Ama, teklifinizin içerisinde tahkim istiyorsunuz? 

ÜMİT ÖZDEMİR - Hayır, teklifimizde, daha sonradan, uluslararası tahkim istemediğimize 

dair beyanımız vardır. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - idare, kesin, önşart olarak, böyle bir şey vermiyoruz mu dedi? 

ÜMİT ÖZDEMİR - Evet, sayın genel müdürle, o zaman yapmış olduğumuz görüşmelerde, 

hiç boşuna ısrar etmeyin, böyle bir şart yoktur, verilmeyecektir diye söyledi. 

BAŞKAN - Ama, efendim, şimdi, şey var. İhale şartnamesi, ihale şartı, zaten uluslararası 

tahkim olmamasına amir. İhalenin şartı böyleyken, tahkim isteriz diye gelen bir ihale, zaten kafadan 

elimine olmak durumunda değil mi? 

ÜMİT ÖZDEMİR - Şimdi, 3 konsorsiyumda bu şekilde talepte bulunuyor. Bunlar, tabiî, 

ihalenin tatlandırıcısı olarak adlandırayım; yani, insanlar diyorlar ki, uluslararası tahkimi şart 

koşarsanız, olmazsa, ülkeye kredi gelmiyor. 

Dolayısıyla, ben, bu yapıyı, size otuzbeş senede teklif ediyorum; ama, eğer bir şey olur da, 

Uluslararası Tahkim Yasası geçer ve bu sözleşme uygulanırsa, o zaman, çok daha ucuz kredi 

bulunması mümkün. 

Dolayısıyla, ben, yirmiiki sene işletme süresi veriyorum; yani, bu şekilde verilmiş yan 

öneriler var. Her konsorsiyumda da var bu; ama, idare, bunu kesinen reddetti ve konsorsiyumlarda, 

nihaî tekliflerin de böyle bir şart sürmeyeceklerini, uluslararası tahkim istemediklerini beyan ettiler. 

BAŞKAN - Ama, bu istememeyi beyan etmenin, belli nedenlerle dikkate alınmayabileceğim 

de o raporda vurguluyor; ancak, bizim istediğimiz açıklamalar çerçevesinde açıklayıcı bilgiler verin 

şeklinde size bir yazı gönderiliyor, siz de, madde madde onlara cevap veriyorsunuz. Bunun dışında, 

yaptığınız her iyileştirme dikkate alınmıyor. 

Sanıyorum, bu görevlendirme komisyonu 3 nolu ara kararında, bütün bunlar geniş bir 

şekilde yer alıyor. Bundan bahsediyorum, tam burada şunu hatırladım. Size, bu görevlendirme 

kararı öncesindeki belgeleri ilgililere gönderip onların görüşlerini almak şeklinde bir yaklaşımımız 

vardı. Bu çerçevede, size de bir dosyamız gelecek bugünlerde, belki de geldi bilemiyorum. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Teşekkür ederim. Henüz gelmedi. 

BAŞKAN - Öncelikle, bu görevlendirme komisyonunun 3 tane kararı var. İhaleye 

tekliflerin alınması, tespiti, bir ara karar var, bir de sıralama kararı var. İşte orada bütün ayrıntılı 

şeyler var. Umuyorum, onunla belki değerlendirip, bize, o çerçevedeki görüşlerinizi, bu vesileyle 
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ayrıntılı şekilde sunarsınız; yani, tahkim, 3 firmanın da istediği şeklinde bir tespit var. Onun için 

sordum. Bir diğer firma, tahkim istemediğim bize burada vurguladı. Acaba sizde durum nedir diye 

sordum. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Biz, nihaî yapmış olduğumuz toplantıda ve sayın genel müdürle, yine 

sıralandırmadan sonra yapmış olduğumuz toplantıda, tahkim şartı koşmadığımızı belirttik efendim. 

BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim. 

Bu arada, usul olarak sayın uzman arkadaşlarımız da ihtiyaç duydukları soruları 

yöneltebilir. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Tahkim şu şekilde: Tahkim sağlanırsa, bu projeyle ilgili tekliflerimizi 

daha da iyileştirerek, görüşmeye hazırız. 

BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim. 

YAVUZ GÜRSOY (Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı) - Sayın Başkan, bu tahkimle 

ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN-Buyurun. 

YAVUZ GÜRSOY-Bu tahkim, idarenin şirketlere sağladığı bir tasarruf değil. 4501 sayılı 

Yasa, geçmişe dönük olarak, sözleşmesi imzalanmış dahi olsa, başvuruda bulunan firmalara tahkim 

uygulanabileceği hükmünü getirdi. 

Dolayısıyla, bu firmayla sözleşme imzalanmış olsaydı ya da şirketin böyle bir tahkim talebi 

olmasaydı dahi, Bakanlar Kurulu kararıyla, bunlara uluslararası tahkim uygulanabileceği hükmü, 

4501 sayılı Kanunda zaten hüküm altına alınmış durumda. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yalnız, tahkim çıkarken, biz, tahkimi çıkarırken, geçmişe 

yönelik de olsun diye oradan çıktığı için böyle oldu. Öyle bir şey çıkmayabilirdi. 

YAVUZ GÜRSOY - Şu an verebilir, zaten veremez. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Tahkimin öyle çıkması ayrı, öyle çıkmayabilirdi. Bu, bir kanun 

meselesi, ona da uygulanacaksa, ona da uygulanacaksa eşit şartlarda uygulanır; ama, çıkacağını 

nereden biliyordu veya hangi şartlarda onu bekliyordu da, istiyor. Konu orada çok önemli; çünkü, 

bu tahkim çıkmadan önce, tahmin ediyorum, onlar istetmişler. 

YAVUZ GÜRSOY - Hayır, istememiş dahi olsalar, şu anda imtiyaz sözleşmelerine tahkim 

koymak mümkün değil, Anayasal olarak; ama, bu, Anayasa maddesi değiştikten sonra, biraz önce 

bahsettim; çünkü, bu tür başvuruları biz de alıyoruz, hiç tahkim talebi olmayan firmalar var, şu 

anda işletmede olan firmalar var ya da sözleşme imzalamış firmalar var. Bize diyorlar ki, bu kanun 

hükümleri çerçevesinde, biz, tahkim, imtiyaza tahkim istiyoruz. Onları Bakanlar Kuruluna 

göndereceğiz. Bakanlar Kurulu uygun derse, imtiyaz sözleşmesine tahkim hükmü ilave edilecek. 
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B AŞKAN - Bu tamamen ayrı. 

Anayasada yapılan düzenlemeler, paralel yasalarda yapılan düzenlemelerle, bu zemin çok 

farklı bir hukukî kapsama büründü. O, biraz farklı bir alan. Bizim örneğimizi de, olsa olsa şu 

bakımdan ilgilendiriyor, Beyefendinin dediği. Bu süre, işte bu uygulama sözleşmesi müzakereyle 

götürülen firmaya, sanki bu tahkim olanağının da bir tarafından yararlanma şansını verebilir. Bu 

manada değerlendirilebilir. İki yılı aşkın bir süre var; yani, bu sırada, tamamen siyasî cephede, diğer 

cephede, bu tahkimle ilgili hukuksal altyapıların yapıldığı, belli bir vade içinde çıkacağı da, zaten 

kamuoyunca da biliniyor. Haliyle, uygulama sürecini, sözleşmeleri sürdüren firma, her an 

çıkabilecek bu tahkime kadar bu işin sürüncemede kalması işine gelir; belki yapılacak o yasal 

düzenlemeden kendisine bir cevaz, bir olanak çıkabilir anlamında. Dolayısıyla, sürenin sarkması, 

isteyerek istemeyerek, bilerek bilmeyerek, böyle bir kapıyı da aralıyor; ama, bunu nasıl 

yorumlarsanız yorumlayın anlamında sanıyorum. 

ÜMİT ÖZDEMİR - İzin verir misiniz efendim. 

Bir yatırımcı olarak, biz de, Uluslararası Tahkim Yasasının çıkmasını tabiî sevinçle 

karşıladık. Bu, Türkiye'ye yönelik kredi hareketini hızlandırıyor, Türkiye'de daha ucuz kredi 

bulunması, daha iyi yatırımlar yapılmasını sağlıyor. Biz de tabiî istiyoruz bunu; ancak, bu İzmit 

Körfez Köprüsünü yapacak olan firmayla, sözleşmeler nihailendirilmediği için, böyle bir büyük 

avantaj sağlandığı için, bu avantajı sağladığımız firma ya da devlete de bununla ilgili bir miktar 

avantaj geri vermesini istemek, herhalde ihale makamının hakkı olsa gerektir. 

YAVUZ GÜRSOY - O yönüne katılıyoruz; çünkü, biz, masaya yatırdığımızda, özel hukuk 

isteyenlere... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Bir de eşitlik şartını konuşuyoruz ya. 

YAVUZ GÜRSOY - Evet, efendim, kredi şartlarını düşürün diyoruz. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Tabiî, öbür firmalar da katılabilirdi diyor, gayet doğru 

söylüyor. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Eşitlik şartı iki basamaklı ihlal ediliyor. 

Birincisi, 6 firma katılıyordu, 3 tanesi uluslararası tahkim olmadığı için vazgeçtiler. Şimdi, 

birazdan alacaksınız, mesela STFA ve Yapı Merkez Firması var. Ben, Yapı Merkez Firmasını 

biliyorum, oradaki genel müdür arkadaşım. O konsorsiyumun dağılmasının sebebi, uluslararası 

tahkimin olmamasıdır. 

İkinci olarak da, diğer 3 tane firmanın tekliflerinin değerlendirilmesinde de bu hususun göz 

önüne alınması lazım. 
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Ayrıca, başka bir hususu ben arz etmek istiyorum. Hazırlanmış olan sözleşmede, böyle bir 

şeye haklan var mıdır, yok mudur, bilemiyorum, yine Karayollan Genel Müdürlüğü, bu firmanın 

sözleşmesine, uluslararası tahkim çıktığı takdirde, geriye yönelik olarak, firma da faydalanır 

tarzında bir ibare konulmuştur. Bu, sonradan Danıştayda yapılan düzeltmede çıkarıldı mı, 

çıkanlmadı mı, onu da bilemiyorum veya o şekilde mi geçti, bilmiyorum. 

ORHAN OCAK (Bursa) - Nereden biliyor öyle bir şey olabileceğini? Genel müdür onu 

nasıl söyleyebiliyor yani? 

YAVUZ GÜRSOY - Efendim, Danıştay, böyle bir hükmü kesinlikle koymaz. Biz, yıllardır, 

Danıştayla bu çalışmalara katılıyoruz; tahkim, zaten mümkün değil. 

BAŞKAN - Danıştay onu iptal etti, öyle bir teklifle; ama, Karayolları cevaz vermiş, 

komisyonun önüne koymuş. İdare açısından, bilemiyorum, takdir hakkı herhalde; ama, Danıştay o 

maddeyi kabul etmiyor. Başka bu tür maddelerde var. 

Şimdi, efendim, o, tabiî, biraz ileriki aşaması, henüz bir işlem kurulmadığı için bir şey 

diyemiyoruz, yararlanır, yararlanmaz. Yararlandınrsa, belki tümden sözleşmeyi masaya yatırıp, 

yeni, belki, karşılığında, karşıt çıkarlar, kamu adına söz konusu olabilir. Yeni bir pazarlık süreci, 

görüşme süreci başlayacaktır. Konumuzla ilgiliyse de, biraz daha dışanya doğru gidiyor. Biz, yine, 

bu ihaleye, ikinci ihale sürecine, sizin sunuşunuza dönersek, siz, devam edin, yine, biz, 

sorulanınızı... 

ÜMİT ÖZDEMİR - Ben, size, çok kısa, birinci seçilen Japon konsorsiyumu ve bizim 

konsorsiyumun teklifini karşılaştırmayla hemen söyleyeyim; çünkü, tekliflerin farkını da bu şekilde 

görebileceksiniz. 

Bizim teklifimiz, 1 576 metre orta açıklıkla asma köprü, Japon konsorsiyumu da 1 688 

metre orta açıklıkla asma köprü. Karayollan Genel Müdürlüğü asma köprü alternatifini daha öne 

çıkanyor, daha beğeniyor. Raporlarda da, ben o raporları bir ara okumuştum -sizin kopyasını 

göndereceğiniz, şimdi, daha iyi çalışmak mümkün olur- asma köprüleri daha çok istiyorlar ve o 

bölge de deprem bölgesi olduğu için, benim de mühendis olarak kişisel kanaatim, depreme en çok 

dayanıklı yapı türü asma köprü olduğu için, orada asma köprü yapmak, işte geniş bir trafik bölgesi 

de açık bırakma açısından uygun. Bizim ikimizin de köprüleri asma köprü. 

Köprü temellerinde, bizim temellerimiz keson ve de depreme dayanıklı, Japon 

konsorsiyumu kazıklı temel teklifi veriyor ki, en büyük itirazlarımızdan birisi o; çünkü, bizim 

önerimiz, Japonya'daki bütün asma köprülerde deprem geçirmiş, mesela Kobe'deki köprüde keson 

temeldir; yani, zeminin çamur kısmını çıkarıp bir tarafa atıyorsunuz, ondan sonra, yerine kesori 

getirip, yerleştirip, üzerine ayağı yapıyorsunuz. Çok enteresandır, bizim elenmemize sebep olan 
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veyahut da bize atfedilen negatif suçlardan birisi de, Körfezde, 2 milyon metreküp, oradan zöftıin 

çıkaracaksınız, bu zemini nereye atacaksınız, ÇED raporunuz var mıdır, bu çevreyi kirletecek; 

onun için, bu şekilde bir keson temel uygun değildir diye, değerlendirme raporunda ibare var. 

Şimdi, yine değerlendirme raporunda bize atfedilen suçlardan birisi şu: Malumualiniz, o 

bölgede askerî antenler vardı. O ihale teklif alma şartnamesinde deniliyor ki, etkilenme olmaması 

için köprünün antenlerden en az 300 metre daha uzaktan geçmesi lazım. Bilmiyorum, hatırlıyor 

musunuz. Şimdi, bizim teklifimizde, biz, antenlere yakın geçip, antenlerin yerini değiştirmeyi 

önerdik. Bunu, Karayolları Genel Müdürlüğü kabul etmedi. Sebebi de, biz, bu konuda izin 

alamayız tarzında. Zaten, şu anda, orada anten filan kalmadı, deprem sonrasında. 

Bunu niçin anlatıyorum? Japon konsorsiyumu da, antenlerin uzağından geçiyor, onun için 

pozitif bir faktördür diye teklifi seçildi; fakat, kendileri sıralama görüşmesi sırasında, hem 

Donanma Komutanlığına hem Kuzey Denize hem İzmit'teki Komutanlığa yazı göndererek dediler 

ki, biz, köprümüzü antenlerin yanından geçirmek istiyoruz, antenleri deplase etmek istiyoruz, buna, 

lütfen izin verin, bu şekilde yapmazsak, bu projenin maliyeti çok artacaktır, buna izin verin diye 

yazı verdiler; yani, bizim yapmak istediğimiz şey ve bize suç olarak atfedilen konuyu, kendileri, 

daha sonra yapmak için müracaatta bulundular, bu yazıyı da istiyorsanız bulabilirsiniz. 

Şimdi, tekliflerimizin en önemli farkı, burası çok önemlidir, biz, teklifimizde, hem köprüye 

hem otoyola aynı zamanda başlayıp aynı zamanda bitirip, ikisini de çalıştırmak istiyoruz. Japon 

konsorsiyumunun teklifinde, önce köprüyü yapıyorlar, köprüden bir miktar yap-işlet-devretle para 

kazanıyorlar, Danıştaya giden sözleşmede de bu böyledir -ki, bu, çok yanlıştır- daha sonra, 

köprüden geçen otomobil miktarı 278 milyon eşdeğeri olunca; yani, bir katsayıyla, kamyonları da 

otomobile irca ediyorsunuz, onun için eşdeğer diye söylüyorum -ki, şu andaki trafik verilerine 

göre, bu, ancak oniki sene içinde oluyor- o zaman otoyolu yapmaya başlıyorlar. Bu, firmaya çok 

büyük bir rahatlık getiriyor. Neden? Başlangıçta 1,5 milyar doları yatıracağınıza, 1 milyar doları 

yatırıyorsunuz, o 1 milyar doların faizinden kurtuluyorsunuz, 1 milyar dolara köprüyü 

işletiyorsunuz, işletme sermayesi temin ediyorsunuz, faizlerinizi ödüyorsunuz, şirket biraz daha 

rahatlıyor, ondan sonra da, rahatladıktan sonra otoyolu yapıyorsunuz. Halbuki, bu, Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti ve halkın isteklerine aykırı. Biz, bugün... 

BAŞKAN - Tam burada girebilir miyim. Bölmüş gibi olmayayım; ama, 2012 yılı, daha 

sonra belli sayıda bir trafiğin geçmesi veya 2008 yıllarından hangisi önce gerçekleşir gibi birtakım 

şartları var. Size ilave olarak söylemek gerekirse, otoyolun finansmanının da köprü gelirlerinden 

sağlanacağı şeklinde de bir şart var. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Aynen öyle efendim. 
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BAŞKAN - Yani, bunu, herhalde, kadayıflısı mı diyorlar, öyle bir şey oluyor. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Aynen öyle. 

B AŞKAN - Peki, ihaleye girmeden önce, ihalenin şartnamesi, böyle bir şartname ilkesinden 

haberiniz var mı sizin? Olsaydı, siz, bunu dikkate alarak, farklı seçenekler oluşturabilir miydiniz? 

Finansman modeli olarak, diğerleri olarak; yani, burada, bir haksız rekabet şeklinde bir şeyi 

algılıyor musunuz? 

ÜMİT ÖZDEMİR - Onu bilemiyorum. Yalnız şöyle bir şey, biz, teklifimizi 2x2 şerit 

verdik; yani... 

BAŞKAN - O, ayrı bir boyut, onu demiyorum. 

Sadece,bu ötelenme meselesi, aşamalarıma meselesi konusunda, bu ihalenin şartı olarak, 

buna cevaz verildiğini biliyor muydunuz? Yoksa... 

ÜMİT ÖZDEMİR - Biliyorduk, biz de o şekilde alternatif verdik; çünkü, idare, biraz önce 

size arz ettiğim gibi, 15 gün önce bir yazıyla, bu şekilde teklif de kabul ederim diye söyledi. Bunun 

da bir avantaj temin edeceğini düşünerek, biz de, mesela, önce köprüyü yapıp, ondan sonra 

otoyolu belli bir süre sonra yapıp veya tek şeridini yapacak şekilde, muhtelif alternatifler verdik. 

Mesela bu alternatiflerden birinde, mesela yirmi sene, yirmibir sene, onsekiz sene gibi çok düşük 

rakamlar elde ediliyordu... 

BAŞKAN - Ama, o zaman, bu yapılan düzenlemenin, bu firmaya bazı avantajlar sağladığını 

iddia edemeyiz. Siz de bu şartlara tabiymişsiniz. Niye eleştiriyorsunuz bunu? 

ÜMİT ÖZDEMİR - Eşit şekilde karşılaştırma yapılsaydı eğer, bu, tamam, kabul edecektik; 

ama, şu anda, bu firmayla bizim teklifimizi yan yana koyduğunuz takdirde, hem bizim köprü hem 

otoyolu aynı anda yapan modelimiz, bu firmanın, köprüyü önce, otoyolu sonra yap ile ulaştığı 

modelden, devlete, çok daha avantajlı bir teklif. Aynı bazlarda bile değil. Biz, köprüyle otoyolu 

aynı anda yapacak olan teklifte bile, o firmadan daha kısa süre teklif etmiş durumdayız. 

BAŞKAN - Ama, burada 3 şey var. Bir, aynı anda ikisine başlayıp bitirmek şeklinde, sizin 

verdiğiniz... 

LİMİT ÖZDEMİR - Evet, bizim nihai teklifimiz o şekildeydi. 

BAŞKAN - ...ve diğer VİNSAN firmasının da verdiği teklif var. 

Bir, bütün firmalara aşamalandırmalı dediğimiz birinciyi bitirip ikinciye başlamak şeklinde 

bir seçenek var. Bunu, herkes biliyor, ona göre de veriyor, siz de vermişsiniz, VİNSAN da vermiş. 

Bir de, ötelenme diye bir tabir var. Bu tabir, yeni oluyor. Görevlendirme komisyonu 

çıkarıyor bu kavramı. Diyor ki, ikinci aşamanın ötelenmesi konusunu, komisyonumuz, ilke kararı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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alarak kabul edecek mi, etmeyecek mi? Diyor ki, evet, ötelenmesini öngören teklifi, ben, komisyon 

olarak, ilke karan olarak kabul edeceğim. Bu, yeni oluyor, benim anladığım kadarıyla. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Yani, ötelenmeden kastınız, otoyolun sonra yapılması. 

BAŞKAN - ötelenme, birinci aşama bittikten sonra, üç yıl, beş yıl, on yıl sonra diğerine 

başlarım. Ötelenme. Zaman koyuyorsunuz. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Sayın Başkanım, o zaman, her firmadan ötelenmiş hale göre, aynı 

şekilde, elmalarla elmaları karşılaştıracak şekilde teklif alınsaydı. 

BAŞKAN - Tabiî, öyle yapılması gerekirdi. 

Hayır, ben, şunu anlamaya çalışıyorum. Siz de, böyle, birinci aşamayı, geçiş aşamasından 

sonraki otoyol aşamasını, demin zikrettiğiniz koşullarda veya ona yakın, beş sene, on sene sonra 

yaparım şeklinde şeyler verdiniz mi? 

ÜMİT ÖZDEMİR - Verdik efendim. Öyle alternatifler ilk teklifimizle beraber verdik; 

çünkü, idare böyle teklifleri istiyordu. Biz de böyle bir şartı, avantajı kaybetmemek için biz de 

böyle bir teklif verdik; ama, nihai değerlendirme sırasında, karşılaştırma bazında iki teklifi yan yana 

koyuyorsunuz, biri birinden daha iyi diyorsunuz. Neye göre diyorsunuz; biz, bizim firmamız veya 

bu hükmi insan köprü otoyolu aynı anda yapıyor, diğer firma önce köprüyü yapıyor daha sonra her 

şey geçtikten sonra otoyolu yapıyor, karşılaştırma bazı aynı değil. Dolayısıyla, burada bir haksızlık 

var diyorsunuz. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - İkisini de aynı anda yapma teklifi öbürünün yok mu? 

ÜMİT ÖZDEMİR - Hayır yok, sözleşme de o şekilde değil. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Evet, onun açıklığa kavuşturursak çok iyi olur. 

BAŞKAN - Diğer firmanın zaten tek teklifi var, sadece geçişe teklif vermiş. Neden sonra, 

verdiği ön bilgilerle hamur yapılıp 

ÜMİT ÖZDEMİR -Doğrudur, aynen öyle olmuştur efendim. 

BAŞKAN - ...onun içinden ön teklif adı verilen iki tane teklif icat edilmiş. Daha sonra, bu, 

ön teklif ile kesin geçişe verilen teklif hamur yapılmış, işin tamamına verilen bir teklif kıvamına, 

olgunluğuna eriştirilip birinci sıraya da yerleştirilmiş, birinci sırayı da almış. İşin tamamına teklifi 

yok başlangıçta. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Evet. İşin tamamına teklifleri yok. 

BAŞKAN - Bakın, bu size gönderdiğimiz görevlendirme komisyonu kararlarını -inşallah 

göndermiş arkadaşlar, belki de ulaşmıştır- incelediğiniz de göreceksiniz. Görevlendirme 

komisyonu, ihale şartnamelerinin tamamen dışında olarak -sanıyorum, 8 tane civarında- bir ilke 

karan alıyor ve bunlardan bir tanesi de, ötelenmeli tekliflerin dikkate alınıp alınmayacağına amir. 



- 5 9 5 -

Sizin dediğiniz gibi, baştan bu kavramı karşılayan bir ihale şartı olsaydı, zaten ilke karan niye 

alsmdı. Sizin kastettiğiniz ve zeyilnamede bir sorunun karşılığında cevap verilen, aşamalı teklif 

verilebilir mi? Cevap; evet, aşamalandırılması, yani, makul nedenlere dayandırılan aşamalı bir 

yapılanma teklifi düşünülebilir diyor. 

Bir soru daha var. İşin kapsamı, projenin kapsamı değiştirilecek mi diyor. Karayolları diyor 

ki, kapsamı değiştirmeyi düşünmüyoruz, şartlar bunlar. Teklifler geliyor, inceleniyor. İşte, bu 

ötelenme meselesi o anda ortaya çıkıyor. Siz, bunu belki farklı anlayıp ötelemeli bir teklif de vermiş 

olabilirsiniz. Henüz ihalenin şartı değil o. Bu ilke kararıyla ihalenin şartı haline getiriliyor. Onun 

açıklığa kavuşmasını istiyorum. Vardı biz de verdik dediğiniz, aslında, ötelenmeli teklif 

verilebileceği şeklinde bir olanağa, ihale şartnamesi henüz cevaz vermiyor. Zeyilnamedeki bu ifade 

aşamalı; yani, biri bitip ikinci aşamaya başlıyorsunuz. Ara verdiğiniz zaman kopuyor. Bu, aşamalı 

değil, ötelemeli oluyor. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Bizim ki aralı değildi Sayın Başkanım. Bizim ki, mesela, yolu, otoyolu 

tek şerit yapıyoruz daha az bir finansman yükü getirsin diye. O şerit çalışırken daha sonra öbürünü 

yapıyoruz. Bizim teklifimiz biraz daha... 

BAŞKAN - Siz de kopukluk yok. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Hayır. 

BAŞKAN - ENKA'nın dahil olduğu konsorsiyumun verdiği gibi, ben önce kuzey ve geçişi 

yaparım, işte, 2012 yılından -ilk tekliflerinde, kapak yazılarında verdikleri- önce olmamak üzere 

otoyola başlarım diyor. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Sayın Başkanım, zannedersem öyle değil. İlk teklifleri, otoyolu 

yapıyorlar -pardon köprüyü yapıyorlar- 600 milyon dolar Dünya Bankası destekli kredi getirip, 

krediyle Orhangazi Otoyolunu yapmayı teklif ediyorlar. Birinci teklifi böyledir firmanın. Daha 

sonra, sizin söylediğiniz birtakım görüşmelerle bu hali almıştır. 

BAŞKAN - Hayır, daha birinci teklif olarak kabul edilip edilmediğini tartışacağız ileri ki 

safhalarda. Bunların tamamı bir kapak mektupta verilen bilgiler. Nitekim, ilk komisyonun bütün 

teklifleri açıp değerlendirip şekli uygunluğunu kontrol edip tutanağa geçirdiğinde, o 

konsorsiyumun teklifi tek olarak geçiyor. Neden sonra, ön teklif, sonrak kesin teklif vesaire gibi 

kavramlarla olay daha başka bir mecraada yürüyüp gidiyor. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Şimdi, ben, başka önemli bir hususu arz etmek istiyorum. Karayolları 

Genel Müdürlüğü, bu köprünün üzerinden geçecek trafiği firmaların kendi kabullerine bıraktı. 

Bence bu da yanlış bir husus; çünkü, en azından birbaz rakam verilmesi, bir minimum rakam 

verilmesi, garanti edilmese bile; çünkü, firmaların tekliflerinde çok acayip farklar oluyor. Şöyle ki, 
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biz bu köprüden 22 senelik işletme süresi zarfında -yani, inşaat da dahil 27 sene- 445 milyon araba 

geçeceğini hesaplamışız. Şu andaki trafik değerine göre, yaptırdığımız trafik sayımına göre, işte, 

Türkiye'nin GDP'sindeki artışı yüzde 5 olarak almışız, bölgesel faktörlerle çarpıp birtakım bilimsel 

hesaplardan sonra böyle bir gelir modeli kurmuşuz. AJTC konsorsiyumunun kurmuş olduğu gelir 

modelinde, oradan, 875 milyon araç geçeceği varsayılmış, model ona göre kurulmuş. Biz, sürekli 

itiraz ettik, buradan bu kadar araç geçmez, bu doğru değil diye. Karayolları Genel Müdürü dedi ki, 

tamam, onlar risk alıyorlar, siz de alın. Peki, geçmezse ne olacak; o konuda herhangi bir şey bir 

yerde yazılmıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, biz garanti vermiyoruz diyor. 

Bunun üzerine yapmış olduğumuz görüşmelerde biz dedik ki, tamam, biz yanıldık o zaman. 

Biz dedik ki, buradan 875 milyon araç geçecek, biz yanlış hesap yapıyoruz. Biz, şöyle bir teklifte 

bulunduk. 445 milyonu geçer ise buradan araç, ya geçtiği an size köprüyü iade edelim -ki, bu 15 

inci seneye geliyor- ya da gelirlerin ondan sonra size yüzde 30 ilâ yüzde 75'ini belli bir eskalasyonla 

paylaşalım. Bu model işlediği takdirde, yani, Japon konsorsiyumunun önerdiği trafik eğer bu 

köprüden geçerse ve işi de biz alırsak, biz toplam olarak, 4 milyar 850 milyon dolar kazandıktan 

sonra üstünü idareyle paylaşıyoruz, yüzde 70'ini idareye veriyoruz. Japon konsorsiyumunun bu 

trafik ve bu geçiş rakamlarına göre bu köprüden elde edeceği hâsılat, 9 milyar 627 milyon dolar; 

arada 5 milyar dolar fark var. 

BAŞKAN - Şimdi, efendim, görülüyor ki, bu, abartılı rakam. Firmaların trafik tahminleri 

konusunda bilerek bilmeyerek... Siz, olabildiğince gerçekçi rakamlar üzerine malî tahlillerinizi, 

tablolarınızı, finans tablonuzu oluşturma içine gidiyorsunuz. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Doğru... 

BAŞKAN - Ki, gerçekçi yolu bu olmalı, herkes böyle yapmalı; ama, sizin söylediğinize 

göre, bir diğer konsorsiyum çok yüksek rakamlarla bu tahlilleri temellendirip bir porte çıkarıyor 

ortaya. Nasıl etkiliyor bu şeyi? Yani, firmalar arasındaki tekliflerin daha cazip hale gelmesini nasıl 

etkiliyor? Belki biraz çarpıtarak; ama, sonuçta o firmaya avantaj sağlıyor gibi bir sonuç çıkıyor. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Şimdi, şöyle arz edeyim. Bir defa, otoyolun başlaması için 278 milyon 

araç geçmesi öneriliyor. 

Şimdi, bizim modelimize göre 278 milyon araç 15 sene sonra veya 13 sene sonra geçiyor. 

Onların modeline göre, 8 seneye göre geçiyor; yani, rakamlarda bir abartı var, o abartı eğer 

istenilen sayıda araç geçmez, çok araç geçmez, normal sayıda araç geçerse otoyolu daha geç 

yapacaklar demektir. Ama, bir ölçüde, imtiyaz sözleşmesinde onun önüne set çekilmiş, hangisi 

önce olursa diye bir ibare biraz önce buyurduğunuz gibi. Bundan olabilir. 
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Bir de şu olabilir; yani, firma, ileride -tabiî, ben bunu kayıtdışı söylüyorum, genelde 

dünyada böyle olduğu için söylüyorum- maraza çıkarıyor "ben bu kadar trafik geçeceğini 

ummuştum, buradan bu kadar trafik geçmiyor, hükümetin bunda kusuru vardır, gelin masaya 

oturun, bunu uzatalım" diyor. Böyle bir yönü de olabilir. Böyle yapacaklar diye söylemiyorum; 

yani, bu kadar yüksek trafik değerleri, bizim kanaatimize göre bilimsel değil. Biz, hem Teknik 

Üniversiteye hem Orta Doğu Teknik Üniversitesine Türkiye'deki bütün parametreleri göz önüne 

alacak bir trafik tahmini yaptırdık. 

BAŞKAN - Başka efendim; sizin tespitleriniz içinde bu ihalenin başlangıçtaki ihale usul ve 

esaslarına, ihale şartnamesine aykırı gördüğünüz, böyle somutlayabileceğimiz noktalar... 

ÜMİT ÖZDEMİR - Yani, ben tekrar şunu arz etmek istiyorum. Bizim 

konsorsiyumumuzda, maalesef, bugüne kadar ihale kararından sonra resmî hiçbir temas olup, hiç 

kimse, bize, teklifimizin tartışılmasını, teklifimizle ilgili müzakere etmek istediklerini söylemediler. 

İkibuçuk sene civarında süre geçti. Devamlı bir yere kadar teminat mektubumuzu hep yineledik, 

ısrar ettik, bizi çağırmalarını bekledik, her bakanla konuştuk -Sayın Yaşar Topçu hariç bizi kabul 

etmediler- ve yazılar yazdık, son bakanla da konuştuk; işte, bekledik ki, bu konsorsiyumu bir 

kenara koyacaklar, belki haklan kaybolmasın, çağıracaklar ve bize de bir fikrimizi soracaklar; biz 

de teklifimizi anlatacağız. Kimse bunu yapmadı. Bunu yapmadığı içinde, biz de bugüne kadar bu 

teklifi sonuçlanmış olarak bizim açımızdan addetmiyoruz; yani, biz, her halükârda, yine, eğer Sayın 

Karayollan Genel Müdürlüğü karar verirse, masaya oturup, değişen şartlar altında devlete çok 

daha imkân sağlayacak bir tesis yapmayı arzu ediyoruz. Bizim her halükârda şu andaki mevcut 

duruma göre ve de tahkime göre şartlanınız, bu konsorsiyumun şartlarından çok daha iyi olacaktır. 

BAŞKAN - Peki, bir de bu 8 inci madde... Bir bakan onayı ve bakan onayında yer alan 8 

inci maddede belirlenen usule göre bu ihalenin şekillenmediği, bu 8 inci maddenin dikkate 

alınmadığı şeklinde bir iddia var. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Onu bilmiyorum efendim. 8 inci madde nedir efendim? 

BAŞKAN - Bu bakan onayları var, ihalenin şartnamesi var, bir de bu ihaledeki idari işlemin 

kurulurken idarenin belki de iç işi olarak nitelenebilecek bir işlem tesisinde uyulması gereken 

usuller var. Bu usuller de bakan onayıyla belirleniyor. Bu konuda projeyle ilgili de iki tane bakan 

onayı alınmış. İkinci bakan onayının -9 maddelik- 8 inci maddesinde ihalede uygulanacak bir usul 

anlatılıyor. Deniliyor ki, en kısa süre görevlendirme süresini teklif eden teklifin birinden başlamak 

üzere sıralama yapılır. Birinci sıradakiyle görüşmeye başlanır. Şayet anlaşma sağlanamazsa, 

görüşmeler orada sona erdirilir, ikinci sıradakiyle görüşmeler devam eder ve bu şekilde bir 

çalışmayla bu görevlendirme sonuçlandırılır. 8 inci madde buna amir. Oysa, bu en kısa 



- 5 9 8 -

görevlendirme süresini teklif eden firma birinci sıraya alınıp ondan müzakareye başlanılmadığı 

iddiasıyla, işte, diğer bir üçüncü sırada belirlenen Vinsan firması, mahkemeye, adlî yargıya kadar 

götürdü, hâlâ da sürüyor. Bu konuda ne diyorsunuz? Bu 8 inci maddeden ihaleden önce haberiniz 

var mıydı? 8 inci maddede belirlenen bu usul ihlal edilmiş midir, edilmemiş midir; bu konuda neler 

söyleyebilirsiniz. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Ben çok özür diliyorum, sorunuzu tam anlayamadım; ancak, şunu arz 

etmek istiyorum. Sıralama, zaten Karayolları Genel Müdürlüğü de bizim itirazımız üzerine "bu, 

karar değildir, sıralamadır, sizinle de görüşeceğiz" dedi bize ve biz mahkemeye gitmek için son 

hakkımızın yanacağı 60 inci güne kadar bekledik. Sayın Yaman Kök, bize "60 gün zarfından sizi de 

çağırıp konuşacağız" diye sözlü olarak toplantıda beyan etti. Toplantı tarihini istiyorsanız 

söyleyeyim. 

BAŞKAN - Yazılı olarak bunu... 

ÜMİT ÖZDEMİR - Hayır, yazılı olarak hiçbir şey vermediler. Yazılı bir şeyimiz yok. 

BAŞKAN - Yani, her halükârda sizinle görüşeceğiz şeklinde sözlü görüşmeniz oldu. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Evet efendim. 

BAŞKAN - Usul budur; usul anlamında söyledi herhalde... 

ÜMİT ÖZDEMİR - Yazıda dediler ki, bu bir şey değildir, ihaleyi imzalamadık, sıraladık, 

konuşuyoruz. Birinci sıradaki firmayla konuşacağız, ondan sonra da dönüp sizinle konuşacağız 

dediler. 

BAŞKAN - Ama, anlaşırsak konuşmayacağız dediler herhalde... 

ÜMİT ÖZDEMİR - Evet, "anlaşırsak konuşmayacağız" dediler. Anlaşma için de bir süre -

sizin de biraz önce buyurduğunuz gibi- herhalde bir sınırın olması lazım. Yani, ikibuçuk sene 

anlaşılmadan devam etmez ki... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O süre 60 gün işte herhalde... Bir müracaat şeyinizde var. 

BAŞKAN - Bizim komisyonumuzun kurulma nedenlerinden, başlıca nedenlerinden birisi, 

bu bakan onayının, demin anlatmaya çalıştığım bakan onayının 8 inci maddesinde belirlenen usule 

aykırı davranıldığı iddiası. Böyle bir bakan onayı bu ihaleye girerken, bakan onayında belirlenen bu 

usulün, ihalenin bir şartı olarak siz bunu biliyor muydunuz, bunu bilerek mi hazırlandınız bu ihaleye 

veya böyle bir bakan onayından haberiniz var mı, o 8 inci maddedeki usulle ilgili bir bilginiz, ilginiz 

var mı? 

ÜMİT ÖZDEMİR - İzin verirseniz, ben şöyle izah edeyim. Teklif alma şartnamesinde 

birinci cilt 3-2 teklif dosyasında şu şekilde yazıyor: "Tekliflerin değerlendirme işlemleri; 3-3" Biz 

buna göre teklifimizi verdik. İstiyorsanız tamamını okuyayım: 
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"Değerlendirme işlemi kesin bir gizlilik içinde yürütülecek, Karayolları Genel Müdürlüğü 

herhangi bir değerlendirme ya da gerekçesini hiçbir durumda bir istekliye veya üçüncü kişiye 

vermeyecektir. Her istekli, Karayollarının hiçbir teklifi kabul etmek zorunda olmadığını yazılı bildiri 

yoluyla, teklif verme belgeleri ve değerlendirme işlerini herhangi bir tarihte sona erdirebileceğini 

bildirmelidir. Karayollan, değerlendirme sürecini, seçme ve müzakere şeklinde iki aşamaya 

bölebilir." 

Bizde de, zaten, müzakere yaptı, sonra seçti. 

"Karayollan Genel Müdürlüğü, isteklilerden bazılarını, konularını daha açıklığa 

kavuşturma, aynntıh değerlendirme müzakere aşamasında geçme amacıyla seçebilir." 

Bunlar da yapıldı; yani, müzakere de yapıldı. 

"Elemeyi kazanan istekliler 30 takvim günü içinde yapım sözleşmesinin tasarımcı 

görevlendirme anlaşmasının, kontrollük görevlendirme anlaşmasının, garanti anlaşmalarının, ayrıca, 

büyük köprü geçişinin kablolar, yapı çeliği... dair ilgili başlıca sözleşmelerin taslaklarını incelemesi 

için Karayollan Genel Müdürlüğüne sunacaktır. Bu taslaklan incelemesi, Karayolları Genel 

Müdürlüğünü hiçbir taahhüt altına sokmayacaktır." 

Yani, seçilen birinci firmanın 30 gün içinde büyük miktarda bilgi vermesi lazım; kontrollük, 

vesaire gibi sözleşmeleri. Bunları verdiler mi bilmiyoruz. 

"İstekliler, tüm teknik, malî ve ticarî tüm hususlara ilgili yanıtlarını çabucak verecekler, 

seçme aşamasında bu yanıtlann verilmesi için gerekli tüm uzmanların hazır bulunmasını 

sağlayacaklardır." 

Şimdi, esas şeyi okuyorum: "Seçme aşamasının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü ile 

ilk sırayı alan istekli arasında müzakerelere geçilecektir. İlk sırayı alan istekli ile anlaşmaya 

varılamazsa, müzakerelere son verilip ikinci sırayı alan istekliyle müzakerelere geçilecek ve bu, 

böylece devam edecektir." 

BAŞKAN - Siz buna göre mi hazırlandınız? 

• ÜMİT ÖZDEMİR - Biz, buna göre hazırlandık. 

BAŞKAN - Şart olarak bunu biliyordunuz, değerlendirme kıstasları ve yöntemi olarak 

bunu biliyordunuz? 

ÜMİT ÖZDEMİR - Evet. 8 inci maddeden haberimiz yok. 

BAŞKAN - Şimdi, bakın, her ne kadar bu ihalede görevlendirme komisyonunun uyguladığı 

bir sıralama yöntemi var, bu da, burada demin okuduğunuz usulle çok yakın, neredeyse tıpatıp gibi 

görünüyorsa da, benim anladığım kadarıyla, bunlar farklı şeyler. Şöyle ki, şimdi bu okuduğunuz, 

istekliler arasında bir eliminasyon yapılmasına amir. İdare, isterse iki aşamaya bölebilir. Neyi böler; 
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değerlendirme sürecini böler. Önce seçer; daha sonra, o seçtikleri arasında çeşitli kritiklerle bir 

sıralama -sonraki aşamada geliyor- o sıralama çerçevesinde müzakereye girer. Müzakerenin 

sonucunu olarak bir firmayla işi bağıtlar. 

Şimdi, bu, orada anlatılan usul bu. Oysa, burada görevlendirme komisyonunun uyguladığı 

usul daha farklı. Bir seçme usulü değil. Mahkeme kararlarında da' çok isabetli bir tanımla, 

derecelendirme yapmış idare, elimine yapmamış. Bakın, orada okuduğunuz bir paragrafın başında, 

elimineyi kazanan firmalar diyor. Dolayısıyla, orada bahsedilen usul çok farklı bir usul. Diyelim, 6 

tane firma teklif verdi. 6'sını birden girmiyorsunuz. Önce, bunların içinden bir seçme yapıyorsunuz, 

3 tanesini seçiyorsunuz, diğer 3 tanesi orada anlatıldığı gibi elimine oluyor, eleniyor. 3 tanesini 

seçiyorsunuz ve 3 tanesini seçerken de daha ayrıntı, işte, yapımcı, müteahhit konsorsiyumun bu 

şirket kurulduktan sonra yapımı ihale yapıyor, birtakım bilmem neler... Onların ayrı sözleşmeleri 

var "bütün onları getirecek, uzmanlarını hazır bulunduracak; o arada, seçilen bu 3 firma içinde de 

bu önceliklerine göre bir sıralama yapılacak" diyor. 

Şimdi, burada anlatılan model bu. Uygulanan model, derecelendirme modeli, seçme modeli 

değil. Elimineye dayalı seçme modeli değil. Sanki, bu, bunun gereği yapılmış, görevlendirme 

komisyonu, işte, şartnamedeki bu usulü uygulamış gibi zikrediliyor; buna, çok tanık oldum, şu 

anda, siz de onu anlattınız. Benim anladığım kadarıyla, görevlendirme komisyonun uyguladığı 

yöntem ile burada anlatılan yöntem farklı şeyler. Görevlendirme komisyonu, uyguladığı yöntemde -

bir an için düşündüm- bakan onayının 8 inci maddesiyle ilgili bir usul uygulamamış, benim 

irdelememe göre, şunu da uygulamamış. Peki, görevlendirme komisyonu nasıl bir sıralama 

uygulaması, usulü yapmış bunun dayanağı nedir, onu merak ediyorum. 

ÜMİT ÖZDEMİR - İzin verir misiniz efendim. Görevlendirme komisyonu, aslında, bir 

öncelik sırası tespit etmiş, şu firmanın teklifi en iyidir, önce onunla konuş; ondan sonra gelen biraz 

daha iyidir, onunla konuş; ondan sonraki gelen biraz daha iyidir, şöyle şöyle mahzurları vardır, 

konuş diye kendince bir sıralama yapmış. 

BAŞKAN - Ama, efendim, öyle olmaz. Şimdi, ihale nasıl olur... 

ÜMİT ÖZDEMİR - Rapor öyle efendim. 

BAŞKAN - Yapılan o, doğru... 

ÜMİT ÖZDEMİR - izin verirseniz bir şey daha izah edeyim... 

BAŞKAN - Ama, nasıl olur ihale.... İhale, şartlan bellidir. Bu şartları uyanları alırsınız, 

onların içinden genel olarak baktığınızda -gerçi bu özel bir usul, yap-işlet-devret dediğimiz, baştan 

sizin söylediğiniz gibi ilk kez uygulanan bir yöntem; birtakım eksiklikleri olacaktır- şartları vardır. 
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Sonra, şu telefon ihalesini televizyonda izledik. Komisyon, bana, şartnamedeki yazılan kuralları 

uygular, orada bitiririm. 

ÜMİT ÖZDEMİR- Siyah beyazdır... 

BAŞKAN -Yani, her ne kadar, bu da kendine uzel diyorsak bile, oyunun kuralları belli, 

başından yazmışsınız; komisyon bu kurallan uygulamakla mükellef. Bunlan yapacak ve işi 

bitirecek. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Bir şey arz edebilir miyim? 

BAŞKAN-Buyurun. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Komisyonun raporunda çok çarpıcı bir söz var. Bizim de en ço) 

kızdığımız ve üzüldüğümüz laflardan birisi de bu. 

BAŞKAN - Dürüst meselesi mi? 

ÜMİT ÖZDEMİR-Hayır... Nasıl? 

BAŞKAN-Buyurun. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Diyor ki, komisyon, işte, sayıyor, şu firma şunu yapmış, bu firma bunu 

yapmış... İşte, AJTC konsorsiyumunun üyeleri dünyada 10 tane asma köprü yapmıştır, şuradaki 

köprüyü, buradaki köprüyü. Halbuki, işte İBKO konsorsiyumunun çok böyle büyük bir deneyimi 

yoktur. Onun için, bu, o firma için pozitif bir puandır, onlann seçilmesi için pozitif faktördür diyor. 

Böyle görüş olur mu?! Siz, bir ön yeterlilik yapmışsınız, 6 tane grup seçmişsiniz; o zaman, seçme 

beni! Dünyanın en büyük 4 tane firması var. Türkiye'nin 2 tane en büyük firması var, öbür taraftan 

komisyon diyor ki "bu firmalar daha iyi köprücüdür, 10 tane köprü yapmıştır, bunlara 

verilmesindeki faktörlerden biri de budur." Bu, son derece yanlış bir ibaredir, böyle şey olmaz. O 

zaman, bizim konsorsiyumumuz köprü yapmada tecrübeleri yoktur, yeterli değildir, yeterli 

alınmasın... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yeterlilik alamazsın... Öyle olması gerekiyor ilk başta... 

BAŞKAN - Peki, bunlara ilave olarak ben bir şuradan hemen bir şey okuyacağım: 

"Karayollan Genel Müdürlüğü yazılı sorularla 4.12.1996'ta verilen tekliflerdeki bazı mübhem 

konuların açıklanmasını istemiştir; ancak, gerek İBKO gerekse B-V grubu diğer teklifleri 

öğrendikten sonra yatınm bedeli ve görev süresini rakipleri aleyhine değiştiren teklifler 

sunmuşlardır" diye bir tespitten sonra şöyle söylüyor: "AJTC grubu, deneyimi, teknik ve finans 

önerileriyle zaten birinci sırayı almışken, yukanda belirtilen dürüst davranışı nedeniyle..." 

Yani, bir görevlendirme komisyonunun, bu ihaleye katılan firmaların hangisinin dürüst, 

hangisinin dürüst olmadığı, buradaki davranışlarının bu anlamda nitelemek yetkisi de dahilinde 
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midir, içinde midir? Yani, sizlerin dürüst davranmadığınız şeklinde bir tespit de var burada. 

Bilemiyorum, dikkatinizi çekti mi? 

ÜMİT ÖZDEMİR - Dikkatimizi çekti. Yalnız, biz bu söylenileni yaptık; çünkü, Karayolları 

Genel Müdürlüğü, bizden bunu.istedi, tekliflerinizi inceleyin dedi. Biz, aptal mıyız ki; şimdi, 

firmanın bir tanesi oradan 80 milyon araç geçiriyor veya 872 milyon. Artı, otoyolu yapmıyor 

sadece köprüyü yapıyor, öyle bir teklif vermiş, onunla birinci oluyor. Biz de, hem köprüyü 

yapıyoruz hem otoyolu yapıyoruz, daha gerçekçi bir trafik tahmini koyuyoruz, biz, geride 

kalıyoruz. Biz onlann rakamlarını öğrendiğimiz zaman, elbette ki, daha da teklifimizde revizyon 

yaptık. Bizim teklifimiz çok daha makuldü. Önce, iki şerit yapıyorduk, sonra üç şeride 

çıkanyorduk. Bunlann hiçbirisini kabul etmediler. Biz, baştan üç şerit istiyoruz dediler. Biz de ona 

göre revize ettik teklifimizi, trafik sayılarını değiştirdik. Ama, başlangıçta trafik tahminlerinde 

aramızda l'e 3 nispetinde fark vardı Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Ama, bu iyileştirme boyutlannızın bazılannı kabul ediyorlar. Ama, diyorlar ki, 

finans tablolanm değiştirmediler, fizibilitelerini değiştirmediler. Dolayısıyla, bu teklifleri samimi 

değil diyorlar, böyle bir iddia da var. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Hayır efendim, öyle şey olur mu? 

BAŞKAN - Daha önce 2x2'ye göre yapmış olduklan malî fizibilite portelerini aynen bu 

iyileştirmeden sonrada geçerli saydılar. Bu, samimi, gerçekleştirilebilir gibi görünmedi şeklinde 

ifadeler de var. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Hayır, şöyle arz edeyim Sayın Başkanım. 

Bizim teklifimizde bize atfedilen en büyük kusurlardan birisi, devlet desteği istiyorlar diye 

söyleniyordu. Bizim teklifimizde şöyle bir şey var. Köprüyü yapmak için 1 milyar dolar yatırım 

yapıyorsunuz, bunun faizi var. Köprüyü ve otoyolu yapıyorsunuz, 1 milyar 200 milyon dolar. 

İşletmeye açıyorsunuz. Başlangıçta trafik sayısı hem borçlarınızı hem de faizinizi ödemeye yeterli 

değil. Köprü açıldıktan sonra 5 inci sene ile 10 uncu sene arasında köprüyü işleten şirket 

sendeliyor, büyük miktarda problemi oluyor; çünkü, bir taraftan, aldığınız borçlan geri 

ödüyorsunuz, bir taraftan da yeterli trafik yok, daha ilk açıldığı için gelirleriniz fazla değil ve o 

sırada, genelde firmalar batıyorlar; otoyol firmaları böyle... Onun için, bu süre zarfında, bizim 

geliştirdiğimiz IDF denilen International Development Fon denilen bir model geliştirdik ve bu 

süreyi, problemsiz aşılabilmesi için 150 milyon dolar mertebesinde bir banka kredisi bulunması 

gerekiyor. Bizim isteğimiz, bu 150 milyon dolar krediye, devlet hazinesinin kefil olması, garanti 

vermesi. Başlangıçta bunu istedik, devletten bir para istemiyoruz. Bu parayı, eğer devlet 150 

milyon dolara o zaman bizim modelimizde kefil olursa, biz rahatlıkla o dönemi atlatıyorduk. 



- 6 0 3 -

Neden, çünkü, hem o yolu yapıyoruz hem köprüyü yapıyoruz, çok büyük bir yatırımı yapıyoruz. 

Ama, öbür firmada böyle bir şey geçerli değil ki. Sonraki tekliflerin değerlendirilmesi sırasında, siz 

devlet desteği istiyorsunuz, sizi elimine edeceğiz deyince, istemiyoruz dedik; tamam, istemiyoruz. 

Trafik sayılannda acaba biz mi yamlıyoruz diye artırdık. Trafik sayılarını artırınca, tabiî ki, gelirler 

artıyor. Gelir artınca model tamamen değişiyor. . 

BAŞKAN - Finansmanınız azalıyor, vesaire... 

ÜMİT ÖZDEMİR - Tabiî... 

BAŞKAN - Fakat, finansman, yatırım ve işletme kredileriyle ilgili Karayolları Hazineye 

hiçbir şekilde garanti vermeyecektir. Bu, ihalenin şartı. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Evet efendim. 

BAŞKAN - Buna aykırı teklif verdiğinizden dolayı, sizin teklifleriniz geriye doğru atılıyor 

veya elimine ediliyor vesaire... Ama, görüyoruz ki... 

ÜMİT ÖZDEMİR - Sayın Başkanım, ama, birinci firmanın teklifinde de var. Dünya 

Bankası garantisi şartı isteniyor. 

BAŞKAN - Ona geleceğim... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Tabiî, her firmanın birden fazla sayıda şartlarına uymayan 

teklifleri var. 

BAŞKAN - Bu anlamda aykırılıklar, zaten baştan tahkimde var; 3 tane şeyde geçersiz 

addetmek lazım teklifleri. Yani, komisyon, burada, sanki belli alanlarda kendi yetkisi dahilinde ihale 

şartnamesine aykırı olmasına rağmen, o aykırılıkları görmemek şeklinde bir uygulama yapıyor. Belli 

alanlarda da, ihale şartnamesine aykırı olması halinde çok kesin davranıyor, kabul etmemek 

şeklinde davranıyor. Bu usulden midir, görevlendirme komisyonunun bu yetkileri var mıdır, yok 

mudur ayrı bir tartışma konusu sanıyorum. 

Peki, efendim, ben 8 inci maddeyi çok merak ediyordum, görünen o ki, sizin ihale öncesi 

bundan haberiniz yok. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Hayır. 

BAŞKAN - Böyle bir maddeye göre değerlendirme yapılacağınızı, bu maddedeki bir usule 

göre işlem kurulacağı konusunda bir bilginiz yok. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Teklif alma şartnamesi var, onu okudum size; biz, teklifimizi ona göre 

verdik. 

BAŞKAN - Peki, demin benim açıklamalarımdan sonra ne diyorsunuz? Benim düşünceme 

göre, orada yazılı olan sistemi uygulamamış görevlendirme komisyonu. Görevlendirme komisyonu, 
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ne bakan onayının 8 inci maddesindeki yöntemi uygulamış ne oradakini uygulamış. Tamamen, 

kendine has bir model uygulamış. Derecelendirme adı vereceğimiz... 

ÜMİT ÖZDEMİR - Ve yönlendirme yapmış... 

BAŞKAN - Yani, yönlendirme, tabiî, bütün bu satır aralarından, bütün bu çalışmaların 

sonucunda öyle bir şey çıkar mı çıkmaz mı zaten işin püf noktası da orası; çünkü, iddialardan birisi 

de yönlendirme yapıldığı, kaynldığı, vesaire deniliyor. Yani, benim kanaatime göre -tartışılır- ne o 

sistem ne bu sistem, kendine has bir sistem uygulanmış. Ama, katılımcılar, firmalar olsun, ilgili 

çevreler olsun, şu ifadeyi okuduğunuzda, sanki onu çağrıştırıyor, tıpatıp onu çağrıştıran, 

uygulamamn buna göre yapıldığı şeklinde bir yönlendirme yapıyor, beyniniz ister istemez sizi oraya 

götürüyor; ama, çok ince, detay, böyle kaleme alıp, bu ne diyor diye tek tek yazdığınızda, yapılan 

nedir tek tek yazdığınızda, bakıyorsunuz ki, uygulanan model bu değil; çünkü, elimine usulü yok, 

derecelendirme usulü var. Buna ne diyorsunuz diyecektim, sizin kanaatiniz diyeceksiniz herhalde... 

ÜMİT ÖZDEMİR - Evet. 

BAŞKAN - Başka sorusu olan?.. 

Şimdi,bir de, bu işte ilginç bir boyut var. Her ne kadar tahkim... 

ÜMİT ÖZDEMİR - İzin verirseniz ben bir telefon edebilir miyim, araba çağıracağım uçağa 

yetişeceğimde... 

BAŞKAN - Tamam, telefon edin, ondan süratle... 

ÜMİT ÖZDEMİR - Çok özür dilerim. Dinliyorum efendim... 

BAŞKAN - Şimdi, 6 firmadan davet mektubu isteniliyor, ihaleye katılması isteniliyor. 3 

firma, sadece tahkim olmadığı için girmiyor. Ama, tahkim şartının olmadığım bildiği halde diğer 3 

firma da tahkim isteyerek, yani, şartnameye uygun olmayan tekliflerle ihaleye giriyor. Yani, şimdi, 

bu, bir cesaret meselesi o zaman ya da birinin bilgi sahibi olması lazım, her ne kadar tahkim şartı 

varsa da, siz tahkim isteyen bir teklif de verirsiniz, biz onu zaten değerlendireceğiz; yani, nasıl 

tasavvur edilir bilemiyorum; çünkü, bu 3 firmanın günahı neydi. Tahkim olduğu için ihaleye 

girmekten sarfi nazar ediyor, çekiliyor adam; çok önemli bir olay ve şayet, bu firmalar da tahkim 

isteyerek pekala girebilirlerdi; başında "tahkim var" denilseydi, 6 tane teklif de olabilirdi. Bir kere, 

baştan burada bir çarpıklık, yani, ihale şartnamesine aykınhk buradan başlıyor gibi düşünüyorum 

ben. Ne diyorsunuz? 

ÜMİT ÖZDEMİR - Ben, yine, firma olarak değil de, kişisel fikrimi arz edebilir miyim? 

BAŞKAN-Tabiî... 

ÜMİT ÖZDEMİR - Benim firmalarımı bağlayıcı değil bu fikrim, kişisel fikrim. Bu şekildeki 

bir ihale modeli son derece yanlış. Siz, ülkenize bir yatırım yaptırmak istiyorsunuz, bu yatırımı 
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yaparken de hazine, ülke kaynaklarını harcamak istemiyorsunuz, yabancı yatırımcıları 

çağmyorsunuz. Yabancı yatırımcıyı buraya çağıracaksınız, 1,5 milyar dolar para yatıracaklar 

buraya, bağlayacaklar, trafik garantisi vermiyorsunuz, gelir garantisi vermiyorsunuz, başka köprü 

yapılmama garantisi vermiyorsunuz, Hazine garantisi vermiyorsunuz, ondan sonra, tahkim garantisi 

vermiyorsunuz, Türk mahkemelerine tabisin diyorsunuz, peki, bütün bu olumsuz koşullarla bu 

firmalar gelip bu parayı niye yatırsınlar buruya? 

BAŞKAN - Ama, birinci ihalede bir firma var; tahkim de istemiyor, teklif vermiş; çok mu 

şeymiş, gözükara mı demek lazım?.. Yani, tüm bu dediğinize rağmen, tam üç seçenekli teklif var... 

ÜMİT ÖZDEMİR - Vallahi, bilemiyorum. Şunu söylemek istiyorum; bu ihalede, 

başlangıçta konulan konular çok, biraz zorlanmış gibi geliyor; yani, köprünün tipi belli değil, ne 

olacağı belli değil, tamamen çok büyük parametreli olan bir yatırım istemişiz firmalardan, firmalar 

da verdikleri tekitlerde ya tutarsa diye, koşullar değişirse diye bir sürü alternatifler vermişler. 

Bence bunun açıklaması bu. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Başkanım burada bir şey sorabilir miyim bölmeyeceksem... 

BAŞKAN - Nasıl yapalım?.. 

Ben, başka bir boyuta, teklif mektubuna geleceğim, orada da bazı takıldığımız noktalar 

var... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O zaman, müsaade eder misiniz sözleşmeyle ilgili bir şey 

sormak istiyorum Sayın Genel Müdüre... 

Şimdi, son cümlenizle birleştiriyorum, sözleşme taslağının önceden -artık onun adı taslak 

mıdır, şartlar mıdır, neyse- koşullan belli değil miydi ki, biraz önce sizin söylediğiniz gibi ilave bir 

şey mi düşünüldü, sonradan kanun çıkar mı denildi, ki ben o konuyu bir seferinde söyledim, tekrar 

söylemek istemiyorum, bir yerden esinlenerek veya rüya görerek veya birilerinin söylediklerinden 

dolayı -tahkim için söylüyorum- ileride çıkarsa ben bunu alırım diye mi girdi konusu var. Asıl 

sorum da şu; bunlann hepsi net belli değil miydi; yani, şu şu şartlarda sözleşme yapacaksınız... Siz, 

sizde kalsaydı, ben tahkim istiyorum veya şunda garanti isterim, bunda garanti isterim diye bir 

hakkınız var mıydı? Bunu şunun için soruyorum; sözleşme falan imzalanmadığına göre -biraz önce 

konuştuğumuz- Danıştay kabul etmediğine göre, yani ekşart koştuklarına göre, bu nereden 

kaynaklanıyor; yani, böyle bir şey var mı bir yerde?.. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Yok, yani, biz tahkim çıkacak da ileride tahkimden faydalanacağız 

diye ümit etmiş olabiliriz... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Veya başka bir şey olabilir... 
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ÜMİT ÖZDEMİR - Ümit etmiş olabiliriz; çünkü, bu teklif alma şartnamesinin şartları o 

kadar ağır ki, böyle büyük bir yatırımı böyle ağır şartlarla firmaların getirip yatırmasını beklemek, 

biraz zor, onun için de herkes şartları zorluyor; kimi trafik garantisi istiyor, kimi Hazineden para 

istiyor, kimi tahkim isterim diyor; herkes bir şartlar koymuş. Karayolları Genel Müdürlüğü de bu 

şartlar muvacehesinde firmalarla oturup pazarlık etti. Aslında dediğiniz, eğer birinci gün bakıp, 

bunların hepsi şartlı, şartnameye uygun değil, ben bunları reddediyorum deseydi, doğruyu yapmış 

olacaktı, reddetmedi, bütün firmalarla... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O zaman, sizinle de o yazınız gereği eşit şartlarda görüşüp, 

pazarlık edip ilave şeyleri istemesi gerekirdi diyorsunuz, onunla görüştükten sonra, belki sizinle de 

görüşüp, diğer şartlar düzeltilebilir miydi oluyor, ne oluyor?.. 

BAŞKAN - İhaleyi iptal edip... 

ÜMİT ÖZDEMİR - Biz, zaten, bu şartlarımızı görevlendirme sıralaması yapılmadan önce 

değiştirdik. Biz, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2 Mayıs 1997'de sıralamayı yapmadan önce, tahkim 

de istemiyoruz, garanti de istemiyoruz, onu da istemiyoruz, bunu da istemiyoruz, antenlere de 300 

metre uzaktan geçeceğiz diye yazı yazdık. Bunlardan vazgeçtiğimizi belirttik. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ama, görüşmediler diyorsunuz... Peki... 

BAŞKAN - Hayır, orada, şöyle bir savunma var ve haklı da demin okuduğunuz 3'e l'in 

bölümü var değerlendirmeyle ilgili. Burada Karayolları Genel Müdürlüğü yazılı olarak istemedikçe 

hiçbir iyileştirme teklifini kabul etmeyecek deniliyor... 

ÜMİT ÖZDEMİR - Yazılı istediler... 

BAŞKAN - Yazılı istenenleri bildirmişsiniz, onları dikkate alıyorlar. Winsan'da bu böyle, 

sizde nasıl bilmiyorum. O yazılı olarak sorulan soruların cevabının dışında bir iyileştirme daha var, 

onu kabul etmiyorlar. Sizinki de böyleyse, onu kabul etmemeyi de demin 3'ün Tine dayandırıyorlar. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Sayın Başkanım, biz, yine değerlendirme komisyonu raporunda 

yazıyor, İPKO Konsorsiyumu, daha sonra yapılan müzakereler sonunda şunları şunları 

değiştirmiştir, ama, bunlar somut verilere dayanmadığı için, vesaire olmadığı için, dikkate 

alınmamıştır diye bir ibare var. Biz bunları yazılı istendi, yazılı verdik. 

BAŞKAN - İstenmesi üzerine verdiniz... 

ÜMİT ÖZDEMİR - Evet efendim. 

BAŞKAN - Verdiklerinizde bu iyileştirmeler var; ama, dikkate alınmadı diyorsunuz. 

Peki efendim, ben, şeye gelmek istiyorum; bu davet mektuplarıyla birlikte ihalenin şekilsel 

önhazırhkları, ihale günü ve sonra hemen yapılacak işlemleri de bilgilendiren bir yazı eşliğinde teklif 

mektubu örneği var. Tekliflerinizi bu örneğe göre veriniz diyor. Burada, dört ana unsurla ilgili 
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sizden teklif bekleniyor. İşin Amerikan Doları bazında en az yatırım bedelini istiyor, hatırlıyor 

musunuz? 

ÜMİT ÖZDEMİR - Tam hatırlamıyorum... 

BAŞKAN - Sonra, yapım süresi, işleme süresi ve toplam güvenme süresini istiyor. Daha 

sonra, geçişle ilgili araç başına çeşitli araçlara göre başlangıç geçiş ücretini istiyor. Daha sonra, 

otoyolla, D-130 Devlet Yolu Orhangazi Kavşağı kilometre/sent olarak ücret istiyor, sonra ilave 

aks ücretlerini istiyor; üç. Dördüncü kıstas da, bu belirlediğiniz ücretleri ne kadar sürede 

ayarlayacaksını, idarenin onayım alacaksınız diye dört kıstas var. Yani, beklenir ki, öncelikle bunlar 

arasında, firmalar arasında bir şey yapılacaksa, mutlaka diğer o kocaman teklif verme şartnamesi 

geçerli ise de olayı böyle sadeleştirdiğine göre, öncelikle bunlarda bir öndeğerlendirme yapacak, 

onunla yola çıkacak diye beklenir. Dolayısıyla, görülüyor ki, Karayolları Genel Müdürlüğü 

temsilcileri de evet her ne kadar bu istendiyse de biz bütün şartnameler bazında firmaları inceledik, 

değerlendirdik, tekliflerini değerlendirdik diyorlar. Şahsen, ben, bu konudaki usûlün nasıl olacağı 

konusunda biraz mütereddidim; o zaman, bu teklif verme mektubunun, teklif mektubu örneğinin ve 

teklifin ne anlamı var? Yani, öncelikle bir öndeğerlendirme, bir sıralama varsayalım yapmak ihtiyacı 

varsa, zaten barada bu işin omurgası var; zaten giriş bölümünde diyor ki, ben, bütün bu 

şartnameleri okuyarak, inceleyerek, bütün bunların ışığında bu işi şu dört unsurda teklif ettiğim 

sürelerde ve paralarla yaparım diyorsunuz; bir öndeğerlendirme yapılacaksa, derecelendirme veya 

elemine, aslında yol gösterici unsurları idare ona çıkarmış; ama, maalesef, buradaki kritiklere itibar 

etmemiş. Burada bir eksiklik seziyor musunuz? 

ÜMİT ÖZDEMİR - Var, şöyle arz edeyim; diyelim ki A firması ben 28 senede köprüyü 

yaparım ve de otoyolu size teslim ederim; ama, köprüyü yaptıktan sonra, 270 milyon araç 

geçtikten sonra da otoyolu yapar size veririm diyor; buna verdiğiniz mektuba göre hakkı var. 

Başka bir firma da diyor ki, ben otoyolla köprüyü aynı zamanda yaparım ,bunu da size 29 senede 

veririm diyor. Bunlardan hangisinin teklifi daha avantajlı sizce? 

BAŞKAN - O, benim şeyim değil, komisyonun değerlendirmesi... 

ÜMİT ÖZDEMİR - Tabiî, bunları açıkça belirlenmediği için, bu karşılaştırma kriterleri 

açıkça belirlenmediği için, bunların hepsi yoruma tabi. Başka bir firma da mesela, ben, 25 sene süre 

teklif ediyorum, ama, köprüyü önce 2x2 şerit yaparım, trafik şuna ulaştıktan sonra 3 şeride 

artırırını diyor, örnek olarak; bizde öyle bir teklif var. . 

BAŞKAN - Evet, özellikle onu öne çıkarıp, olumsuzluklarını belirterek, sizin aleyhinizde 

bir tavır ortaya çıkmış... 
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ÜMİT ÖZDEMİR - Siz işveren olsanız hangisini seçersiniz, 25 seneyi mi, 28 seneyi mi, 29 

seneyi mi seçersiniz? Bu verilen yazı, yolu ayn, köprüyü ayn yapabilirsin, her şeyi kanştırmış. Eğer 

böyle bir yazı verilmeseydi... 

BAŞKAN - Bu mektuptan sonra çıkmış o yazı da... 

ÜMİT ÖZDEMİR - Evet. Eğer, böyle ınaleden onbeş gün evvel ihaleyi bölecek bir yazı 

verilmeseydi, herkes aym kıstasta verilecekti, ne olacağı açıkça ortaya çıkacaktı. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Diğer üç- firma bundan dolayı da vazgeçmiş olabilir; hep 

tahkim tahkim diyoruz; ama, değerlendirmede tahkim kadar belki buna da bakmış olabilirler... 

ÜMİT ÖZDEMİR - Hayır sayın vekilim, bu üç firma girmeyeceğim belirtti, ihalenin sayısı 

dondu, iki ay önce oldu bu olay, aynldılar; bu mektup ihaleden onbeş gün evvel geldi. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Şunu demek istiyorum; tahkimden dolayı eksi formlarını 

yazmışlardır; ama, böyle ayn olacağım bilmedikleri için, artı puan kendilerine yazılmadıysa, onun 

da bir etkisi olmuş olabilir. Şartlar değiştiği anda bir tane bile olsa o kendi imkânına bağlı olduğu 

için olaylar, bir sürü dengeleri bozabilir. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Onu bilemiyorum. 

BAŞKAN - Son 15 günde, YPK'dan çıkanlan tek proje olan yap-işlet-devret olarak tek bir 

bütünlük arz eden proje, son onbeş günde üç tane projeye, üç tane ihaleye dönüşüyor. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Evet efendim. 

BAŞKAN - Tek ihaden üç ihale çıkıyor. İdarenin, genel müdürün... 

ÜMİT ÖZDEMİR - O da değerlendirmeyi çok kanştınyor. 

BAŞKAN - Zaten onun karan da yok; Karayolları Genel Müdürlüğünde bunun gerekçeli 

karan yok; sadece firmalara bir duyuru mektubu var genel müdür imzalı. Bunun altyapısı yok. 

İlginçtir. Aslında, bunu, uzman arkadaşlarla sonra tartışacağız sanıyorum. Bu konuyu, şahsen ben 

de çok önemsiyorum. Böyle bir yetki var mıdır, kapsam değiştirmeyeceğim dediği halde, ihalenin 

kapsamı değiştirilip, bir ihaleden üç ihale çıkanlması ne kadar hukukuna uygundur, o tartışma 

konusu. Efendim, şuraya geleceğim, bu özellikle şey konusu var; ben, bunu da çok önemsiyorum, 

teklif mektubunu çok önemsiyorum. Zaten ihalelerde, 86 olsun veya özel diğer şeylerinde aslolan 

teklif denilen şey budur; diğerleri şartıdır, teklif vermenin şartlarıdır; öncelikle bunlara bakılıp, daha 

sonra uyuyorsa, uyup uymadığı diğer eklentileriyle, belgeleriyle kıyaslanır herhalde mantıken en 

azından; çünkü, teklif budur diyor, bana bu şekilde teklif ver,, teklif diye adlandırlan şey budur; 

diğerleri bunun ekidir. Önce şunun üzerinde bir çalışma yapılmalı ki olabildiğince bir kıyaslama, 

sonra aynntısına girmeli. Burada, ki, burada giriş bölümünde bütün şartnamelerin kabul edildiği 

teyidinden sonra onlardan yola çıkarak bu birimler veriliyor, hayali birimler değil ve teminata 
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bağlanıyor, öyle gayriciddi değil, sonra önseçim geçirmiş 10 tane firma, teminatları var, vesaire, 

buradaki yazılan rakamlara gayriciddiye almak, itibar etmemek diye bir şey düşünülemez zaten; 

öyle tahmin ediyorum. 

Şimdi, burada, bu girişten sonra, özellikle bu araç geçiş ücretleri konusunda, geçişle ilgili 

tek ücret istiyor teklif mektubu formatında tek ücret isteniyor. Anadolu Otoyol ayrımı D-130 

Devlet Yolu Kavşağı Körfez geçişi, Köprü geçişi dahil sent; araç başına ücret istiyor. Daha sonra 

D-130 devlet yoluyla Orhangazi kavşağı kilometre başına sent, ne önenyorsunuz diyor. Sonra da 

ilave aksı da yine kilometre sent diyor; buradan anlaşılıyor ki, nitekim sizin teklifinizde de 

Winsan'ın teklifinde de bu böyle, otoyol için ilave, aks için ilave ücret verin, Körfez geçişi için ilave 

aks ücreti diye bir tanım yok; ama, firmanın bir tanesi tek teklif veriyor, Körfez jeçişi için veriyor, 

bu formatta tamamen aykırı gibi görünen bir teklif veriyor; geçiş için, örneğin 11,75 otomobil diyor 

geçiş daha sonra otomobil cinslerine tasniften sonra ilave aks ücreti olarak otomobil için 3,75 

diğeri için 4,6,8 gidiyor; yani, bu, teklif formatına uygun değil gibi görünüyor. Siz bunu nasıl 

anladınız, nasıl değerlendirdiniz? 

ÜMİT ÖZDEMİR - Benim hatırladığım kadarıyla onu değerlendiremeyeceğim Sayın 

Başkanım. Yalnız, bize otomobil, motosiklet, otobüs, kamyon ve TER. olmak üzere dört beş sınıfta 

fiyat istediler. Artı, bir de otoyoldan geçecek olan taşıtlar için sent/kilometre fiyat istediler. Bir de 

tabiî, aksa göre değişiyor... 

BAŞKAN - Aksı hangisi için istediler? 

ÜMİT ÖZDEMİR - Otoyolda aks var, köprüde yok. 

BAŞKAN - Biz de böyle anladık; ama, firmanın bir tanesi, her nedense, su anlayışa aykırı 

bir teklif veriyor ve devam eden safhada, ben edindim onu, dosyalarda vardır, uygulama sözleşmesi 

eki ücret belirleme ve ayarlama yöntemi adı altında Danıştaydan da geçen uygulama sözleşmesi ek 

9'da bu belirleme ücretler saptanmış, geçiş ücreti için de ilave aks ücreti konmuş. Çok ilginç, 

Damştaydan da geçmiş, herhalde ekleri incelemedi mi ne yaptı bilmiyorum. Ayrıca, otoyol için de 

hem ana ücret kilometre başına hem de aks ücreti konmuş. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Bilemiyorum. 

BAŞKAN - Ama, bu, pek uygun görülmüyor herhalde. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Köprü için uygun değil, otoyol için... 

BAŞKAN - Köprü için diyorum zaten. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Köprü için araç cinsine göre belli sabit rakamlar var. 

BAŞKAN - Tek, fiks fiyat, köprüyü geçiyorsunuz, şu kadar dolar veya sent ödeyeceksiniz, 

aksla vesaireyle ilgisi yok, siz zaten vermediniz, bunu böyle anladınız, teklifinizde vermediniz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 511) 
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ÜMtT ÖZDEMİR - Evet Sayın Başkanım, öyle verdik. 

BAŞKAN - Peki, efendim, bunun 4 üncü -ben takıldığım için tabiî arkadaşlar da soru 

sorabilirler, ben öne almış olmayayım- maddesinde de teklif mektubunun diyor ki, bu tavan 

ücretlerini Amerika Birleşik Devletlerindeki fiyat endekslerine göre her nokta nokta yılda bir defa 

olmak üzere idarenin onayıyla ayarlanmasını diyor ve dördünü kapsamak üzere kabul ve taahhüt 

ederiz diyor. Mektup bu. Şimdi, sizinkinde de sanıyorum Winsan'ınkinde de sanıyorum sadece 

nokta nokta 1 olarak doldurulmuş. 

ÜMİT ÖZDEMİR- 1 yılda verilmiş... 

BAŞKAN - Şey de 1 olarak doldurmuş AJTC diyoruz ya, o da 1 yıl olarak doldurmuş; 

yalnız, burada "idarenin onayı ile" bölümünü, o teklif o konsorsiyumun teklifinde bu bölüm yok. 

Bu önemli bir eksiklik gibi görünüyor. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Bilemiyorum. 

BAŞKAN - Tabiî, siz bunları incelemediğiniz için, o teklifleri görmediğiniz için... Zaten 

size gönderidiğimiz dokümanlarda bunlara göreceksiniz. 

Bir diğer boyut daha var; her ne kadar teklif mektubunda böyle diyorsa da yine uygulama 

sözleşmesi ekindeki ücretler ve ayarlama yöntemleri ekinde 1 yılda olanı ayda bir şekline 

dönüştürmüş. Ama, onun muhatabı siz değilsiniz belki, ben paylaşmak için söylüyorum. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Onu duydum ben, dedikodu olarak, Danıştaydan geçen sözleşmenin 

aslının dışında on onbeş tane ek var. 

BAŞKAN - Aslının eki, aslının dışında değil, birlikte bir sözleşme... 

ÜMİT ÖZDEMİR - Ana sözleşmenin dışında teknik ekler var; o teknik eklerin bir 

taraflarına böyle ibareler sıkıştırılmış diye duydum ben. 

BAŞKAN - Evet, benim teklif mektubuyla ilgili söyleyeceğim konular bunlar. Hâlâ da 

benim kanaatim tartışılmaya açık olmakla beraber, öncelikle teklif mektubunda bir irdeleme yapılıp, 

daha sonra diğer ayrıntılar gitmesi de bir usul olabilirdi; yoksa, bu teklif mektubu formatının da bu 

anlamda teklif istemenin de bir anlamı kalmıyor. Belki çok sorular var, şu anda yoğun olduğu için 

biz de atlamış da olabiliriz. Ama, sizin zamanınız kısıtlı. 

ÜMİT ÖZDEMİR - Ben kalabilirim de yani... 

Bir yemin metnimiz daha var tanıklar için; lütfen onu da okuyun. 

(Ümit özdemir yemin etti) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 

Değerli arkadaşlar, toplantımızın bu bölümünde, yine, bu proje için yeterlilik almış, ancak 

ihaleye teklif vermemiş bir konsorsiyumumuzun temsilcisi STFA İnşaat AŞ'yi temsilen Holding 
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Ankara Temsilcisi Sayın Ali Rıza Uzuner aramızda. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Hukukî 

vecibelerimizle başlayalım diyorum önce. 

Adınız soyadınız?.. 

4.10. ALİ RIZA UZUNER (STFA İnş. AŞ Ankara Temsilcisi) - Ali Rıza Uzuner. 
BAŞKAN-Yaşınız? 

ALİ RIZA UZUNER - 1926 doğumluyum efendim. 

BAŞKAN-İşiniz? 

ALİ RIZA UZUNER - STFA Grubunun Ankara temsilcisiyim halen. 

BAŞKAN - Unvanınız, sanınız? 

ALÎ RIZA UZUNER - Ben mühendisim, şirkette koordinatörüm efendim. 

BAŞKAN - Bir de yemin metnimiz var efendim. Onu da lütfen okuyalım. 

(Ali Rıza Uzuner yemin etti) 

İBKO Temsilcisi Ümit ÖZDEMİR'den sonra projeye katılmak üzere yeterlilik belgesi almış 

ancak ihaleye teklif vermemiş Grubun temsilcisi STFA İnşaat Anonim Şirketinden Ali Rıza 

UZUNER dinlendi, ifadesinde; 

ALİ RIZA UZUNER -Öncelikle şahsım ve grubum adına Sayın Başkan zatıâlinize ve 

değerli komisyon üyelerine saygılarımı arz ederim. Bu, İzmit Körfez geçişi ile STFA'nın ilgisi şu 

noktada başlamıştır. STFA'nın kurucusu olan Sezai Türkeş ve Feyzi Akkaya, çok deneyimli, üstün 

devlet hizmet ödülü almış, yurtiçinde ve yurtdışında temayüz etmiş kişiler olarak Marmara 

Bölgesini de iskandilleri bizzat kendileri yapmak suretiyle, riyaset etmek suretiyle çok iyi tanıyan 

kişilerdir ve bizim bu konuya ilgimiz şöyle olmuştur; bu Körfezi en iyi bilen firma olarak 

Karayollarının bu proje çalışmaları kamuoyuna yansıtıldığı zaman, STFA'nın -yani bizim 

kurucularımızın diyeyim, bir tanesi rahmetli olmuştur Sezai Bey, Feyzi Bey halen hayattadır- bu 

konudaki çalışmaları bilindiği için mühendisler tarafından, o yapılmış çalışmalar ölçümlemeler, 

karayollarının ihaleye çıkmasına esas teşkil edecek bazı döneleri de içerdiği için, bize, şifaen 

başvurulmuştur ve bizim bütün bilgi birikimimiz Marmara Havzasındaki, Denizindeki birikimimiz 

bu köprüyle rabıtalı olarak mevcut dokümanlarımız Karayollarına verilmiştir ve Karayolları bu 

bilgilerden yararlanarak -bunlar ücretsiz hizmetler olarak sunulmuştur- ihaleye baz teşkil eden 

birçok doneleri de bizim kayıtlarımızdan almıştır. Biz, ihaleye, yani İzmit Körfezi geçiş otoyolu AŞ 

olarak lider firma durumunda değiliz. Bu DukerhofF AVitman AG lider firma Almanya firması, 

STFA İnşaat AŞ Türkiye'den, Doğuş İnşaat Ticaret AŞ Türkiye'den Spei Betin Clos diye bir 

Fransız firması var. Kubirtes Limozas SA İspanya ve Salina Constrüktovari SPA İtalya'dan oluşan 

bir anonim şirket grubu olarak biz de bu ihaleye hazırlanmıştık. Yalnız, bu hazırlık aşamasında, 
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kurulan ortaklık proje için önyeterliği almış, ihaleye girmeye hak kazanmıştır ortaklık olarak, teklif 

verme aşamasında lider firma; yani, bu Dukerhoff Waitman AG Alman firması ve diğer yabancı 

firmaların görüşleri doğrultusunda, Karayolları Genel Müdürlüğüne teklif verilemeyeceği 

belirlenmiş, bilahara teklif verilmeyerek ortaklık dağılmıştır. Bunun sebeplerini arz edeyim; teklif 

verilmeme ana nedeni olarak şu sebepleri kısaca arz edebilirim Sayın Başkan; Türkiye'de geçici 

BOT Kanununun -uluslararası BOT diye kayıtlara geçen- uluslararası arbitrasyona kapalı olması; 

bir neden bu. İkincisi, yapılacak fizibiliteye baz olacak jeoteknik, sismik ve trafik bilgilerinin 

işveren tarafından temin edilmemesi; yani, Karayolları bu doneleri açık seçik ortaya koyamamıştı. 

Üçüncü neden, geçiş ücreti ve trafik miktarlarıyla ilgili garantilerin Karayolları Genel Müdürlüğü 

tarafından verilmemesi veya verilememesi. Asıl bu nedenlerle ihaleye katılamadığımız kısaca arz 

etmiş oluyorum. 

Bu ortaklarımızın uzakta olması nedeniyle, sorutabilecek konular varsa, asıl 

konsorsiyumun, bu ortaklığın lideri olan firmaya bunları yansıtabiliriz; yalnız kısaca arz ettiğim 

nedenler müşterek görüşlerimiz olmuştur ve bu nedenle, biz ihaleye katılamadık. Sayın Başkan, 

sorularınız olursa izin verirseniz ben bunları tespit edeyim, ilgili firma uzaktadadır, Almanya'dadır, 

diğer ortaklak İspanya, İtalya'dadır; yalnız STFA'nm ve Doğuş'un Türkiye'de merkezleri 

bulunmaktadır. Asıl lider firmayı haberdar etmek durumunda olacağız. Şu ana kadar kısaca arz 

ettiğim konular, müşterek görüşümüzdür; yani, bu şeyi de içermektedir. 

BAŞKAN - Sizin pozisyonunuzu anlamak açısından, siz, burada, bu firmanın temsilcisi 

olarak, bu projeyle bizzat ilgilenmiş, ayrıntıları anlamında da, bulunmuş bir... 

ALİ RIZA UZUNER - Teknik ayrıntılar arasında çok özel bir ihtisas konusudur. 

Emrettiğiniz bir açıklama, daha açıklayıcı bir rapor da sunabiliriz; ama, hepsi, bu kısaca 

ifade ettiğim 3 ana noktada toplanıyor; yani, yeteri şekilde teklif vermeye esas teşkil edecek 

donelere sahip olamama ve özellikle, bu kısaca arz ettiğim, sonradan bu BOT Kanununu, 

uluslararası arbitrasyon yönünden istifhamlar taşıması. 

BAŞKAN - Onları açar mısınız biraz, yabancı terimler var. 

ALİ RIZA UZUNER- Efendim, sonradan bir kanun Meclisten çıktı zannediyorum, kısaca 

tahkim. 

BAŞKAN - Zannediyorum, o BOT dediğiniz Yap-İşlet-Devret kanunu sanıyorum. 

O öbürü... 

ALİ RIZA UZUNER - Arbitrasyon; yani, tahkim. 

BAŞKAN - Yap-İşlet-Devret ve tahkimle ilgili boyutlar çok açık olmadığı için... 

ALİ RIZA UZUNER - Evet Sayın Başkanım. 
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Bunlar net olmadığı için ve bu konuda bir garanti görülmediği için, grup, bu noktada ve 

diğer arz ettiğim iki konuda da yeterli bilgi sahibi olmadığı için, teklif vermeden sarfınazar etmiş 

bulunmaktayız. 

BAŞKAN - Tahkim şartı olmadığı, tahkimin kabul edilmeyeceği, zaten ihale şartlan 

içerisinde var, bu açık. Yap-İşlet-Devret yasasıyla ilgili bazı çalışmalar olduğu kamuoyuna yansıyor 

idi; ama, henüz bir sonuç alınamamıştı. 

Bir de, 3996 ile ilgili bu kanun kapsamında yapılacak anlaşmaların, sözleşmelerin özel 

hukuk hükümlerine tabi olacağı bölümü vardı, Anayasa Mahkemesi onu iptal etmişti, böyle 

belirsizlikler var idi. 

Diğer boyutu, işte altyapı, bu teklif vermeye baz teşkil edecek verilerin sağlanamadığı 

dediniz; yani, o zaman şuraya gelebilir miyiz; bu şartname yeterli değil miydi? İdare, sizi, ayrıntılı 

bir incelemeden sonra, yeterli bir teklif vermenize yarayacak altyapıyı, birtakım doneleri, ihale 

şartnamesi teklif verme belgeleri kapsamındaki bilgilerle sunamadı mı, bunlar yetersiz miydi demek 

istiyorsunuz? 

ALİ RIZA UZUNER - Efendim, bunlar, arz ettiğim gibi, bazı konularda yetersizdi; 

özellikle bir fizibilite çalışması yapabilmek için, jeoteknik, sismik ve trafik yönünden çok net 

bilgilere ihtiyaç var. Onlan temin etme olanağı olmadı, olamadı. Karayolları Genel Müdürlüğünden 

bunlar istendi o zaman, şifahî olarak soruldu, bu çalışmalanmız henüz tamamlanmış değildir 

dediler. Geçiş ücreti ve trafik miktan da önemli, Yap-İşlet'de bunlar hakkında bir önbilgiye ihtiyaç 

var, fizibilite yapabilmek için; yani, fizibilitenin yapılmasına esas teşkil eden doneler yeterli olmadığı 

için, kendi aramızda, bu şirketler arasında ve özellikle lider firmaların, daha çok yabancı firmaların 

bu konular üzerinde ve bize göre de haklı tereddütlerinden kaynaklanan nedenlerle, biz, bu 

aşamada konuyu bırakmış bulunmaktayız. 

BAŞKAN - Yani, bu tür bir ihale için olmazsa olmaz denilebilecek unsurların, ihaleye 

çıkılan idare tarafından sunulamadığı görünüyor o zaman? 

ALİ RIZA UZUNER - Yeteri kadar sunulamadığı görülmektedir. 

BAŞKAN - İhaleye çıkılabilecek bir aşama, idare açısından, sanki henüz sağlanamamış gibi 

bir izlenim doğuyor. 

ALİ RIZA UZUNER - Değerli Başkanım, şunu da arz edeyim ki, sözümün başında da, 

biraz kendimizi metheder gibi olduk; STFA, bu yaptığı büyük bir yekûn teşkil eden -maddî 

ölçüsünü tam söylemeyeyim- hizmetlerin de karşılığını hiç istememiştir. Karayollarına, bunu, bu 

ihaleye girme aşamasından çok önce vermiştir; yani, girmeyi düşünerek değil ve sonradan da 

herhangi bir maddî talepte de bulunulmamıştır; yani, köprünün nerede yapılacağı, hangi noktalar 
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arasında en uygun yapılabileceği ve oradaki deniz derinlikleri, bütün iskandilleri, bizzat Fevzi Bey 

ve Sezai Bey başında bulunarak yaptırmıştır, bunlar masraflı hizmetlerdir, bunları, biz, 

Karayollarına hizmet olsun diye takdim etmiş bulunmaktayız. 

BAŞKAN - Peki, efendim, şimdi, burada, tahkim çok önemli. Uluslararası bir konsorsiyum 

oluşturulup girileceği için, yabancı kreditörler bu tahkimi çok önemsiyor. 

Şimdi, siz, burada, tahkim şartının kabul edilmeyeceğini bildiğinizden, caydırıcı, önemli 

nedenlerden birisi bu. Bu, aslında yalnız sizin için değil, bütün firmalar için; ama, buna rağmen, 

teklif veren, ikinci ihale için söylemek gerekirse, 3 firma, bunu bile bile ve tahkim talep ederek 

teklif verdiler; yani, şimdi, nasıl buradaki... Şayet, siz de, tahkim talep ederek de olsa, biz, bu teklifi 

verdiğimizde dikkate alınacaktır diye bir kanaate, kanıya sahip olsaydınız verir miydiniz teklif? 

Tahkim boyutuyla diyorum. 

ALİ RIZA UZUNER - Şimdi, diğer iki nokta daha var. 

BAŞKAN - O iki noktayı demiyorum; ben, tahkim boyutuyla söylüyorum. Yani, her ne 

kadar böyle bir şart varsa da, siz, bunu fazla ciddiye almayın, bu tartışılabilir, daha sonra bundan 

vazgeçebilirsiniz de; ama, siz, tahkimi isteyerek de bu ihaleye girebilirsiniz gibi bir bilginiz olsaydı, 

tahkimle ilgili bir sorununuz olur muydu; olmazdı herhalde, engelleyici bir neden olmaktan çıkardı. 

ALİ RIZA UZUNER - Bir risk taşıyordu Sayın Başkan. Bu riski, bu grup, bu şirket 

almadı. 

BAŞKAN - Veren 3 firma, tekliflerini, tahkim kabul edilmemesini bile bile, tahkim talep 

ederek teklif vermişler. En azından tek konu bu olsaydı, siz de böyle bir şey verebilirdiniz, 

verilebileceğini bilseydiniz. 

ALİ RIZA UZUNER - Tabiî, efendim. Bu bir araya gelmek, bir hayli yatırım işidir, bir 

masraf işidir, vermek için hazırlanmıştık; fakat, bu arz ettiğim 3 noktada belirttiğim şeylere karşılık 

bulamadığımız İçin, karşılık göremediğimiz için, karanlık olduğu için... 

BAŞKAN - Sadece tahkim üzerinde konuşmak anlamında söylüyorum. Dolayısıyla, tahkim 

talep etme yasağı olmasına rağmen, tahkim talep ederek teklif veren 3 firmanın talepleri geçerli 

teklif olarak değerlendirilip, bilahara tahkimden vazgeçmelerine de cevaz verilen süreç bir an için 

gözünüze getirildiğinde, siz, sadece tahkim talep etmek durumunda olduğunuz için, böyle bir 

taleple gittiğinizde, teklifinizin baştan reddedileceğini düşünerek teklif vermekten imtina 

ediyorsunuz, diğerleri bu yasağa rağmen veriyor ve teklifleri geçerli kabul ediliyor. Bu, size 

haksızlık değil mi? 

ALİ RIZA UZUNER - Tabiî. Efendim, şöyle de arz edeyim. 
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MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Pardon, zaten şart koşma meselesi- olduğu zaman, sadece 

tahkimde değil de, diğerlerinde de şart koşmak mümkün olabilir. 

ALİ RIZA UZUNER - Sözleşmede tahkim olmasına rağmen, STFA'nın deneyiminde 

vardır, iş hayatında, belgelerini de arz edebilirim Sayın Başkan. Bu konunun dışında tahkim esast 

öngörülmesine rağmen, konu Yargıtaya intikal etmiş, Yargıtay, bu tahkimi, sözleşmede 

bulunmasına rağmen yok saymıştır. 

BAŞKAN - Hangisi için diyorsunuz? 

ALİ RIZA UZUNER - Bir başka konu; yani, bu da bizim için bir tecrübe olmuştur. 

BAŞKAN- Ama,, şimdi, burada, 6 tane firma var, 3 tanesi teklif veriyor, şartnameye aykırı 

teklif veriyor. Siz, saygılı oluyorsunuz, böyle bir şart var, ben, bu şart olmadan buraya teklif 

veremem diyorsunuz. Diğerleri aykın teklif veriyor ve idare, bunlann teklifini değerlendirmeye 

alıyor, geçerli teklif sayıyor vesaire. Komisyon kendine göre ilke kararları alıyor, onlara bir şans 

daha tanıyor. Bu tahkimle ilgili durumunuzu bir kez daha açıklığa kavuşturun diyor; ama, siz, 

saygılı olduğunuzdan dolayı, ihale şartnamesi de bunu gerektirdiği için teklif vermiyorsunuz. Bu, 

size ve sizin durumunuzda olan firmalara haksızlık değil mi? Bu ihalenin eşit, yansız, tarafsız, 

objektif yapılma zorunluluğuna bir gölge değil mi, bir aykınlık değil mi? 

ALİ RIZA UZUNER - Efendim, teklif veren fırmalann görüşlerine bir yorum getirmek 

durumunda olmadığımızı arz etmek istiyorum. Bu, bir risk işidir. Müteahhitliğin zaten en şeyli 

taraflarından biri budur. Projeler tam olmadığı zaman, proje hazırlamak meselesi çok önemlidir. Bu 

doneler noksan olduğu zaman, bazı firmalar, biz, uluslararası oldukça deneyimli bir kuruluşuz, 

özellikle yurtdışında, yine kendimizi methederek söyleyeyim, STFA olarak, her zaman prekalifıye 

oluyoruz, her konuda. Dünyada bazı konularda 8-10 firma arasına giriyoruz, teknik yeterliliğimiz 

nedeniyle giriyoruz. O tecrübelerin ışığı altında, lider firma da güçlü ve ileri görüşlü bir firma, 

ortaklanmızın hepsi saygın kuruluşlar olarak, müsaade ederseniz, onlardan bahsedebilirim, birlikte 

yaptıklan değerlendirmede, bu meçhul, bilinmeyenler karşısında teklif vermenin çok risk taşıdığı 

görüşünde birleşiyorlar. 

BAŞKAN - Hiçbir taslak teklif de oluşturmaya yeltenmediniz mi? 

ALİ RIZA UZUNER - Hayır efendim. 

Başlangıçta, kendi aralannda, arz ettiğim gibi, bu iskandil çalışmaları yapıldı, burada bir 

köprü yapılabilir mi? Bu dediğim, sekiz on yıl evvel yapılmış, gençlik zamanlannda bir mühendislik 

merakı, bir hizmet üretiriz, böyle bir hizmet yapılabilir, niye bu kadar yol dolaşılıyor... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Bu raporlar sekiz-on senelik öyle mi? 

ALİ RIZA UZUNER - Karayollanna verdiğimiz raporlardır bizim. 
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MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ben sandım ki, ihale öncesi verildi. 

ALİ RIZA UZUNER - Hayır efendim, ihaleden çok önce verildi Karayollarına, çok önce; 

yani, yıllar yılı önce ve sonra, Karayolları, zaten bu donelerden de yararlanarak ihaleye çıktı. 

BAŞKAN - Saym Uzuner, şimdi, kaç tane şık saydınız? 

ALİ RIZA UZUNER - 3 tane efendim. 

BAŞKAN - Birincisi, Yap-İşlet-Devret ve tahkimle ilgiliydi. Orada, tahkim yasağına 

rağmen, teklif veren firmaların teklifleri geçerli kabul edilip işlem devam ediyor, siz, bu yasağı göz 

önüne alıp, teklif vermeyi size engelleyen ana bir unsur olarak görüyorsunuz. Dolayısıyla, bu, size 

haksızlık değil mi dediğimde de, haksızlık dediniz. 

Peki, diğerleri neydi? 

ALİ RIZA UZUNER - İkincisi, fizibilite yapabilmek için gerekli olan jeoteknik, aynen 

kayıtlarımdan arz edeyim, sismik ve trafik bilgilerinin işveren tarafından temin edilememesi. 

BAŞKAN - Bunu, teklif verme belgelerini incelediğinizde mi gördünüz, yoksa, işverenden 

talep edip, bu konuda bir cevap aldınız mı? 

ALİ RIZA UZUNER - Tabiî, işverene de duyuruldu. 

Bu konuda işverenlerden yazılı bir cevap alınıp alınmadığını tam bilemiyorum, yalnız, böyle 

yaptığımız temaslarda bu bilgiler yoktu zaten, olsaydı, onlar mevcut olsaydı, belki, biz, yalnız 

tahkim konusunu arz edebilirdik. Bunları da verememişlerdi efendim. İşveren, bu fizibilite için 

zorunlu olan, yalnız, bu fizibilite için değil, birçok fizibilitelerde bunlar esastır, bunlar olmadığı 

zaman, hesabınızı yapamazsınız, bu hesabı yapmaya engel görüldüğü için, bir, bu konu var. 

Bir de, geçiş ücretleri, garantiler, onlar da verilmedi; trafik miktarlarıyla ilgili garantiler. 

Karayolları Genel Müdürlüğünden istendi, bunlar da verilmedi yahut verilemedi. 

BAŞKAN - Ama, şimdi, ihale şartnamesi olarak trafik garantisi verilmeyeceği maddesi var 

zaten; yani, siz, bir teklif verip de garanti isteseydiniz, tabiî, bu koşullarda teklifinizin geçersiz 

addedilmesi gerekirdi. 

ALİ RIZA UZUNER - Sayın Başkan, belli bir enterval içerisinde bunlar hazırlanabilirdi, 

tabiî, hemen anında, on günde, onbeş günde değil, belli periyod içerisinde, şu kadar vasıta gelip 

geçiyor, trafik durumu şöyle, Karayolları, o anda, bu imkânlara sahip değildi, elinde doküman 

yoktu. 

BAŞKAN - Efendim, bu 3 üncü şıkta, trafik garantisi gereksindirdiği düşüncesindesiniz, bu 

konuda da Karayollarından olumlu bir cevap alamamışsınız; ama, bu komisyonun tutanaklarını 

özellikle incelediğimizde, bütün bunlara rağmen teklif veren 3 firmanın, çeşitli alternatif tekliflerin 

içerisinde trafik garantileri de istendiği; hatta, bunların geçerli teklif olarak öncelikle kabul edildiği, 
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daha sonra bu garantilerinden müzakere aşamasında vazgeçtikleri, tekliflerini bu anlamda 

iyileştirdikleri şeklinde tespitlere de rastlıyoruz. 

Dolayısıyla, aym tahkimde olduğu gibi, siz, her ne kadar bu şart olarak vermiyorlar ise de, 

ben, bu garantiyi de isteyen bir teklif olarak vermeyi göze alsaydımz, sizin teklifiniz de aynı 

muameleye reva olacaktı, uygulanacaktı. 

Dolayısıyla, idare, kendi ihale şartnamesini iki noktada delmiş oluyor ve siz de, buna saygılı 

olduğunuz için, bu iki nedenden dolayı teklif vermekten çekiniyorsunuz. 

Dolayısıyla, rekabet ortamı, bir firmanın daha veya birkaç firmanın diğer iki firmanın da 

ihaleye katılması, daha başlangıçta, bir şekilde engellenmiş oluyor. Böyle bir tolerans gösterilecek 

idiyse, bunun işareti veya kaydı, şartı bir yerde olmalı; olsaydı, siz ve sizin gibi firmalar da 

katılsaydı, daha zengin bir yanş olabilmesi mümkündü diye düşünüyorum. 

ALİ RIZA UZUNER - Efendim, ben, yüksek komisyona arz ettiğim konuların, özellikle bu 

firmalar arasında dağılmanın nedeni olduğunu ve kendi aramızdaki, belki yazılı bir protokol değil; 

ama, yaptığımız toplantıda saptadığımız hususlar, şu şu nedenlerle artık ortaklığa son verelim ve 

teklif vermeyelim ve ortaklığa son verelim denilmiştir. 

BAŞKAN - Şu üç ana nedenle? 

ALİ RIZA UZUNER - Evet. 

BAŞKAN - İki nedene rağmen teklif verilebileceğini örneklerinde gördük, aykırı olmasına 

rağmen de değerlendirildiğini gördük. O diğer dediğiniz bazı donelerin eksikliği konusu çok ayrıntı 

bir konu tabiî. Şartnamede gerçi var, geçiş sayılarıyla ilgili bazı istatistiki bilgiler var. Her grup, 

kendince birtakım ilave bilgiler yapabileceğini, çalışmalar yapabileceğini, bunun tamamen 

sorumluluğunun kendilerine ait olacağım falan şartnamede vurguluyor gerçi; ama, bunlar, tabiî, artı 

maliyetler gerektiriyor, çalışmalar gerektiriyor; ama, siz, şartnamede bulunan verileri yeterli 

görmediniz, bir teklif hazırlayabilmek için. 

ALİ RIZA UZUNER - Bir kısa açıklama daha yapmama izin verin. O da, neden, biz, orada 

iskandil yaptık diye bir şey hatıra gelebilir; yani, burada, mutlaka bir köprü yapılacak diye değil, o 

da varsayıldı; ama, asıl, bu Marmara Körfezinin en doğu ucunda, Kocaeli'nin ta ucuna gelen 

yerinde, bir konteyner limam, STFA, projelendirme çalışması yaptı. Onunla ilgili deniz iskandillerini 

de yaptığı için, bu dokümanlar, aym zamanda Karayollarının da işine yarar, köprü, sonradan işine 

yaradığı anlaşıldı..Bizim yaklaşımımız, başlangıçta bir liman inşaatı görüldüğü için, orada ön 

çalışmalar yaptık. Konu dışında; ama, neden iskandil yaptık da bu işi sonuna kadar getirmedik, 

yalnız köprü için iskandil yapmamıştık, orada, başlangıçta, bir liman, önemli bir konteyner limanı 
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kurulması için bir proje çalışması yapıldı, yerli ve yabancı bir firma olarak, yabancı bir firma da 

vardı, Hollanda firması, çok geniş bir çalışma yapıldı. 

BAŞKAN - Peki efendim. O, başka bir konu gibi görünüyor. 

' Bu proje, otoyol projesi, geçişiyle, diğer Orhangazi'ye kadar olan bölümüyle bir bütünlük 

arz ediyor. Bunu şu anda irdeledik. 

Peki, bunun dışında, şöyle 3 teklifle, 3 ihaleyle karşılaşsaydınız ilginizi çeker miydi? 

Bir, sadece Körfez geçişi, İki, sadece Orhangazi-Yalova karayolu, köprüden çıktıktan 

sonraki bölümle ilgili tek tek ihaleye çıkılsaydı, bunlar ilginizi çeker miydi? 

ALİ RIZA UZÜNER - Gayet tabiî. Yani, bu dokümanlar elimizde olunca, müteahhit 

firmayız, Türkiye'de iş bulamadığımız için; hatta, yurtdışının kapılarını çalıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Peki, sizin teklif vermediğiniz ihalede, ihale gününden onbeş gün önce, bu 

ihalenin böyle parçalanıp, 3 ihale haline getirildiğinden haberiniz var mı? 

ALI RIZA UZUNER - O konuda, kesin bir bilgi şu anda arz edemeyeceğim. İsterseniz, 

soralım, bilgi alalım, zatı âlinize yazılı olarak arz edeyim Sayın Başkan; çünkü, bu lider firmayla bir 

görüşmemiz lazım. 

BAŞKAN - O zaman bir not alalım. Şöyle, ben çerçeveyi söyleyeyim. Yani, bu şekilde 

değil de, 3 ihaleyle karşı karşıya olsaydınız, buna ilgi duyar mıydınız? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hepsi aynı anda değil de, 3 değişik zamanda veya 3'ü ayrı 

ayrı, aynı zamanda da olabilir tabiî; her ikisi de olabilir. 

BAŞKAN - Yani, sizin yaklaşımınızı etkiler miydi? 

ALİ RIZA UZUNER - Onu, ben, izin verirseniz... 

BAŞKAN - Tabiî, siz, olayın çok daha başında, sadece ön hazırlık diyelim, ihaleye 

çıkılmazdan çok önce veya bu konuda söylediğiniz şartlar nedeniyle, bu ihaleye olan ilginizi biraz 

geri çekmişsiniz. Onun için, çok fazla soracak bir şey de, benim ancak bunlar geldi aklıma. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Meşhur 8 inci sorumuzu da soralım, bilgileri var mıydı 

değerlendirmede diye. İsterseniz siz sorun, isterseniz ben sorayım. Hep oraya takılıyoruz ya. 

Değerlendirme diyelim, 8 demeyelim de. 

BAŞKAN - Sizin dışınızda teklif veren bu 3 grup arasında bu ihale sonuçlandırılmaya 

çalışılmış; ancak, öncelikle bir sıralama yapılmış, 3 firma arasında. Bu sıralamanın usulü ve 

kıstasları konusunda bir tartışma var. Siz, bu ihale konusunda, size intikal eden şartnamelerin 

içinde, şayet girseydiniz, teklifinizin nasıl değerlendirileceğine ait bilginiz ne şekildeydi, usul ve 

esasları konusunda bilginiz var mıydı? 
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ALİ RIZA UZUNER - İzin verirseniz, bu konudaki hazırlık çalışmalarımıza ait esasları size 

tekrar temin etmeye çalışabilirim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Not alın o zaman. Şöyle: Sıralama yapılıyor, 1, 2, 3, bu 

sıralama nasıl yapılacaktı? Veya daha açık şekliyle, ilk görüşme hangi firmayla başlayacaktı, onun 

şartı neydi? Dosyadaki yazılı bilgi ne? 

BAŞKAN - Şöyle toparlanabilir: Bu ihaleye verilen tekliflerin hangi usul ve esaslarla 

değerlendirmeye tabi olacağı konusundaki bilginiz nedir? Tekliflerin değerlendirilme usul ve 

esasları nelerdir, sizin bilginiz dahilinde olan? Şayet vermiş olsaydınız, teklifinizin nasıl 

değerlendirileceğini biliyordunuz? 

ALİ RIZA UZUNER - Sayın Başkamm, ben, bunları yazılı olarak takdim edeyim. 

BAŞKAN - Bir şey daha sorayım. Sormak değil de belki toparlamak. Sizin ilgi alanınızın 

dışına çıktıktan sonraki safahatı var bu projenin, bu ihalenin. Yargı safhası var, bir tartışmalı hale 

gelmesi var, itiraza konu; hatta, işte komisyonumuzun kurulmasına kadar gelen bir aşaması var. 

Uzaktan da olsa, buna ilgi duyup izlediniz mi; yani, bu konuda bir kanaatiniz, dıştan da olsa bir 

değerlendirmeniz oldu mu; yani, bu tartışmalar ne derece haklıdır? Biz de ilgi duymuştuk, böyle bir 

olay vardı, işte şu şu teklif şartlan vardı, ihale şartnameleri vardı, girmemiştik; ama, sonraki 

safahatta böyle, kamuoyuna yansıyor, Meclis komisyonlar kurmuş vesaire, işte birtakım iddialar 

var, kamuoyu oluşmuş; ilginizi çekip de bu konuda hiçbir görüş oluşturma durumunuz var mı? Onu 

merak ediyoruz. Şahsen ben merak ediyorum. Uzaktan da olsa ilgilendiğiniz bir proje olduğu için, 

belki bir kanaatiniz, bir bakışınız olabilir diye düşünüyorum. 

ALİ RIZA UZUNER - Ben, özel olarak görüşümü size arz ederim efendim. 

BAŞKAN - Peki efendim. 

Benim şahsen sorularım bu kadar. 

Buyurun. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Benim merak ettiğim bir konu var. Burada, daha önce, bir 

müteahhit arkadaşımız şöyle bir şey söyledi. Beyefendi, şimdi, daha yıllar öncesi, işte Körfezde bir 

köprü yapılabilir, iskandil... 

ALİ RIZA UZUNER - Şimdi, deprem için yapılıyor onlar. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Şimdi, müteahhit arkadaşımız dedi ki, buraya şöyle bir 

köprü yapılacak, ya Fevzi Bey yahut da Sezai Beyden duydum ki, bu köprünün bir ayağının 

oturacağı yer sert zemin, merak ediyorum öbür ayağım nasıl oturtacaklar şeklinde bir söz sarf etti. 

Bu köprü, bu asma köprü teknik olarak buraya olamaz, köprü... 

BAŞKAN - Bugünkü konuşmacı mı.... 
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ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - VİNSAN sanıyorum. 

BAŞKAN - O benim de tespitimdi. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Öyle bir söz söylendi; yani, köprü yapılmasının uygun 

olmadığım, Sezai Bey veya Fevzi Beye atfen, bir ayağımn oturtulamayacağı konusunda bir söz 

söyledi. Sizin o konuda bir bilginiz var mı? 

ALİ RIZA UZUNER - Efendim, bir çağrışım yaptı, izin verirseniz iki cümleyle arz edeyim. 

Sezai Bey Kömürhan Köprüsünün ihalesini aldı, projede bir hata buldu. Ayak suyun içinde kalıyor. 

O bölgeyi öteden beri çok iyi bildiği için, Türkiye'nin koşullarını çok iyi biliyor, ihale yapıldı, ben, 

bunu yapmam, projede yanlış bir şey tespit ettim dedi. Nasıl yapmazsın dediler, dedi ki, ben, 

yapmam, teminatımı yakarsımz. Yeniden bir teknik heyet oluştu, Sezai Beyin yüzde 100 haklı 

olduğu anlaşıldı ve o köprü daha ucuza mal oldu. Bu, çok önemli bir konu. Tabiî, şimdi... 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - VİNSAN sorabilirsiniz dedi. Yani, bunu Fevzi Beyden 

sorabilirsiniz dedi. 

ALİ RIZA UZUNER - Bu ayak konusunu özel olarak öğrenirim, Fevzi Beyler hayatta. 

BAŞKAN - Bunu bir not alabilir miyiz, bu konuda bize bir yardımcı olur musunuz. 

Özellikle güney ayağı sanıyorum. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Biraz önce, benim profesör arkadaşla ilgili söylediğim konu 

çakışıyor galiba burayla. Biz, orada, yumuşak zemini boşaltıp, ondan sonra; hatta, onu nereye 

dökeceksiniz diye aleyhimize kullandılar dedi ya biraz önce arkadaş. 

BAŞKAN - Kazık değil de keson dedi. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - İşte o gevşek zemini, balçığı boşaltıp, orayı dolduracağız 

dediğiyle biraz çakışıyor galiba. 

BAŞKAN - Çakışıyor, biraz önceki konuşmacı da izah etmişti. Yalnız, Sayın Veziroğtu, 

her ikisini de uygulasamz, asma köprünün güney ayağını oturtamazsınız iddiasında. Sanıyorum, 

farklı bir şey. Oturmaz, taşımaz, asma köprü bu nedenle yapılmaz falan gibi dedi. Yoksa asma 

köprü teklifi biz de verebilirdik diye... 

ALİ RIZA UZUNER - Efendim, Fevzi Bey, Reis Fevzi diye mühendislerin çok saygı 

duyduğu bir kişi, zemin konusunu çok iyi bilen bir bilim adamı aynı zamanda... 

BAŞKAN - Bu Körfeze yapılması tasarlanan asma köprünün kuzey ayağı, sanıyorum 

Gebze iskelesi, oralara bir yere geliyor, yerini tam bilmiyorum, onun tam karşı ayağının alüvyonlu 

toprak olduğu, alüvyonlu bir yapıya sahip olduğu, dolayısıyla, buraya asma köprü kurulamayacağı, 

güney ayağımn oturtulamayacağı kesin olarak iddia ediliyor. 
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MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Başkanım, o hocaya da bir sorabilir miyiz bunu? Notunu 

alalım. 

BAŞKAN - Biz, bunun kanıtını VİNSAN'dan istiyoruz. Böyle bir şey söylediniz, onu 

kanıtlayın diye. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Nedir bu konudaki bilgisi? O konuda bir araştırma yaptık, 

ben, o konuda çok bilgiliyim, gevşek zeminle, depremle ilgili, o profesör arkadaş, tam ismini 

hatırlayamıyorum, o konuda bilgisi neydi de, gevşek zemini boşaltıp, dolduralım dedi. Mutlaka 

bunlarla çakışıyordur, bir şey vardır veya o araştırmayı o da yapmıştır. 

BAŞKAN - Öncelikle bu iddianın sahibi, Sayın Gönül'ün de işaret ettiği gibi Sayın 

Veziroğlu. Bu iddianın altını doldurması için, kanıt anlamında kendilerine bir talebimiz oldu, 

samyorum, bu anlamda bir cevap alacağız; ama, bunun yam sıra, Sayın Fevzi Akkaya'nın da veya 

kadrosunun da yardımıyla, bu konuda oradan da bir görüş alırsak, tek kaynağa kalmamış oluruz. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Kazıklı sistemle oranın boşalacağını söylüyor. 

BAŞKAN - Onu İPKO'nun danışmanı olan profesör söylüyor. Aym şeyi söylüyorlar. 

Güney ayakla ilgili alüvyonlu toprağın çıkarılacağını, 2-3 milyon metreküp toprağın çıkarılacağını, 

sonra oraya kesonlar yerleştirileceği ve ayağın ona yerleştirileceğini şeklinde bir teknik bakış; ama, 

bunun da olamayacağım, dolayısıyla, Körfeze asma köprü kurulamayacağı yönünde bir iddia var. 

Bu iddia teknik olarak ne derece doğru, bunun teyidi lazım. 

Bunu Sayın Veziroğlundan rica ediyoruz, herhalde söylediğine göre, bunun altını 

doldurması lazım, belgeli olarak. Siz de, bu boyutta bize yardımcı olursanız... 

ALİ RIZA UZUNER - Emredersiniz. Ben, onu hazırlayıp size takdim ederim. 

BAŞKAN - Başka soru var mı? Gerek üyelerimizden gerek uzman arkadaşlardan?.. Yok. 

Peki efendim, değerli katkılarınız için çok teşekkür ederiz. 

Yalmz bir yemin metnimiz var. Buyurun. 

(Yemin edildi) 

BAŞKAN - Şunu tekrar hatırlatarak sizi uğurlayalım. Şu sorularımızın cevabını en kısa 

zamanda bize ulaştırırsanız, çok memnun oluruz. 

ALİ RIZA UZUNER - Gelecek hafta uygunsa, ulaştırırız efendim. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ederiz efendim. 
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5. 11.5.2000 günü Komisyon toplantısında iddia sahibi ve önergedeki birinci imza 
sahibi Sayın İlyas YILMAZYILDIZ'in bilgilerini almak üzere ifadesine başvurulmuştur; 

BAŞKAN - Bugünkü gündemimizde, iddia sahibi, önerge sahibi, birinci imza sahibi Sayın 

İlyas Yılmazyıldız'ın bilgilerini dinlemek, bilgilerini almak, kendisiyle görüşme yapmak ve kalan 

sürede de, kendi aramızda bir değerlendirme, bir mütalaa yapmak şeklinde bir programımız var. 

Sayın İlyas Yılmazyıldız Beyefendi geldiler. Kendilerine hoşgeldiniz diyorum, çok teşekkür 

ediyorum. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sağ olun; ben teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - önergede zaten konu özetlenmiş. Önerge kapsamındaki bilgilerden komisyon 

üyelerimiz yararlandı, o çerçevede çahşmalanmızı derinleştirdik, sürdürdük, konuyla ilgisi 

olduğunu düşündüğümüz tüm çevrelerin ve ilgililerin bilgilerine başvurduk, bir hayli mesafe aldık. 

Genelde, bu tür komisyonlarda, başlangıç aşamalarında, iddia sahibi, önerge sahipleri dinlenilir; 

ancak, bizimki biraz kendine has bir çalışma biçimi oldu; biz, biraz tersten başladık gibi oldu; ama, 

bu, son derece de yararlı oldu, konuyu biraz hazmetmiş olduk, bilgilendik, ayrıntılı bilgi sahibi 

olduk ve neredeyse ilgili olduğunu düşündüğümüz son görüşmeci olarak da siz kaldınız. 

Bu önergenizdeki değindiğiniz genel değinmeyle beraber bu yaşanılan süreç içerisinde de bu 

konuyla ilgili gelişmelerin, vesairelerin de, diğer olayların da etkisiyle geldiğimiz bu aşamada sizin 

söyleyeceklerinizi öğrenmek istiyoruz; varsa ilave bilgiler, ek bilgiler, varsa belgeler şeklinde 

görüşlerinizi almak istiyoruz efendim. 

Buyurun. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

öncelikle, şahsınızda sizi ve tüm komisyon üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Zannediyorum, bundan önceki davetiniz 27'sinde idi; yoğun gündemimiz nedeniyle katılamadık, 

özür diliyorum. Bugün de aslında çok yoğun; ama, katılmak istedim komisyonun çalışmalarını 

aksatmamak açısından. 

Bizim iddialarımız, zaten, burada, önergemizde mevcut. Şimdi üzerinden iki yıl geçmiş. 

Şöyle konuşma metnimi okuduğumda, demek ki -10 Kasım 1998- o günkü o tür laflar var. 

Detayları zaten hatırlamak mümkün değil; ancak, eğer buradaki bahsedilen konular dikkatle 

incelenmişse, eminim ki, komisyonunuz, doğru bir kanaate varacaktır. Burada ilave bilgi ve 

belgeleri bizim getirmemiz... Şu anda, bende, daha ilave bilgi ve belge yok. Yalnız, o günlerde bu 

konulan hatırlarsanız, yaygın bir şekilde billboardlarda, işte arabalara bindirilerek gezdirilmek 

şeklinde... Yani, ben de daha önce PTT Genel Müdürlüğünde -o zaman ayrılmadan önce Teknik 

İşlerde çalıştım- ihalelere girdik; her ihale sonucunda, bir firma gelir -kaybeden firma- diğer firmayı 
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kötüler. Ama, ilk defa, bir firma, işte "soyuluyorsunuz, millet gözünüzü açın" gibi ve risk alarak... 

Sonuçta bu firma Türkiye'de çalışacak. Siz, yani, iktidar ortaklarını, o günkü iktidar ortaklarını -

işte, Anavatan Partisi, DSP ve Demokrat Türkiye Partisiydi yanılmıyorsam- bunları hedef alarak 

böyle milyarlarca lira para harcıyorsamz, ciddî bir risk alıyorsunuz. 

Şimdi, bir milletvekili olarak buna duyarsız kalmamız mümkün değildi ve özellikle, 

hatırladığım kadarıyla, aynı konuda, Sayın Nevfel Şahin Başbakan hakkında bir Meclis soruşturma 

önergesi vermişti. Sayın Bakan Topçu'nun, yine, bu gensorularla ilgili yaptığı bir konuşmada -

kürsüden veya dışarıdan, tam olarak hatırlayamıyorum; kürsüdense tutanaklarda vardır, dışarıda 

ise, belki özel konuşma şeklindedir milletvekili arkadaşlarım- "arzu eden herkes gelip ihale 

dokümanlarını inceleyebilir" diye bir ifadesi oldu. Ancak, Sayın Şahin ile yaptığımız konuşmada -

kendisi inşaat mühendisi olması hasebiyle, bu konular çok iyi bildiği için, ben elektronik yüksek 

mühendisiyim, teknik açıdan inceleme imkânım yok; ancak, bu tür duyumları, iddiaları alıp Meclis 

soruşturması önergesi haline getirdik- görmek istediğinde Sayın Genel Müdürün ifadesi "Sayın 

Bakan izin vermiyor" şeklinde bir ifade kullandığım, eğer yapılan iş düzgünse, "Sayın Bakan da 

arzu eden gelir, tutanakları inceleyebilir, ihale dokümanlarını inceleyebilir" dediği halde vermiyorsa, 

e, burada kuşkulanmakta son derece haklıyız diye düşünüyorum. 

İnşallah, o dokümanları inceleme imkânı bulmuşsunuzdur bugüne kadar. Özellikle, açılan 

mahkemeleri, mesela verilen cevabı okudum. İddia şu, deniliyor ki: "Daha ihale devam ediyor, 

sonuçlanmamıştır." Sizlerde de mutlaka vardır bu; ifade aynen şöyle... Yine, bulabilirsem... Sizde 

de vardır; ama, ben bunu Meclis soruşturma önergesini desteklemek açısından söylüyorum. "Henüz 

ortada nihai karar işlem bulunmamaktadır" gibi, yani, mahkemeyi yanıltıcı; aslında karar verilmiş ve 

ihale yapılırken de, Bakan oluru var ihalenin hangi şartlarda olacağı konusunda. Bütün maddelerine 

uyuyorsunuz, bir tanesine uymuyorsunuz. Bir tane firma diyor ki, "ben 22 yıl süre 9 dolar -araç 

başına geçiş 9 dolar mıydı neydi, galiba yanlış hatırlamıyorsam- otomobil geçiş ücreti istiyorum, 

tüp geçit" diyor, diğerleri, işte "asma köprü, 27 yıl süre 11 dolar geçiş ücreti" diyor. Bütün bunlara 

baktığınızda kuşkulanmak çok doğal. 

Bir başka şey daha vardı o dönemde. Özellikle incelediğimiz zaman, daha önceki 

hükümetler döneminde ortalama kınm yüzde 41 civarındadır, şimdi de öyledir; yani, bakarsınız 

devlet ihalelerinde aşağı yukarı kırımlar yüzde 40'lar civarındadır. Oysa, Sayın Bakan, nedense 

herkesi davet etmek yerine, o günkü hükümetin oluşumuna biraz katkı gösterdiğini 

düşündüğümüz... Yani, bu olayı bir tek bununla düşünürseniz aldatıcı olabilir. Mesela, bu firma, 

Karadeniz otoyol ihalesi teklif verdiği halde vazgeçmiştir veyahut buna oradan bir hisse 

verilmemiştir; ama, geri kalan işte 16-17 firmanın hepsine -biri diskalifye edilmiş- geri kalanın 



- 6 2 4 -

hepsine bir parça verilmiştir. Bu firmaya da, anlaşılıyor ki, bizim edindiğimiz intiba -belge var mı; 

yok. Belge, işte bunları incelersek çıkacak- kanaat, oradaki, Karadeniz çift yolundaki bir hisse 

alamamanın karşılığında buradaki tüp geçitin verildiği şeklinde ve sonuçta da, ısrarla bir 

yönlendirme var. 8 inci madde diyor ki; en•-kısa süreyi veren, işte önce başlarsınız, sonra 

konuşursunuz daha sonra diğerleriyle de konuşursunuz kamu yararına bakarak. Burada öyle 

olmuyor. Yani bütün bunları dikkate aldığımızda Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun 

ihalede yönlendirme gayretinin olduğu, ihale usul ve esaslarını açıkça ihlal etti 8 inci maddeyi 

rekabet ortamını oluşturmadığı, nitekim yine ben PTT Genel Müdürlüğünden gayet iyi 

hatırlıyorum, eğer pazarlık imkânı varsa ve bunda da devletin kârı varsa bir firmayla konuşulur, bir 

netice alınır, diğer firmaya gidilir, siz ne diyorsunuz, bunun altına inebiliyor musunuz? Alınırsa, 

tabiki en uygun teklifi veren öncelikli olarak diyelim ki hakkı vardır, ona bir daha, buraya 

inebiliyorsanız verelim diye kamu yararlan korunur. Bu tür bir rekabet ortamı oluşturulmamış ve 

Enka firması kayırılmıştır diyoruz,1 bu suretle devletin zarara uğratıldığı ve görevi kötüye 

kullanıldığı kanaati bizde hasıl olduğu için, bu konunun Yüce Meclisçe soruşturulup, kaldı ki 

verilen gensorularda da mesela 205 reddediyorsa 240, 250 kabul ediyordu, böyle de bir yaygın 

kanaat var. Yani bütün bunları dikkate aldığımızda incelenmesi gerekiyordu. Tabiî araya seçimin 

girmesi olayın tazeliğini unutturdu, heyet yeniden kuruldu. Benim söyleyeceklerim bu kadar. 

Özellikle teknik açıdan Sayın Bakanın konuşmalarında inandırıcı olmayan bir şekilde, ben 

de mühendis olduğum için, her ne kadar inşaat mühendisi değilim ama diğer firmaları sürekli 

kötülemek şeklinde bir gayret var, bu İpka olabilir, Vinsan olabilir. Şimdi bakıyorsunuz, efendim 

firmanın biri Manş Tünelini yapmış, yeterlik vermişsiniz zaten, o kadar büyük bir tüneli yapan bir 

adam burada körfez geçişini yapamaması gibi bir şey söz konusu değil, teknik açıdan. Şart 

diyorsanız, her firmanın şartı var, o zaman kökten itiraz edilmesi lazım, nitekim STFA firmasının 

yöneticilerinin ifadeleri o gün bize konuşmalarımızda biz teklif vermek istedik, ancak şart 

koşamayacağımız için, ihale şartları da karşılayamayacağımız için yani uluslararası tahkim gibi o tür 

şeyler var biliyorsunuz o yüzden biz teklif vermedik, bu da bu ihalede birkısım firmaların bu şekilde 

elenmesine sebep oluyor, o zaman şart koşuyorsa aslında buna bakarsanız hiçbir firmaya 

verilmemesi lazım. Eğer şartlarla birlikte değerlendiriliyorsa o zaman bütün firmaların şartlan 

dikkate alınarak tekliflerin dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi lazım. Dediğim gibi bunlara 

baktığımızda iki yıl sonra dokümanlarımı şöyle bir toparladığımda ancak bu kadar hatırlayabildim 

Teşekkür ediyorum. 

Başka bir sorunuz varsa memnuniyetle cevaplandırırım. 

BAŞKAN - Biz teşekkür ediyoruz efendim. 
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Yani kamuoyuna, basın ve diğer kanallarla, yollarla yansıyan, size ulaşabilen bilgileri 

derleyerek bu konuda bir soruşturma önergesi verme ihtiyacı... 

İL YAS YILMAZYTLDIZ (Balıkesir) - Bu arada, bizzat kaynağından Sayın Yaman 

Kök'ten, ben gitmedim ama arkadaşımız refüze olunca; yani Sayın Nefvel Şahin gidip incelemek 

isteyince; çünkü o daha öncedir yanlış hatırlamıyorsam tarihlerini karıştırabilirim veyahu en azından 

belki bir hazırlık safhasında gidip görmek isteyip bu ihalenin dokümanlarını incelemek isteyince 

müsaade etmediler, yine gönderilen savunmaya bakıldığında, yine mahkemeye verilen ifadelerde az 

önce okudum, sonuçlanmamıştır gibi böyle daha inceleme aşamasındadır gibi ifadelerle ısrarla bir 

şeylerin üzeri örtülüp yanlış yönlendirme gayreti olduğu açıkça görülecektir. Yani dikkatli, ben 

inanıyorum ki sizin dikkatli incelemelerinizden, gözlerinizden bu durum kaçmayacak. Ortalama 

kırımlar yüzde 40 iken, bu ihalede son derece yani Sayın Topçu'nun, yanı sırf bu değil, diğer 

yaptığı birçok ihalede bu konularda araştırma veyahut soruşturmaya konu olmuştur, yüzde 23'ler 

düzeyinde olması da ciddî şekilde Meclis tarafından araştırılma ihtiyacı doğurmuştur. Zaten o 

dönemki Meclis, mesela bir sürü bakan var, niye Sayın Topçu? Bazen diyor ki, işte biz 

azınlıktaydık da ondan hakkımızda verildi, kabul; yani bir tek Sayın Topçu yok ki, yatırımcı bir 

sürü bakanlık var, niye diğer bakanlıklarla ilgili bu tür soruşturma önergeleri gelmiyor da Sayın 

Topçu geliyor? Yani ben yaptım oldu anlayışı doğru bir anlayış değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

bir hukuk devletidir, eğer kanunlar varsa, bir ihale şartnamesi varsa, oluru varsa buna uyulması 

lazım, bir ihtiyaç var ki yazıyor, yoksa o zaman her bakan kendi kafasına göre ben böyle karar 

verdim der geçer gider. Hiçbir bakan kendi özel servetini kullanmıyor, kendi özel mal varlığını 

kullanmıyor, devletin parasını kullanıyor, milletin parasını kullanıyor, bu.dikkati hepimiz göstermek 

zorundayız. Olabilir kendi birikimlerimizse gider çöpe de atabiliriz, hiç önemli değil; ama milletin 

birikimlerini kullanırken ben yaptım oldu mantığını anlamak mümkün değil. 

BAŞKAN-Evet. 

Görülüyor ki, bütün bu yansıyan bilgilere karşı duyarlılığınız arkadaşlarınız ve sizi 

soruşturma önergesi hazırlamaya ve Meclise vermeye sevk ediyor ve siz zaten önergeyi verdikten 

sonra önerge Meclisin malı oluyor, Meclisin takdiri çerçevesinde olay gelişip bugünlere kadar 

geliyor. Bu önergelerin dışında, bu söylediklerinizin dışında ilave, net somut bir şey yok, benim de 

çizmeye çalıştığım gibi zaten sizden çıkmış, Meclisin malı olmuş, Meclisin yüce iradesi de 

gerçekten bu konuda ciddî bulmuş bir komisyon kurulmasına karar vermiş, zaten sizden çıkmış 

olay. 

İL YAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkanım, somut bir şey olabilmesi için, ihale 

dokümanlarını inceleyebilmek lazım. Yani ulaşamazsak, Sayın Genel Müdür, Bakan müsaade 

ı Jrkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: ^ 11) 
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etmiyor veya her ne ise ben direk konuşmadım, dolaylı olarak, o mealdeki sözlerle, ulaşmaya 

çalışan Nefvel Şahin arkadaşımızı engellerse bizim de aynyeten bir daha gidip kendimizi refuze 

ettirmenin de anlamı yok yani. 

BAŞKAN - O sırada yine Sayın Yaşar Topçu mu görevde, 25 Kasımda ayrılmak zorunda 

kalmıştı. 

İL YAS YILMAZYCLDIZ (Balıkesir) - Yanılmıyorsam o görevdeydi. 

BAŞKAN - Tam o sıralardaydı. 

ÎLYAS YILMAZYTLDIZ (Balıkesir) - O sıralarda arka arkaya gensorular geldi, 

gensorular çoğunluk oyunu almasına rağmen, 276 yi aşamadığı için olay devam etti, dolayısıyla o 

aralarda yani baktım konuşmalara da zamanın çok dar olduğu için yoğunuz da tek tek satır satır 

okuyarriryoruz, eğer hafızam beni yanıltmasa büyük ihtimalle, tutanaklarda bulunabilir, Sayın 

Bakan, arzu eden herkese ihale dokümanlarını inceletebilirim veyahut o çerçevede, onun üzerine 

hemen bir veya iki gün içinde, o konuşmanın üzerinden çok kısa bir süre sonra Sayın Nefvel 

Şahin'in gittiğini biliyorum ve konuşmamızda Genel Müdürün müsaade etmediğini, Sayın Bakanın 

bir şekilde ihale dokümanlarını göstermeye müsaade etmediğini söyleyince bizim o zaman kalkıp da 

değerlendirme kendisini somut olarak ihalenin şu noktasında bak şöyle bir şey olmuştur. Ama 

somut olan bir şey var. Ihamenin usul ve esasları açısından 8 inci madde açıkça çiğnenmiştir. Hadi 

varsayalımki bakanın iddiası diyor ki, benden önceki bakan işte sıralamayı böyle yapmış, dolayısıyla 

ben de öyle başladım... Peki, diğer firmalarla görüşme yapmış mı? Yani olabilir, hadi varsayalım ki 

Enka Firmasıyla başladı, tamam. Peki, Enka Firmasından daha iyi şartlar verebilecekse diğeri ve 

bundan Türkiye trilyonlarca lira para kazanacaksa oradaki şartları diğer firmaya niye teklif 

etmiyor? Eğer tekliflerinde şartlar varsa, mesela yani şöyle diyelim ki her firmanın tahkimle ilgili 

veyahut trafikle ilgili bazı şartları var, onun dışında teknik maddelerle ilgili de var, onlara pek 

girmek istemiyorum. Eğer diyelim ki, bu teklif veren firmalar vermiş yeterlik alan diğer üç firma 

daha var. Bence onlar şartlı teklif verebiliyorsa ki nitekim şeydir, diğer firmalara da en azından o 

zaman siz de katılabilirsiniz deyip olayı daha rekabetçi bir ortam yaratabilirdi; yani genel hava o ki, 

önceden belli bir firmayı yönlendirmek gibi bir gayret var, yani tespitlerimiz bu yönde. 

Ben teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Siz değindiniz diye bir konuya değinmek istiyorum. Burada bir sıralama bir de 

görevlendirme tabir edilen iki işlem var gibi görünüyor. Aslında hukukunda, yasasında ve 

kararnamesinde sıralama diye bir kavram yok. Yalnız şartnamenin idarece hazırlanacağı, 

şartnamede de değerlendirme ve görevlendirme usul ve esaslarının şartnamede belirleneceğine 

olanak veriliyor. Belki bu şartnamede düzenlenen bir usul var, yasanın bu şekilde verdiği olanaktan 
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yararlanarak şartnamede bir sıralama anlamı çıkartılabilir; ama net olarak hukukunda yok. Şimdi, 

Sayın Topçu ile de biz görüştük, uzun uzun görüştük, farklı bir yaklaşım sergilediler, şöyleki: 

Bu sıralama adı verilen karar aslında görevlendirme kararıdır. Demin sizin de işaret ettiğiniz 

gibi, ben sadece belirlenen birinci firmayla, birinci sırayı alan uygun teklifin sahibi olarak belirlenen 

birinci firmayla uygulama sözleşmesi çerçevesi belli olan uygulama sözleşmesi müzakerelerini, 

görüşmelerini yürüttüm ve o firmayla sözleşme imzalanmasına karar aldırdım. Bu şekildeki benim 

işlevim aslında benim o kararın altında bir imzamın bulunmasının da bir anlamı yok, nihayet 

uygulama sözleşmesini idare yürütecek ve sonuçlandıracaktır; ama görevlendirme kuvvetindeki 

kararın, komisyon kararının altında kararname mutlaka bir bakan onayı istiyor, işte bu nedenle, 

eğer adına sıralama da dense, derecelendirme de dense Sayın Cevat Ayhan'ın onayı ile kesinleşen 

30.4.1997 tarihli karar aslında görevlendirme kararıdır. Dolayısıyla bu nedenden ihaleyi, yani 

görevlendirmeyi ve ilgili usul esaslara uymamak işte vesaire vesaire iddialardan dolayı bir 

soruşturma önergesi verilecekse benim hakkımda verilmemeliydi şeklinde bir görüşü var, nihayet 

görüştür. Buna ne diyorsunuz, bununla ilgili bir değerlendirmeniz var mı? 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Tabiî, tabiî. 

Sayın Topçu çok iyi bir siyasetçi, onun için topu taca atmayı çok iyi biliyor. Anlaşılıyor ki, 

burada bir yanlışlık varsa hokkanın altına gitmemek için gereken tedbirleri de aklınca aldığını 

düşünüyor. Yani bu beni ilgilendirmez, genel müdürü ilgilendirir, görevlendirme komisyonu var... 

Siz de çok iyi bilirsiniz ki, yeni bir Bilgi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığıyla ilgili yasa tasarısı 

görüşülürken bir başka komisyonda, orada ilk defa bir bakanın görevlerini okuduk, orada işte 

tanımlıyor, orada şunu der. Bakan yetkilerini devredebilir; ama sorumluluğunu değil. Lütfen, 

herhangi bir bakanın, herhangi bir konudaki yetkilerine bakın, orada dediği şey bakan yetkilerini 

devredebilir; ama sorumluluğunu değil, o zaman bakan olmaz. 

BAŞKAN - Tabiî kendi yetkileri dahilinde olan işleri devredebilir. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Evet devredebilir, ama sorumluluğunu değil. Yani 

bu ihale konulan, akçalı işler yani Bayındırlık Bakanlığının parasını harcayacak, Bütçe 

Komisyonunda gelip Karayolları Genel Müdürü konuşmuyor ki, Bütçe Komisyonunda oturup 

konuşan Sayın Bakanın kendisi. Yani o zaman olurun olması, olurun ihale usul ve esasları böyle 

olması, yine bakanın sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor ve kaldı ki Sayın Topçu eğer bu olura 

uymayacak idiyse yani kendisi de bakan olarak yeni bir olur yazabilirdi. Yani bunu yazmayıp ve ben 

şunu da söylüyorum. Varsayalım ki öyle oldu, kaldı ki bu işin sonuçlandırılması 55 inci hükümet 

döneminde olmuş, yani Sayın Bakanın zamanında, varsayalım ki Sayın Bakanın görüşlerinde bir 

açıdan haklı, Enlca ile başladık, peki, o zaman Enka ile görüştükten sonra şimdi diğer firmanın bir 
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süresi var, diyor ki, ben 22 yıl süreyle bu işi işletip devredeceğim ve 9 dolar alacağım otomobil 

başına, diğeri de diyor ki, ben 27 yıl süreyle işleteceğim 11 dolar alacağım. Hiçbir şey olmasa 

buradan dolayı ciddî bir şey var. Yani Enka firmasına da diyebilirdi ki, süreyi ve fiyatı buraya çek, 

bu tür gayretler yok. Eğer nihai anlaşma, uygulama anlaşması yapıldığında diğer tekliflerden daha 

iyi bir şey varsa zaten Sayın Bakan en azından konuşmalarında çıkıp şunu çok rahat diyebilirdi, 

evet ihale usul ve esaslarına rağmen, sıralama olmuştur, ben böyle verdim, ama bu firmanın teklifi 

işte Vinsan'ın süresi budur, parası budur, ama bunun süresi budur parası budur diye çok rahat 

savunabilirdi, en önemli iddialardan biri de bu. Eğer bu hayata geçmiş olsaydı çok ciddî bir 

şekildeTürkiye'nin maddî kaybı olacaktı. Yani lütfen süreyi ve zamanı hesaplayın, bir de trafik 

garantisini koyun, yani birinde beş yıl daha uzun süre ve otomobil başına iki dolar, bir de trafik 

garantisini koyun, işte o 500 trilyon lira paralar bu hesaplardan çıkıyor; yani başka bir şeyden değil. 

Dolayısıyla bakan bu konularda işte, işte bu konuda benim sorumluluğum yok, Karayolları Genel 

Müdürüdür, komisyondur bunlar hiç inandırıcı değil. Kaldı ki, inanıyorum yani eğer Sayın Şahin'le 

görüşmek isterseniz o genel müdürle yaptığı görüşmeyi size aktaracaktır. Genel Müdür, Bakanın 

müsaade etmediğinden dolayı ihale dokümanlarını inceletemeyeceğini söylüyor. O zaman, peki 

Bakanın etkisi yok idiyse niye böyle? 

Sonra bir başka şey daha var, Danıştay karar almış eski Genel Müdürün dönmesi için, 

ısrarla uygulamıyorsunuz, hani bakanın yetkisi yoktu? Yani sonuçta okkanın altına getirmek için bir 

tane piyon buluyorsunuz onu sürüyorsunuz, ondan sonra canım burada bir yanlışlık varsa benim e 

kabahatim var deyip ellerinizi yıkayıp çıkıyorsunuz, yok öyle şey. Yani buna kargalar güler. Burada 

eğer... Ha komisyon şuna karar verirse ona saygı duyarım, yani sonuçta incelemişsinizdir, evet 

burada biz yanlış bir şey görmedik olur, herkes gider, ama burada yanlış bir şey var idiyse işte bu 

genel müdüre kadar geliyor, bakana gelmiyor, bu olsa olsa komik bir şey olur, başka bir şey olmaz, 

zaten öyle olmasa bu tür bir, zaten bakanla ilgili bu komisyonun kurulmasına hiç gerek yoktu diye 

düşünüyorum. 

BAŞKAN - Tabiî genelde usul, teamüller dediğiniz şekilde, kamuda idaredeki, 

yürütmedeki teşkilatlanma bu tür yetkilerin ve sorumluluklann bölüşülmesi anlattığınız çerçeveye 

birebir uymasa da o çerçevede. 

İLYAS YILMAZYJLDIZ (Balıkesir) - Yetkiyi devrediyorsunuz, sorumluluğu 

devredemiyorsunuz. 

BAŞKAN - Ama bu konu biraz sanki farklı gibi; çünkü yap-işlet-devret modelini oluşturan 

özel bir yasası var, kararnamesi var, Karayolları Genel Müdürlüğünün özel kanunu var, Karayolları 

Genel Müdürlüğünün tüzelkişiliğe haiz olduğu şeklinde bir düzenleme var, artı, bu yap-işlet-devret 



- 629 -

projesiyle ilgili Yüksek Planlama Kurulundan karar almak gerekiyor ve yetkili idarenin de 

belirlenmesi gerekiyor, işte bu YPK Kararında bu proje ve bu projenin yürütülmesinden, 

sonuçlandırılmasından Karayolları Genel Müdürlüğünün yetkili ve görevli kılındığına dair YPK 

karan var. Bu baktığınız zaman klasik ihalelere, diğer ihalelere ve demin söylemiş olduğunuz 

bakanın hiyerarşik olarak kendi bakanlığına ve bağlı kuruluşlarla ilişkilerinden biraz farklı gibi bir 

durum oluşturuyor. 

Tabiî bu demek değildir ki, bakanların bu işle ilgileri, rabıtaları, ilintileri yok, ne derecede, 

ne şekilde olacağını da bu hukuku kendi içinde anlatmış, orada da işte bu görevlendirme kararının 

onaylanması veya reddedilmesi yetkisi de, görevi de ilgili bakana verilmiş; yani ilgi burada başlıyor, 

işte burada da görevlendirme kararının hangi karar, sıralama kararının, görevlendirme hükmünde 

olup olmadığı veya sonradan alınan kararın görevlendirme karan hükmünde olup olmadığı çok 

önem arz ediyoruz, onun için o konuya değinme ihtiyacı duydum. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Evet. 

Sayın Başkan, bu yorumunuza bir şekilde katılamayacağım onu da söyleyeyim. Karakolda 

doğru söyler mahkemede şaşar misali Sayın Topçu da Meclis kürsüsünden konuşurken tabiî orada 

televizyonlardan olay nakledildiği için, son derece ben yaptım ettim diyerek sorumluluğu üstleniyor 

ama komisyonda anlaşılıyorki, yapılan işlerde bazı yanlışlıklar olmuş, işin ucu kendine dokunabilir, 

o zaman bu sorumluluktan sıynlmaya çalışıyor, aynen şu. Diyor ki, Sayın Bakanın o günkü Meclis 

kürsüsünden konuşmalan, benim konuşmalanmdan sonra "Şimdi ben burada şunu ifade ediyorum, 

ben burada Bayındırlık Bakanı olarak oturduğum sürece İzmit Körfezinin içinde tüp geçit 

koydurmam", baştan daha şeye karar vermiş, nedir o asma köprüye "(DYP sıralarından 'koyarız, 

biz koyanz' sesleri) Koydurmam, ben, beni siz elli kere Yüce Divana gönderirseniz de koydurmam, 

ben o denizi bozdurmam bu bir. Bir de İyi anlaşılsın falan diyor, standardı uymuyor gibi laflar 

etmiş, ondan sonra diyor ki "Bakın, Ankara, Pozantı, Adana Ankara Adana otoyolunu on parça 

ihale ettim, ayın 15 inde temelini atacağız, Gaziantep Şanlıurfa otoyolunu dört parça ihalle ettim 

temelini attım, Urfa'dan Diyarbakır'a uzatacağız, ihale hazırlığı yapıyoruz Van'a uzatacağız. Şimdi 

ihalenin Bursa çevreyolu var, onunla birlikte dört parça halinde Aydın, Denizli otoyolu var, haber 

veriyorum bunun arkasından asgari on parça halinde Orhangazi İzmir otoyolu gelecek, dahası 

Antalya'da yaptık atladınız. Bunların da çoğu yap-işlet-devret olayıyla" yani Sayın Bakan ben 

yaptım diyor resmen bütün milletin gözü önünde tutanaklara geçmiş. Yani o değerlendirmenize 

katılmak mümkün değil. Şimdi, orada, Meclis kürsüsü herhalde sıradan bir kürsü değil, Sayın 

Bakan da belki on yıldan fazla bir politikacı olarak bunun önemli bir kısmını da bakanlık yaparak 

geçirdiğine göre, o kürsüde yaptığı her kelimenin tutanaklara geçtiğinin farkında yani burada benim 
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yaptıklarım hakkında soruşturma önergesi hazırlayacaksınız, on tane, yirmi tane yapacaklarımı 

söylüyorum, yaptıklarımı söylüyorum, hepsini beraber bir seferde getirin Meclisi işgal etmeyin 

diyor ve devam ediyor, "ben böyle on tane İzmit Körfez geçişi, her biri 1,5 milyar dolar yapayım, 

ben onların hayır duasını alayım, siz soruşturma yapın" yani ben yaptım diyor ben. Karayolları 

Genel Müdürü yaptı demiyor. Şimdi orada ben yaptım diyor, komisyonda canım işte Karayolları 

Genel Müdürlüğünde yetki YPK Kararı bunlar inandırıcı değil, bu da Sayın Bakanın itirafıdır. Yani 

dolayısıyla o değerlendirme mümkün değil, Sayın Bakan ben yaptım diyor, yani daha ötesi var mı, 

itiraf etmiş, tutanaklara geçmiş, ondan sonra komisyona gelip ben yapmadım, işte YPK kararı var, 

karayolları gibi... Yani hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz, siyaset yapıyoruz. Biliyoruz ki, hiçbir genel 

müdür asla ve asla Sayın Bakanlardan izin almadan hiçbir iş yapamaz. Çok entresandır, zaman 

zaman bilgi istiyoruz. Yani ben sık sık gündemdışı konuşmalar yaparım biliyorsunuz, bu 

konuşmaların bilgi kaynağı da yani kalkıp da gazetelerden falan almam, direkt ilgili genel müdürü 

ararım sayın genel müdür işte atıyorum, şundan ne kadar aldınız, ne ödediniz, ne kadar borçlu var, 

ne kadar faizi var, bilgileri alırım, kendi gözümle yorumlarım, anlatırım; ama bilgi aynıdır. Çoğu 

zaman ben bakıyorum mesela soru önergelerime Sayın Tarım Bakanı bazen cevap veriyor, benim 

aldığım, daha önceden aldığım bilgileri bana yazılı olarak, çünkü aynı bürokratın kaleminden 

çıkmış, kendince başka bir yorumla veriyor. Şimdi, dolayısıyla şunu söylemek istiyorum, niye bunu 

anlattım. Bir genel müdürün biri dedi ki yahu ben size bu bilgileri veremem kusura bakmayın Sayın 

Bakandan isteyin, Ben de dedim ki, bakın ben önümüzdeki hafta için gündemdışı söz aldım eğer 

bana bu bilgileri vermezseniz ben zaten basından, şuradan buradan elimde bilgiler var, birazcık da 

milletten de ilgili odalardan da topladık o zaman çıkarım kürsüye, şu bakanın atadığı korkak müdür 

bu bilgiyi vermedi diye sizi rezil ederim dedim, tabiî kısa sürede bilgiyi aldım. Yani birçok sayın 

genel müdür ve kendisine de söyledim, dedim ki, endişe etmenize gerek yok, ben bu bilgiyi sizden 

alıp da niye sizi deşifre edeyim, niye sizi sıkıntıya sokayım bakanınızın önünde zor durumda 

bırakayım, o bilgileri ben aldığımda sizi hiç tanınmayacaksınız zaten benim konuşma tarzımdan, 

sizden mi gitti başka yerden mi alındı. Ama sonuçta şunu söylüyorum. Eğer Sayın Karayolları 

Genel Müdürü o gün için müsaade etseydi, merak etmesin biz o zaman size çok daha somut bir 

şekilde bu konuları bilen arkadaşlardan böyle genel ifadeler değil de işte şu ihlal edilmiş, şöyle 

olmuş değil, şunun şurasında bu olmuş şeklinde bilgiler getirme imkânı olabilirdi diye 

düşünüyorum. Ama genel tavır şu. 

Sayın Bakan ne diyor, ben yaptım diyor, daha on tane de yaparım, yirmi tane de yaparım, 

daha şu kadar da var, yani dolayısıyla baştan daha önyargılı koydurmam böyle yaparsanız belli ki, 

baştan daha bu işi Enka'ya vermeye karar vermiş, bu durumda da ihaleyi yönlendirerek görevini 
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açıkça kötüye kullanıyor. Zaten baştan kararınızı verirseniz ister isterpez ihalenin her safhasında 

emrinizdeki... Çünkü karar sizin, yani Sayın Bakan istese Damştay Kararım uygulayıp o genel 

müdürü görevden alabilir, her gün başında Demoklesin kılıcı bulunan bir genel müdüre istediğini 

yaptırmakta hiç zorlanacağım zannetmiyorum. Bir kere orada o sayın genel müdürün hukuksuz bir 

şekilde oturtuluşu bile onun bu tür istenmeyen olaylara alet edilmesine sebep veriyor, yoksa 

bakamn iradesi olmadı mı orada oturması mümkün değil, onu söylemek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ederiz efendim. 

Arkadaşlar sorusu olan var mı?.. İlave edecek bir hususu olan?.. Yok. 

Uzman arkadaşların ekleyecekleri bir şey var mı?.. Yok. 

Çok teşekkür ederiz efendim, yorduk sizi. 

İL YAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Ben teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Band kaydım durduralım. 

(Bant kaydı durduruldu) 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, bugüntü toplantımızın sonunda toparlamak gerekirse, 

benim Karayolları Genel Müdürüyle görüşmelerimde ulaştığım bazı dokümanlardan bir dosya 

oluşturup sizlere sunacağım. Onun dışında gelecek hafta salı günü, 16 Mayısta toplanma kararımız 

var, uzman arkadaşlarımız, üye arkadaşlarımız birlikte bir değerlendirme toplantısı yapacağız, takip 

eden hafta perşembe günü de yine bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Bu şekilde 

çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

Ekleyecek bir şeyi olan var mı, yoksa toplantımızı kapatacağım. 

6. SAVUNMA; 
6.1. 27.4.2000 tarihli Komisyon toplantısında hakkında önerge verilen ve Soruşturma 

Komisyonu kurulan Bayındırlık ve Eski İskan Bakanı Yaşar TOPÇU'nun savunma mahiyetindeki 
ifadesinde; 

BAŞKAN - Bu çerçevede, ben sözü size veriyorum ve görüşlerinizi almak istiyoaız 

efendim. 

Buyurun. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) -Gerçekten geçmiş dönemde bu konuda açılmış olan 

soruşturma, buyurduğunuz gibi, seçimler sebebiyle kaldı; bundan fevkalade rahatsız olmuştum. 

Benim hakkımda başka soruşturmalar da var. Örneğin, hayatta hiç tanımadığım bir kişiyle bir 

bantta "Topçu" diye bir isim geçmiş, onu bana yakıştırdılar, hakkımda soruşturma açtılar -şikâyet 

için söylemiyorum- var, devam ediyor. Başka bir olayla ilgili yine dahlimiz olmayan bir olayla ilgili 

devam ediyor; ederken seçim girdi araya. Ben endişeye kapılmıştım. Parlamento açıldıktan sonra 
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bu konu müzakere edildi ve yeniden bu soruşturmalann açılmasına karar verdi; bu konuyla ilgili 

olarak da heyetiniz teşekkül etti. 

Önce belirteyim ki, sizin başkan olduğunuz ve arkadaşlarınızın üye olduğunu burada, şimdi 

öğrendim. Ben ilgisiz kaldığımdan dolayı değil, kim olursa olsun, 550 arkadaşımızdan, burada, 

kim olursa olsun, hepsinin vicdamyla burada hareket edeceğinden emin olduğum için herhangi bir 

şeyim olmadı. Yani, kimdir, kimler var, kimler yoktur gibi bir merakım da olmadı. 

Bu lafa niye böyle girdim; şunun için girdim: Bizim, çok uzun zamandır siyasetin 

içerisindeyim. Geçen gazetelerde hakkımda çıkan bir haberle ilgili olarak Mecliste yaptığım 

konuşmada da söyledim. Bizim çoluk çocuğumuza bırakabileceğimiz şey şeref ve haysiyetimizdir. 

Bunlar, bu tür soruşturmaların mutlaka bir sonuca bağlanması, eğer suçluysak bunun hesabının 

tarafımızdan verilmesi, suçsuzsak bunun kamuoyu tarafından bilinmesi, benim için, şahsım için 

kaçınılmazdır. 

Bir ara af kanununda 240'la ilgili, genellikle bu soruşturmalann temel maddesi olan 240'la 

ilgili bir düzenleme yapıldı. Ben, şahsen ona da itiraz ettim; dedim ki, bizi, yarın çoluk çocuğumuzu 

"senin baban hakkında soruşturma vardı da, aftan kurtardı" gibi bir şeyin, zilletin içinde yaşatmak 

istemem. Bunu ya düzeltin, ya bunun çaresine bakın, böyle şey olmaz. Onun için, bu soruşturma 

komisyonlarını kendi açımdan fevkalade değerli buluyorum. Teşekkür ediyorum. Beni dinlemek 

lütfiında bulundunuz, onun için de komisyonunuza teşekkür ediyorum. 

Şimdi, Sayın Onur Kumbaracıbaşı, birlikte aym hükümette görev yaptığımız değerli 

arkadaşımızın zamanında 1993 yılında ekonomiye kazandınlacak bazı kamu yatırımlarının yap-

işlet-devret metoduyla yapılmasına dair kanuna göre, Türkiye'nin ulaşımında çok önemli birinci 

derecede rolü olan bir konunun yapılması kararlaştırılıyor. Bu, bugünkü İzmit-İstanbul arasındaki 

otoyol bölümünün, daha doğrusu Ankara-İstanbul otoyolunun İzmit-İstanbul arasındaki Dilovası 

dediğimiz yerden karşıya yapılacak bir köprüyle, aym zamanda İstanbul-İzmir otoyolunun da en 

önemli parçası olan bölümün yaptırılmasına karar veriliyor. Yıl 1993. Bu karar, Karayolları Genel 

Müdürlüğünün ilgili elemanları tarafından bakanlığın bu karan işleme konuluyor, hazırlık yapılıyor. 

31 Mayıs 1994 tarihinde, o zamanki bakandan bu ihalenin yap-işlet-devret kanununun gösterdiği 

usuller, metotlara uygun olarak, esas usul ve esasların ne olacağına dair bir onay alınıyor. Bakan 

diyor ki: "Bu ihaleye şu esaslarla çıkacaksınız." 31 Mayıs 1994. Bu belge komisyonunuzda yoksa, 

bunun Bakanlıktan getirtilmesini rica ediyorum. 

Bu onayla birlikte, Bakanlık ve Karayolları personeli "biz, ilk defa yap-işlet-devretle, böyle, 

çok büyük bir projeyi yapacağız, İzmit Körfezinin geçişi mesafe olarak çok uzun, çok yüksek 

teknoloji gerektiriyor; bu işin yapımında bize rehberlik edecek bir müşavir firmayla, yabancı 
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müşavir bir firmayla işbirliği yapalım, bir müşavir firma tutun bize, tutalım; o müşavir firma, bize 

müşavirlik etsin, yani, bunun nasıl olacağım bize göstersin, anlatsın" diyorlar. Müşavir firma ihalesi 

yapılıyor, yabancı ortaklı müşavir bir firmayı bu işle görevlendiriyorlar. Yani, devlet, Karayollarının 

resmî görevlileri dışında, yanına, bir de müşavir firma alıyor. Sonra, ilan ediliyor. Bu ilana göre 

başvuran firmalar değerlendiriliyor, müşavir firma tarafından da değerlendiriliyor. Değerlendirme 

sonucunda, müşavir firma "bunların üç tanesi yeterli bu işe yapmaya" diyor. On kadar firma 

başvuruyor, sadece üç tanesinin bizden aldığı notlar, puanlar, bu işi yapmaya müsait olduklarını 

gösteriyor, geri kalanları bu işi yapamaz. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Altı galiba... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Anlatacağım... 

Burayı önemsiyorum, üç tanesi diyorum. 

Sonra, Bakan değişiyor o sırada, Sayın Erman Şahin bakan oluyor. Erman Şahin'in bakan 

olmasıyla birlikte, buraya -birinci onayda- en çok beş firmanın çağrılması kararlaştırılmış olmasına 

rağmen, müşavir firma da bunun üçten fazlası, yani diğerleri bu işi yapamaz, sadece üç tanesi 

yapabilir demiş olmasına rağmen, altı firma çağrılıyor. Bu altı firmanın beşincisi, bu olayları 

Parlamentoya taşıyan Bouyges-Vinsan ortaklığı. 

AHMET AYDIN (Samsun) - İlk üçün içinde yok mu? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır yok. 

Belli oluyor bu altı firma. Bu altı firma, teklif verme hakkı elde ediyor, çağrıldıklarına göre 

teklif verecekler. İşte bu sırada, Erman Şahin'den tekrar bir onay alınıyor. Teklif verecek firmalar 

belli olduktan sonra... Deniliyor ki "asma köprü dışında, başka alternatifler de tarafımızdan kabul 

edilecektir. Özellikle tüp geçiş..." Burada, heyetinizin dikkatini bir hususa çekiyorum. Bu altı firma 

içerisinde, asma köprü dışında alternatifi olan bir tane firma var; o da, Bouyges-Vinsan firması. 

Diğerlerinin böyle bir alternatifi yok. Yani, ilk üçün içinde değil, beşinci firmadır, hem de yegâne 

başka alternatif üzerine; çünkü, Bouyges firması, Manş Denizindeki tüneli yapan konsorsiyum 

ortaklarından birisidir. Bouyges firması hakkında bilginiz var mı bilmiyorum. Bouyges firması, 

Cezayirlidir, Müslüman bir firmadır; Fransız uyrukludur; ama, Müslüman bir firmadır. Bunu, 

özellikle söylüyorum; çünkü, neden söylediğimi biraz sonra anlayacaksınız. 

Altı firma teklife çağrılıyor. Bu sırada, bir aksiklik oluyor. Aksilik, Anayasa Mahkemesi, 

yap-işlet-devret metoduyla yapılacak kamu yatırımlarına dair kanunun sözleşme yapılmasını 

düzenleyen 5 inci maddesini iptal ediyor; çünkü, orada, özel hukuk hükümlerine göre sözleşme 

yapılır deniliyor. Halbuki, Anayasa Mahkemesi, bu tür işleri imtiyaz niteliğinde görüyor. O zaman, 

henüz Anayasa değişmiş değil. İmtiyaz sözleşmeleri de Danıştay'a gidiyor, diyor ki, bu madde 
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Anayasaya aylandır, iptal ettim... Bu kronoloji çok önemlidir. 5 inci madde bu sırada iptal oluyor. 

İptal olunca, Karayollan neye göre sözleşme yapacak; ihaleyi bitirse, üstlenecek olan müteahhitler 

neye göre sözleşme yapacaklar ihaleyi bitirse, ne yapalım; bekleyelim diyorlar. Anayasa 

Mahkemesinin kararım bekleyelim, durduruyorlar. Yeniden, teklif verme süresini uzatıyorlar. 

Uzattıkları gün de geliyor. Müteahhitler, kardeşim, bu 5 inci maddeye dair Anayasa Mahkemesinin 

iptalinden sonra yeni bir hüküm gelmedi, siz, bunu bugün yapacaksınız; ama, neye göre iş 

yapacağız? Madem ki, birinci gerekçeniz 5 inci maddenin yerinin doldurulmasıydı, 

doldurulmadığına göre aynı gerekçe devam ediyor, bunu, bir süre daha ertelemeniz lazım. İdare, 

bana, Bakanlıkta verilen bilgiye göre, bunlara, önce, ertelenecekmiş, yani, itirazınız haklı, doğru, 

biz, bunu değerlendireceğiz, bizim de kanaatimiz bu gibi laflar ediyor. 

Yanlış aklımda kalmadıysa, ihale tarihi 14 Şubat, ertelenen tarih. 1995'in 14 Şubatı. 1994'te 

bu iş olmuş, 1995'in 14 Şubatı. Katılacak olan, teklif verecek olan firmalar, erteleme beklerken, bir 

gece yansı, saat 22.33'te sanıyorum, gece saat 22.33'te, Karayolları Genel Müdürlüğünün 

fakslanndan, ihaleye katılacak olan firmaların fakslarına bir mesaj geçiliyor, ihalenin yapılmasına 30 

saat var. Gece saat 22.33'te, her taraf kapalıyken, mesai bitmişken; "uzatma talebiniz kabul 

edilmemiştir, teklifleri getirin" diyor. 30 saat var ihaleye. Firmalar sabahleyin gelip bakıyor ki, 

fakslarında bir mesaj var; uzatma talebiniz kabul edilmedi. Tabiî, uzatma bekleyen firmalar, böyle, 

ansızın, ihale saatine birkaç saat kala gelen bu faksla şok oluyorlar ve ihaleye katılmak için hazırlık 

yapamıyorlar. 

Şayanı dikkattir, bu ihaleye, bu altı firmadan sadece bir tanesi teklif verebiliyor. O da, yine, 

Bouyges-Vinsan firmasıdır. Yalnız, burada, dikkatinizi çekeceğim bir şey daha var. Bu firmanın 

verdiği teklifte, işletme süresi 34 yıldır, geçiş ücreti de -otomobil için söylüyorum- 12 dolardır. 

Sonradan, 19 yıl teklif ettim diyen firma, bu ihalede 34 yıl teklif etmiştir, yüzde 100 katlamalı teklif 

etmiştir. Bana soruyorsanız, iddiayla söylüyorum ki, tek başına ihaleye gireceğini bildiği için, bu 

teklifi yapmıştır. Diğer firmaların ekarte edileceğinden haberi vardı; çünkü, burada, öbür firmalar 

ekarte edilmiştir. Böyle bir faksla ekarte edilmiştir ve asma köprü ihalesinden, eğik askılı köprü ve 

tüp geçiş teklifi çıkmıştır. Bunların teklifi odur. Bunların ihtisasları içerisinde asma köprü yoktur; 

eğik askılı köprü var, tüp var. Demin lafa başlarken, keşke bu Boğazın ve bu işlerin projeleri 

olsaydı, size bunu gösterseydim dedim. 

Burada, yine hepinizin dikkatine çok önemli bir şeyi sunmak istiyorum. Ben mühendis 

değilim; ama, orada öğrendim bunu. Eğik askılı köprü, 1 850 metrelik geçişin, İzmit Körfezinin, 

Türkiye'nin -haşa lateşbih- cenneti sayılacak olan bu yerin, büyük bir kısmını doldurmaktadır. 

Dolduruyor, sadece, ortasında kısa bir mesafe bırakıyor gelip geçiş için, başka türlü yapılması 
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mümkün değildir. O köprüler, ayak üzerinde oturuyor. Ayak koymak için, kırkayak gibi 

dolduruluyor, adacıklar, adacıklar, başlangıçları dolduruyor... Projesini görseniz, dersiniz ki, böyle 

bir projeyi kabul edip buraya bu köprüyü yapmak, bu güzelim yer için, bu vatan köşesi için 

cinayettir. İçinizden hiçbirinin ona imza atacağına inanmıyorum, bedava yapsa da inanmıyorum. 

Yani, razı olmazsınız. Tüp geçit ise, Körfezin dibinde baraj yapıyor. Ben söylemiyorum, teknik 

adamlar söylüyorlar. Burada baraj meydana geliyor. 

Sonunda, komisyon, teklifleri açıyor; bütün ısrarlara rağmen, tabiî ki, Karayollarında çalışan 

kamu görevlileri de en az bizim kadar vatanseverdir, komisyona -dinlemediyseniz dinlemenizi talep 

ediyorum, o komisyonda bulunanları, emekli olmuş olsalar da, çağırıp dinlemenizi- bu teklifi 

imzalatamıyorlar. Komisyon "olmaz" diyor. Bir teklif ve üstelik de bizim aradığımız şartlara uygun 

değil, imzalamayız..." Eğer, onların bu vatansever, memleketsever tutumları olmasa, bugün, bu 

komisyon yoktu, bu iş bizim zamanımıza kalmış değildi, Vinsan-Bouyges firması, 34 yıllık işletme 

süresiyle 12 dolardan bu işi götürürdü. Onların hesabıyla, Vinsan'ın hesabıyla söylüyorum, bu 

devlete ve topluma 1 katrilyon kazık atmış durumdaydı. Onların hesabı öyle çünkü, ben çıkarmış 

değilim hesabı. Ben, bu tür hesaplara itibar etmem de, onlar ettiği için söylüyorum. 

Şimdi, bütün bunlar olduktan sonra, hükümet değişiyor. Karayolları Genel Müdürü 

değişiyor. Tabiî, iş geri durmaz, yeniden -kabul edilmediği için- ihaleye çıkılıyor. Yapılan bu 

ihaleye üç firma başvuruyor. Şimdi, geldik, ikinci bölüme. 

Bu üç firmadan bir tanesi, AJTC firması Japon-İngiliz-Türk ortaklığı, ikincisi IBCO denilen 

içinde Türk bulunan bir yabancı ortaklık, üçüncüsü Bouyges-Vinsan ortaklığı. Bu Bouyges-Vinsan 

ortaklığının üçüncü ortak olarak ihaleye alınışı, sanıyorum -ben o dönemde bulunmadım, Sayın 

Cevat Ayhan o zaman Bayındırlık ve İskân Bakanı- hiç değilse, üç firma tamamlanmış olsun 

düşüncesiyle alınıyor. Tahminimi söylüyorum. Neden; çünkü, bu firma, müşavir firmadan 500 

üzerinden, yine 225 puan alıyor, vasatın altında. Bouygues-Vinsan firması, vasatın altında. 500'den 

251 almış olması lazım ki, vasatın üzerinde sayılmış olsun; ama, üçüncü kişiyi tamamlamış oluyor. 

İdare, kendisi, sanıyorum 61 puan veriyor. İdare, kendi puanına dayanarak, bu firmayı üçüncü 

firma olarak alıyor. 

Şimdi, izin verirseniz bantı size dinletmek istiyorum. Ses biraz yankılanıyor; ama, 

anlayamadığınız yerleri size naklederim. Bant, Ali Haydar Veziroğlu'nun basın toplantısıdır. Kendi 

orijinal sesidir, her şeyinden emin olmanızı rica ediyorum. Sanıyorum pili zayıfladı... 

BAŞKAN - Sesi hiç anlaşılmıyor... O zaman kayda geçelim, sonra okumak şeklinde 

değerlendirelim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, bantı size bırakabilirim. 
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Bantta diyor ki "sayın basın mensupları -ben bu 500 trilyon diye, bu şekilde şeyler, bir basın 

toplantısı yaptım, ona cevap veriyor, dışarıdaki bant da onunla ilgili; çünkü, orada söyledim- o 

konuya girmeyecektim; ama, şimdi burada giriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi döneminin TKİ ve 

Karayolları Genel Müdürlüğünü yapan, sonra da, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetim 

Kurulu üyeliğini yapan Karayolları Genel Müdürünü, bana, Cumhuriyet Halk Partisi, o zamanki 

genel başkan yardımcılarından birisi -ismini vermiyorum- elçi olarak gönderdi. Geldi, dedi ki 'beni 

falanca gönderdi, selamı var; eğer, -Ali Haydar Veziroğlu, biliyorsunuz, Türkiye'de, saygıyla 

karşıladığımız bir mezhebin en üst düzeydeki yöneticilerindendir ve bir partisi vardır, Barış Partisi, 

onun genel başkanıydı; Ali Haydar Veziroğlu, daha önce milletvekilliği yapmıştır Cumhuriyet Halk 

Partisinde- seçime girmez, seçime girmekten vazgeçer, bizi desteklerseniz, bu köprü geçişini size 

vereceğiz' bana böyle söyledi" diyor kendi ağzından, kendi sesinden. 

AHMET AYDIN (Samsun) - Basın toplantısıyla... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Evet, evet... Basın toplantısında. Bantı size bırakırım. Bantı, 

istediğiniz teknik kişiyle yahut kendisini çağırır sorarsınız, sen basın toplantısında böyle bir dedin 

mi diye. "Bunu bana söyledi. Bu kişi buradadır, kafasıyla, gönlüyle buradadır, şu anda da benim 

memurumdur" diyor. Orada çalışıyor o Karayolları Genel Müdürü. Onun şirketinde çalışıyor. "Ben, 

bu söze itibar etmedim, seçime katılmama teklifini reddettim" diyor, bantta söylediği bu. Doğru 

söylemiyor. Yüksek Seçim Kurulu kayıtlarına açın bakın, 1995 seçimleri öncesinde, Ali Haydar 

Veziroğlu, bu görüşmeden sonra olduğu anlaşılıyor, seçimden partisini çekmiştir. Kayıtlarını 

getirtirseniz, çektiğini görürsünüz, doğru söylemiyor. 

Burada, bir şey daha söylüyor, benim beyanıma karşılık: "Ben, beni ziyarete gelen genel 

müdürlere, tabiî ki nezaketen sorarım, başkalarına da soruyorum geldikleri zaman, arabanız var mı 

dönüş için, bu araba bunun için verilmiştir" diyor. Bahsettiği kişi, buraya gelip, bütün bu olayların 

Meclise aksetmesini sağlayan ve Ali Haydar Veziroğlu'nun memuru olduğundan zerrece şüphe 

etmediğim bugünkü Karayolları Genel Müdürüdür; çünkü, ben, kendisini görevden aldıktan sonra, 

lojmandan çıkmadı. Lojmanda, bana ihbarda bulundular, ben tespit ettirdim ki, üç ay tespit 

yaptırabildim, ondan ötesini bilemiyorum. Üç ay süreyle, Ali Haydar Veziroğlu'na ait arabalar, 

sabahleyin geldi, saat 8'de bu beyefendiyi lojmandan aldılar, akşam saat 7'de evine bıraktılar. Ben 

arattırdım telefonla falancayla görüşmek istiyorum diye, bağladılar. Bir insan, 90 gün -benim 

tespitime göre- aynı firmaya, sabah gidip akşam niye gelir?! Bordrosunda yok; olmaz tabiî 

bordrosunda. Yani, niye gelir? Sorunun cevabı... Bu sorunun cevabı burada verilmelidir. Madem ki 

soruşturuyorsunuz, çok da güzel bir şey. Bu sorunun cevabı burada verilmelidir. Ali Haydar "beni 

ziyarete gelmişti, arabayı onun için tahsis ettim" diyor. 90 gün mü ziyarete geldi?! Kendisi de 
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"benden hukukî yardım istemişti, onun için gittim ona" diyor. Kim; fakslarından, talebiniz kabul 

edilmedi denen genel müdür. Kim; "bana, seçime girmeme karşılığında bu köprüyü vermeyi, bu 

şekilde teklif ettiler, ben kabul etmedim, ben seçime girdim" diyor; doğru söylemiyor. Bunları, bir 

şey için daha söyledim. 

Demin, Bouyges firması, Müslüman bir firmadır dedim. Yani, Fransız... 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, bir saniye izin isteyebilir miyim. 

Bugün, tarihî bir gün yaşıyoruz bir yamyla da; ilk oylama yapılacak cumhurbaşkanlığı 

seçimiyle ilgili. Sanıyorum, 10 dakika var toplantıya. İsterseniz, usulü görüşelim. Ne yapalım? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İzin verir misiniz Başkanım. Şu kısmı tamamlayayım, 

noktalayayım, ondan sonra, isterseniz... 

BAŞKAN - Henüz bir şey yapmayacağım. Sadece, görüşelim diye müdahale ettim size. 

Tarihî bir gün tabiî. O havayı da yaşamak isteriz, şahsen ben de isterim, hepimiz isteriz. 

Onun için, şöyle bir şey uygun olur mu? 5 kala falan ara versek, orayı takip edelim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İzin verirseniz, bu bölümü bitireyim. 5 kala bitireyim, devamını 

ne zaman isterseniz... 

BAŞKAN - Tabiî, tabiî... Size döneceğim şimdi. 

Oradaki oylama safahatından sonra, sonuç da merak edilir, fazla da süreceğini 

zannetmiyorum, tek oylama olduğu için, bir veya birbuçuk saatte biter. Sonuçlar açıklandıktan 

sonra, tekrar burada buluşmak şeklinde bir ara vermemiz uygun olur mu? Sizce bir mahsuru var 

mı? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hiçbir mahsuru yok. Ne zaman derseniz, ben hazırım. 

BAŞKAN-Tamam. 

O zaman, buyurun efendim. Bu bölümü tamamlayın, toplantıya ara verelim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bu bölümü tamamlayayım... 

Müslüman bir firmadır diye parantez açtım, yeri gelince söyleyeceğim dedim. Madem ki, 

burada soruşturuluyor. Değerli arkadaşımız Hasan Aksay Beyin -kendisini eskiden tanırım, bir 

samimiyetimiz yoktur- oğlu, Sayın Cevat Ayhan'ın Bayındırlık ve İskân Bakanlığı zamanında, 

oradaki personelden aldığım bilgidir bu, günlerce, aylarca, Sayın Cevat Ayhan'ın yanında 

oturmuştur, gitmiştir, gelmiştir bu ihale ve bu firma için; fakat, Sayın Cevat Ayhan'ın, bu baskıya 

itibar etmediği kanaatindeyim, etseydi, başka türlü yapabilirdi, kendisine de bunu ifade ettim; bu tür 

şeylere itibar etmediğinizi gördüm, benim hakkımda ileri geri, bu olay gündeme gensoru olarak 

geldiğinde konuşmuştur; ama, ben, Cevat Ayhan'ın dürüstlüğünden şüphe etmedim, hiçbir zaman 
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etmedim. Yani, o konuşmalarım siyasî bir maksat olarak görürüm, şüphe etmedim, Allah şahittir, 

yine de etmiyorum; ama, fırmamn çalışma metodunu anlatmak için söylüyorum. 

Şimdi, isterseniz, sıkı durun... Bana, Şadan Tuzcu Bey geldi "sen bir ihalenin sonunda, 

İzmit Körfez geçişiyle ilgili bir inceleme yapıyormuşsun, Ali Haydar Veziroğlu, bize haber 

gönderdi 'Bakan bizimle görüşmüyor, bizim tekliflerimizi de fazla ciddiye almıyor, bunu 

sağlarsanız, partiye yardım ederiz...'" Ne dedin dedim; "biz, devlet işiyle parti işini birbirine 

karıştırmayız, işinize bakın dedim" dedi. Şadan Tuzcu'ya denmiş... 

Bakın, şimdi, üç oldu; Cumhuriyet Halk Partisi, Refah Partisi dönemi, bizim dönem... Üç 

oldu. 

Bundan sonraki kısmını, eğer izniniz olursa, daha sonra anlatayım. 

Teybin piline bakalım, belki daha güçlü bir pil bulabilirsek, bu ses daha net çıkabilir. 

Olmazsa, bu bantı, size, dinlemeniz için -iade edilmek üzere, bana lazım olabilir- tekrar veya 

kopyası alınabiliyorsa, alabilirsiniz, hiçbir şey yok, basın toplantısındaki bu bantı, zaten küçük bir 

bant, size takdim edebilirim. 

BAŞKAN - Bugün, Meclisteki seçime katılıp, sonuçlar açıklandıktan sonra, toplanmak 

üzere toplantıya ara veriyoruz diyebiliriz herhalde?.. 

Oylamanın sonuçları ilan edildikten sonra toplanmak üzere, toplantıya ara veriyoruz. 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, toplantımızın ikinci bölümünü açıyorum. 

Birinci bölümde Sayın Bakanımız sunuşa başlamıştı, kendi değerlendirmelerini 

sunuyorlardı, kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. 

Sayın Bakamm, buyurun. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; önceki oturumda 

anlattıklarımın hepsi belgelidir. Sonra, bu ihalenin ikinci defa tekrarı geliyor, Tabiî, bu tekrarda, 

bakan ve genel müdür değişikliği var, Yeniden, Yap-İşlet-Devret Kanununa göre teklif almak 

üzere ilana çıkılıyor. Buraya 3 firma başvuruyor. Daha önce 10, bu defa 3 firmanın başvurusunun 

sebebi; bu başvuruda, firmaların, bu bir yabancı sermaye yatırımı olarak gelişecektir. 1 milyar 500 

milyon dolar ile 1 milyar 800 milyon dolar arasındaki bir yatırımdır, yabancı sermaye olarak 

planlanmıştır, zaten başka türlü yapılması mümkün değildir vüsati itibariyle, büyüklüğü itibariyle. 

İştirakçilerden, bu işin finansmanının nasıl bulunacağının, teklifle ve dokümanlarıyla birlikte ihale 

dosyasına verilmesi şartı konulmuştur. Yani, ihaleye girip "ben şu teklifi veriyorum, ver bana bunu" 

hayır; "siz bu yatırımı kaça mal edeceksiniz, kaça çıkaracaksınız..." Farz ediniz, 1 milyar 450 

milyon dolara çıkaracaksınız, bu paranın, Yap-İşlet-Devret Kanununa göre, bir özsermayeniz var, 

özsermayeniz dışındaki bölümünü nasıl temin edeceğinizi teklifle birlikte vereceksiniz dosya 
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halinde. Yani, bir finansman dosyası vereceksiniz; onun için buna rastgele firmaların girmesi veya 

teklif vermesi ve olayı dejenere etmesi önlenmiştir, böyle bir metot getirilmiştir. 

Şimdi, üç ayrı bölüm halinde ihaleye çıkılmıştır. Bu üç ayrı bölümün birinci parçası, 

Dilovası'ndan Orhangazi'ye kadar, köprü ve tünel dahil; ikincisi, Dilovası'ndan Yalova'ya kadar; 

üçüncüsü de, Yalova'dan Orhangazi'ye kadar. Üçü için ayrı ayrı veya tümü için teklif 

verilebilecektir. 

Ayrıca, burada, teknik şartnameden bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Biliyorsunuz, 

İzmit Körfezi aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Deniz Kuvvetleri bölümünün üssü, Gölcük 

üssü. Burada, donanma üssü mevcuttur. Bu köprü yapılırken veya tüp -tüp de kabul edildiğine 

göre- yapılırken donanma üssünün ihtiyaçları da dikkate alınmak üzere gerekli yazışma yapılmıştır. 

Bu yazışmalara göre, donanma, İzmit Körfezinde 800 metre boyunda ve en az 65 metre 

derinliğinde bir koridorun kendisine ihtiyaç için temin edilmesi şartıyla, denizaltılar için böyle bir 

tüp geçişe razı olacaklarını bildirmiştir, bu da teknik şartnameye konulmuştur. Köprü açıklığı da 

konulmuştur. Arkadaşların daha net anlayabilmeleri için söylüyorum. İlk başta bu geçiş asma köprü 

olarak düşünülmüştür. Bugün, Boğaz'da bulunan iki köprü gibi asma köprü olarak düşünülmüştür. 

Yani, İzmit Körfez Geçişi, İstanbul-İzmir otoyolunun bu bölümündeki köprü asma köprü dolarak 

düşünülmüştür. Eğik askılı köprülü ve tüp geçit VİNSAN-BOUYGES ortaklığının ihtisası 

içerisinde olduğu için, bir önceki ihalede konulmuştur, ikinci ihalede de aynı şey devam ettirilmiştir, 

onlar devredışı bırakılmış olmamak için. 

Şimdi, Yap-İşlet-Devret Yasasını incelerseniz -burada bende var, sizde de vardır- bu 

kanuna göre yapılacak seçimlerde, tekliflerdeki hangi unsurların öne çıkacağı, yani, tekliflerin neye 

göre değerlendirileceği saptanmıştır, kanun belirtmiştir; bunlardan bir tanesi süredir, öteki ücrettir. 

Tabiî, sizin ileri sürdüğünüz ihalede koyduğunuz genel ve teknik şartnamedeki şartlara uymuş 

olmak kaydıyla. Yani, herkes o şartlara uyacak; ama, süresi kısa, ücreti düşük olan ihaleyi 

kazanmış olacak. Bu ihaleye çıkılıyor, finansman teklifleriyle birlikte teklifler alınıyor, projeler -

herkes kendi projesini kendisi getirecektir- alınıyor ve değerlendirme başlıyor. Bu değerlendirmede 

ben gördüm ki -teknik arkadaşlar da getirdiler, önüme koydular, Bayındırlık Bakanı olduktan 

sonra- VİNSAN-BOUYGES ortaklığı diğer firmalardan farklı olarak 15 alternatifli teklif vermiştir, 

buna dikkatinizi çekiyorum. Bu 15 alternatifli teklifin tümünde de Yap-İşlet-Devret Yasasına aykırı 

olarak, finansmanın bir kısmının Hazinece karşılanması istenmiştir. Halbuki, burada, Hazine, 

kendisinden bir tek kuruş dahi vermeyecek, siz finansmanı bulup getireceksiniz. Kendilerine 

sorulan soru da "Hazine bu katkıyı yapmazsa" ne olacak; "o zaman bu finansman dosyamız geçerli 

değil" demişler, beyanları var. Yani, bir defa, finansmandan teklifleri şartnamaye uygun değil, 
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kanuna da uygun değil. Kanun, Hazinemn yap-işlet-devret modeliyle ihale kazanan firmaya 

vereceği garantileri dahi sınırlamış, ancak şu şu şunlar için garanti verebilir, şunlar için garanti 

veremez diyor, bırakımz katkıda bulunmayı. Zaten, Hazine kendisi katkıda bulunacak durumda 

olsa, o zaman krediyle yapardı. Yani, daha başka metotlarda gördüğümüz gibi, kendiliğinden 

katkısı olabilecek olsa krediyle yapardı. Yap-işle-devrette Hazine şartım ileri sürmek mümkün 

değildir. Bir defa, burada şartnamaye uygunsuzluk var. İkincisi, teknik şartnameye uygunsuzluk 

var. Verdikleri birinci projede, yani, ihaleye girerken verdikleri projede, Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığının istediği 35 metre derinliği 400 metrelik mesafede sağladıkları anlaşılıyor tüp geçit 

bakımından. Yani, tüp geçit, oramn altım dolduruyor, deniz içinde baraj meydana getiriyor, 

ekolojisi bozuyor, onlara girmiyorum; o, işin teknik kısmı. Tepeleri indirip tüp geçidi koyabilmek 

için denizi dolduruyorlar falan, onlara da girmiyorum. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının koyduğu 

35 metre derinlik olacak, 800 metre yerine 400 metre koyuyorlar. Bir defa, o şartı da yerine 

getirmemiş oluyorlar. Keza, 65 metre yüksekliği de, diğerlerinin sağladığı gibi sağlayamıyor. 

Müşavir firmayla birlikte bütün teklifler değerlendiriliyor, müphem konular görülürse, 

müphem bir şey varsa, firmaların yetkilileri çağırılıyor, şuraya yazdığınız beyanla neyi kastetdiniz, 

nedir bu diye soruluyor. Bu sorulardan bir tanesinde, bu firma bir hilei şeriyede bulunuyor "ücret 

teklifımizdeki şu fiyat yüzde 25 daha noksandır" diyor, tabir bu. "Ücret için teklif ettiğimiz fiyat 

yüzde 25 daha noksandır." Yani, kelime oyunuyla Yap-İşlet-Devret Kanununun aradığı fiyattaki 

rakamı, en iyi teklifi vermiş olan AJTC firmasının altına çekmeye çalışıyor bir beyanla. Bu da 

yetmiyor, projesi bu işe yeterli olmadığı için, daha doğrusu teknik şartnameye uymadığı için, bu 

defa, ihaleden sonra, noter kanalıyla yeni bir teklif ve proje gönderiyor, diyor ki, "projemi tashih 

ettim, 800 metre genişliği sağladım." Bu projeleri incelerseniz, burada, ortağı BOUYGES'in 

damgası ve parafi yoktur. Yani, BOUYGES'in katıldığı proje değildir. Kendisi, burada, projeyi 

düzeltip veriyor. BOUYGES'in bu ikinci teklife katılması da söz konusu değil, adamların mektubu 

da vardır, adamlar diyor ki "biz, sonraki verdiği teklife katılmıyoruz." Bunun önemi şu: 

BOUYGES-VİNSAN ortaklığının yüzde 60'ı BOUYGES'e ait. O zaman, bu verilen finansman 

dosyası tümden geçersiz oluyor, yüzde 60 "hayır, ben katılmıyorum bu işe" dediği zaman, sizin, 

yüzde 401a, gelip, burada proje değiştirmeniz falan da mümkün değil. 

Değerli Başkanım, değerli üyeler; bütün bu anlattıklarım da benden önce oluyor. Benim 

mensubu bulunduğum kabine 30 Haziran 1997 tarihinde ilan edildi. Ben, size, benden önce olanları 

anlatıyorum. 

Göreve başladık, güvenoyu aldık; normal, mutat işlerimize koyulduk. Aradan birkaç ay 

geçti, bekleyen işler arasında bu dosyanın da bulunduğu bana bildirildi. Ben aldım dosyayı, 
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Karayollan Genel Müdürünü çağırdım, gel bakayım buraya, geldi. "Nedir bu dosya" dedim, 

efendim, böyle böyle bütün safahatını bana anlattı; peki. Onay var, onayı gösterdi, birinci seçilen 

firma AJTC'dir, ikinci seçilen firma IBCO'dur, üçüncü seçilen firma VİNSAN'dır; ama, VİNSAN, 

BOUYGES-VİNSAN'dır. BOUYGES-VİNSAN, ihale açıldıktan, bittikten sonra, tekrar ikinci bir 

teklif gönderdi noterden, buna o zamanki bakan baktı, ama ciddiîye almadı. Kendisi de dosyayı 

inceledi -kendisi de mühendistir zaten- baktı, müşavir firmanın ve Karayollarının teknik heyetinin, 

yani, ihale komisyonunun, değerlendirme komisyonunun yaptığı değerlendirmeyi doğru buldu ve 

onayladı, bitti. Yap-İşlet-Devret Kanunu der ki "bakan onayıyla ihale kesindir." Ben, buna rağmen, 

Cevat Ayhan Beyi Parlamentoda buldum, dedim ki, ben size güvenirim -Hasan Aksay'ın oğlu 

meselelerini anlattılar bana, günlerce burada beklediler, bilmem ne yaptılar. Cevat Bey, Allah için, 

itibar etmedi, şu oldu, bu oldu falan- bir kuşku kalmasın diye, kendisine "siz bu dosyayı bizzat 

incelemişsiniz, doğru mu" dedim "doğru, inceledim" dedi. "Bu sıralamayı doğru bulmuşsunuz 

bizzat inceledikten sonra, sıralama doğru mu" dedim "sıralama doğrudur Yaşar Bey; sıralamayı 

bozmak için hiçbir neden yoktur, doğrudur, onun için imzaladım" dedi. Onaylanmış, bitmiş. Buna 

rağmen, Karayollarına dedim ki, bunları tekrar bir daha bir gözden geçirin, bir. yanlışlık olmasın, bir 

yerde bir şey olmasın. Baktılar, müşavir firmaya, siz emin inisiniz, eminiz; siz, siz de eminsiniz; 

tamam, mesele yok. O zaman "kazanan firmayı çağırın, kazanan firmayla sözleşme görüşmelerine 

başlayın" dedim. Bunu niye dedim; şimdi, değerli arkadaşlar 2886 sayılı İhale Kanunu var, demin 

arz etmeye çalıştığım gibi, yap-işlet-devret modelini düzenleyen kanun var. Bu ihalenin hiçbir 

onayında, ihalede teklifler alındıktan sonra, ihaleye katılanlar çağırılarak, ister tek tek görüşmek 

suretiyle ister topluca çağırılarak yeniden tekliflerinde tenzilat yapmaları istenecektir diye bir 

hüküm yok, böyle bir metot da yok. Hepinizin malumudur ki, devlet bir şeyi satıyorsa, bunu, 

ihaleye hüküm koymak suretiyle açık artırmaya tabi tutabilir; devlet bir şeyi alıyorsa, bunu ihaleye 

hüküm koymak suretiyle tenzilata tabi tutabilir. Burada böyle bir şey yok. Yani, normal zarflı ihale, 

kapalı zarflı ihale. Kapalı zarflı usulde böyle yapılır, ihalenin başka bir metodu yoktur. Kapalı 

zarfınızı verirsiniz, zarflar açılıp sonuçlar belli olduktan sonra, hiç kimse son şeyi değiştiremez, 

böyle bir kayıt konulmadığı sürece, böyle bir kayıt da konulmuş değil. Konulmadığına göre, nisan 

ayında, bu firmanın, hem de ortağının da onayı ve iştiraki olmadan, efendim "ben projeleri 

değiştirdim, yüzde 25 de tenzilat yaptım geçiş ücretinde; benim teklifi dikkate alın, ben daha kısa 

sürede daha ucuz teklifi vermiş oldum, öbür teklifleri sizin bir tarafa bırakıp benimle bu sözleşmeyi 

yapmış olmanız" diyebilmesi için böyle bir kural lazım, böyle bir kural yok. Üstelik, bu kuralın işler 

olabilmesi için, en azından, bunun 3'ünün birden çağırılarak... Diyelim ki, bir an siz bütün yasaları, 

her şeyi bir tarafa bıraktınız, kendi yasanızı koydunuz, o zaman, 3'ünü bebarebr çağrıcaksınız, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 511) 
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diyeceksiniz ki "kardeşim, bu yüzde 25 tenzilat yaptı sen bir şey yapıyor musun, razı mısın" diye 

soracaksınız. Yabancıların, yabancı sermaye olarak gelen bir yatırımda, teklifler alınıp bütün 

• kurallar ortaya konulduktan sonra yeniden kural değiştirmenize insanlar güler, bu gayriciddîliktir. 

Türk Devletinin bu tür gayriciddîliklere saplanması ben şahsen doğru bulmam, burada da 

bulmadım. Onun için, bunları, müteahhitlerin ihale sonrası kavgası olarak nitelendirdim. Esasen, 

tercihler yapılmış, bu tercihleri bozacak yeni bir onayın, benim tarafımdan "ben bu onayı kabul 

etmiyorum, bozdum, yeniden değerlendirmeye tabi tutuyorum" denilmesi için de, şahsen, ortada 

hiçbir sebep görmedim. Yapılan işler doğruydu; benim verdiğim talimat, bu doğru tercih olduğuna 

göre, çağırın birinciyle görüşmeye başlayın. Birinci teklif ettiği şartalara uymaz, ona göre bir 

sözleşme yapmayı kabul etmezse -ki sözleşme Danıştaya gidecektir- o zaman, ikinciyi çağırıp ona 

teklif edilecek. Böyle bir şey olmadı, birinci görüşmeler yapıldı. 

Bu arada, bu firma bütün bunlardan tatmin olmadı, idare mahkemesine gitti. İdare 

mahkemesi "bu bir seçimdir, ihale seçimidir, bunu normal bir idarî işlem ve eylem gibi görmemek 

lazım" dedi, incelemeyi reddetti. Danıştaya gittiler. Danıştay "hayır, bu bir ihale tercihi de olsa, 

incelemek senin görevin dahilindedir, görevim değil diye reddetmen yanlış olur, incele" dedi. 

İnceledi, gitti, bölge idare mahkemesi baktı, inceledi, yürütmeyi durdurma istediler, bilmem ne 

istediler, uğraştılar, uğraştılar, gensoru görüşmelerinde vardır, hemen hemen bu soruşturma 

dilekçesiyle paralel, hemen hemen kelimeleri bile birbirinin aynı dilekçe bu mahkemelere verildi, 

mahkemeler incelediler, idarenin yaptığı işte hukuka aykırı bir durum görmediler. Bununla da 

yetinmediler, bu karan temyiz ettiler, Danıştaya gittiler, Danıştay inceledi, temyiz talebini reddetti. 

Eğer, bu kararlar size ulaşmadıysa, ben bu kararlan ilgili mahkemeden temin edeyim, size 

göndereyim, takdim edeyim. 

BAŞKAN - Ulaştı, hepsi var, en sonuncusu da dahil olmak üzere hepsi var. 

YAŞAr TOPÇU (Devamla) - Yani, bu ihale dosyası yargı denetiminden de geçti. 

Şimdi, buradaki sorumluluktan kaçmak için söylemiyorum. Benim kişiliğimi hepiniz 

bilmeyebilirsiniz; ama, burada çok yakından tanıyan bir değerli arkadaşımız var, yıllarca beraber 

aynı partide bulunduk, ben sorumluluktan falan hiç kaçmam, hiç âdetim değil. Benim dönemimde, 

benim değil, bürokratlarımın da yaptığı bir sorumluluk varsa bana aittir, ben onları da üstlenmeye 

hazırım. Ama, sizi temin ederim ki, hiçbir yerinde ve noktasında, yani "birinciyle sözleşme yapın" 

talimatı dışında, ne benim bu ihalede bir kararım var ne bir onayım var ne bir imzam var ne bir 

dahlim var. Ben, yapılmış işin üzerine geldim; sordum, yapılan iş doğru, doğru işi savundum. 

Benim yaptığım şey, Cevat Ayhan Beyin yaptığı işi savunmaktan ibaret. Niye; yaptığı iş doğruydu 

da ondan savundum. Devlette devamlılık var. Ben şunu kabul etmiyorum, hükümet değişti, benden 



- 6 4 3 -

önceki bakan başka partidendi, ben gideyim de onun yaptığı, o yapmış, o şey etsin falan... Hayır, 

bu, benim devlet anlayışıma uygun düşmez, benim mizacıma uygun düşmez. Yapılan iş doğruysa, 

sonuna kadar onu savunacağım. Yapılan işte bir yanlışlık varsa, onu düzeltmek de benim 

vazifemdir; ama, bu yanlışı düzeltirken de, öyle, bir yumurta bıkaran tavuk gibi git gıdak diye 

ortalığı birbirine katmam, böyle bir âdetim de yok. Yapılan işler doğruydu, doğru olan işi, 

sürüncemede kalmasın, ki bu çok önemli bir yatırım... 

Esasen, bizim programımızda İstanbul -İzmir otoyolu çok önem kazanıyordu. Günlük trafik 

bu yolda 18 bindir -burada Karayollarından arkadaşlarım var, daha iyi bilirler rakamı- bu rakam 

çok büyüktür. Her gün bu yollarda yüzlerce vatandaşımız hayatım kaybediyor. İzmir, mevcut 

şimdiki yolun trafiği budur. Gelişmiş ülkelerde, başta Fransa olmak üzere, 8-10 binlerde -yine 

burada arkadaşlarımız daha iyi bilir, bendeki bilgiler yanlış mı bilmiyorum, yanlış olduğunu 

sanmıyorum- trafiği olan yollar otoyola çevriliyor. Biz, 17-18 bin trafiği 1x1 yolda, bir geliş bir 

gidişli yolda taşımaya çalışıyoruz. O bakımdan, bu yolun en darboğazı da burasıdır, en zor yeri de 

burasıdır. 

Biz, sürüncemede kalmasın diye işlerliğe koyduk. Karayolları ile bu konsorsiyum anlaştılar, 

bu anlaşma Başbakanlık Bakanlar Kurulu toplantı odasında tarafların da katılımıyla imzaya 

bağlandı. Demin ki sözümü düzeltiyorum özür dileyerek, bu anlaşmada, tanık olarak, sayın 

başbakanın ve benim imzam vardır. Yani, her iki kurumun anlaştığı imzanın onur tanığı olarak o 

zamanki başbakan ve benim imzam var, bizim imzalarımızın bu anlaşma metnindeki niteliği budur. 

Sonra Danıştaya gitti. Daha o zaman Anayasa değişikliği olmamıştı. Danıştay, bunu kendi ölçüleri 

içerisinde bir formasyona soktu ve ondan sonraki olaylar bu şekilde gelişince mesele sürüncemede 

kaldı. 

Benim bunları size böyle teferruatlı bir şekilde anlatmaktaki maksadım şu: Ben, Değerli 

Komisoynunuzdan, arkadaşlanmdan bir istirhamda bulunuyorum, bir talepte bulunuyorum bu 

soruşturmanın muhatabı kişi olarak. Diyorum ki, benim başında bulunduğum dönemle ilgili yapılan 

bu soruşturmada heyetiniz bir karar vercektir, ne karar veriyorsanız başımın üzerinde yere var, 

sizin hepinizin vicdammzla karar vereceğimden zerre şüphem yoktur, başta da ifade ettim; ama, 

ben, bu ihalenin birinci aşamasında, bugün de genel müdür olan zatın başında bulunduğu bu 

dönemde yolsuz birtakım işlerin yapıldığını bu vesileyle gördükten sonra şimdi diyorum ki, Yüce 

Meclise, soruşturmanın, o dönemi ve o dönemdeki kişileri içine alacak şekilde ya genişletilmesi 

veya o dönem için soruşturma açılmasını talep ediyorum. Bunu, raporunuza koymanızı talep 

ediyorum. Benim hakkımda ne karar verirseniz, tabiî ki ona hiçbirimizin bir şeyi olmaz; ama, bu 

faksın hesabı mutlaka verilmelidir. Beş kişiden fazla kişinin neden çağırıldığı anlatılmalıdır. Teknik 
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şartnamelerin neden değiştirildiği anlatılmalıdır. Bu zatın sözleri tahkik edilerek, bu Celalettin 

Dursun nasıl olup da buraya çağırılmalı "gel kardeşim buraya, seni kim gönderdi bu zata, seçime 

girme, biz sana bu ihaleyi verelim dedi, Cumhuriyet Halk Partisinin hangi genel başkan yardımcısı? 

Sen gelip böyle demişsin." Hesap sorulacaksa bunlar sorulmalı. Hiç imzası ve dahli olmayan insan 

için Yüce Meclis bu komisyonu kurduğuna göre, bunları yapanlar için herhalde bir komisyon 

kuracaktır ve onlar da gelip burada hesabı verecektir. 

Ben baştan söylediğim gibi, her türlü hesabı vermeye, yaptığım her işin hesabını vermeye 

hazırım, hatta yapmadığımı da sorun bana, hesabı vermeye razıyım; ama, buraya gelip de, esas bu 

işleri yürütenlerin masum tavırlar içerisinde "bu ihalede yanlış yapılmış" öyle demeleri, bilmem ne... 

Muhalefet-iktidar kavgası içerisinde, bazı partili arkadaşlarımıza, geçmiş hükümetler de, geçmiş 

dönemde, Mecliste bunlara iştirak etti falan, onu da ben öyle niteledim. Yoksa, Sayın Cevat 

Ayhan'ın altında imzası bulunan bu onaya "ben yaptım onayladım; ama, Yaşar Bey de bunlarla 

konuşsaydı" demesini, sadece muhalefet tepkisine bağlıyorum, yani, ciddî olarak öyle düşündüğü 

veya da hakikaten öyle olması gerekmediğini bilen birisi olarak onu şey bir söz olarak almıyorum. 

Bunlarda alınganlık falan da göstermiş değilim. Sözümün başında dedim ki, ben, hâlâ, kendisini 

ciddî, dürüst, güvenilir bir kişi bilirim. Yani, o sözlerini kale almıyorum. O günkü Sarıyer 

Belediyesiyle olan kavgamızdan meydana gelen bir muğberiyetin bana dönmüş tepkileri olarak 

görüyorum. Onun için, ben hiçbir işte, devlet işinde -ustamız bize öyle öğretti, duygusal olma dedi-

duygusal değilim. VÎNSAN'a karşı da duygusal değilim. Bana bu kadar şeyler yapmış olmasına 

rağmen, ona karşı da duygusal değilim. Yapmıştır, doğrudur. Bizim bazı devlet kuruluşlarımız, 

belediyeler gibi, onların, bu bilboardlan, bu şekilde, devletin bir bakanlığı ve Karayolları Genel 

Müdürü aleyhine kullanılmasına müsaade etmedim, yanlıştı o, o yanlışı bir gün fark ederler; ama, 

ben kimseye duygusal olarak tepki içinde değilim. Ne bugünkü -demin ismini zikrettiğim- genel 

müdüre ne VÎNSAN'a ne ortağına ne ona ne buna, ben devlet işinde objektifliği esas almış, 

duygularını her zaman bir tarafa bırakmış, objektif davranış neyi gerektiriyorsa onu yapmaya 

çalışan bir insanım; ama, burada eğer bir şey aranıyorsa, soruşturması yapılacak bir iş aranıyorsa, 

bu, daha önce, bürokratların direnmesiyle kalan ihaledir, esas bakılması gereken, yapılması gereken 

iş odur, oraya bakılması lazım. Ha, bu döneme bakılmıştır, iyi olmuştur; hiç değilse, bu 

kampanyaya karşı, eğer, Değerli Heyetiniz, Komisyonunuz, bizim bu konuda soruşturma 

sonrasında herhangi bir suça iştirak etmediğimiz kanaatine varırsa, bu, ona karşı bizim kendimizi 

savunacağımız bir şeydir. Yok, aksine bir kanaate varır, o aksine vardığınız kanaate de Parlamento 

iştirak eder, gidip, merciinde, Anayasa Mahkemesinde, Yüce Dîvan olarak hesap vermemiz 

gerekiyorsa memnuniyetle gider o hesabı veririz; ama, netice itibariyle, bu soruşturma bizim temize 
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çıkmamıza vesile olur, ondan benim hiçbir endişem yok; ama, bu geçmiş dönem böyle kalırsa, o 

zaman, bana haksızlık etmiş olursunuz. Hiçbir dahli olmayan adam hakkında soruşturma; bütün bu 

işleri yapan insanlar da elini kolunu sallayarak dolaşır veya belli mevki, makamları hâlâ işgal eder 

veya ortalıkta dolaşırsa, o zaman bana haksızlık etmiş olursunuz; Komisyonunuzun böyle bir 

haksızlığa meydan vermemesini, ben arkadaşınız olarak sizden istirham ediyorum. Bir arkadaşınızı, 

parlamenter arkadaşınızın, bu sözüne itbar etmenizi istirham ediyorum. 

Benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Unuttuğum veya aklıma gelemeyen şeyler olabilir. 

Sorularınız varsa, bu sorulan memnuniyetle cevaplarım. Bunun dışında, benim söyleyeceklerim. 

özet olarak bu, tam teferruatı değildir; çünkü, anlaşılıyor ki, bütün vesikalar, bilgiler buraya 

gelmiştir, onları yardımcı arkadaşlarımız vasıtasıyla da inceliyorsunuz, bir sonuca varacaksınız. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum. 

Gerçekten, çok detaylı, ayrıntılı ve samimî bilgiler aldık sizden. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Olanı bu. 

BAŞKAN - Genelde, bu tür komisyonlarda teamül, öncelikle id.4ia ve savunma olarak tabir 

edilen taraflar dinlenir, sonra geliştirilir şeklinde bir uygulama olduğunu biliyoruz, izliyoruz. Biz, 

komisyon olarak farklı bir yöntem izledik. Öncelikle temelinden başlayıp, savunmayı veya iddia 

diye isimlendirebileceğimiz kimlikleri sonuna alalım ki, biz de donanalım, biz de bilelim. Bu 

anlatttığınız çok geniş, aydınlatıcı açıklamaların çoğuna vakıfız; hatta, ötesine diyebileceğim, belge 

ve bilgilerimiz de var. Bu, sanıyorum, tercih ettiğimiz yöntemin faydaları olarak mülahaza 

edilebilir. 

Sizin sunuşunuz içinde ağırlıklı olarak VİNSAN ve VİNSAN'la ilgili süreç, gerek birinci 

ihalede gerek ikinci ihalede gerek bu ihalenin kamuoyuna taşınması gerek Parlamentoya taşınıp, 

önergeyle bu süreçlere taşınması konusunda çok etkin bir kimlik olduğu için, bu firma çok geçtiği 

için bir şeyler söylemek istiyorum. 

Komisyonumuz kesinlikle firmaların firmalarla arasındaki, firmaların idareyle arasındaki bu 

tür zahirî, kamuoyuna yansıyan, açık gizli, bu anlamdaki ilişkileriyle ilgili değil. Biz, soruşturma 

açılmasım isteyen önergenin içinde iddia edilen hususlar ve daha sonra komisyonumuzun ismine de 

geçen belli tespit ve iddiaların doğru olup olmadığım, hukukî anlamda, hukukî literatürde bu 

iddiaların doğru olup olmadığını araştırmayı görev olarak kabul ediyoruz ve başından beri de bu 

hassasiyeti gösteriyoruz ve burada bir idarî işlem tesis ediliyor. İdarî işlemi kamu görevlisi 

yapacaktır bakamyla, bürokratıyla, genel müdürüyle; hizmettir, yapacak, görevidir bu; ama, bunu 

usul ve esasları çerçevesinde hukukuyla, yönetmeliğiyle şartnameleriyle vs. yapacaktır. Bizi 

ilgilendiren boyutu kamu adına idarî işlem tesis edecek olan kurum ve kişilerin bu çizilen hukuksal 
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çerçeve içinde bu olayı sonuçlandırıp sonuçlandırmadığı, aşma, taşma var mı, aykırılıklar var mı, 

bizi bu bölümü ilgilendiriyor; görev olarak da bunu kabul ediyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. 

Dediğiniz hususlar vardır. Belki, bizim de bilgilenmemizde fayda da vardır; çünkü, olayın 

bazen böyle, çok girift oluyor bu olaylar, etkilenmeler, yönlendirmeler, bir şekilde olmuştur. 

Bunlan bilgi olarak bilmekte muhakkak fayda var; ama, özet olarak çizdiğim çerçeve içinde 

komisyonumuz görevini algılıyor ve o çerçevede sürdürmeye özen gösteriyor. 

Şimdi, bu girişten sonra... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bir şey arz edebilir miyim. 

BAŞKAN - Buyurun. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Benim olayı anlatırken ikide bir Bouygues-Vinsan dememin 

sebebi, bu olayda Sayın Cevat Ayhan'ın yapmış olduğu sıralamaya itiraz eden, dava açan, 

kamuoyunda bunun mücadelesini veren Parlamentoya taşıyan bu firma olduğu için söylüyorum; 

muteriz bu. Muteriz olmasa, ben de adını, sanını söylemeyeceğim. Yalnız, tabiî ki, komisyonunuz 

benimle ilgili, benim yaptığım işlemlerle buradaki dahlimle ilgili işlere, kanuna uygun mu değil mi, 

nizama uygun mu değil mi, bakacaksınız, inceleyeceksiniz. Ben, size, bu itirazı yapan firmanın 

yaptığı, geçmişte yaptığı işleri ihbar ediyorum. Siz, burası resmi soruşturma kurulu. Diyorum ki, 

bunları atlayamazsmız. Size, bana haksızlık etmiş olursunuz dediğim o. İhbar ediyorum, bak böyle 

böyle... Bunu oradan sorun, seçimden çekildiğini ve seçimden çekildikten sonra CHP'nin 0,58'le 

barajı aştığım göreceksiniz, dönüp Cevat Beye Bouygues vasıtasıyla baskı yapmaya çalıştığını ihbar 

ediyorum. Dönüp, ANAP'ın genel muhasibine gidip böyle dediğini -ben söylüyorum burada- onun 

cevabını size söyledim, bana dedi ki "bak haberin olsun, böyle bir şey söyledi adam; ben de bu 

cevabı verdim" dedi ve geçmişte de bu tür ihaleler için benim burada ihbar ettiğim -beni ihbar 

olarak kabul edin, şikâyetçi olarak kabul edin- bu işleri yapanların bir şekilde burada gelip sizin bu 

komisyonunuzda değilse bile, yine Yüce Mecliste bir hesap vermeleri lazım. Yani, gece saat 

22.30'da fakslarla kapalı firmalara faks çekip devre dışı bırakmanın bir müeyyidesi var mı, yok mu; 

bunu bu Parlamento tayin etmeli. Hiç imzası olmayan insanı sigaya çektiğine göre, hiç dahli 

olmayan insanı sigaya çektiğine göre dahli olanlar elini kolunu bağlayarak şey etmemeli. Benim 

söylemek istediğim bu. Siz dikkate almasamz dahi, ben diyorum ki, ben ihbar ediyorum sizi. 

BAŞKAN - Tamam Sayın Bakan, kayıtlarımıza aldık. 

Şunu da ilave olarak söyleyeyim. Bu bahsettiğiniz, altını çizmeye çalıştığınız husus, 

komisyonumuzun da önceki aşamaları dikkatini çekmiştir. Bu konuyla ilgili faksların, hem faks 

metni olarak hem de orijinal yazı metni olarak komisyonumuza getirilmiştir, bilgimiz dahilindedir. 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Tamam, ben ihbar ediyorum size. 

BAŞKAN - Artı, bir şeye daha değinmek istiyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi, sadece 

soruşturma komisyonu kuruldu. Sayın Yaşar Topçu'yla ilgili usulsüzlük yaptı, yolsuzluk yaptı vs. 

yaptı şeklinde bu önergeyi alıp size münhasır bölümüyle, başlangıcıyla hâlâ sonuçlanmayan bu 

sürecin ortasından bir bölümü çekip sizinle bunu sadece rabıtalandırıp bu şekilde bir görev 

anlayışında değil komisyonumuz. Komisyonumuz, bu idarî işlemin ta köküne kadar gidiyor. Siz 

1993'te aldınız. 1993'te, hatta şu andaki durum, bugüne kadar olanı komisyonumuz görev alanı 

içinde addediyor ve burada bürokratıyla, komisyonuyla, siyasîleriyle, bakanlarıyla, her bir kişinin 

rollerini anlamaya çalışıyor. Usulü, hukuku, gelenekleri, teamülleri kapsamında her bir iradenin bu 

ihalenin, dediğim gibi, başlangıcından şu gelen son aşamaya kadar olan sürecinde her bir iradenin 

katkısını, rolünü, pozisyonunu anlamaya çalışıyor. Tabiî, bunun sonunda mutlaka, gerek sizinle 

ilgili soruşturma komisyonunun ana kurulma nedeni, iddia nedeni olduğu için sizinle ilgili olan 

bölümünü, kanaatini ısrar edecek, kanaate dönüştürecek; ama, şayet varsa, takdir komisyonundur, 

bürokratları da dahil olmak üzere tüm bu safahatte rol oynayan ve aykırılıklar, aykırı eylemleri 

saptanabilen kişiler hakkında da ne işlem yapılacağı zaten genel usullerde de bu yasadan önceki 

3565'in yönetmeliğinde de yazıyor zaten. Bunları da biz görev alanımızda kabul ediyoruz; ama, 

takdir tabiî ki, komisyonun, o tecelli sonunda inşallah vuku bulacak. En iyisini bulmaya 

uğraştığımızdan emin olabilirsiniz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ondan şüphem yok. 

BAŞKAN - Şimdi, bu giriş bölümünden sonra, bilemiyorum, uzman arkadaşlarımız da 

dahil, bütün komisyon üyelerimizin her birinin kafasındaki soruları mutlaka vardır. Ben bu 

toplantıyı belki de komisyonumuzun en önemli toplantısından, görüşmesinden birisi ve başlıcası 

olarak görüyorum şahsen ve çok önemsiyorum. 

Arkadaşların varsa sorularını alabiliriz. Bu şekilde sürdürebiliriz toplantıyı. Sayın 

uzmanlarımızın varsa, usul olarak, direkt değil de, benim kanalımla tevzi edecek soruları varsa, 

onları alabiliriz ve böylelikle devam ederiz. 

Buyurun söz uzmanlarda ve sayın üyelerde. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkanım, sizde daha önce belgelerin tamamı daha 

düzenli olduğu için diğer arkadaşlara da sorduğunuz sorular açısından siz başlayın. Takdir sizin 

tabiî ki... 

BAŞKAN-Peki. 
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0 zaman birinci ihale boyutu dendi... Biz, bütün olarak bu olayın fotoğrafını çekmek 

istiyoruz. Sadece Yaşar Topçu'nun sırtında, üstünde kalan şu şu iddialar anlamında değil. Bu olayın 

bütünüyle, başından sonuna kadar bir anlamaya, izlemeye fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. 

Siz de konuşmanızda girdiniz, birinci ihale boyutunda, işte, bu faks meselesine değindiniz 

ve daha sonra tek teklif geldiğinden ve onun da tünel ve eğik askılı köprü şeklinde teklif 

olduğundan bahsettiniz ve ihale komisyonunun vatansever bir karar verdiğinden bahsettiniz. İhale 

komisyonunun verdiği karar ara karardır, üç tane ara kara vermiş. Üçüncü ara kararda bir noktaya 

gelmiş. Mevcut içinde bulunduğu bilgiler ve pozisyon bir karar vermesine yeterli olmadığını, ilave 

bir görüşe ihtiyaç olduğu noktasında iradesini somutlaştırmış ve bu tek teklifi uygun görmeme, 

reddetme anlamında değil, bu usulden dolayı bir noksanlık olması hususunda tereddüte düştükleri 

için YPK'dan görüş alınmasını amir bir ara karar almışlar. Bu tek teklifin değerlendirilip 

değerlendirilemeyeceği konusunun sorulmasını istemişler, YPK'ya da gitmemiş, genel müdüre 

gidiyor, genel müdür de tam o sırada demin sizin de bahsettiğiniz siyasî süreç de Türkiye'de işliyor 

ve 24 Aralık seçimlerinde yeni bir parlamento yapısı ortaya çıkıyor. O sırada bu Dinçer Yiğit genel 

müdürümüz o sırada, sanıyorum, görevden ayrılmak durumunda kalıyor ve Sayın Yaman Kök Bey 

geliyor ve görevlendirme komisyonu kararını ona arz ediyor, diyor ki, biz tek teklifin 

değerlendirilmesinin olanaklı olup olmadığının YPK'dan sorulmasına karar aldık, bunun gereğini 

yapımz gibi onun önüne koyuyor ve Sayın Yaman Kök o sırada bir derkenarla bu tek teklifteki 34 

yıl sürenin baz alınmak üzere, tavan alınmak üzere, bu ihalenin usul değiştirilerek pazarlık usulüyle 

yeniden ihale edilebilirliğinin YPK'ya sorulması diyor ve o soruluyor; gidiyor, geliyor, bunun 

olanaklı olduğunu söylüyorlar; ama, iki halde olanaklı olduğunu, teklif olmaması halinde ve 

tekliflerin uygun görülmemesi hallerinde, gerek bu usulle gerek başka bir usulle -3 usul var zaten-

ihaleye çıkılabileceğini söylüyor ve geri geliyor cevap. Bütün bunlardan sonra yine Sayın genel 

müdür yardımcısı veya daire başkanının olur sunuşuyla genel müdürlük makamına, bütün bu 

safahatlere bahsediliyor; ama, orada deniyor ki, her ne kadar bütün bunlar olduysa da bu 6 

firmadan yine teklif alınarak ihaleye çıkılması, usul belirtmiyor; ama, sonraki safahatte görüyoruz 

ki, aynı, 13 üncü maddesindeki belli istekliler arasından kapalı teklif usulüyle yapılan usulle yeniden 

ihaleye çıkılması şeklinde bir karara, onaya alınıyor ve genel müdür de bunu onaylıyor ve ikinci 

ihale başlıyor. Yani, bu vatansever karar denilen safahat, bize gelen bilgiler bizim bu 

misafirlerimizden aldığımız bilgilerin ışığında burada bu komisyon tek başına bu 34 yılı gerçekten 

tek olmasından mı kaynaklanıyor, neden kaynaklanıyor, sizin demin ima etmeye çalıştığınız, hatta 

açık açık söylediğiniz ilişkilerden mi kaynaklanmıştır veya kaynaklanmamıştır, tabiî, bu her insanın 

kafasında soru çengelleri de oluşturabilir; ama, sonuçta tek teklif geliyor ve o komisyon bu teklifi 
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uygun bulmuyor şeklinde bir karar vermiyor. Bu teklif, hatta birinci ara kararında koşulların uygun 

olduğu, şartnameye uygun olduğu tespitlerin yapıldığı tespit ediliyor. Arkasından ikincisinde tekrar 

görüşmek üzere o gün ilk gün için söylüyorum bunu, bitiriyor, ikinci günü yine mütalaa yapıyorlar. 

Bu dediğim tek teklifin değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin YPK'dan sorulması şeklinde karar 

alıyorlar. Daha sonra üçüncü olarak aym karan yineliyorlar ve demin anlattığım safahat gidiyor, 

geliyor. 

Tabiî, bu konu tartışmalı. Sanıyorum, komisyon üyelerimiz de, uzmanlarımız da böyle tek 

teklifin görevlendirme komisyonunca değerlendirilip sonuçlanmaya, en azından müzakere 

aşamasına geçilip geçilmeyeceğinin, işte bunun hukuku, kanunuyla, kararnamesiyle birlikte buna 

cevaz verip vermediği tartışma konusu. Aslında, bu konuda ilk komisyonun almış olduğu bu karar 

YPK'ya gidip gelseydi, sanıyorum, onun cevabı alınacaktı ve ondan sonra idare, komisyon bunu 

devam ettirir, müzakerler sonucunda görevlendirirdi, görevlendirmezdi, o ayrı konu; ama; bu 

anlamdaki bu ihtiyaç hâlâ bugün de duruyor. Yalnız, geçen toplantımızda Sayın Sayıştaydan gelen 

uzmanımız 2886'ya atıfla Sayıştayın bu konuda içtihadı olduğu, buradaki bir ve birden çok, en az 

üç şartının burada davet edilme anlamında algılanması gerektiği, davet edilmesine rağmen ki, 

burada 6 kişi davet edilmiş, hiçbirisi vermiyor, tek teklif veriyorsa, bunun değerlendirilebilmesine 

engel bir hal olmadığı, idarenin ve komisyonun takdiri içinde olduğunu ifade ettiler. Ben- de yeni 

öğrendim. Bu da irdelenebilir. Bir de YPK'ya bu anlamda bir yazı da yazılabilir. Bilemiyorum, o 

konu hâlâ soru işareti. Tek teklif değerlendirmeye alınabilir miydi, alınamaz mıydı?.. Tabiî, genel 

müdür böyle bir takdir yetkisine sahip mi, görevlendirme komisyonunu iptal ederek yeniden 

çıkılması genel müdür oluru var. Yani, genel müdür görevlendirme komisyonunun her ne kadar ara 

karar da desek, bunu iptal ettim, yeniden 6 istekliden teklif alınarak, yeniden ihaleye çıkılması 

şeklinde bir irade kullanmaya ehil midir, değil midir, yetkili midir, o ayrı bir tartışma konusu. 

Ben de, soru da değil de, bu bölüm biraz daha açılsın diye, bu şekilde bir giriş yapma 

ihtiyacını duydum. Bilemiyorum, bunların üzerine söyleyeceğimiz karşılıklı bir şey var mı? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Var. 

BAŞKAN - Buyurun. Açılsın konu hem biraz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ben bu ihale komisyonu vatansever bir karar vermiştir derken, 

bu buyurduğunuz teferruatı bilerek... Ben bu dosyayı gensoru ve soruşturma vesilesiyle bakanken, 

hukukçu olmanın da verdiğ bir avantajla başından sonuna en ince teferruatına kadar inceledim. 

Tekrar ediyorum. O komisyonun verdiği karar vatansever bir karardır. O komisyon bu ihaleyi 

yapmayı reddetmiştir, böyle reddedilir. Yani, siz o komisyonun yerine geçin, başınızdaki genel 

müdür gece saat 22.33'te istemediği adamları ekarte edecek kadar her türlü nizamı bir tarafa 
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bırakıp gözü kararmış bir şekilde hareket edecek, siz de devlet memuru olarak böyle kararlı bir 

idare karşısında, hayır, senin dediğini biz yapmıyoruz... Ertesi gün atarlar sizi oradan. Yani, o heyet 

ancak bunu diyebilirdi. Heyet ne demiş; "YPK'dan karar alınır; ben bunun sorumluluğunu 

üstlenmem" demiş. Daha ne desin. 

BAŞKAN - Böyle düşünürsek, bu her dönem için geçerli; sizin bakanlık yaptığınız 

döneminizde görev yapan her birim için de geçerli, o psikolojik etkilenme geçerli... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bakınız Sayın Başkamm, mutlaka... Eğer, ben Bayındırlık 

Bakam olarak veya geçmişte Ulaştırma Bakam olarak yaptığım bir işten dolayı, böyle bir ihaleden 

dolayı benim talimatlarıma uymayan bürokrat hakkında işlem yapmışsam, benim hakkımda karar 

verin. Olay budur zaten. Ben size diyorum ki, kendisi itiraf ediyor bana böyle teklif edildi. Bütün 

işler... Şimdi, bir firma için teknik şartname değiştiriliyor. Siz devlet olarak 2 milyon dolara 

müşavir firma tutuyorsunuz, ben bu işi bilemem, gel bu işi nasıl yapacağım, bana anlat diye. 

Müşavir firma size geliyor diyor ki, bunun 3'ü, 3 kişi buraya girebilir, teklif verebilir. Bu işi 

yapmaya 3 kişi ehil; diğerleri ehil değil. Müşavir firmanın bu lafım dikkate almıyorsunuz. Evet, 

onunki bir istişare mahiyettedir; karar hakkı sizindir; ama, siz onun dediğinizin tam tersine, 6 tane 

firma çağırıyorsunuz. Şimdi, oradaki bürokrat bunları görüyor, insanlar orada çalışıyor ama, bu 

insanlar netice itibariyle bir yere kadar bu işte direnme veya şey etme şansına sahip, öyle uzun 

boylu şansa sahip değiller. Sayıştayın da söylediği doğrudur. Çağırmak için 3 firmaya ihtiyacınız 

var, değerlendirmek için değil. Tamamen 2886 sayılı Kanundaki hüküm budur; 3 kişiyi çağırırsınız, 

davet edersiniz en az; 3 firmayı davet ettiniz mi, birisi verebilir, diğerleri vermeyebilir. Siz onun 

tercihini yaparsınız; ama, burada... Şimdi, bakınız, ihaleye çıkıyorsunuz, ihale evvela 5 inci 

maddeden durduruluyor yap-işlet-devret yasasının 5 inci maddesini okuyalım: Diyor ki: "YPK'ca 

belirlenen idareyle sermaye şirket veya yabancı şirket arasında imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikte bir 

sözleşme yapılır. Bu sözleşme özel hukuk hükümlerine tabidir." Bunu iptal ediyor Anayasa 

Mahkemesi. Şimdi, sizin sözleşmeyi neye göre yapacağınız bu iptalden sonra belli değil, ortada 

kalmış ve idare bu noktada diyor ki, 5 inci madde gittiğine göre ben neye göre hareket edeceğim, 

durduruyorum ihaleyi, durduruyor. Yeniden erteliyor o zamana kadar durduruyor derken, 

tamamen değil. O zamana kadar 5 inci maddeyle ilgili bir kanun çıkar, düzeltme çıkar, düzenleme 

çıkar, ona uyarız diye durduruyor. Atıyor şubata 1995 yılının 14 Şubatına yanlış hatırlamıyorsam, 

oraya atıyor. Şimdi, sizin, o tarihe kadar da gelmiyor 5 inci maddenin düzeltilmesi. Firmalar diyor 

ki: "Yahu 5 inci madde için ertelediniz; ama, gelmedi, gelmediğine göre siz bize yeniden süre 

verecek misiniz." Diyorlar ki o firmalara,"evet, vereceğiz" Bu şifahî söyleniyor. 

BAŞKAN - Evet vereceğiz şeklinde bir belgeye ulaşmadık. 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Belge yok da zaten belgesi tam tersine, onlara şifahen 

söylenen, gayet tabiî, işte geçen sefer bu kanun gelmedi diye durdurduk, devam ediyor, işte, 

kanunu bekleyeceğiz. Onlar da o kanun bekleniyor diye beklemedeler. Yani, kanun çıkacak, neye 

göre sözleşme yapacaklar. Verdikleri teklifin sonundan sözleşme gelmeyecek mi Değerli 

Başkanım, değerli arkadaşlar. Bu sözleşmeyi neye göre yapacak adam. Çünkü, yabancı sermaye, 

herkesin getirdiği yabancı sermaye. Adam bunu bekliyor; bunu beklerken erteleniyor 14 Şubat 

diye. 12 Şubat gecesi yahut 13 Şubat gecesi, tarih tam aklımda değil, fakslarına bir faks geliyor, 

adamlar sabah geliyorlar, bakıyorlar, bir faks var, nereden geliyor; karayollarından ne diyor 

"erteleme müracatınız kabul edilmemiştir" deniyor. Ertesi gün ihale var. Düşünün ki, bu insanlar 

Japonya'da, İngiltere'de bilmem nerede. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ertesi gün mü, yoksa bir kaç gün önce mi?.. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır, ertesi gün... 

BAŞKAN - Dün gece olduğu için arada zaten bir gün var; yani, bir gün kalıyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bir gün kala... Şimdi, bu insanlar orada. İnsanlar ister istemez 

kontrpiyede kalıyor ve bakınız, ben 19 yıl süre teklif ediyorum diyen firma, o günkü teklifi 34 yıl... 

Niye sonraki teklifi 19 da, o günkü teklifi 34 yıl? Tek başına kalacağını anladığı için. Başka rakibi 

yok çünkü. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Yani, 19'la 34 yıl meselesi mi sadece? 

BAŞKAN-Hayır değil. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır, tek başına kalan firmayı söylüyorum. Şimdi, o değişmiş, 

başka. Neresi değişmiş, şartlarda değişiklik yok. Şartlar aynı, her şey aynı. O gün bu işlemin 

arkasından tek başına teklif veren firmanın verdiği teklif, Türkiye'yi 500 trilyon lira zarara sokuyor 

diye verdiği teklif diyen firmanın 34 yıl, 12 dolar... Şimdi, ister istemez adam tek başına rakipsiz 

kaldığını anlamış, onu söylüyorum. Karşısına 3 tane rakip çıkınca yıl 19'a inmiş. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, ilk ihaledeki bu süreç burada davet ettiğimizde de açıkladılar, 

biz de belgelerden görüyoruz, şöyle tezahür ediyor. 14 Aralık 1995 ihale olarak ilan ediliyor, 

davetler, her şey usulüne uygun yapılıyor. 1995'in eylülünde firmalarla bir toplantı yapılıyor çeşitli 

kamu temsilcileriyle birlikte. Gerçekten bu Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği maddeyle ilgili 

gerekçeli kararın yazılmadığından, dolayısıyla süre verilmesinden bahsediliyor ve idare bunu haklı 

görüyor, 2 ay erteliyor. Daha sonra da, o arada tabiî belli firmalar beklenti içine girmiş olabilir, 

talepleri de olmuş olabilir. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Var, yazılı talepleri de var. 
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BAŞKAN - İdare yeni bir erteleme yapmıyor; yani, bize ifadesi Sayın Dinçer'in "ben 

bildirmek zorunda değilim; ihale tarihini vermişim, o gün ihale gerçekleşecektir, bunun aksine bir 

açıklama yapmadığım sürece bu ihale o gün olacaktır" anlamında bir ifadede bulundular. Nitekim, 

bize sundukları belgeler için de erteleme talebi bu 12'sinde faksla cevap vermeye neden olan 

erteleme isteği bir gün öncesinden; yani, erteleme talep ediliyor bir gün önce ve anında, hemen o 

gün veya ertesi günü de cevap veriliyor. "Ee, ne zaman verecektim" diyor. Bana erteleme 

beklentilerini söylüyorlar, bana ulaşıyor mesaj ve ben, bunu hemen ertesi günü faksla, daha sonra 

orijinal mektubuyla "gönderdim ve cevap vermek zorunda da değilim" diyor. İdare olarak ben 

şartnamemi yapmışım, hepsini yapmışım. O gün, 14 Şubat günü ihale yapacağım ve nitekim, bakın, 

şimdi.... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, özür dileyerek bir şey arz edeyim. 

BAŞKAN-Bitireyim... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır, o rakamda yanlışlık var. Müracaat bir tane değil ki. Ben 

dosyayı getireyim size; çok önceden yapılmış müracaat, onun söylediği gibi bir gün önceden 

müracaata cevap vermiyor, doğru söylemiyor orada, onu söyleyeceğim size. 

BAŞKAN - İdare buna cevap vermek durumunda değil. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Cevap vermek durumunda; çünkü, siz yabancı sermaye bir 

talepte bulunuyorsunuz, siz talep sahibisiniz; yahu benim bu işimi yapar mısınız, benim gücüm 

yetmiyor, benim malî kaynaklarım yetmiyor, siz böyle bir şey yapar mısınız?.. O da "yaparım" 

diyor, geliyor size. Yani, siz burada bu firmalara karşı canım ben ne yaptımsa yaptım, sanki onların 

bir hakkını teslim ediyormuş gibi davranamazsınız. Size, adamların müracaatı çok önce, 

bekledikten sonra cevap veriyor, tam tersine. 

BAŞKAN - Bilemiyorum, bize, sanıyorum, 10-11 Şubat tarihli bir erteleme beklentisinin 

ekinde geldiği için söylüyorum. 

YAŞ AR TOPÇU (Sinop) - Doğru değil. 

BAŞKAN - İdare bunları cevaplayıp cevaplamamakta, şu tarihte cevaplamakta böyle bir 

kural yok. O idareyle firmalar arasındaki centilmence, nezaket gereği olan ilişkiler diye 

düşünüyorum; ama, şu var; yani, 6 firmadan teklif mektubu istiyorsunuz, her firma için bütün 

koşullar geçerli, Vinsan için de geçerli; yani, o risk alıyor, tahkim şartı kabul etmiyor, bütün mesele 

yabancı ortaklı firmaların buradaki onlan duraksamaya iten, işte bu gerekçeli karar açıklandığında 

önümüzü biraz daha görelim anlamındaki beklentileri tahkimden bile büyük ölçüde kaynaklanıyor; 

çünkü, özel hukuk kurallarına göre akdedilen sözleşme bölümü alınınca yapılan sözleşme imtiyaz 

sözleşmesi, bu gayet açık. Ama, gerekçeli kararı görelim, orada belki bir açıklayıcı, bizi donatıcı bir 
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ipucu, bir bilgi alırız, ona göre kendi durumumuzu ihaleye göre yeniden gözden geçiririz beklentisi 

durumunda olan firmalar açısından da haklı. Ama, Vinsan için de geçerli bu. Vinsan bütün bu 

koşullarda teklif veriyor. Bir diğer firmayı, ben illaki o sonucu göreceğim, gerekçeli kararı 

gördükten sonra teklif vereceğim şeklindeki bir ihtiyacı idareyi bağlar bağlamaz, o idarenin 

takdirinde; ama, burada idare takdirini ihaleyi gerçekleştirme şeklinde kullanmış ve 14 Şubat günü 

ihaleyi gerçekleştirmiş ve eşit şartlara tabi olan bütün o firmaların içinde, sadece gözü karalıktan 

mı, kendi hesabından kitabından mı, firma düşünmüş, taşınmış, teklifi vermiş. Yani, burada usule, 

hukuka aykırı bir husus, bilemiyorum görülüyor mu? Ama, zahiri gelişen süreç, bunu bilemiyoruz 

tabiî. Olmuştur, vs. ne kadar etkilemiştir, o komisyonumuzun tam anlamıyla da; çünkü, biz, 

müşahhas kurallann uygulanması, kaidelerin uygulanması ve idarî işlemin tesisi boyutuyla 

irdelemeye çalışıyoruz. İşte, o onu maniple etmiştir, o onu engellemiştir, son ana kadar bırakıp 

cevap vermemiştir vs. bunlar da belki olmuştur; ama, o ayrı bir incelmeme ve araştırma konusu da 

olabilir. Biz, kurulmaya çalışılan idarî işlemin kuralını, hukukuna usulüne uygun yapılandırıp 

yapılandınlmaması hususlarında bir şeyler irdelemeye çalışıyoruz. Varsa, kanaatimiz öyle oluşacak, 

yok olduğuna inamyorsak öyle oluşacak. Buradaki tek teklifi vemiş, teklif de açılmış, birinci ara 

kararda geçerli teklif kabul edilmiş, ikinci kararda da tereddüde düşülmüş, YPK'dan görüş 

istenmiş, onun gereği herhalde yapılamamış ki, bir süre sonra tekrar toplanmış, aynı kararı 

tekrarlamışlar ve genel müdürün önüne koymuşlar. Genel müdür de "yok bunu bu şekilde sormayın 

da, 34 yılı baz almak üzere usulü değiştirerek pazarlık usulüyle çıkılıp çıkılmayacağını sorun" 

demiş, onunla devam etmiş. Bu konuda, hatta buna olanak verici bir yanıt gelmesine rağmen, 

sonradan, anladığım kadarıyla, Sayın Mehmet Keçeciler galiba imzasıyla yine bir yazışma var, 

nihayette eski usulle yeniden çıkılmasına kadar geliyor olay; yani, safahat böylece somutlaştı. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sayın Başkan, bunların hepsini biliyorum. 

Şimdi, siz, bu 5 inci madde iptal edildiği için erteliyorsunuz. Burada sadece gerekçe değil, 

sözleşme de söz konusu. Her ne kadar o zamanki genel müdür ve bu işi yapanlar "efendim 

tahkimden dolayı imzalamadı filan" diyorsa da, doğru değil. Her ne kadar "bir gün evvel bana 

yapılmış bir müracaat var, onun için böyle yaptım" diyorsa da doğru değil. Ben size şu sorunun 

cevabını, tabiî, size sormuyorum, bunu kim verir bana. 22.33'te faks çekmenin anlamı nedir? Siz 

cevap vermek zorunda değilsiniz, öyle... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - 22.33 dediğiniz nedir efendim? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Gece 22.33... 

Yani, 22.33 faksın üzerinde saat yazılı. 
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MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ben bir şey söylemek istiyorum. Sayın Bakanım, şu anda biz 

burada toplantıdayız. Gece 11-12.00'de bitti. Dedik ki arkadaşlarla bunun neticesini bildirelim, 

Bunu müteahhitlere veya ilgili yerlere saat gece 22.30'da bildirilmesinin mahzuru nedir? Bakın, gün 

konusunu demiyorum, Sayın Başkanımın dediği doğru; onlar kısa sürede bize geldi. Biz daha önce 

zaten bir süre uzatımı vermiştik, artık bundan sonra uzatmaya gerek görmedik, zamanında 

hazırlanması lazım. Şimdi, adam iki aydır, üç aydır, tekrar yetiştiremezse başka bir gerekçeyle 

"benim ihalemi uzat" derse, bunun sonu gelmez ki, bana göre de öyle. Onlar diyor ki, ben bugün 

ihaleyi yapacağım. Daha önce de uzatma verdim. Tabiî, gün konusunda bize söyledikleri... Biz 

bunlara bakacağız. Gece 22.30'da, bu mükerrer söylendiği için söylüyorum veya bizim burada 

vermemiz gerekiyorsa bilgiyi, faksla bildirmesi gerekiyorsa, saatin oradaki mahzurunu ben pek 

anlamış değilim. Gece 11-12'de toplanmışlardır, beraber karar vermişlerdir "evet biz bunun süre 

uzatımını vermiyoruz" deyip, bildirmişlerdir. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Şimdi, böyle bir toplantı yok. Daha evvel şifahen söylenmiş bu 

uzatılacak diye. Sonra, ben size bir de bunun görüşmeler kısmı var. Bunlar yazılı yok. Sonra bu 

firmalara denmiş ki, ya siz yazılı olarak başvurun da yine elimizde bulunsun. Bu adamlar 

başvurmuşlar, evvela şifahen söylenenin arkasından başvuruda bulunmuşlar. Şimdi, bir firma 

başvuruyor, siz, buna, tarih, sayı, numara veriyorsunuz, evrakınızdan geçiriyorsunuz. Sonra, 

evrakınızdan geçirdiğiniz bu yazıya, siz de, tarih, sayı, numara vererek cevap vermeniz gerekirken, 

bir gece, sabaha karşı bir faks çekerek, adamın ertesi günü öğreneceği bir faksla cevap 

veriyorsunuz. Bu, normal bir idarî işlem midir? Yani, bu, karşınızdaki devlet netice itibariyle, 

ciddiyeti olan bir iş. Size, o, tarih, numara vererek evrakınızdan geçirerek müracaat ediyor. Siz, bir 

şekilde bu müracaata bir şekilde cevap vermeyecek misiniz?! Vereceksiniz. Ben buna cevap 

vermek zorunda değilim! Nasıl değilsiniz. Her idare, kendisine yapılan müracaat cevap vermek 

zorunda. Gayet tabiî, cevap vermek zorunda. 

BAŞKAN - Cevap vermeyebiliyor da, yargıya... 

. YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır, cevap vermediği zaman reddetmiş sayılır. Belli sürede... 

Kanun süre koymuş. Siz, böyle 1,5 milyar dolarlık işte, yabancı firmaların katıldığı bir olayda, ben 

cevap vermiyorum derseniz, o zaman, siz bu işleri yapamazsınız. Böyle bir idare anlayışı... Yani, 

olmaz böyle şey. 

BAŞKAN - Komisyonumuzun dikkatini çeken bir husustur. Gerekli belgeler de istenmiştir. 

Sanıyorum, her bir arkadaşımız bunu kafasında muhakeme edecektir. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Tabiî, yani, 15 gün evvel, 20 gün evvel yazılı olarak başvuran 

var. Bunun cevabını, o gece, ihaleden bir gün önce alıyor. Sabahleyin geldiği zaman öğreniyor 
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adam. Böyle kritik ihalelerde böyle şeyler yapılmaz. 1,5 milyar dolar beyefendi... Değerli 

arkadaşım... 

• BAŞKAN - Usulle ilgili olduğu için, tabiî çok daha titiz olmak gerekir. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Tabiî... 

BAŞKAN - Daha açık, daha anlaşılabilir şekilde... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Söylemesi kolay... 50 tane banka bir araya geliyor, sendika 

kuruyor, öyle buluyor parayı. 

BAŞKAN - Şu anda, belki tam yeri değil, inşallah ikinci ihale sürecinde onları konuşacağız; 

ama, buna benzer bir olay da,-ikinci ihaleden 15 gün önce zuhur ediyor. Yani, aslında, daha önce, 

firmalan daha hazırlıklı hale getirecek, daha berrak düşünecek, daha tekliflerini berrak, daha 

gerçekçi yapmalarına yol açacak şekilde, idarenin biraz titiz olması gerekir. Bu nokta, bize bunu 

gösteriyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - En azından, idarenin ciddiyetine gölge düşüren bir olay bu olay. 

Yani, geceyansı faks çekerek cevap verilmesi sizin resmî müracaatınıza, hem de şifahen... Birisi 

yalan söylüyor diyelim, firmaların birçoğu, öbürü diyor ki, hepimize söylediler, erteleyecekler... 

BAŞKAN - Galiba, burada, Sayın Yakın'ın bir sorusu var. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Başlangıçtan beri, Sayın Bakanımız da ona dikkat çekti. 

Başlangıçtan beri, bizim görev alanımızla ilgili, benim birkaç defa tekrarladığım bir sorum var; o da 

şu: Biz, burada, soruşturma komisyonu kurulurken, spesifik olarak, şunlar, devleti zarara uğratmak 

suçundan Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkında, yani, biz, sadece ve sadece Sayın 

Yaşar Topçu dönemini ve onun icraatlarıyla ilgili bir karar vermek üzere oluşturulmuş bir 

soruşturma komisyonuyuz. Burada, temel mantığı itibariyle, buna baktığımızda, bu soruşturma 

komisyonunun oturttuğu temel mantık şu; diyor ki: Sonuç olarak, 8 inci madde meselesini 

oturtturuyor. Yani, 8 inci madde de nedir; görev sürelerinin, tekliflerin görev sürelerine göre 

sıralanması ve en kısa görev süresi veren teklifi birinci sıraya koymak. Burada, Veziroğlu'ydu... 

Veziroğlu'nun söylediği, başından beri iddia ettiği mesele oydu. Kardeşim, en kısa süre verdiğimiz 

halde, bize ihale verilmesi gerekirdi, başlangıçtaki bakan oluru buydu; fakat, bizi birinci sıraya 

koymadılar, bizimle görüşmediler. İncelediğimizde şunu görüyoruz ki, Sayın Yaşar Topçu'nun 

döneminden önce, zaten, bu sıralamalar yapılmış, bitirilmiş ve Sayın Yaşar Topçu, artık, süregelen, 

sonuca gelmekte olan bir ihale sürecini, o güne kadar yapılan işlemlerin boşa gitmemesi ve kendi 

mantığına da uygun geldiği için ki, kendisinden önceki Refahyol döneminin bakanı Sayın Cevat 

Ayhan da aynı şeyleri söyledi, ben de bu mantığı... Yani, ilk, 1995'teki, sadece en kısa süreye göre 

tekliflerin sıralanmasını ben de kabul etmedim, kendi dönemimde, bu sıralama yapıldı... Yani, bu 
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sıralamalar, Cevat Ayhan zamanında yapılıyor. Görüşmeler o zaman da yapılıyor ve iş bitim 

sürecine geldiğinde, Sayın Yaşar Topçu geliyor. O da, bu işi bitirin diyor. Bu dönemde, Sayın 

Yaşar Topçu'nun bu iddialarla ilgili herhangi bir katkısını ben göremedim. Bizim araştırmakla 

mükellef olduğumuz mesele, sadece ve sadece Yaşar Topçu dönemiyle ilgilidir. İddia nedir; sen 

sıralamayı 8 inci maddeye göre yapmadın. O, zaten, Sayın Bakan zamanında olmadı ki! O zaman, 

biz, bu soruşturmanın ki, kuruluş gayemiz, sadece ve sadece Yaşar Topçu dönemini araştırmakla 

görevlidir. Biz, ta 1995'ten, 1993'ten itibaren, her bir aşamasını, falanca bakan -sekiz bakan gitmiş-

döneminin ince detaylarına inerek, bizim görevimiz dahilinde değil. O zaman, bizim, kanaat 

oluşturup, kardeşim, Yaşar Topçu dönemiyle ilgili iddialarla, Yaşar Topçu'nun dönemi, durumu 

hakkında bir tutarsızlık var. Yani, bu önergenin temelinde, soruşturmanın temelinde, hazırlayan 

arkadaşlarımız, o dönemde hazırlayan arkadaşlarımız, bunu gayri ciddî hazırlamışlar. Evet, Yaşar 

Topçu'nun da söylemiş olduklarından ortaya şu çıkıyor. Bu dönemde, benim kanaatim de odur; bu 

dönemde, bürokratların bir yanlışı belki vardır; ama, onu araştırıp, bürokratların daha önceki 

dönemlerde yapmış olduğu yanlışları araştırmak da bizim, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

soruşturma komisyonunun görevi değil. Bizim, sadece ve sadece Yaşar Topçu'yla ilgili kanaatimizi 

belirtmek sorumluluğumuz var. Yaşar Topçu'yla ilgili kanaatimizi belirteceğiz ve ondan sonra da 

diyeceğiz ki, bu ihale, Yaşar Topçu döneminde, bizim kanaatimiz şudur, bundan öncesiyle ilgili, 

araştırılmak üzere bürokratlarla ilgili olarak, ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir. 

Benim kanaatim budur. Yoksa, bizim görevimiz, 1995 yılında, 1996 yılında, 1997 yılında, 1998 

yılında şu olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş, bizim kapsamımıza girmiyor. Biz, bunun için 

kurulmadıkla... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Sayın Başkanım, sayın milletvekilimizin 

yaptığı son tahlile Sayın Bakan katılıyor mu acaba? 

Sayın Bakan, milletvekilimizin tahlillerine katılıyor mu? 

BAŞKAN - Tabiî, buradaki hukuk ve... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Sayın Başkanım, deminden beri sayın 

milletvekilimizin yaptığı tahlillere Sayın Bakan katılıyor mu dedim... 

BAŞKAN - Bu soru bana değil o zaman... 

Farklı düşünüyorum, onu izah edecektim; ama, soru Sayın Bakana olduğu için... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İzin verirseniz, eğer yüksek müsaadeniz olursa... 

Süreyle ilgili, Sayın Cevat Ayhan ne dedi bilemiyorum. Ben, kendi kanaatlerimle meşgul 

olduğum için, arkadaşımız nasıl bir kanaat izhar etti bilemiyorum, bilerek de söylemiyorum, kendi 

kanaatimi, söylüyorum, kanun adamı olarak söylüyorum. 
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Evvela, süreyle ilgili olarak... Sürenin kısa olanmuı tercih edilmesi, ücretlerin eşit olması 

halinde; çünkü,.yap-işlet-devret kanunu diyor ki aynı zamanda "ücret ve süreye bakılır" hatta, 

ücretin Bakanlar Kurulu tarafindan tayin edilmesi hallerinde söylüyor. Bu, zaten, olayın doğasında 

da var. Siz, finansman dosyası veriyorsunuz "ben, bunu şu liraya çıkaracağım, şu dolara 

çıkaracağım yahut şu marka çıkaracağım" diyorsunuz, sonra bunun için, bunu geri alabilmek için, 

bir ücret teklif ediyorsunuz ve süre belirtiyorsunuz. Şimdi, bu mantıkla, sadece süre mantığıyla 

hareket ederseniz, o zaman, gayet basit olur bu iş, herkes süreye göre hareket ettiği zaman, adam, 

ben otomobil başına 50 dolar teklif ediyorum, süre olarak da beş yıl teklif ediyorum der ve ihaleyi 

alır gider, öyle değil... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Bakanım, yalnız, ihale verme değil, görüşme diyor 

Orada, görüşme sırası... Bir incelik var. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Görüşme değil efendim. Görüşme başka... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - öyle efendim, tik görüşmeye, süreyi en az verenle başlanır 

şeklinde, onay böyle... Ondan sonra... 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Sayın Bakanım, siz, milletvekilimizi dikkatle 

dinlediniz kanaatindeydim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Vereceğim efendim... İzin verirseniz, onu da söyleyeyim... 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Onu bileyim, sonra soru soracağım, onun 

için soruyorum. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Değerli milletvekilimiz, o, sizin söylediğiniz, en kısa süreyi 

vermiş olanla görüşmeye başlanırdaki şey, bu iş için değil, buradaki olay değil. Orada tarif ediyor, 

Bakanlar Kurulu karanyla düzenlenen işler var; onlarla ilgili, bu işle ilgili değil. Burada, kapalı 

teklif alıyorsunuz bir defa. Kapalı zarf usulü, kimin ne süre falan verdiğini bilmiyorsunuz ki. 

Vçtıktan sonra, yeni bir pazarlığa tabi değil. Açtıktan sonra, ancak, müphem konuların cevabını 

isteyebilirsiniz. Oradaki süre, Değerli Başkanımızın söylediği gibi, herkes öyle anlıyor, yani, en kısa 

süreliye vereceksiniz; ama, eşitlik halinde en kısa süreli olana vereceksiniz. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Burada öyle değil efendim. Burada, net... Tabiî, şimdi, konu 

farklılığıyla... Arkadaşımıza cevap verirseniz... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Onu, ayrıca, nasıl emrederseniz öyle değerlendiririm. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Estağfurullah... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ben onu söyleyeyim. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, bir saniye izin verir misiniz... O konuya, ben de biraz daha 

kapsamlı girmek şeklinde bir bölümümüzün olmasının yararlı olacağını düşünüyorum; çünkü, ben 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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de o bölümü önemsiyorum. İsterseniz, şimdi, Sayın Ergün Beyin yönelttiği bir soru var; yani, 

sadece şu bölüme bakalım, 8 inci maddeye aykırı eylem var mıdır, yok mudur, zaten varsa da, 8 

inci maddeyle ilgili işlemi Saym Topçu yapmamıştır, ondan önceki dönemde yapılmıştır, Sayın 

Yaşar Topçu da hazır bulduğu işlemi sonuçlandırmıştır şeklinde bir görüş var. Buna katılır mısınız? 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Yani, kanaatleri örtüştü mü? Çok güzel bir 

tahlil yaptı Sayın Mletvekilimiz. Saym Bakan, acaba, kanaatleriniz örtüşüyor mu? Ben de bunları 

söylüyordum mu dediniz, onu merak ediyorum... 

BAŞKAN - Biraz önce farklı şeyler söyledi Sayın Bakan, ben de katıldım; çünkü, bu olayın 

bir idarî işlem var, başmdan sonuna bilemezseniz, yani hangi unsurun hangi rolü oynadığı ve Saym 

Bakanımızın katkıda bulunduğu süreçteki pozisyonu tam anlayamazsınız, onun için, bütününün 

fotoğrafinı görmek durumundasınız. Bir idarî işlem söz konusu. Masaya yatırılan, bir idarî işlem. 

Zaman içinde, bürokratıyla, siyasisiyle değişenler var, vesaire var. Tamam, diğerleri, benim 

soruşturma komisyonumdaki isnat sahibi kişiler değil, onlarla ilgili bir şey kurmayacağım ben 

burada; ama, fotoğrafın bütününü görmezseniz, bu ayrıntıyla ilgili kanaatinizi nasıl 

oluşturacaksınız? Sanki eksik kalır gibi geliyor bana; ama, tabiî, bu soru bana değil, Sayın Bakana 

idi. 

Buyurun. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Arz edeyim efendim. 

Tabiî, soruşturma komisyonu, benim hakkımda açılmıştır. Tabiî ki, soruşturma 

komisyonunun görevi, hukuken de, benim eylemlerimle, benim tasarruflarımla, normali öyledir, 

sınırlıdır; ama, benimle ilgili bir konuyu incelerken, ben de size geçmişteki olayları anlattıktan sonra 

dedim ki, bunları niye anlattığımı şimdi söyleyeyim, ihbar ediyorum, böyle durumlar var. Bunu, 

raporunuza, benim hakkımda kanaatinizi izhar ederken, bunu da raporunuza, Yüce Meclise, biz bu 

soruşturmayı yaparken, geçmişle ilgili şunlara rastladık, bunların da soruşturulması lazımdır 

derseniz, bu, benim ihbarıma, şikâyetime, uygun bir şey olacaktır. Ben, bunu sizden istirham 

ediyorum bir arkadaşınız olarak. Eğer, siz de benimle aynı kanaatini, yani geçmişle ilgili aynı 

kanaatteyseniz. 

BAŞKAN - Bu konuda, biz, Kanunlar ve Kararlar Dairesinden uzmanımız marifetiyle 

görüş edinmeye çalıştık. Yani, biz, sadece burayla mı ilgili kalacağız, yoksa, olayın bütünü içinde 

tespit ettiğimiz veya gördüğümüz başka hususlar varsa, bunlarla ilgili işlem yapabilir miyiz 

şeklindeki sorumuza, yapılabileceği yolunda yanıt geldi. Yani, olayın bütününü görüp, herhangi bir 

aşamasında bu soruşturma komisyonunda adı geçen kişinin dışında da aykırılıkda rolü olan 

kimlikler, kişiler, kurumlar tespit edilirse, bunlarla ilgili de talepte bulunulabileceği şeklinde bir 



- 659 -

görüş aldık. Bir de, zaten, bu önergenin son bölümünde, kısaca diyerek, bütün, yukarıdan aşağıya 

anlattıklarını bir kez daha özetlemiş önerge sahipleri ve diyorlar ki, bu ihalede yönlendirme vardır, 

ihalenin bütününü kastediyorlar. İhale usul ve esaslarını ihlal vardır, rekabet ortamı 

oluşturulmamıştır ve en önemlisi, ENKA firması kayırılmıştır ve devlet zarara uğratılmıştır. 

Böylece, Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu, görevini kötüye kullanmak suretiyle suç 

işlemiştir şeklinde bir önerge gerekçesi, sonuç esası var. Yani, burada, görevlendirmeye amir 

komisyon kararım Sayın Topçu onayladığı için, bütün bu süreçteki ilgili sorumluluk onun sırtında 

kalıyor. Yoksa, buradaki söz konusu iddia, ihalenin tümüyle ilgili iddia; ama, Sayın Bakan, 

kararnamenin 15 inci maddesine göre, görevlendirme komisyonu kararım onaylar veya reddeder 

dediği için, bu bir son, sonuç oluşturuyor. O sırada görevde kendileri olduğu için, o imzalamış; 

ama, sadece o imza anını aldığınızda, bu ihalede yönlendirme vardır, ihale usul ve esaslarını ihlal 

vardır iddialarını o zaman nasıl inceleyeceğiz. Başına gitmeniz lazım. İhalenin konuşlanması, 

yapılanması, geçirdiği safahatlar ve en sonunda da altında bir tane imza, mutlaka bir imza olacak; 

ama, yasada Sayın Bakana bu görev düştü, o da tercihini onaylamak yönünde kullandığı için, 

başından buraya kadar bütün safahatı irdelemek ve tabiî, soruşturma komisyonunun, önergenin 

muhatabı da kendisi oluyor; ama, o, bizim safahatın herhangi bir aşamasım irdelememize, o 

konuda, varsa kanaat oluşturmamıza, : varsa tespitlerimizi ilgili mercilere veya raporumuza 

almamıza engel değil gibi diye düşünüyorum. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Değerli Başkanım, değerli iki arkadaşımızın sözlerine 

katılıyorum, şu açıdan katılıyorum: Ben ihale yapmadım. Ben, yapılmış, sonuçlanmış bir ihalenin 

devamında sözleşme var, birinci seçilen firmayı çağırdım, kanun öyle diyor; kardeşim birinci 

seçilmişsin, mükellefiyetini yerine getir; ya sözleşme yap ya da bırak yakamızı... Ben yapmıyorum 

dersen, ikinci çağıracağım o zaman. Yani, idarenin yetkisinde veya yeniden ihaleye çıkacağım, 

ikinciyi de çağırmayacağım, hayır kabul etmiyorum diyeceğim, yeniden ihaleye çıkacağım. Yani, 

şeyini yerine getir. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Siz, arkadaşımıza katılmadınız o zaman... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Katıldım efendim... Şöyle katıldım... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Ama, bana da, ikimize de aynı zamanda 

katılamazsınız Sayın Bakan. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Şöyle, siz sordunuz, ona katılıyor musunuz diye de, onun için... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Yani, bir arkadaşım, çok süratli bir durum 

tespiti, tahlil yaptı... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Doğru yaptı tahlili... 
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MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Katılıyorsunuz... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Tahlili doğru yaptı da, benim söylemek istediğim şu. Tabiî, ona 

katılıyorum. 

Soruşturma komisyonu benim hakkında olduğuna göre, ben de, bunun Saym Cevat 

Ayhan'dan sonraki faslı nedir; birinci seçilen firmayla sözleşme yapmak, firmayı sözleşmeye 

çağırmak. Ben neyle itham ediliyorum; birinci gelen firmayı kayırmakla itham ediliyorum. Birinci 

gelen firmayı tayin eden ben değilim. Benden önce, tayin edilmiş, bitmiş, onaylanmış; ben görevimi, 

yani devlette devamlılık esası yok mu?! Ben diyorum ki, birinci seçilmişsiniz, gel sözleşme yap. Gel 

sözleşme yap sözünün içerisinde, kayırma varsa, o zaman, suçluyum. Ne yapmam lazımdı benim; 

bu firma demek istiyor ki orada, benim anladığım, canım, biz daha evvel, ihaleden sonra, başka 

tekliflerde bulunduk... Bana, ısrarla, bu teklifleri inceleyip cevap verin... Ben dedim ki, pazarlık 

usulüyle yapılmış bir ihale değil; yap-işlet-devret kanununa istinaden Bakanlar Kurulunca yürürlüğe 

konulmuş olan bir yönetmelik var. Bu yönetmeliğe uymak zorunluluğu vardır. Bakanlar Kurulu 

yönetmeliğidir. Bakanlar Kurulu yönetmelikleri, öbür yönetmelikler içerisinde üstün nitelikli 

yönetmeliktir. Burada, ihalelerin nasıl yapılacağı gösterilmiştir; demliyor ta "kapalı teklif alma 

usulü, pazarlık usulü..." Bu ihale, kapalı teklif alma usulü yapılmış, pazarlık usulü yapılmış olsaydı, 

nisan ayında noter vasıtasıyla gönderdikleri süre kısaltan, ücret değiştiren teklifi, zaten.Sayın Cevat 

Ayhan dikkate alırdı. Yani, o zaman bakan Saym Cevat Ayhan. Sayın Cevat Ayhan zamanında 

gelmiş bu teklifler noterden, noter vasıtasıyla... Bana gelmedi, ona gelmiş. Sayın Cevat Ayhan, bu 

tekliflere, noterden gelenlere bakmış, ciddiye almamış, niye; çünkü, kapalı zarf usulü. Kapalı zarf 

usulünde pazarlık yoktur. Demin arkadaşımız dedi ta "çağırın" çağrılmaz. O, pazarlık usulündeyse, 

çağırılır. Ücret konusunda, yönetmeliğin ilgili hükmünü okumanızı isterim, deminki söylediğiniz 

şeyle ilgili; orada diyor ta "hazineyi en az zarara uğratan teklif kabul edilir." O da, söylediğimiz 

gibi, ücretlerin eşitliği halinde, zaman bakımından hazinenin menfaatim dikkate alırsınız. Zaten, 

firma da ne diyor; devleti 500 trilyon zarara soktu, ben daha evvel teslim edecektim, devlet 500 

trilyon kazanacaktı diyor, onu demeye getiriyor/Bilmem arz edebildim mi. Arkadaşımızın söylediği 

doğru; ama, geçmişte olanlara, siz burada muttali oluyorsanız, ben gelip de, size diyorsam ki, 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığmda 1994'te, 1995 yıllarında böyle hadiseler olmuş. Bunları zapta 

geçiriyorsam, diyorum ki, bunu da, siz, Parlamentoda sizin bu soruşturmanızın görev alam içinde 

olmamasına rağmen, bu ihbarı, bu şikâyetleri almış ya da bu durumu tespit kişi olarak, bunu 

Parlamento Genel Kuruluna taşımamzda yarar var. Onu söylüyorum, benim söylediğim odur. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Yani, burada, o zaman, icap ve kabul 

esasına göre, hakikaten, bir önceki komisyon da, bu komisyon da, tamamen lüzumsuz yere, 
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gereksiz olarak kurulmuş ve devletin bir sürü enerjisi, imkânı zayi edilmiş gibi kabul etmek esas; 

çünkü, bu kadar basitse bu matematik, niye hem geçen dönem hem bu dönem, bu işlem devam 

ediyor? Mutlaka bunların altını... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Bütün bunların hepsi siyasal davranış. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Müsaade edin de beyler, onun kanaatini en son verelim. 

Burada, pat diye, bu değerlendirmeyi mi yapıyoruz biri suçlu, suçsuz diye, her iki arkadaşıma da 

söylüyorum; yoksa, bir şeyler mi araştırmaya çalışıyoruz. O zaman, yapalım oylamayı, siz gerek 

yok diyorsanız, kapatalım bitsin... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Ben gerek yok demiyorum... Sayın 

Milletvekilim, gerek yok demiyorum, öyle güzel izah etti ki arkadaş, çok kısa, bütün enerjiler 

gereksizmiş gibi görünüyor... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Siz boşa harcanmıştır diyorsunuz, arkadaşımız da siyasi diyor. 

Siyasiyse... 

BAŞKAN - Bir görüştür, bir yaklaşımdır... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Burada, hiç kimse de önyargılı değil, biz de değiliz. Lütfen, en 

son, oturacağız burada, karan... Sayın Bakanın dediği doğrudur, önceden yapılan, imzada olmayan 

şeysi varsa, suçsuzdur tabiî... Kimse ona suçlu demez... 

Sayın Bakanım, ben, çok önemli birkaç şey söylemek istiyorum, sormak istiyorum. Bir 

kısmı soru değil. Siz, gayet net bir şekilde, benden önce bir sıralama karan vardı, sıralanmış üç 

firma, ben ona uydum dediniz. Doğrudur, sizden önceki de bir bakandır, yetkilidir. Burada bir 

başka konu daha var yetkili meselesinde. Görevlendirme usul ve esaslan, Bakanlar Kurulunun, 

sizin de biraz önce dediğiniz yetkiyi kullanarak sıralamayı yapmış. O yetki bakan da var, siz de bir 

bakan olarak yetkinizi kullanacaksınız. Neye göre; devletin size verdiği yetkiler çerçevesinde. Onu 

da, sizden önceki bakan arkadaş kullanmış, inceletmiş, diyor ki, ben bunu incelettim, bu sıralamayı 

yaptırdım; tamam, güzel. Ama, o bakan arkadaştan önceki de, başka bir bakan arkadaşımız da, bu 

şeyi yapmış, bu ihale usul ve esaslarım belirtmiş. Şimdi, burada, en önemli konu, bu ihale usul ve 

esaslan varken, buna uymadan bir sıralama yapılmış. İddia bu. Şimdi, siz, ne kadar güzel 

söylüyorsunuz, benden önce bir sıralama yapıldı, ben buna uydum diyorsunuz; güzel! Peki, bu 8 

inci madde konusu veya sıralamadaki yanlışlık konusu, sizin, o dönemde, görevlendirmeyi 

yaptığınız dönemde, o ihale verme de değil, görevlendirme, diyorsunuz ki, görüşelim, 

anlaşabiliyorsak, sözleşmeyi yapalım. Konu o, şu andaki firma için de o. Gerçi oraya geleceğiz, iki 

senedir, üç senedir yapılmamış, bir türlü imzalanamamış. Peki, size, bu konuda, o zaman, bilgi, 

belge, müracaat oldu mu, bu sıralama yanlış olmuştur, sizden önceki bakan bu sıralamayı 
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değiştirebildiğine göre, siz de bir yanlışlık var mıydı acaba bu 8 inci maddeden dolayı veya başka 

bir nedenden dolayı, bakalım, tabiî ki size geldiyse. Bu sıralamayı inceleyelim şeklinde bir konu 

gündeme geldi mi o günlerde? Yoksa, kısa süreli, sıralama vardı, o sıralamaya göre görevlendirip 

verdik mi?.. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ben kendim incelettim. Şimdi, burada gözden kaçırdığınız bir 

husus var. Bir defa, daha önceki bakan arkadaşımız, gerek Onur Kumbaracıbaşı gerek Erman 

Şahin'in yapmış oldukları, bu ihaleye* dair yapmış oldukları onay, yap-işlet-devret kanununun 

koyduğu ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmeliğe aykırı hükümleri geçerlilik 

ifade etmez ki. Yani, onun, oraya süre demiş olması, bir şeyi ifade etmiyor. Ortada, sizin uymak 

zorunda olduğunuz bir kanun ve yönetmelik var. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - İşte, o zaman, siz de... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bitmedi; izin verirseniz... 

Bu insanların birinci teklifi, teknik şartname olarak incelemeye müsait değil, isterse bir yıl 

teklif etmiş olsun. Demin arz ettim, teknik şartnamesi var bunun, finansman şartnamesi var. 

Finansman şartnamesinde, finansman dosyasında diyor ki adam, şu kadar milyon dolan hazine 

verirse ve 35 metre derinliği 400 metrede sağlayabiliyorum, projem bu diyor. Şimdi, sizin hiçbir 

şekilde kabul edip uygulama imkânınız olmayan bir proje için verilmiş olan süre kısa olsa ne 

olacak, uzun olsa ne olacak?! Zaten, sizin teklifinizin teknik olarak, malî olarak dikkate alınması 

mümkün değil, öbür şartların da dikkate alınması mümkün değil. Ben, bunu kendiliğimden 

incelettim. Yani, adamların... 

, MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Müsaade edin... Çok önemli bir yere geliyoruz. Bakın, bu 

karar bu şekilde alınmış, Bakanlık makamı şeysi... Ben, şunu söylemek istiyorum. Bu konu varken, 

siz, şu söylediklerinizi, süresi... Ben de, biraz önce nasıl söylediyseniz, hukukçu şu bu, biz de 

yirmibeş yıl bu işlerle girdik çıktık, uğraştık; şartlara göre ihaleye girilir. Biraz sonra, bir sürü 

konular var. Başka şartlarda, adam diyor ki, süre vardı, tahkim vardı, bunlar olmadığı için, ihaleye 

girmedim diyenler de var. Dolayısıyla, bu ihale şartlarına göre ihaleye girdiği için müteahhitler, ben 

de şunu sormak istiyorum. Peki, siz, bu anlattıklarınızı, süresi, açıklığı, kazık temeli, tüneli 

olmayacak da diyebilirdiniz, tünel teklifi almıyorum da diyebilirdiniz, hiç kimse itiraz etmezdi. 

Böyle bir ihale usul ve esasları yazılı olarak dosyasına girdi de, müteahhitler ona göre teklif verdi 

mi? Var mı öyle bir karar? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Vermedi efendim... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ama, yok işte, öyle bir karar yok... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim... 
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MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Siz, 8 inci madde geçersizdir. Ben, açıklığa göre, finansmana 

göre, isteklerine göre, tahkimi kabul etmesine veya etmemesine göre bu ihale usul ve esaslarına 

göre ihaleyi çıkanyorum diye, bir olurunuz var mı? Belki, sizden önce alınması gerekiyordu, o da 

doğru; ama, öyle bir olay yok. Yani, bu varken, bunun dışmda bir işlem yapılmış. Denilen bu... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Yok efendim... Mustafa Bey, yok... 

Tekrar edelim, teker teker tekrar edelim sevgili kardeşim. Sizi tatmin olsun diye 

söylüyorum. 

Sırayla gidelim: 

Bir; birinci ihalenin teknik şartnamesinde, Onur Kumbaracıbaşı zamanında yapılan teknik 

şartnamede, ilan yapılıp firmalar davet edilirken, gelin ey ahali, böyle bir şey yapacağız denilirken, 

tüp geçit yok, eğik askılı köprü de yok... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Doğru... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Asma köprüye çıkılmış... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Doğru... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Buraya kadar tamam mı? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Doğru. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sonra, 5 firma yazılmış, 6 firma çağrılmış, yeterli bulunmuş. 6 

firma yeterli bulunduktan sonra, teklif verme aşamasında, teknik şartnamede bir değişiklik yapılmış, 

buraya, tüp geçit de teklif verilebileceği veya başka bir köprünün de teklif verilebileceği belirtilmiş. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Doğru... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Tamam mı?.. Sırayla gidiyoruz... 

Bunu da Erman Şahin zamanında yapmışlar. Şimdi, bu şekilde ihale prosedürü devam 

etmiş, bildiğimiz olaylar olmuş. Sayın Cevat Ayhan zamanına gelmiş... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sıralama yapılmış... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sıralama yapmayın... 

Firmalar tekliflerini vermişler. 2 firma, asma köprü vermiş, 1 firma tüp geçit ve eğik askılı 

köprü vermiş şartnamesi bana müsaade ediyor diye. Tamam... 

Buna göre, müşavir firma ve ihale komisyonu, teknik komisyon, bunu değerlendirmiş. 

Değerlendirme sonuçlarında, birinci AJTS gelmiş, ikinci IBCO gelmiş, üçüncü, bunu üçüncü sıraya 

koymuşlar; ama, teklifi geçerli olduğu için değil, zaten üç firma var... Teklifi geçerli değil. Bütün 

dikkatinizi buraya çekiyorum. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Geçerli değilin şeyleri nedir? 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) - 800 metre genişliği sağlayamamış projesi. Çok önemli, teknik 

şartnamenin en önemli hükümlerinden birisi. Deniliyor ki, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımn 

ihtiyacma uygun olarak 800 metre genişlikte olacak 35 metre derinlik... Yani, su derinliği 35 metre 

olacak denizaltdarın geçmesi için, bu derinliği boyu da 800 metre olacak. Bu beylerin verdikleri 

projeye baktığınız zaman, 400 metre diyor, gösteriyor... Ben geldim, bu tercih, yani Sayın Cevat 

Aynan'ın yapmış olduğu bu sıralamada herhangi bir şey var mı, yok mu baktırıyorum. Dedim ki, 

ben de sizin gibi, bu zatın tüp geçiti kısa görünüyor süresi... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ama, başka gerekçe var; tüp geçit de ilk defa yapıldığı için, 

sakıncalı deniliyor. Bir öncekinde... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - O ayrı efendim... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O gerekçenin içinde o da var... Yani, sakıncasızlardan 

birisinde... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim var da... Ama, izin verir misiniz Mustafa Bey... 

Ben, teknik adam değilim, orasına bakmam. Dedim ki, bunu niye kabul etmediniz; bunun 

bir sürü sebebi var, tüp geçitin kabul edilmeyişinin. Size söyledim, siz de benim yerimde olsaydınız, 

ben değil o zaman Sayın Cevat Ayhan var; Cevat Ayhan'ın yerinde olsaydınız, kabul edemezdiniz. 

Tepeleri alıyor, tüp geçiti oturtabilmek için denizin dibini dolduruyor. Yani, ekolojiyi bozuyor. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) -Biz, hep tüp geçitten konuşuyoruz. Aslında, öbür firmanın... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Öbür firmalannki asma köprü, tüp geçit yok öbürlerinde. 

Onlarınki asma köprü, tüp geçit yok. Tüp geçit, yalnız bunda var. Neden; aynı zamanda, şu Deniz 

Kuvvetlerinin talebi, bu da firmamn projesi, böyle bir proje, bu tüp geçit. Buyurun, 35 metre 

derinlik, 400 metre diyor... Şartnamede ne diyor; 800 metre. Demek ki, biz, bu tüp geçit projesini 

kabul edip buna göre düzenlenmiş teklifi işleme koyamayız. Bitti... Orada, adamın işi bitti; çünkü... 

Nitekim, nisan ayında... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Tek alternatifli teklif mi. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Tabiî... Bu tüp geçitin teklifi bu, projesi bu. Nisan ayında, 

Sayın Cevat Ayhan'a noterden gönderdikleri ikinci bölümd, bu projeyi değiştirmişler, üzerinde 

Bouyges'ın imzası yoktur, kendileri yapmışlar; şu genişliği 800 metreye çıkarmışlar. Buyurun, 

ikinci projeyle 800 metreyi sağladık diyor; ama, zarflar açılıp iş bittikten sonra. Yani, işin tekniğine 

girmiyorum ben. Teknik adamların işi o, ben mühendis değilim. Şu sebeple uygun bulmamıştır, bu 

sebeple uygun bulmamıştır falan... Bir sürü şey sayılabilir. Ben aklımın erdiğini söylüyorum. Ben 

de, sizin gibi, aklımın erdiği nedir; Deniz Kuvvetlerinin 800 metreye ihtiyacı var, bu 400 metre 
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diyor. Demek ki, devletin ihtiyacını bu proje karşılamıyor; karşılamayınca proje düşüyor. Düşmüş 

projenin süresi kısa olsa ne yapacağım ben. Düşmüş bu proje. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Eğik askılı için?.. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Eğik askılı için de, aynı şekilde... Eğik askılının süresi- öyle 

değil, eğik askılının süresi daha fazla. Eğik askılı projede, denizi doldurma... Siz projeyi gördünüz 

mü? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Biliyorum hepsini, evet... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Getirtin, burada bakın, denizi dolduruyor. Denizi daraltıyor, 

daraltıyor, koca körfez, iki tane askının, en son şeyindeki ayağın altına geliyor. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Peki, birinci firmanın kazık temeli olduğunu da siz 

biliyorsunuz. Kazık temel üzerine oturtuyor birinci firma. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Nasıl kazık temel? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Birinci firmanınkini de biliyor musunuz siz? Nasıl yaptığını; 

kazık temel, kazık çakarak yapıyor. Teknik konuya girdiğiniz için... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır efendim... Birinci firma, birisi, hemen Dilova'sınm. 

karşısındaki yerde, denizden aşağı yukarı 20-30 metre kadar içeride olmak üzere bir ayağını 

denizin içine koyuyor, kazık temel yapmıyor. Yanlış bir şey gördünüz o zaman, burada 

arkadaşlarımız var, daha iyi izah eder. Sadece, ayağınm bir tanesini denizin içine koyuyor, öbür 

ayağı karada... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Nereye oturtuyor? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Birisi Dilovası'nda, birisi karşıda. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır; hangi zemine oturtuyor? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Nasıl, hangi zemine? 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Yani, kaygan zemin... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yere oturtuyor... Kaygan zemin demiyorum. Yani, köprünün 

ayağını nereye oturtuyor? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ben onu bilemem, asma köprü yapıyor... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Bakan teknik adam değil ki; yani... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın milletvekili, Sayın Bakan dolgu yapıldı diye teknik 

konuya giriyor... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ama, bakınız; izin verir misiniz Mustafa Bey... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - İdarede mühendislerin ne işi var o zaman... 
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MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın milletvekili, Sayın Bakan kendini koruyacak kadar bu 

işleri biliyor, bir. İkincisi, dolgudan bahsettiğine göre, bildiğine göre, onu biliyor diye sordum, sizin 

müdahale etmenize gerek yok. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, değerli kardeşim, ben dolguyu şunun için söyledim. 

Cevat Beyin yerinde ben olsam, ben de kabul etmezdim dedim. Şimdi, tepelere bir işaret koymuş, 

ben sordum "bu ne oluyor, bu tepeler..." İki tarafta da tepeler var, böyle bir kesit koymuş 

projesinde "bu ne" dedim, merak, soruyorum. Dediler ki "bu tepeleri buradan kesiyor, alıyor." "Ne 

yapıyor" dedim. "Denizin içine koyuyor, dolduruyor" dediler; göstermiş zaten dolgu kısmını. Açık 

V şeklindeki bu tüpü, o dolgunun üzerine oturtmuş. Şimdi, öbür adamlar, hangi kazık çakıyor... 

Projesinde kazık da yok, projesinde, ayağının bir tanesi karada, 1 800 küsur metre; bir tanesi karşı 

taraftaki kıyıya yakın bir yerde, bir tanesi denizin içerisinde; ama, 1 800 metrelik genişlik duruyor. 

Yani, 65 metre yükseklik ve genişlik duruyor, öbüründe de duruyor. Her ikisinde de asma köprü 

şartlan sağlanmış. Eğik askılı köprüde, her iki taraftan böyle kırkayaklar yapılmış. Ayrıca, ben, 

oradakilerin projesini gördüm, bunlar adalar üzerine oturtulmuş, dolmuş. "Bunlar ne" dedim. 

"Bunlar, bu ayakların oturacağı adalar" dediler. Bunları müşavir firmaya soruyorum, müşavir firma 

diyor ki böyle. Kendi adamlarımıza soruyoruz, böyle. Yani, sizin söylediğiniz sorunun cevabı şu: 

Ben, geldikten sonra, Sayın Cevat Ayhan'ın bu sıralamasını gördükten sonra sordum "bu doğru 

mu?" "Doğru" dediler. Müşavir firmaya sordum "doğru mu?" "Doğru." Cevat Ayhan Beyin 

kendisine sordum "doğru mu yaptığın tercih" diye "doğru" dedi. Buna rağmen "bu şekilde, 

durmadan, noter kanalıyla şeyler gidip geliyor, böyle bir şeyler söylüyor adam burada, bunu neyle 

karşılıyorsunuz; yani, bunu kabul etmezken neyle karşılıyorsunuz" dedim. Dediler ki "bunun bir 

sürü teknik ret sebebi var; ama, sizin anlayacağınız, buyurun bu Deniz Kuvvetleri Komutanını 

yazısı bu da açıklık, bu olmuyor." Ha, burada sağlamış; ama, ihale bittikten sonra, iş işten geçtikten 

sonra. Yani, her şey bitmiş, adam ihaleyi kaybettiğini anlayınca yeni bir proje gönderiyor, o projede 

diyor ki " ben bu 800 metreyi sağladım" ihale geçtikten sonra. Şimdi, burada yönetmelik var, 

yönetmelikte diyor ki "pazarlık usulü ihale yapılabilir, kapalı zarfla yapılabilir." Bu ihale kapalı 

zarfla yapılmış. Kapalı zarfla çıktığınız ihalede, siz, sonradan ,benim şöyle bir teklifim var, onu da 

dinleyin, bunu da dinleyin diyemezsiniz. Bunu diyebilmek için, o zaman öbür adamları da 

çağıracaksınız "oturun bakalım masanın başına" diyeceksiniz, teklifi pazarlık usulüne dökeceksiniz. 

Yok böyle bir şey, pazarlık usulüne dökme. 

BAŞKAN - Var efendim, ikinci ihalenin ilerleyen safahatında, pazarlık usulünde geçen 

uygulamalar var. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim?.. 
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BAŞKAN - İkinci ihale boyutunu tartışmak üzere, yok dediniz de... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır, pazarlık yok... 

BAŞKAN - Sizin görüşünüze katılıyorum. Üç türlü ihale var: Bir, direkt, katı kapalı teklif 

usulü; iki, belli istekler üzerinde kapalı teklif usulü; üç, pazarlık usulü. Ama, bu ihalenin, ikinci 

dediğimiz ihale sürecinde öyle şeyler görülüyor ki, yani, iş tamamen pazarlığa dökülmüş, birtakım 

olmayan yeni teklifler... O farklı bir şey, şimdi oraya girmeyelim... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İzin verir misiniz Osman Bey. Burada bir yanlış anlaşılma var. 

Size bunları söyleyen doğru söylemiyor. 

BAŞKAN - Söyleme değil, okuduğumuz belgelerden edindiğimiz kanaat, kimse bize bir 

şey söylemedi. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Doğru değil efendim, izin verir misiniz, yanlış bir kanaate sahip 

olmamanız için... 

Onlar pazarlık değil; onlar, yapılan beyanlarda müphem konuların açıklanması. Pazarlık 

başka şey. 

BAŞKAN - Mutlaka efendim, onu o zaman tartışırız, bugün bunu... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Pazarlık, sizin sürenizde. Pazarlık, sizin fiyatınızda. Pazarlık, 

sizin orada, mesela iki şerit yerine üç şerit yapmanızda. Pazarlık, bunun bitim süresinde. Pazarlık, 

bir deprem, yangın veya bir şey meydana gelirse ne olacağında. Pazarlık öyle olur. Yoksa, buraya 

böyle bir beyanda bulunmuşsunuz, bunu manası nedir diye sormak pazarlık değil. 

BAŞKAN - Tabiî, katılıyorum... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Olur mu öyle şey, pazarlıkla hiç alakası yok. 

BAŞKAN - Peki efendim; 8 inci madde nedir, buradaki hukukî gücü nedir, yeri nedir, 

olmalı mıydı, olmamalı mıydı? Yani, dikkate almmah mıydı, alınmamalı mıydı tartışması bu konuda 

önemli yer işgal ediyor. Bakan onayı espirisi var. Kanun var, kararname var; gerçi, kararnameler de 

denilebilir; 3465 sayılı yasa var, onun kararnamesi var; daha sonra, 3996 çıkıyor, onun kararnamesi 

çıkıyor. Burada, her ne kadar, şartnamede "3996'ya göre bu ihale yapılıyor" denilse de, 3996'nın 

son maddelerinin birisinde "3465'in hükümleri saklıdır" denildiği için, idare işlemi devam ettirirken 

de, yer yer, 3465 ve onun kararnamesinden de yararlanmış; dolayısıyla, çerçeve içice. Herhalde, 

3996'da ve yönetmeliğinde, kararnamesinde bulunamayan bazı hususlarda 3465'e ve kararnamesine 

gidilmiş ve yer yer, girift bir şekilde, her iki mevzuat da burada uygulanmış gibi görünüyor. 3465'le 

başlanıldığı için, ilk bakan onayı, 3465'teki bakan onayı maddesine uygun alınmış. O sırada yeni 

yasa çıktığından, yönetmeliği çıktığından, çıktıktan sonra dahi ikinci bir bakan onayı alınmış ve 

bakan onayına da ekler yapılmış; birinci bakan onayı, şartnameler, çerçeve sözleşmeler, vesaire, bu 
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ihalenin çerçevesi budur diyor. Ama, asıl öngirişi o bakan onayı; bakan onayı diğerlerine ek yapmış 

ve o bakan onayında yanılmıyorsam 9 madde var. 9 maddenin 8 maddesi, ama şartnameye 

yazılmak koşuluyla, bu ihalede ilke olarak belirlenmiş, şartnameye, teklif verilen belgelere de 

yazılmış. İşte* 30 bin dolar kamulaştırma vereceksin, 1 milyon dolar geçici teminat vereceksin, 

garanti vermeyeceksin, vesaire, vesaire. Sadece, bu, 8 inci maddeyle ilgili şartnamede açık bir 

hüküm yok. Bu 8 inci maddenin buradaki işlevi ne? Bunu yok mu sayacağız? Görmeyecek miyiz? 

Hukuka aylan, her ne kadar, bir bakan onayıysa, 8 inci maddede çizilen bir usul varsa da, bu 

3996'yla ilgili hükme uygun değildir, görmezden gelinebilir, uygulanmayabilir veya yeni bir bakan 

onayıyla yeni bir şekil verilebilir. Yani, bu 8 inci maddenin buradaki yeri, rolü, fonksiyonu nedir? 

Var mıdır, yok mudur? Varsa, nedir? Yoksa, niçin yoktur? bu konudaki görüşleriniz nedir? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Şimdi, sizin buyurduğunuz 8 inci madde olayından sonra, 

kendiniz ifade buyurdunuz ki, kanun çıkmış. 

BAŞKAN - Kanundan sonra bu bakan onayı var efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır, tekrar bir daha kanun çıktı ondan sonra ve bu kanuna 

dayanılarak da yönetmelik çıktı. 

BAŞKAN - Bir ay farkla, bakan onayı daha sonra. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, sizin söylediğiniz önceki kanun dönemi. 

BAŞKAN - 3996 çıktıktan sonra bakan onayı alınıyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, bakan onayı 1994'te... 

BAŞKAN - O, birinci bakan onayı efendim, ben ikinciden bahsediyorum. 8 inci maddeyi 

kapsayan bakan onayı... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bakınız, ben de onu söylüyorum. Onu dikkate alamazsınız. 

Neden alamazsınız; bir defa, kanun ona müsait değil; ikincisi, yönetmelik çıkmış, yönetmelik 

müsait değil. Siz, Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanmış bir yönetmeliğe uymak 

mecburiyetindesiniz. Yani, 8 inci madde, orada Bakanlar Kurulu yönetmeliğinin üstüne çıkamaz ki. 

Burada gayet sarih, ben size okuyorum, görevlendirmede uygulanacak ortak esaslar. Yani, kapalı 

teklif alma usulüyle yaptığınız ihalede hangi firmayı görevlendireceksiniz, bunun esaslarını 

yönetmeliğin 15 inci maddesi tayin etmiş, diyor ki "iki veya daha fazla istekli tarafından yapılan 

tekliflerin aynı olması ve bunların da uygun teklif olduğunun anlaşılması halinde, Hazineyi en az 

yükümlülük altına sokacak olan teklif sahibine görevlendirme yapılır." Yani, süre dikkate alınır, 

Hazineyi en az yükümlülük altına sokacak dediği bu. Yani, ne kadar çabuk bunu elde ederse o 

kadar gelir elde edeceğinden tersinden ifade etmiş. Yani, eşit olması halinde. Burada yönetemelik 

hükmü var, Bakanlar Kurulu karan bu, Bakanlar Kurulu yönetmeliği. Şimdi, kanun, tüzük, 
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yönetmelik. Bakanın onayıyla yönetmeliği ortadan kaldırabilir misiniz; bakanlık yönetmeliği bile 

olsa kaldıramazsınız. Evvela, siz bakan olarak o yönetmeliği değiştireceksiniz, ondan sonra ona 

uyacaksınız, bunun usulü, metodu o. Devam ediyor "görevlendirme komisyonu tarafından alınan 

görevlendirme karan -yani, benim 30 Hazirandan sonra temmuzda, ağustosta, her neyse, 

karşılaştığım Sayın Cevat Ayhan'ın onayı- ilgili bakan tarafından onaylanır veya iptal edilir." İptal 

etmemiş, onaylamış. Yani, görevlendirme bitmiş. 

BAŞKAN - O sizinki efendim, 10 Ekim 1997'de yaptığınız. Cevat Ayhan Beyinki değil o 

bahsedilen. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hangisi?.. 

BAŞKAN - Şu okuduğunuz efendim, görevlendirme kararının onayı veya reddiyle ilgili. 

Cevat Ayhan Beyin meselesi değil o. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Cevat Ayhan Beyin meselesi efendim, bir yanlışınız var. 

Onaylayan... 

BAŞKAN - Efendim, sıralama görevlendirme değil... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır efendim, o sıralama görevlendirme efendim. Sıralama 

görevlendirme, birinci diyor işte, görevlendirme odur. 

BAŞKAN - Müzakerelerde birinci görevlendirme... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz, 8 inci maddeyi bir 

okuyalım. Sayın Bakan, bir şey sormak istiyorum. 

BAŞKAN - Mustafa Bey, siz yeni bir soru açmadan, şunu, demin biraz önce Sayın Bakan, 

bakan onayı önce geldi, sonra yasa değişti, kararname çıktı dedi de, şimdi hemen elimin altında... 

Balan, 3996 sayılı yasa, sanıyorum haziran veya mayıs 1994'te çıktı ve kararnamesi de 1 

Ekim 1994'te yayımlandı. Bu ikinci bakan onayı, bütün bunların yürürlükte olduğu ve sanıyorum 

ki, hem bürokratlarca hem ilgili bakanca çok iyi bilindiği bir süreçte, 20.6.1995'te ihdas ediliyor. 

Yani, bütün bu mevzuat var yürürlükte, bütün bunları biliyor bakan, buna rağmen bunu çıkarıp 

burada 8 inci maddeyle bir usul koyuyor. Yani, dediğiniz gibi sonradan çıkmış olsaydı, bu önceden 

bakan onayı olarak yayımlansaydı, doğru, bir şey var, yani sonradan bunu keser. Ha, bu şekilde de 

uymayabilirsiniz. Evet, buradaki kararname ve yasadaki hükümler böyleyken, he ne kadar bakan 

onayı varsa da memur veya kamu görevlisi yasaya uygun ilkeleri veya emirleri uygular ancak, 

uymayana uymazsınız, bunda bir şey yok; ama, burada, dediğim gibi, 8 inci maddede, usulle ilgili 

ve idarenin iç işi gibi görünen, idare kendi ajanlarına bir talimat veriyor. Bir idarî işlemi kurarken, 

görevlendirme komisyonu olarak şöyle yap diyor ve daha sonraki işlemler buna uyulmadan 

yapılıyor. Uyulmayabilir; ama, gerekçesi olmalı. Bunu yok mu sayıyorsunuz, bunun kıymeti 
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harbiyesi ne? Bakan onayı, yeni bir bakan gelir, bunu, bu 8 inci maddeyi değiştirebilir. İşlemi 

yaparken der ki "her ne kadar 8 inci madde böyle diyorsa da, bizim şartnamemizde şöyle bir usul 

vardır veya yasa böyledir, bu 8 inci maddeyi dikkate almayın veya şu şu usuller içinde bu 

görevlendirmeyi yapın" diye yeni bir sirküler, yeni bir onay veya yeni bir duyuru yayınlar ve o 

şekilde sonuçlandınrdı. Bu burada dururken, 9 maddeye haviyken, 8 tanesini uyguluyorsunuz, bir 

tanesini görmezten geliyorsunuz veya uygulamıyorsunuz. Yani, o zaman, bu bakan onayı ya vardır 

ya yoktur, bütünlük içerir. Bir tane maddesi neye aykın ki görmezden gelip, onu dikkate almadan 

idarî işlem tesis edip devam ediyorsunuz; bunu anlamaya çalışıyorum. Görmezden de gelebilirsiniz, 

demin söylediniz, hukukuna aykırıdır, her ne kadar bakan onayı da olsa uygulanmamakla yanlış 

yapılmamıştır, doğrusu yapılmıştır denilebilir. Ama, burada olduğu sürece, idarenin elemanları, 

unsurları ve bu çok bağlayıcı, ilginç başlığı var, diyor ki, İzmir Körfez geçişi görevlendirme usul ve 

esasları diyor, 20.61995 tarihli bütün mevzuat oturduktan sonra, onların ışığında, onları da kabul 

ederek kaleme alınmış ve genel müdür, bakan onayına sunmuş, bakan da onaylamış ve ekleri de 

çok ilginç, önceki bakan onayı, teklif verme şartnamesi, çerçeve sözleşme bütün bu kapağın 

altındadır diyor. Gördüğümüz kadarıyla, 8 inci madde, ikinci ihalede -birinci ihalede zaten 

yürütülmemiş- uygulanmamış gibi.görünüyor. Diyor ki, en kısa süreyi vereni alın, daha sonra 

görüşün, uzlaşmanızı zamana bırakın, ikiye, üçe devam edin ve sonuda bu görevlendirmeyi yapın 

diyor. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Sayın Bakan orada bir inisiyatif kovuyor 

Sayın Başkan. Yani, 8 inci madde de orada en kısa süre değil, bir de ücret de ilave ediyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ben, sorduğunuz soruya... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkanım, maddeyi okuyabilir miyim çok kısa... 

BAŞKAN - Bu ihalenin yürütülmesi ve sonuşlandırılmasında 8 inci maddenin kıymeti 

harbiyesi ne? Var mıdır, yok mudur? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, arz ediyorum. 

Diyelim ki, hafizam beni yanılttı; yani,yürürlük konusunda hafızam beni yanılttı. 

BAŞKAN - Olabilir, çok girift bir konu. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sanki, yönetmelik daha sonra çıkmış gibi kalmış benim 

aklımda. 

BAŞKAN-1994'te çıkmış. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Velev, önce çıksa, sonra çıksa; yani, siz, var olan bir kanun 

hükmüne, yönetmelik hükmüne aykırı bir kural koysanız oraya, bu geçerli olmaz, bir. Siz koydunuz 

da, kanun, yönetmelik sonradan çıktıysa, sizin koyduğunuz o kuralı değiştirir, yine geçerli olmaz 
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iki. Yani, her halükârda geçerli değil. Kaldı ki, ben bir hukukçu olarak, süreyi 15 inci madde gibi 

anlıyorum. Yani, oradaki sürenin esas ahnması, 15 inci maddede "birden çok teklifin ve her teklifin 

geçerli olduğu ve aynı olduğu halde böyle yapılır" diyor. Demin ben size bir örnek verdim, yani, 

ben bir yıl süre teklif ettim, ama geçişi 100 dolar koydum, götürüp ona mı vereceksiniz. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Bu görüşme sırasını tartışmıyoruz... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İzin verir misiniz efendim, görüşme sırası değil, onu arz 

edeceğim. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - O bir netleşsin, Sayın Bakan görüşme sırası 

diye bakmıyorsa onu bilelim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, görevlendirme komisyonu bir karar alıyor, 

görevlendirme komisyonu aynı zamanda ihaleyi yapan komisyondur. İhaleyi yapan komisyon Sayın 

Cevat Ayhan'ın önüne bir liste koyuyor, bir bu, iki bu, üç bu diyor, Sayın Cevat Ayhan da 

"uygundur" diyor. Bu, görüşme sırası falan değil. Pazarlık usulü bir ihale yapılmadığı için, görüşme 

sırası falan tayin ediliyor değil. Buradaki görüşme, tekliflerdeki müphem olan -çünkü dosyalar 

dolusu teklif- hususların açıklığa çıkarılması. Eğer, sizin dediğiniz gibi, süreyi dikkate alarak, yani, 

diyelim ki 8 inci madde geçerli, tersinden... 

BAŞKAN - Bu değindiğiniz nokta çok ilginç, çok önemli. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - 8 inci madde geçerli, öyle kabul edin, o zaman Sayın Cevat 

Ayhan böyle bir sıralama yapamaz ki. Geçerliyse sıralamayı ona göre yapması lazım. Yani, bunun 

anlaşılmayacak bir tarafi yok ki. Eğer, olaya objektif bakıyorsanız, 8 inci madde geçerliyse, süre, 

Sayın Cevat Ayhan'ın sıralaması da, sizin dediğiniz gibi... 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Yanlış o zaman, öyle değil mi? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır efendim, yanlış değil. Cevat Ayhan Beyin yaptığı 

sıralama doğru. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Geçerli süre... 

MUSATFA ÖRS (Burdur) - Sayın Bakanım, bu onaya rağmen... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, sizin kafanıza takılan sorunun müspetinden 

yaklaşıyorum ben şimdi; yani, iki türlü yaklaşıyorum. Diyorum ki, kafanıza takılan bu soruya cevap 

arıyoruz ya, diyelim ki, 8 inci madde, kanuna, yönetmeliğe rağmen geçerli ve ücrete bakılmıyor; 

çünkü, iki şeye bakılıyor, süre ve ücret, ücrete bakılmıyor da sadece süreye bakılıyor; kim erken 

teslim ediyorsa ona verilecek. O zaman, Sayın Cevat Ayhan'ın -sizin sıralama dediğiniz, benim, 

hayır görevlendirme dediğim -ki görevlendirmedir- onayındaki sıranın değişmiş olması lazım. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Görevlendirmeden kastımz... 



- 6 7 2 -

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, görevlendirmeden kasıt, yani, sözleşmeyi kiminle 

yapacaksınız, ihaleyi kim kazandı... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Bakanım, anlaşamıyoruz bu konuda. 

BAŞKAN - Anlaşırız, anlaşırız. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İzin verir misiniz bir şey daha söyleyeyim burada, mademki 

konu böyle geldi. 

BAŞKAN - Olabildiğince kısa... Bugün bitiremeyeceğiz, anlaşıldı. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, ben tekrar gelirim. 

Bakınız, bir şey gözden kaçıyor. Mustafa Beye cevap verirken dedim ki, kardeşim, benim 

sürem -sizin dediğiniz gibi diyelim, bana göre öyle değil, sıralama değil- bunlardan daha kısa diyen 

firmanın teklifi üç sebeple geçerli değil. Bir, Hazineden pay istiyor, adamın malî dosyası teklife 

dahil değil mi; Hazineden pay istiyor, olmuyor. İki, projesi istenilen teknik şartlan taşımıyor; 

şartlan taşımayan projenin süresini nasıl dikkate alacaksınız, bana onu söyleyin. Yani, diyelim ki, 

bu 8 inci madde var... 

BAŞKAN - Hiç almazsınız, sıraya da koymazsınız, elemine edersiniz, kalanla sözleşmeyi 

müzakere eder, imzalarsınız. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, elemine edilmemiş olması onun geçersiz olan 

projesini geçerli hale getirmez ki. Yani, sizin dediğiniz... 

MEHMET ERGÜN DAGCIOĞLU (Tokat) - Sayın Bakan, çok özür diliyorum; ama, 

ihaleyi alamamış bir firmayı klasmana sokmak mecburiyetiniz nereden geliyor, ben onu 

anlayamadım. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Klasmana sokmuyoruz efendim. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOĞLU (Tokat) - Üçüncü sırada olması, aslında, bu dosyanın 

kabul edildiğinden ötürü değil de kabul edilmediği için en sona konulmasından demediniz mı? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, işte onu arz edeceğim, izin verirseniz. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOĞLU (Tokat) - Yani, kabul edilmemişse, bir iki yapıp üçe de 

dışan çıkann. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İzin verir misiniz. 

Bunun, sizin söylediğiniz gibi klasmanda sayılabilmesi için, yani Sayın Cevat Ayhan'ın 

yaptığının yanlış olması için... 

MEHMET ERGÜN DAGCIOĞLU (Tokat) - Ama, aylardır izah edilen şey de, Sayın 

Başkanım, yani burada ilk üç, ilk üç, ilk üçü tartışıyoruz. Adam da, ben üç olduğum için neden 

üçüm, bir değilimi tartışıyor burada. Yani, firmanın biri klasman dışıysa... 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sözümü tamamlamama firsat verseniz, ben sizi daha 

rahatlatacağım. 

Sayın Cevat Ayhan'ın yaptığı işin yanlış olması için dördüncü firmanın olması lazım, 

dördüncü firma yok zaten. Sizin dediğiniz klasman olması için bir, iki, üç diye sıralanışında,- o firma 

üçüncü firma seçildi diyebilmeniz için, dördüncü firma lazım. Siz, o zaman diyebilirsiniz ki, 

kardeşim dört tane firma var, bu geçersiz firmayı niye yazdınız buraya, buraya diye üç yazmışsınız, 

Zaten katılan firma üç tane... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Allah... Allah!.. Hayret!.. Ben 

anlıyamıyorum bu mevzuyu! 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Sayın Bakan, yani üçünü yazmak zorunda mısınız? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Değil efendim. İzin verir misiniz. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Özür diliyorum, Sayın Bakanım, bir açıklık 

getirmek istiyorum. Bu adam burada, aylardır, bir kâğıt, bir kâğıt daha, orayı kaldırdı ayağa, burayı 

kaldırdı ayağa diyorsunuz ya; yani, bu adamla bu kadar tartışacağımıza, üçüncü sırası neden bir 

değil, iki değil diye tartışacağımıza, bir yazıyla, siz elemine oldunuz denilse bu iş bitmiş olmaz 

mıydı yani, madem o mantıkla... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Değerli kardeşim, pekala mümkün... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Zaten giremediniz, hangi sırayı 

tartışıyorsunuz niye demedik bu adama? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sizin söylediğiniz, pekala mümkün. Yâni, bu adama 

denilebilirdi ki bir yazıyla, kardeşim, sen zaten klasman dışısın... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Yok, kaybettin... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Şimdi, burada söylediğiniz işi, benim, bilahara gelen Bayındırlık 

Bakam olarak yapmam için, Cevat Beyin, üçüncü sıraya klasman için koymadığından emin 

olduğum bu firma için bu onayı bozup yeniden onay yazmam lazımdı, ben gerek görmedim; dedim 

ki, zaten ciddîye alınacak bir şey yok, üçüncü sıraya yazılmış, teklifi de geçerli değil. Yani, Sayın 

Cevat Ayhan'ın yaptığı onayı boz, "kardeşim git, bunu üçlü değil de ikili getir, üçüncü firmaya da 

şu cevabı ver" demek için... Sayın Cevat Ayhan'ın onayı sanıyorum şubat ayında -aklımda yanlış 

kalmadıysa, kalmış olabilir tarih olarak- ben geldim haziran ayında, aradan dört ay geçmiş, dosya 

önüme temmuz sonu, ağustos başında geldi sanıyorum, aradan altı ay geçtikten sonra, benim bu 

onayı bozup yeniden sıralama onayı vermem, yeniden bilmem ne yapmam gibi bir noktaya gelmem 

gerekiyordu. Bunlara gerek görmedim, zaten üçüncü. Yalmz, kendilerine, o zamanki sayın genel 

müdüre dedim ki "kardeşim, zaten senin teklifin geçerli değil" diye söyleyin. Kendilerine bu 
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söylenmiş. Geçerli olmayan, bir teklif için yeniden onay değiştirmeye, bilmem ne yapmaya falan 

lüzum yok. Ben, eğer, sizin söyledğiniz gibi, klasmana alınıp, bu firma ikinci ilan edilimiş olsaydı 

bu geçersiz teklife rağmen, o zaman, benim, sonraki bakan olarak "yahu görevlendirme için birinci 

seçilen firma yarın görevlendirme sözleşmesi yapmaya gelmezse, ikinci olarak benim bunu 

çağırmam lazım, bunu da çağıramayacağıma göre, bu onayı değiştirin kardeşim, bunun klasman 

dışı kalması lazımdı" diyebilirdim. O zaten üçüncü kalmış. Yani, herhangi bir şekilde... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Ama, Sayın Bakanım, bu önemsemeyerek 

anlattığınız şey -kayda geçsin diye söylüyorum- ülkemizin hem zamanını hem tesislerini hem de 

ekonomik olarak enikonu bir portföy kaybetmesine sebep olmuş, önemsemediğiniz bir şey için bu 

Kadar zaman kaybetmişiz bu an dahil. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Önemsememek değil. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Bir yazı, bir onay değişikliği gerekliydi. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - önemsemek değil efendim. Şimdi, bakınız, Cevat Ayhan Bey 

mühendis bir insan, benden önceki bakan. Tekrar söylüyorum, bilmiyorum kendisine böyle bir soru 

somldu mu, çağırmak mümkünse sorulabilir... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Onlar hususumuzda var; ayrıca, biz, 

zatıâlinize soruyoruz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, izin verir misiniz. 

Demin, ifademin başında "geldim, burada gördüm, buldum kendisini, Sayın Ayhan siz bir 

sıralama yapmışsınız, Karayolan yetkilileri, sizin bizzat dosyaları inceleyip bunu onayladığınızı 

söylüyor, doğru mu" dedim "doğru" dedi. "Sıralama doğru mu" dedim "doğru" dedi. Şimdi, doğru 

deyince... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Sayın Bakan, sıralama doğru mu, doğru 

diyorsunuz, farklı bir nüans bu efendim. 

BAŞKAN - Efendim, bu her iki bakan arasındaki güven meselesi, hukuka aykırıysa 

sorumluluğu da beraber. yüklenilir. Yani, onu doğru diye kabul ediyorsa, sorumluluğunu da 

üstlenir. İki kişi arasındaki güven. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Şimdi, bir mühendis ve dürüstlüğüne de güvendiğim... 

BAŞKAN - Bu, iki insan arasındaki güven meselesi. Ona teyit ettirmişsiniz, bu doğru mu, 

doğru. Yarın, bunun doğru olmadığı anlaşılabilir, burada geçerli olan hukuktur. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Yani, Cevat Beyin doğru demesinin ne 

önemi var efendim?! 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sevgili kardeşim, önemi var. Cevat Bey buranın bakanı. 

Müşavir firmaya sormuşum, çağınmışım, gel buraya kardeşim, Seni müşavir firma tayin etmişler 

"sen bu sıralamayı gördün mü", "gördüm." "Bu sıralamada senin dahlin var mı", "var efendim." 

"Bu sıralama doğru mu" "doğru efendim, biz, bunları tek tek inceledik, sıralama doğru." 

Karayolları Genel Müdürü, gel bakalım buraya, kim bakıyor buna, genel müdür yardımcısı falanca, 

daire başkam falanca, öteki falanca, gelin buraya. "Sizin bu sıralamanız doğru mu" "doğru 

efendim." "Yanlışınız var mı", "hayır, herhangi bir şey var mı", "hayır." "Peki, noterden gelen bu 

evraklar, bunlar ciddî mi", "değil efendim; ihale şartlan bu, dosyalar bu." Bunlann cevabı bu. Ben 

bütün bunlan dinledikten sonra bir Cevat Beye sordum, ben size güvenirim... Çünkü, bana denildi 

ki, Cevat Bey bizzat bu dosyalan oturdu, Karayollarında üç gün beş gün tek tek inceledi. 

Mühendis bir insan, herhalde benden iyi biliyor bu işi, yani tekniğini biliyor. Oturdu, inceledi, baktı, 

ondan sonra onayladı ve lafın başmda bir şey söyledim, başında da bu itiraz eden firmanın öbür 

ortağının ilgili kişisi, yani Hasan Beyin oğlunun adım vererek, burada adamcağızı da çok sıkıştırdı, 

buna rağmen de kendisi oturdu, baktı. Bu sıralamaya müşavir firma doğru diyor, Karayolları 

yetkilileri doğru diyor. Ben kime soracağım, devletin resmî işi bu. Ben devletin bakamyım, siyasî 

bir kişiyim, ama, devletin resmî işi. Devletin kiraladığı, ihaleyle görevlendirdiği firmaya soruyorum, 

doğru diyor. Devletin genel müdürlerine, bürokratlanna, bu işi bilenlere soruyorum doğru diyor. 

Benden önceki bakana soruyorum -ayn partilerden olmamıza rağmen- Cevat Bey sen bunu bizzat 

inceledin mi "evet efendim, inceledim" diyor. Sen oturmuş buna bakmışsın "evet, oturdum, baktım" 

diyor. Bu sıralama doğru mu "tamamen doğru Yaşar Bey, çağır birinciyle başla" dedi. Yani, bunun 

neresi yanlış da, ona bakılmamış, ben onu anlamadım. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Bakanım, ihale şartlan bu diyorsunuz, çok güzel; biz de 

diyoruz ki, ihale şartlan buyken adamlar teklif vermiş. Orada niye ihale şartlanm gözardı ediyoruz 

diyorum bir. 

İkincisi, ben ısrarla okumak istiyorum Sayın Başkanım, 8 inci maddede net bir şekilde şöyle 

diyor. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Sayın Başkamm, 8 inci maddeye gelmişken, 

bir nokta konulacaksa koysak, yoksa sabaha kadarsa, ben izin istemek durumundayım. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Bırakacaksak, sonra devam edelim. 

BAŞKAN - Devam edelim; ama... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ben razıyım, benim için fark etmez. 

BAŞKAN - Görünen o ki, bunu bu akşam sonuçlandıramayacağız. İsterseniz, bıraktığımız 

noktadan sonra devam etmek üzere... 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İzin verir misiniz, ben Mustafa Beyi bir atılabilir miyim. 

Mustafa Beyin sözlerini anlamakta sıkıntım var. 

BAŞKAN - Kapatmıyorum, sürüyor toplantımız; ama, görünen o ki, bugün bunu 

sonuçlandıramayacağız. Bir sonraki haftaya devam etmek üzere diye bir karar alabilir miyiz? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ne zaman Komisyonunuz emrederse ben gelirim. 

Benim anlamadığım şu: Komisyonun kafasında bir soru var. Mustafa Bey bu soruyu 

söylüyor, herhalde ben anlamıyorum. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Efendim, ben açık ve net sıkıntımı söyleyeyim. Tabiî benim 

sıkıntım değil. 

Burada, bu onayı bir bakan arkadaşımız almışsa, diğer yetkilerle -ki hemen hemen aynı 

kişiler- sonraki karar alanlar var, bu şartlar varken kişi tekilfini buna göre vermek durumunda, 

diğerlerini de vermek zorunda. Sayın Başkan da diyor ki, diğerlerine uydunuz* bu varken, adam 

süreye de dikkat ediyor, diğerlerine de dikkat ediyor, diğer şartlara nasıl uyutuyorsa buna da 

uyuyor, eğer bu yanlışsa -tamam okuyorsunuz, itiraz da etmiyoruz- bu yanlıştır, böyle değil de şu 

şartlara göre değerlendireceğiz, ihaleyi böyle yapacağız denilmeliydi diyorum. Bakın burada ne 

diyor: "Tekliflerin görev süresine göre sıralanması ve en kısa görev süresini teklif eden istekliyle 

çerçeve sözleşmenin şartlarının görüşülmesi ve görüşmeler sonunda anlaşmaya varılması halinde, 

sözleşme şartlan -bakın burası çok önemli, sizin dediğiniz- finans şartlan ve diğer şartlar üzerinde 

Yüksek Planlama Kurulu ve Hazine Müsteşarlığının uygun görüşleri alındıktan sonra uygulama 

sözleşmesinin..." diye devam ediyor çok net bir şekilde ve arkasında da Başkan da söyledi, ayrıca, 

8-10 tane de, ihale şartlannı, zemin etüdünü, onlan da isterim diyor. Ben de diyorum ki... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Mustafa Bey, mesleğiniz nedir? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Mühendisim, ihale işlerini de bilirim. 

Şartlar varken, en kısa sürede verenle görüş, şu teknik şartlara uy diyor. Bizim itirazımız... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Burada eski bir bakan, soruşturmaya tabi kişi olarak değil bir 

hukukçu arkadaşınız olarak beni dinler misiniz. 

Siz mühendissiniz, sizin nasıl teknik bilginize benim ulaşmam mümkün değilse, ben de 

hukukçuyum. Orada, teklif süresi lafinın içerisinde ücrette ve şartlarda eşitlik var, oraya yazmamış 

olması yok anlamına değil. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Onlara itiraz etmiyoruz... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Onu yapan adam biliyor öyle olduğunu...Şimdi, Mustafa Bey 

biliyor, eşitlik halinde sürenin dikkate alınacağını biliyor, eşitlik olmadığı zaman dikkat 

alınmayacağını biliyor. 
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MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ver demiyor yalnız... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İzin verir misiniz... Sizin takıldığınız noktanın içerisinde... Bu 

şu demektir, bakınız: Kanunda der ki -örnek olsun diye söylüyorum- kız kaçırmak suçtur, onun 

içerisinde şu cümle yoktur, ama, vardır. Hangi usul ve metotlarla olursa olsun kız kaçırma suçtur, 

onun aslı öyledir de orası yazmaz; ama, kızı kaçıran adam hangi metodu kullanırsa kullansın... 

BAŞKAN - İsterseniz... Buradaki iddia kız kaçırmak değil de, ihale kaçırma... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İzin verirseniz, bir şey söylemeye çalışıyorum. Yani, bu onay, 

bu kanunu yönetmeliği değiştirmez; bu teklifi verenlerin sadece bakan onayına göre değil, aynı 

zamanda bu kanuna göre hareket etmek zorunda olduklarım ve bu yönetmeliğe göre hareket etmek 

zorunda olduklarını biliyorlar. Sadece bildikleri şey, onların yanında hepsinin hukuk müşavirleri 

var, avukatları var, danışmadan var. Efendim, sizler gibi teknik danışmanları var, her şeyleri var. 

Yani, sanıyor musunuz ki, yalnız bakan onayındaki şartlan biliyor da öbürkileri bilmiyor. Kaldı ki, 

bakan onayındaki süreye dikkat edilir sözü de 15 inci maddedeki hazineye en az zarar veren 

tabirinden... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ama, görüşmeye başlanır diyor... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır efendim, izin verir misiniz, şimdi, görüşmeye 

başlanmayışımn sebebi var. Size diyorum ki, kardeşim, bütün bu itirazlan sizin burada inceleyip bir 

sonuca varabilmeniz için ben size bir şey söylüyorum, diyorum ki, bu adamı siz malî analizlerini 

incelediniz mi, şartlan diyor ki, hazine şu kadar bana destek verirse, vermezse, ben bunu 

yapamam... Bir defa adamın beyam var ben bunu yapamam diye hazine destek verirse. Hazinenin 

destek vermesi mümkün değil, malî şartlar gitti. Mali şartlan giden adamın hiçbir teklifi 

incelenmez. Yani, o süre, sizin söylediğinizin, sizin dediğiniz gibi anlasak bile, ortada geçerli bir 

teklifin varlığı söz konusu olması lazım. Adam bir kere kendi teklifini devre dışı bırakmış, ne diyor, 

arkadaşlanmız gayet iyi biliyor, çağırmışlar; demişler ki, sen buraya "hazine bize şu kadar destek 

verirse" yazmışsın; "vermezse, bu teklif geçerli değil" demiş, adamın beyam var, bitmiş. 

İkinci, açıyor, bakıyorlar ki, adamın verdiği proje, istenen proje değil. Tüp geçit doğru da, 

sağladığı şartlar, teknik şartlara uymuyor. Şimdi, böyle bir adamın süresi erken olsa ne olacak, 

sonra olsa ne olacak, geç olsa ne olacak, bakan onayına uysa ne olacak, uymasa ne olacak. Yani, 

bunlar için idare ya acaba öyle mi, böyle mi... Kaldı ki, tekrar söylüyorum, lütfen, buradaki 

görüşme sadece müphem konular içindir, pazarlık usulü değildir, kapalı teklif alma usulünde 

sonradan görüşmeyle şartların değiştirilmesi söz konusu değildir. Böyle bir şey söz konusu... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O zaman 8 inci madde onayına gerek yoktu... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, gereksiz tabiî, lüzumsuz, bana göre de... 
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BAŞKAN - Buyurun Mihrali Bey. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Şimdi, ısrarla vurguladığınız geçerli olmayan bir teklif... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İlk teklif o. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - ...ilgili firma noktasında; fakat, üçüncü sıraya yazılmış. 

Şimdi, tabiî birinciyle oturuldu, görüşüldü, uzlaşma sağlanamadı, anlaşma yapılamadı. O zaman 

ikinciyle oturup görüşeceksiniz görevlendirme için. Şimdi, ikinciyle de aynı şartları 

sağlayamadığınızda üçüncüyle oturma mecburiyetini hissedeceksiniz; çünkü, sıraya koymuşsunuz. 

Geçerli teklifi olmayanla nasıl görüşeceksiniz? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ha, birinci gelen firmayla eğer anlaşamadıysanız, bakan olarak, 

ikinciye, üçüncüye inmek mecburiyetiniz yok. Anladım dediğinizi. Yeniden ihaleye çıkabilirsiniz. 

öyle bir zaruretiniz yok. Yani, siz diyorsunuz ki, Cevat Bey bunu böyle sıralamış, olabilir. 

Birinciyle görüştünüz, uyuşamadınız, nitekim olabilir de. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Hayır, benim ısrarla sormamdaki sebep şu: Bu rahatsızlık ta 

o zamandan var ilgili firmada. O zaman bir bakan olarak bu teklifin yasal olarak, işte, ifade ettiğiniz 

hazine garantisi isteme vs. nedenlerden dolayı geçerli olmadığını teyit eden bir olur alamaz 

mıydınız; yani, böyle bir riske girmemek için? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Şimdi, demin dediğim gibi, benim bakan olarak birinci gelen 

firmayla gerekli mutabakatı sağlayıp görevlendirme sözleşmesi, işte, Danıştaya gitti geldi, diyelim 

ki, anlaşamadık, olmadı; ikinciyi çağırma gibi bir mecburiyetim olmadığı için bütün bunları idarede 

zaman kaybına sebebiyet veren birtakım polemiklere ve birtakım sonunda, işte o geliyor, öteki 

gidiyor, aman efendim, demin size burada bir bant dinlettim; yani, bunlara sebebiyet vermektense, 

Sayın Cevat Ayhan'ın yaptığı sıralamada benim için önemli olan birinci sıralaması doğru mu, yani, 

birisinin hakkı yenip de -benim aradığım burada haktır hukukçu olarak- birinci olması gerekirken 

başka birisi birinci mi yapıldı, hayır, Müşavir firma diyor ki, birinci doğru seçildi, karayolları 

yetkilileri diyor ki, birinci doğru seçildi. Sayın Bakan arkadaşımız Mecliste beraber "sen bunu 

oturmuş, üç beş gün incelemişsin neyse, bakmış yapmışsın, doğru seçildi" diyor. Tamam. Yani, ben 

danışabileceğim, referans alabileceğim, bu konuda çağırma için emin olabileceğim her türlü şeyi 

almışım. Aldıktan sonra, sizin dediğiniz işi, bu niye yapılmadı; bu yapılması gerekli bir muamele 

değil; yani, efendim, bir fikir olarak bunu yapsam bir şey de kaybetmezdim. Yeniden birtakım 

polemiklere sebebiyet verme gibi bir şey doğacaktı. İkinciye, üçüncüye de inme gibi bir 

mecburiyetim olmadığına göre, birincisi kabul etmediği zaman çık kardeşim yeniden ihaleye demek 

yetkim de bulunduğuna göre böyle bir tartışmaya girmeyi lüzumsuz buldum; yani, mesel ondan 

ibarettir. 
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Ben, onlar .billboardlan kiralayıp kamyon kamyon dolaştırıncaya kadar da sesimi 

çıkarmadım. Dikkat ederseniz, siz geçen dönem yoktunuz, Osman bey vardı, sen geçen dönem ara 

verdin, bulunamadm. Bakın, benim hakkımda geçen dönem bir sürü gensoru verildi, sözlü soru 

verildi. Bir gün kürsüye çıkıp da benim polemik yaptığımı gören var mı. Bakanlık ciddiyeti beni 

böyle... Ben inerim, elimdeki belge neyse, çıkarım, onu söyler söyler çıkar, iner gelirim. Ben o tür 

şeyleri sevmem. Yani, onlar bunu yapıncaya kadar ben basın toplantısı filan yapmadım. Onlar bunu 

yaptıktan sonra, kamuoyu bizim hakkımızda, daha doğrusu benim hakkımda değil de, başında 

bulunduğum karayolları gibi 50 yıl bu devlete 1950'den bu tarafa çok mümtaz hizmetler yapmış, 

hizmetleriyle her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devletinin övünebileceği üç beş kuruluştan birisini 

töhmet altında bırakıyor. Efendim, Türkiye 500 trilyon lira zarar soktu bilmem ne... Onun üzerine 

basın toplantısı yapmak zorunda kaldım. O da bana cevaben bu bantı, bir kısmı bu bantta bulunan 

basın toplantısını yaptı, olay bundan ibaret. Ben ondan sonra adamla böyle bir polemiğe filan 

girmedim. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, şimdi toparlamak da niyetiyle, ben kısaca girmek istiyorum, 

sonra da sonuçlandıralım, bir sonraki hafta devam etmek üzere kapatalım. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) -• Ne zaman benim bilgime ihtiyacınız varsa, ben bu tür kurullara 

gelmeyi, buralarda bu tür bilgileri, ifadeleri, belgeleri elimde ne varsa vermeyi, bir parlamenter 

olarak dört dönemdir burada parlamentoda üyelik yapan, iki defa devletin en büyük bakanlıklarında 

görev almış bir arkadaşınız olarak kendime görev sayıyorum. Hiçbir zaman bunlardan çekinmem, 

kaçmam. 

Sizi, tabiî, hakkında soruşturma açılan kişiyim ben; ama, böyle bir teminatı benim söylemem 

lüzumsuzluktur belki; emin olmanızı istiyorum ki, kendi aleyhime de olsa, en doğru bilgileri hiç 

tereddütsüz size... Çünkü, karar vereceksiniz, vicdanınızla karar vereceksiniz, size her zaman her 

vesileyle aktarmaya hazırım. Burada da başka bir komisyonda da. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Kısa bir şey söylemek istiyorum. Sayın Cevat Ayhan'ın bulunduğu dönemdeki işlemler biraz 

öne çıkıyor. Sizin ifadelerinizden de, ilginç, bugüne kadar belki ilk kez bu manada bir kritik, bir 

değerlendirme kanaat olarak ben addediyorum. Şöyle ki: Bu yapılan her ne kadar bir sıralama 

karan gibi görünüyorsa da, bu görevlendirme karan, 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Görevlendirme kararı efendim. 

BAŞKAN - Yani, bu iş bitmiştir. Birinci firma olarak tespit edilmesi görevlendirme kararı 

kuvvetindedir, anlamındadır. 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Pazarlık usulü olsaydı da bu onayı verseydi, o zaman 

sıralamaydı. 

BAŞKAN - Peki, efendim, burada usuller de karışmış birbirine. Sayın Cevat Ayhan'la uzun 

görüşmemizde bu konuyla ilgili bölümünden bir alıntı yapacağım: Biz 8 inci maddeyi sormuşuz. 

Yani, böyle bir bakan onayı var; bunu biliyor musunuz, buna göre işlem yapılıp yapılmadığını da 

kontrol ettiniz mi anlamında sorulara yönelik olarak kendi cevabı şöyle: "Böyle bir meseleyi 

konuşmadık; yani, 8 inci maddeyle ilgili en kısa olandan başlayalım mı, başlamayalım mı diye bir 

şey gelmedi önüme. Benim önüme gelen bu rapordur -3 nolu ara rapor- ben rapor üzerinde sadece 

şunları söyledim arkadaşlara. Şimdi geriye dönüp baktığım zaman bu bir görüşme sıralamasıdır, 

görüşeceksiniz. Tabiî, burada en kısa süreye doğru pazarlıklarda bunu dikkate alın -pazarlık yapın 

diyor- yani, bir geçiş ücretinde de en düşüğe inecek şekilde dikkate alın, pazarlık safhasıdır bu, 

bağlı değilsiniz, serbestçe görüşün, tekrar tekrar görüşün; birinciyle bağlı kalmayın, ikinciyle 

görüşün, üçüncüyle görüşün, bir daha görüşün, pazarlık yapın; ama, süre bakımından en kısa, fiyat 

bakımından da en düşük şartlan temin etmeye çalışın, benim söylediğim budur." Burada ilerki 

safhalarda da söylediği gibi, bu bakan onayından 8 inci maddesinden de haberli olmadığını ifade 

ediyor. Uygulamada dikkate alınıp alınmadığını da bilmiyor. Benim önüme bir rapor geldi, işte 

danışman firma, işte komisyonumuz, bu irdelemelerden sonra böyle bir noktaya doğru gidiyor ya 

da gitti diye önüne sunulan bir rapor var. Orada onun da anladığı hukukundan, işte 

kararnamesinden ve daha önceki bakan onaylarının da hepsini dikkate aldığımızı bir an için 

varsayalım, bu ihaleden anladığı burada ifade ettikleri. Bu bir sıralamadır, nihayet bir rapordur ve 

üçüyle de görüşülecek şeklinde sanıyorum bilgi verilmiş kendisine. Bu sıradan olmak üzere; ama, 

hepsiyle de görüşün, tekrar tekrar görüşün, bu pazarlık aşamasıdır; ama, bu görüşmeleri sırasında 

şunu amaçlayın. En kısa süreyi ve en uygun fiyatı temin etmeye çalışın. Ama, üçünden hangisini 

bulursanız, onunla da sözleşme yapın anlamında bir ifade. Burada da gayet net. 

Şimdi, burada usul birbirine karışıyor. Şimdi kapalı teklif usulünde sizin dediğiniz gibi, ben 

de katılıyorum; ancak, müphem konuları açıklığa kavuşturmak üzere teklifleriyle ilgili olan, yeni bir 

teklif üretemezsiniz, dersiniz ki, şurada ne demek istiyorsun, şunu anlayamadım, şunu açar mısın, 

yazılı ya da sözlü. Bu konularla ilgili, o da idare isterse, ihtiyaç duyarsa, gelip açıklama yapar, tek 

yanlı, pazarlık yok. 13 üncü madde buna amir; ama, burada şimdi Sayın Bakanın algıladığı, 

anlattığı, bürokratlarını da yönlendirdiği, bir yerde sözlü de olsa talimattır "buna göre işlem kurun" 

diyor ve o üç nolu kararda da bu çok açık görülüyor. O firmalarla görüşme ihtiyacı, görüşmelerde 

müphem konular değil, yeni yeni revize teklifler oluşuyor, ön teklif kavramı içinde yeni teklifler 

oluşturuluyor. Daha sonra pazarlıklar yapılıyor, görüşmeler yapılıyor, finansman, hukukî 
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konularda, işte durumlarını iyileştirici revize anlamında yeni teklifler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla, 

burada uygulamada, başında birinci ihale, ikinci ihale içinde tespit edilen 13 üncü maddeye göre 

kapalı teklif usulünün dışına çıkılıyor. Sayın Bakanın anladığı da bu, sözlü talimatı da bu. O raporu 

incelediğinizde oradaki safahati de görürsünüz. Sizin imzaladığınız görevlendirme kararında da 

kısmen pazarlığı andıran bölümler var. Firmanın teklifi 11.75'tir, İ l le bağıtlanması... Teklifini 

değiştirmiş, kapalı teklif usulünde değiştirebilir mi teklifini. Nitekim süreyle ilgili de 25 artı eksüre 

teklifini, efendim maksimum 28 yıl olarak düzeltti şeklinde bir ifade var; bu koşullar içinde siz de 

görevlendirmeyi onaylamışsınız. 

Şimdi, burada bir kargaşa var. Bir kere 8 inci maddenin bilgisi dahilinde olmadığı 

anlaşılıyor. Sizin görevlendirme kuvvetindedir, karandır dediğiniz kararı Sayın Bakan o mantıkla 

imzalamıyor. Bu bir sıralamadır, hepsiyle görüşeceğiz, tartışacağız, o da görüşün diyor, hepsiyle, 

bir kaç kere görüşün diyor; ama, en uygununu elde etmeye çalışın; madem ki, komisyon bunların 

hepsini geçerli bir teklif olarak kabul ediyor, birbirinden farklılıkları var. Sonra üç alternatifli 

verilmiş. Hani, elma, armut veya bilmem ne... Bunları elmaları elmalarla, armutları armutlarla 

karşılaştırmak lazım ki, en rasyoneli bulmak için. Görevlendirme komisyonu kararına 

bakıyorsunuz, her şey birbirine girmiş; yani, bu, belki de ikinci aşama olarak isimlendireceğimiz 

bölümde onu daha geniş anlamda tartışırız; ama, ben şayet Sayın Cevat Ayhan'ın onayladığı, her ne 

kadar da sıralama adı verilen karar bir görevlendirme karan mantığında, anlayışında,, kanaatinde 

mutabakat oluşursa bu işle ilgili otoriteler, beyinler tarafından, o zaman bu soruşturma önergesi 

yanlış verilmiştir. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, size bir açıklama yapacağım 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ben onun için sordum, 8 inci madde... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İzin verirseniz, arz edeyim. 

BAŞKAN - Görünen o ki, Sayın Cevat Ayhan da, bunu bu manada anlamadı, bu niyetle 

imzalamadığı anlaşılıyor. Önüne koyan bürokratlann da bu yazılı, sözlü talimatı onayladıklarına 

göre onların da bu manada algılamadıkları anlaşılıyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Affedersiniz, Sayın Cevat Ayhan'ın onayı, örneği yanınızda var 
mı? 

BAŞKAN-Arz edeyim. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanım; bakın, Sayın Cevat Ayhan'ın 

zamanında bu teklifleri alan komisyon bir genel -siz göstermiştiniz bize- değişik finansal 

değerlendirme, teknolojik değerlendirme, zaman değerlemelerini ayrı ayrı yapıyor, her birini ayrı 

ayrı bir puan yapıyor ve toplam bir puantajla bir, iki, üç diye böyle bir sıralama yapıyoruz. 
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BAŞKAN - Puan filan görünmüyor da, çeşitli gerekçelerle sıralamanın böyle olmasının 

uygun olduğu şeklinde bir şey var. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Şimdi, bir şeyi dikkatlerinize çekmek istiyorum. Şimdi, Sayın 

Cevat Ayhan'ın bu sözleri benim için yabancı değil. Bunları gensoruda da söyledi. Şimdi, Sayın 

Cevat Ayhan böyle düşünüyor idiyse, bu görevlendirme değil de bir sıralama olarak düşünüldüyse, 

yani, görevlendirme değil de bir sıralama olarak düşünüldüyse, bence ihaleyi durdurup pazarlık 

usulünün ihaleye çıkması lazım, samimiyse... Ben, samimî sayarak söylüyorum. Cevat Ayhan'a 

yakıştıramıyorum. Cevat Ayhan Bey o sözleri siyasî maksatla söylüyor; ama, yakıştıramıyorum. 

Bakın, demin baştan dedim ki, daha önce de yaptı bunu, dürüstlüğüne falan... 

BAŞKAN - Beyefendinin herhangi bir şeyi yok; yani... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İzin verir misiniz, bir şey söyleyeceğim. Ben kendisiyle 

yüzleşmeye varım, ben kendisine geldim, dedim ki, siz bir değerlendirme yapmışsınız, bir, iki, 

üçüncüyü seçmişsiniz, siz, doğru mu "doğru" dedi. Şimdi, doğruysa, dönüp bana diyebilirdi ki, 

Yaşar bey doğru ama sen bu firmaları çağırttır da bu firmalarla konuş. O zaman pazarlık olur, bana 

bunu diyebilir; doğru, devam et dedi. Ben burada heyetinize bir şeyin dikkatini çekiyorum. Cevat 

Ayhan ayın... 34'te, kaldı ki Sayın Cevat Ayhan böyle düşünüyorsa, Vinsan firmasının Bouygues'i 

de ekarte ederek noter kanalıyla gönderdiği belgeleri inceleyip çağırıp onlarla konuşması lazımdı 

samimiyse. Bunu yapmayacak, onları alıp bir kenara koyacak, noterden gelenleri, kendisi oturup 

bunları inceleyecek, altma imza atacak, neye imza attığım sonra bilmeyecek siyasî maksatla 

söylediği kanaatindeyim; burada samimiyetine gölge düşüyor benim nazarımda. Neden; ben sizin 

bir şeye dikkatinizi çekeyim. Sonuç olarak komisyonumuz grupların sıralamasının; 1- AJCD, 2-

ÎBKO, 3-BV şeklinde olmasına karar vermiştir. Kim karar vermiş; komisyonun adı ne; 

görevlendirme komisyonu beyler. Altında uygundur Cevat Ayhan. Böyle şey olur mu ya!.. 

Görevlendirme komisyonunun görevlendirme kararına imza atıyorsun, sonra diyorsun ki, çağırın 

bu adamı... Bunu ancak bakkal yapar. Devlet ciddiyetiyle bağdaşır tarafı var mı? Bu tür beyanları 

arkadaşlara yakıştıramıyorum, siyasî maksatla da olsa. Bakın ben ne diyorum. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, zaten raporu... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bana Karadeniz ihalesinde davetle ihale yapıldığından dolayı 

soruşturma açıldı. Sonra çıktı Refah Partili, Fazilet Partili arkadaşlarımız dedi ki, sen ilk defa böyle 

bir şey yaptın, gittin davetle adam çağırdın; üstelik de bu grupların anlaşmasına göz yumdun, sesini 

çıkarmadın, bu gruplar birbiriyle anlaştılar. Sayın Cevat Ayhan Bolu yolunu böyle ihale etti, gruplar 

da ihaleden sonra anlaştılar, onlara onayladı, verdi; ben söylemedim. Çıkıp kürsüye demedim ki, 

sen aynı şeyi yaptın. Ha, şimdi, yapılan şeyler normal; yani, kötü niyet yok. Firma, 10 tane firma 
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çağırmış, girmiş ihaleye, birisi, almış, ihaleyi alamayan öbür iki firma bir firmayla ortaklık 

kurmuşlar, karşısına gelmişler Saym Cevat Ayhan'ın sözleşme yapmışlar. Bunun kötülük 

neresinde? Yani, ne yapmış Cevat Ayhan, bir şey mi yapmış, devleti mi satmış; hayır. Haksızlık mı 

yapmış; hayır. 10 tane firmayı çağırmış, içlerinden bir tanesi kazanmış; ama, ihaleye giren öbür iki 

tanesi onunla ortak olmuş. Şimdi, dönüp birisi dese ki, bunlar demek ki aralarında ihaleden evvel 

anlaşmışlar, sonra bir araya geldiler... Ben bunları yapmadım; bunları küçük hesap sayarım. Kim ne 

derse desin. Saym Cevat Ayhan da öyle derse, burada bende cevabı var; imza attığı kâğıt 

görevlendirme komisyonu kâğıdı. 

BAŞKAN - Ama, ara karar diyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ne derse desin. Ara karar filan değil, nihaî karar. Ne diyor 

"sonuç olarak..." Daha bunun başka karan yok; ara karar filan değil. İfadelere dikkat edin. 

BAŞKAN -Efendim raporun bütününe baktığınızda, zaten raporun ruhu, esası bir 

değerlendirmeye... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Kesin sonuç... 

BAŞKAN - Hayır... Hayır... Zaten o kadar inceye girilmiş ki, bütün teklifler mukayese 

edilmiş, şey yapılmış, nihayet bunun sonunda bir görevlendirme karan beklenir idi; ama, burada 

usul olarak... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, izin verir misiniz, benim görevlendirme şeyim filan 

yok. Siz görevlendirmede fiyatı düşürmüşsünüz diyorsunuz. Hayır, o şu... 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Görüşürken... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Görüşürken, birinci firmayı çağır kardeşim. Görüşürken, ben 

oraya aralarında bir uyuşmazlık çıktı. Öyle ki, bir türlü sonuca bağlayamıyorlar. Ne oldu dedim 

ben. "Uyuşmazlık çıktı." Neden çıktı; "şu maddede bir şeylik oldu." Peki, benim halledebileceğim 

bir şey var mı; araya gireyim; neyin nesi, nerede tıkandınız... Çünkü, bürokrat genellikle 

çekingendir. Yann başıma bir şey gelir, Türkiye... En büyük korkum... Size de söylüyorum burada, 

tekrar söylüyorum, rica ediyorum; eğer bu işten dolayı bir sorumluluk var da, allahaşkına bir 

bürokrata düşüyorsa, bana yükleyin. Bürokratlar çok ürküyor bu işlerden, çekiniyor. 

Komisyonunuz sonunda, ben sizden istirham ediyorum; bakanın kabahati yok; ama, falanca 

bürokratın kabahati var deniyorsa, allahaşkına bana yükleyin. 

BAŞKAN - Öyle olmuyor; usulen olmuyor galiba... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Çok ürküyorlar. 

BAŞKAN - Bazdan çok cesur oluyorlar. 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Öyle bir direniyor ki haklı olarak, ya bir şey yaparsam... Çünkü, 

benden önce Sayın Onur Kumbaracıbaşı zamanında dört yıl karayollarının Bayındırlık Bakanlığının 

bütün müfettişlerini yığmışlar Özal döneminin muhasebesi yapılıyor. Ben de Ulaştırma Bakanı 

olarak hükümetteyim. Bu bürokratların her yaptığı işin hesabım sormuşlar, elleri titriyor, 

korkuyorlar. Şimdi, sözleşme bir yerde tıkandı, niye tıkandı; böyle böyle... Ben dedim ki, gelin 

bakayım, neresinde, şurasında... Şöyle şöyle yaparsanız, idare, hazine, size uygun mu, uygun, sana 

karayolları, sana da uygun, karşı taraf, bana da uygun.. Ha, madem ki aranızı buldum, karşı tarafa, 

dedim ki, aranızı buldum, sen şu ücretinde aranızı bulmada arabuluculuk gibi oldu, şey et bakalım, 

düş... Adamlar "peki" dediler, mahcup oldular. "Sayın Bakanım tıkanmıştı, siz yeniden açtınız; 

ondan sonra düşelim" dediler. Düşme bundan ibaret, pazarlık filan değil. Ben rica ettim, adamlar 

düştü. Tek taraflı bir olay. Aralarını buldum diye; ani, tıkanmış olan sözleşmeyi tekrar devamını, 

görüşmeyi sağladım diye olan bir olay. Bunları böyle değerlendirirseniz, pazarlık filan alakası yok. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım ben sorularımın ancak bir kaç tanesini sorabildim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, ne zaman isterseniz... 

BAŞKAN - Vakit oldukça geç oldu... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bakınız Sayın Başkan, o imzanın başı ne diye başlıyor "karar" 

Teklifler rakamsal olarak mukayese edildiğinde tüp geçiti hepsini tek tek inceliyor... 

BAŞKAN - Efendim, bu değerlendirme ve görevlendirme özü itibariyle ona benziyor; ama, 

sonra "sıralama" diyor, biraz iç içe girmiş. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, Sayın Cevat Ayhan'ın buraya gelip "benim 

imzaladığım bu değildi" demesi durumu değiştirmez ki... Yani, siz bononun altına imza 

atıyorsunuz, vallahi, billahi benim imzaladığım bono değildi diyorsunuz. 

BAŞKAN - Ama, sizin sonra 10 Ekimde imzaladığınız ve başlığı görevlendirme komisyonu 

görevlendirme karan taşıyan da bütün bunları anlatıyor, diyor ki, 34'de şu sıralama yapılmış, birinci 

firmayla müzakereler yapılmış, sonunda diyor, İl le, 49 ayda yapın, 22 yıl işletme gibi, 

bağıtlıyorsunuz. Şayet, siz, bunu görevlendirme olarak kabul ediyorsanız, o kararı niçin aldınız, 

niçin alındı? Sıralama anlamında böyle bir işlem oraya da zikredildi mi? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Söyleyeyim efendim. 

Şimdi, burada görevlendirme yapılmış, görevlendirme düzenlenmiş, denilmiş ki, bir, iki, 

üç... Benim yaptığım şey birinciyi çağırıp birinciyle karayollarının mukavele yapmasını sağlamaktan 

ibaret, görevlendirmede; ama, bu sıralama görevlendirme... Yalnız ikisinin arasındaki fark şu: 

Birisini mukaveleyle doğrudan doğruya sözleşme yaparak görevlendirme, öteki görevlendirilecek 

olan firmayı tayin etmek.,. Tayin etmiş, bitmiş.., 
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BAŞKAN - Yani, sizin için o ikinin, üçünün bir kıymeti yok mu? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır efendim. 

BAŞKAN - Yani, siz birle bu işi bitiremeseydiniz, yeniden ihaleye çıkacaktınız... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Veya ikinciyi çağırırdım; orada ben dilediğimi yapmakta 

serbesttim. 

BAŞKAN - Bu ilginç, bu farklı bir boyut... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ben ondan sonra ikinciyle, üçüncüyle şey yapmak zorunda 

değilim. 

BAŞKAN - Böyle bir olay kabul edilirse, zaten kritiklerimiz farklı farklı mecralara gidecek. 

Farklı iddialar var tabiî... 

Sayın Bakanım, burada sizler de uygun görürseniz burada isterseniz nihayetlendirelim; ama, 

haftaya buluşmak üzere, yine bu şekilde, diğer arkadaşlarımızın da katılımıyla bu hararetli 

görüşmeyi biraz daha hararetli hale getirerek, gelecek hafta perşembe günü yine saat 14.00'te 

başlamak üzere sürdürelim diye düşünüyorum. 

Sayın Bakanım?.. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Yalnız, arkadaşlarımızın bazı konulan, istirham ediyorum, 

tekrar incelemesinde yarar var. özellikle ücret konusu, ücret nasıl tayin ediliyor, ücret tayin 

metotları falan var. Şimdi, onların şey edilmesi lazım. 

BAŞKAN - Tabiî, onlara daha giremedik. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Şimdi, burada bir şey daha söyleyeyim. Zaten yönetmelikte de, 

kanunda da bu izin verilmiş, diyor ki, bakan görevlendirme için onay alınıyor ya, bunu kabul eder, 

onaylar veya reddeder, iptal eder. Aynı usullerle tekrar yapar, bitti. O halde, sizin burada, kanunda 

ve yönetmelikte birinci seçilen kabul etmediği takdirde ikinciye gidilir, ikinci seçilen kabul 

edilmediği takdirde üçüncüye gidilir diye bir mecburiyet yok ki... Ben, demin arkadaşımızın 

sorduğu soruya onun için dedim, üçüncü, ya bir onay alıp da bu adamı sustursam, yeniden 

polemiğe falan sebep olacak. Ben çağırmak zorunda değilim adamı. 

MEHRALİ AKSU (Erzincan) - Biz de olay netleşsin diye söylüyoruz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Yani, adamı çağırmak zorunda değilim. Birinci yapmıyor mu, 

yapmıyor. Kabul etmiyorum kardeşim, ondan sonra çık kendin ihaleye. Bitti... Benim yetkimde 

bakan onayı var çünkü. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, sizi de yorduk, uzun da bir müzakere oldu, vakit de gecikti. 

Toplantımızı burada sonlandırmak istiyorum. Sonlandırmak demeyeyim; çünkü, haftaya devam 

edeceğimiz için. 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Şu belgelerden alabilir miyim bir örnek? 

BAŞKAN - Tabiî, sanıyorum, buradaki belgelerden sizde olmayanları inceleyip alabilirsiniz. 

Bizde belge anlamında bir hayli stok var. Burada, siz veya bilemiyorum, danışmam uygun mu, 

uzmanımıza sorabiliriz, gerçi siz hepimizden daha deneyimlisiniz; yani, mevzuatı çerçevesinde 

bizim belgelerimizden yararlanabilirsiniz, alabilirsiniz diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, 4 Mayıs perşembe günü saat 14.00'te devam etmek üzere toplantımızı 

kapatıyorum. 

4.5.2000 günü Komisyonun toplantısında Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Yaşar 

TOPÇU'nun savunma mahiyetindeki ifadesine devam edilmiş, ifadesinde; 

BAŞKAN -Hatırlayacağınız gibi, geçen hafta perşembe günü yaptığımız toplantıda, Sayın 

Bakanımızın açıklamalanm, bilgilerini almaya başlamıştık; ancak, vakit yetmedi, geniş ve kapsamlı 

bilgiler aldık ve toplantımıza, bugün, Saym Bakanımızın bilgilerini almaya devam etmek şeklinde 

ara vermiştik, kapatmıştık. Bugün kaldığımız yerden toplantımıza devam edeceğiz. 

Şöyle bir hatırlamak gerekirse, öncelikle Saym Bakanımızdan genel olarak kendi arzlarını, 

sunuşlarını almış idik. Daha sonra, özellikle birinci ihale sürecini ayrıntılı irdelemeye çalışmıştık 

soru cevaplar şeklinde. İkinci ihale adını verdiğimiz sürece geldiğimizde, toplantımız süre nedeniyle 

sona ermişti. Bugün, yine, aynı usulle, Sayın Bakarım uygun gördüğü şekilde ikinci ihaleye 

değinmek, bigilenmeden sonra soru cevap şeklinde toplantımızı sürdürmeyi düşünüyorum. 

öncelikle Saym Bakanıma sözü veriyorum. 

Buyurun efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Değerli Başkanım, değerli arkadaşlar; isterseniz, satırbaşlarıyla, 

konuyu, tekrar bir daha gözden geçirelim ve arkadaşlarımızın en çok takıldıkları noktaya gelelim 

ve orada, sorularınızı, bilebildiğim kadarıyla, hatırlayabildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışayım. 

Geçen defa size arz etmiştik ki, 1994 yılında böyle bir onay alınarak bu işe kalkışılıyor, 

Kalkışılan iş, tabiî, sadece köprü yapmak değildir, o zaman da arz ettiğim gibi İstanbul-İzmir 

otoyolunun, İstanbul-Bursa-Orhangazi-Yalova bölümünü içine alan önemli bir kısmıdır. İçinde 

köpsürü de var. Sonra, belgeleri size ulaşmış ve ifadelerle burada sabit olmuş olaylar gelişiyor. 

En çok 5 firma çağırılması gerekirken, 6 firma çağırılıyor. Bütün bunları çağırmak için bir 

müşavir firmayla anlaşılıyor, birlikte çalışılıyor. Ama, gerek o dönemde gerekse son dönemde, 

müşavir firmanın değerlendirmeleri, nedense çok fazla dikkate alınmıyor. İhale erteleniyor. İkinci 

defa, ertelenmek için bu defa firmalar başvuruyor. Firmaların başvursuna -özellikle altını çizerek 

söylüyorum- geçen defa bir arkadaşımız -hangi arkadaşımızdı şu anda hatırlamıyorum- "efendim 

işte genel müdür buraya geldi, bir gün önce birisi müracaat etmişti, onun için biz ertesi günü akşam 
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faksla bildirdik. O faksı çekişimizin sebebi bı Jur" diye bir ifadede bulundu dedi. Bu, doğru değil. 

Hatırladığım kadarıyla 15 ocakta başvuru vardır; yani, 20 gün önceden yapılmış başvurular vardır. 

Başvurulara idare cevap verecek midir vermeyecek midir tartışmasına girmiyorum, böyle ciddî 

işlerde idare her şeye cevap vermek zorundadır. Yaptığınız yatırım çok büyük bir yatırımdır. 

Türkiye'de bu boyutta yapılmış en büyük yatırım teşebbüsüdür, öyle cevap vermek zorundayım, 

değilim falan gibi geçiştirmelerle halledilecek bir konu değildir. Şekli falan da uygun değil. İhale o 

şekilde sonuçlanıyor, 1 firma kalıyor. O 1 firmaya komisyon razı olmuyor. Ben, bunu, tek firma 

bırakılışına tepki olarak algıladım bakan olarak. Her ne kadar Değerli Başkanımız "canım, işte, 

Yüksek Planlama Kurulundan karar istenmiş, bu tepki sayılmaz" şeklinde yorumladıysa da, tabiî, o 

yoruma saygı duyuyorum. Esasen tek firma olduğu zaman, Yüksek Planlama Kurulundan karar 

istemek, aynı zamanda, sanıyorum yönetmelik hükmüdür de, yani, şu anda tam hatırımda değil; 

ama, kanunda ve yönetmelikte üç firma çağırılır en az, bunlardan yalnız birisi teklif vermişse, o 

birinin kabulü Yüksek Planlama Kurulunun kararına bağlıdır gibi bir hüküm olması lazım. 

Sanıyorum, Komisyon üyeleri, bunu da kullanarak, o zamanki bu ihaleyi gerçekleştirmemişler; bana 

göre de doğru yapmışlar. 

Yine, o zaman ifade ettik ki, ilk ihalede asma köprü projesi olarak düşünülmüştür proje, 

köprü kısmı için söylüyorum. Diğer otoyol kısmı 2x3 en az öyle düşünülmüştür, otoyol 

bağlantılan. Ama, Saym Erman Şahin zamanında yapılan bir ilaveyle, buraya tüp geçit ve eğik 

askılı köprü de yapılabileceği ilave edilmiştir. Bunu yapan da bir firma vardır ve o birinci ihalede 

teklif veren sadece bu bir firma kalmıştır. 

Burada, tabiî, diğer firma yetkilileri çağırılarak onlar dinlenmiş, öyle anlaşılıyor 

sorularınızdan. Onlar hakem şartı yoktu, şu yoktu, bu yoktu gibi şeyler söylemişler; ama, 

sanıyorum, bunu, bu işi o zaman yürüten genel müdürün halen işbaşında olmasından kaynaklanan 

ifadeler olarak alıyorum. Çünkü, aynı Aramalar ikinci ihalede teklif vermişler, o zaman da hakem 

şartı yok. Yani, o ifadeleri çok sağlıklı saymıyorum; çünkü, işi yapan işin başında oturuyorsa, 

buraya gelip ifade verenlerin ifadesi elbette ki değişik olacaktır, bazı değerlendirmeleri değişik 

olacaktır; ben, öyle algılıyorum. 

Sonunda, Sayın Cevat Ayhan dönemine geliniyor. Orada ikinci açılan ihale sonuçlanıyor. 

İkinci ihaleye üç firma teklif veriyor. Bu üç firma arasında yapılan değerlendirmede, müşavir 

firmayla birlikte idarenin yaptığı değerlendirmede, AJTC Firmasi uygulama sözleşmesi yapılmak 

üzere seçiliyor. 

Burada, değerli üyelerimizin bana sorulan sorulardan kafalarına takılan, benden önceki 

bakan Sayın Cevat Ayhan'ın burada verdiği ifadelerden kafalara takılan bazı sorular çıkmıştı, onları 
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cevaplandırmıştım. Bunların başında, efendim, Sayın Cevat Ayhan'ın benden önce yapmış olduğu 

bu sıralama, bir pazarlık görüşmesi sıralaması mıdır, yoksa görevlendirme sıralaması mıdır 

tartışması olduğu anlaşılıyor. Sayın Cevat Ayhan'ın gelip, vallahi, ben, görevlendirmedim, pazarlık 

için sıralama yaptım, bu firmalarla konuşmaya devam edilebilir, pazarlık edilebilir gibi bir 

değerlendirme yaptığı ifadelerinde görülüyor. Tabiî, bunu, Sayın Ayhan'ın kendisine özgür bir 

savunması olarak sayıyorum. Geçen defa da komisyonunuza arz ettim ki, imzaladığı onay bir 

görevlendirme onayıdır. Onayı -zaman içerisinde insanın hafızasından bazı şeyler kaçıyor-

imzaladığı onayı bir daha okuyunca benim söylediğimin doğru olduğu, Sayın Cevat Ayhan'ın 

burada söylediğiyle, hatta, Parlamentoda gensoru sırasında söylediğiyle burada yazılanın hiç 

birbirini tutmadığı, yazılanın Sayın Cevat Ayhan'ı teyit etmediği görülüyor. Burada diyor ki, 

sonunda, sayfa 41 en son, AJTC grubu deyenimi teknik ve finans önerileriyle zaten birinci sırayı 

almışken, yukarıda belirtilen dürüst davranışı nedeniyle de İzmit Körfez geçişisl projesi uygulama 

sözleşmeleri görüşmelerinde ilk grup olarak seçilmeye layık görülmüştür; attığı imza bu, yazı da 

bu. Yazıyı dikkat okursanız, bu bir pazarlık için sıralama değil. Dikkat ediniz, uygulama 

sözleşmesi, benim de attığım imza, buyurun bu adamlarla uygulama sözleşmesine başlayın; yani, 

birinci atılan imzanın devamıdır. Bu sözleşme Danıştaya gitmiştir, oradan onaylanmıştır gelmiştir. 

Bilahara, Yüksek Planlama Kuruluna gidip karar çıkması gereken safhada kaldı, biz hükümetten 

ayrıldık. Yani, burada, çağırın bu firmalarla pazarlık yapın, pazarlığı şu süreye göre yapın gibi bir 

talimatta yok, böyle bir şey de yok. Yapan işlem de doğru, ben, yanlışlığını da söylemiyorum; yani, 

Sayın Ayhan, aksini söylediği için söylüyorum. Ben yaplan işlemleri doğru buluyorum; zaten, bu 

olayın benim açımdan talihsizliği, kendi yaptıklarını yanlış bulanların yaptığını benim savunmaya 

çalışmam; yani, bugün kadar getirdikleri doğru,. ama, çeşitli sebeplerle -ben sebeplerine burada 

girmek istemiyorum, burası bir soruşturma komisyonu- hayır öyle değil böyleydi bu iş gibi benim 

savunmaya iten, kendilerinin yanlışlığını ifadeye çalıştıkları bir durum söz konusu; ama, şeyler onu 

göstermiyor. Ben bir de o yönden de inceledim; şimdi, Sayın Ayhan'ın söylediği gibi olsaydı ya da 

bazı arkadaşlarımızın kafasına takıldığı gibi olsa; şuradan okuyalım, şey burada... Pazarlık yapılıyor 

olsa, bu yönetmelikte öngörülen üç çeşit ihaleden, kapalı teklifle ihale, belli istekler arasında ihale -

ki, burada uygulanan odur, belli istekler arasındaki ihaledir- bir de pazarlık usulünde görevlendirme 

diyor; pazarlık usulüyle yapılacak görevlendirmelerde, tekliflerin yazılı olarak alınması zorunludur, 

Teklifler, idarece teşkil olunan.komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre şartnamede 

belirtilen yatırım ve hizmetlerin ücretlerinin belirlenmesi esasına uygun olarak. Neye uygun olarak; 

ücretlerin belirlenmesi esasına uygun olarak; bakın zaman demiyor. Tekrar okuyorum; teklifler, 

idarece teşkil olunan komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre şartnamede belirtilene 
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yatırım ve hizmetlerin ücretlerinin belirlenmesi esasma uygun... Yani, burası da Sayın Ayhan'ı teyit 

etmiyor; hiçbir şey teyit etmiyor; şey bu. Pazarlık usulünü kabul etsek, yine, bazı arkadaşlarımız 

sordu, canım, o şartnamede süre denmiş, o şartnamede süre denmiş olması, zaten, beni, birinci 

ihalede bir bit yeniği olduğu fikrine götürendir; ben oralara girmek istemiyorum; böyle bir 

tartışmayı da hiç getirmek istemiyorum. Şu yönetmelikteki, şimdi, geçen defa da söyledim, bu 

yönetmelikteki hükümleri bir şey imzalayarak bakan buradan kaldıramaz. Zaten, size de ulaşmış, 

Danıştayın kararında diyor ki, aynı bakanın imzaladığı aynı onayda, yönetmelik ve kanun hükümleri 

geçerlidir; yani, oradaki şartlar geçerli olmak üzere başka nelerin yapılacağı gösterilmiştir; yani, 

orada sayın bakanın, yani, Onur Kumbaracıbaşı zamanında alınan ihalenin orada da, geçen defa 

dedim ki, müteahhitler bunları bilir, bunlara göre davranacağını da bilir; ama, burada diyor ki, 

okuduysanız firsat bulup, bu Danıştay 10 uncu Dairesine verilen onama kararında diyor ki, ayrıca 

da her ne kadar burada süre iddiası varsa da, süre iddiasını karşılıyor, aynı onayda yönetmelik ve 

kanun hükümlerine uygunluğu da şey edilmiştir; onun için buradaki onu nakşetmez. Şimdi, 

neresinden bakarsanız bakın, son işlem doğru. Neden doğru; öyle gelmiş, öyle yürümüş gelmiş; 

eğer, bu pazarlık usulü olmuş olsaydı, şu yönetmeliğin veya kanunun neresinde yazılı, pazarlık 

usulü yapılacak olan bir işte ya da pazarlıkla devam edilecek olan bir işte, böyle bir onay alınacağı 

neresinde yazılı? Yani, firmaları niye sıraya sokacaksınz da onay alacaksınız? Önce bununla 

pazarlık edin; hayır, öyle bir şey yok; öyle bir usul de yok. önce sununla pazarlık... Çağırırsınız, ilk 

tekliflerini alırsınız, geçen Telekom ihalesi yapıldı, ondan sonra dediler ki, var mı buna pazarlık 

usulü ilavesi olan? Teklifleri verenler, hepsi beraber toplanır, orada denir ki, arkadaş senin teklifin 

bu, senin teklifin bu, senin teklifin bu... Bu teklife ilaveten pazarlık yapacağız siz ne veriyorsunuz, 

ne alıyorsunuz? Usul bu. İkincisi, bunun pazarlık usulü olmadığını ben müteaddit defalar belirttim, 

arz etmeye çalıştım, onayında da belli istekler arasında kapalı zarfla yapılacağı söyleniyor ve yine 

şartnamesinde deniliyor ki, idarenin yazılı olaraka açıklama isteyeceği hususlar dışında hiçbir ilave 

yapılamaz. Yani, idare, firmalara ben şu konudaki ifadenizde bir müphemiyet gördüm -yazılı 

olarak- şunu bir açıkla bakalım ne? Nitekim AJTC firmasına sorulmuştur; "25 yıl artı eksüreler" 

demişsiniz, eksüreler tabirinin sonu yok. Bunu bir şeye bağlamazmısınız; yani, bu nedir size göre; 

neyi ifade ediyor bu eksüreler tabiri? AJTC firması demiştir ki, bu en çok 28 yıl. Düzeltme değil, 

bir açıklama getirin demiştir. Bu şartnamelerde bunların hepsi var. Ben, onları yok farz etmiyorum. 

Arkadaşlarımızın söylediğinin kafalarda yarattığı istifamlan çözmeye çalışıyorum. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Bakan özür diliyorum, aslında sonuna kadar dinlemek 

gerekiyor... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İstirham ederim efendim. Başkanımız izin verirse buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 



- 6 9 0 -

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Başkanım çok kısa... 

Söylediğiniz "ihale şartları öyle değil böyle olmalıydı" ya en azından ben şahsım olarak 

itiraz etmiyorum. Niye etmiyorum; yeniden olsaydı bu, siz, ben bu şartlarda ihaleye çıkıyorum, 

öngörüşme şartı en kısa süre veren değildir şu uygulananlardır; ona sizinle beraber ben de 

katılıyorum, teknik yönlerine bakacaksınız, mali durumlarına bakacaksınız, şartlarına bakacaksınız, 

projelerine bakacaksınız, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, neyse... Hepsine bakıp 

değerlendireceksiniz, bu birinci sırada görüşülecektir veya birinci sırada onayda olduğu gibi 

uygulama, görevlendirme sözleşmesi yapılacaktır diyecesiniz; tamam, peki. Yalnız, önceden alman 

bir karar varken, acaba, birincisi bu karan iptal ederek sizin dediğiniz şekliyle bir karar almak daha 

iyi olmaz mıydı? 

Bir de başka şey, o alınan karar varken ortada, diğer firmalar bunu bilirken, hepsi biliyor, 

tekliflerini ona göre vermiş olmalan neticede bazı şeyleri etkilemez mi, onu söylemek istiyorum. 

Bilmiyorum anlatabildim mi? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Anladım Mustafa Bey. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Bir onay var, adam bu onayı da görüyor; doğrudur yanlıştır, 

ben çok doğru da demiyorum; ama bilr onay var, onu da alan bir bakan arkadaşımız ve doğru, ona 

göre de doğru; değişmeseydi sistem o şekilde onlar bunu uygulayacaklardı. Firmalar da buna göre 

teklif verdiler veya öyle düşündüler veya vermiş olabilirler. Dolayısıyla, acaba, o yanlış idiyse, 

gerek yoktuysa, onun iptal edip onay almak gerekmez miydi ve de biraz önce dediğim gibi, 

firmalan ona göre etkilenerek teklif vermiş olamazlar mı? Biraz önce dediğiniz... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Anladım Mustafa Bey, anladım, güzel bir soru. Başkanımız ve 

arkadaşlanmız izin verirse cevaplamaya şey edeyim... 

Ben ihale yapan değilim; ben yapılmış ihalenin üstüne geldim. Bu soruyu, siz, Sayın Cevat V 

Ayhan'a sorup, o ihale aşamasında bunu yapsaydı, ben de onun üzerin gelip ona devam etseydim 

olabilirdi. Şimdi, ben, şu karardan sonra geldim. Şu karardan, şu 30 Nisan tarihli karardan iki ay 

sonra geldim ve bunu ele almam da, aşağı yukarı, 3,5-4 ay... Şu karara nispeten söylüyorum, en 

son Mayıs 30 Haziranda göreve başladık; sanıyorum 15 veya 13 Temmuzda -şu anda tam 

hatırlamıyorum- güvenoyu aldık; güvenoyu aldıktan sonra işlere vaziyet ettik, bu vaziyet etmemiz 

sırasında temmuz sonu muydu, ağustos başı mıydı şu anda tam da hatırlamıyorum gününü, önüme 

gelen işlerden birisi buydu. Şimdi, olmuş, bitmiş, görevlendirme yapılmış. Benim görevim, bu 

görevlendirmenin... Bakın, buna rağmen, ben, hiç sormayabilirdim. Müşavir firma, bilmiyorum 

komisyonunuz dinledi mi müşavir firmayı -müşavir firmayı dinlemedinizse dinlemenizde yarar 

vardır; 2 milyon dolar vermiş insanlara devlet gel bu işte bana müşavirlik et diye- buna rağmen 
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çağırdım ben; buna rağmen çağırdım, gelin kardeşim, bu değerlendirmeniz doğru mu; doğru 

efendim dediler. Peki, anlatın bana; anlattılar, böyle böyle böyle... Karayolları yetkililerini çağırdım, 

gelin bakayım buraya; sizin bu yaptıklarınız doğru mu; bir yerde bir tereddütü olanınız var mı? 

Hatta benimle özel görüşmek isteyeniniz var mı dedim. Olur ya komisyon üyesidir orada amiri 

vardır itiraz edememiştir; orada herhangi bir sıradan mühendistir veya bir yerde şeftir orada genel 

müdür yardımcısı var, daire başkanı var, korkusundan ona diyememiştir, bir şey olmuştur. Benimle 

özel olarak bu konuda bana diyeceği olan var mı? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Aynı şeyi Cevat Beye sorduğumuzda, o da aynı şeyi söyledi. 

Ben çağırdım arkadaşları, incelettirdim... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, hay hay... Aradaki farkı söylüyorum, izin verir 

misiniz*.. İkimizin arasmda bir fark var. 

Sordum ben, yok; tamam. Sonra, işi, aynı zamanda bir hukukçu olarak, sorumlu bir kişi 

olarak -ben ilk defa da bakardık yapıyor değilim, ikinci defa devlette bu tür işleri yapıyorum-

inceledim ve imzayı atmış olan kişiye de yine söylüyorum, bütün bu beyanlarına rağmen -bu 

beyanlarını ben siyasî olarak görüyorum. Ben, kişisel olarak, kendisinin dürüstlüğünden eminimdir, 

olabilir burada ibre şaşıyor olabilir, buna bir şey demiyorum- kendisiyle yüzleşmeye hazırım. 

Şimdiki muhalefet kulisinde karşılaştık, sanıyorum orasıydı; dedim ki, efendim, böyle bir onay 

vermişsiniz, bunu işleme tabi tutacağız, bu onayı hatırlıyor musunuz; evet dedi. Siz de oturup bunu 

incelemişsiniz, doğru mu; inceledim dedi. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Doğru, aynı şeyi söyledi... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İnceledim dedi; tamam. Peki, ben, sizin imzanıza güvenebilir 

miyim; güvenebilirsin. Peki; güvenebilirsek devam edin. Şimdi, size, sonucunu okudum, son 

sayfadaki ifadeyi; görevlendirilecek olan grup diyor; yani, görevlendirme yapılmış. Görevlendirme, 

ihalenin nihayeti, bitmiş; görevlendirme tayin edilmiş. Buradan başlayacak şimdi. Ha, benim şu 

olabilirdi burada, Sayın Cevat Ayhan'ın onayladığı bu görevlendirme komisyonunun görevlendirme 

kararını, ben, gelip bozardım; TC'de çok sık uygulanan bir iştir bu. Benim mizacıma, devlet 

anlayışıma aykırı; yani, bir iş doğru yapılmışsa, ben ona kim yapmış olursa olsun devam ederim; 

niye devam etmeyeyim; yani, benden önceki hükümet doğru bir şey yapmışsa, ben bunu sırf onlar 

yapmış diye kötülemenin bana yakışan tarafı yok, benim devlet anlayışıma yakışan tarafı yok, 

kimseye yakışan tarafi yok. Ben dedim ki, çağırın devam edin. Peki, bunu, sizin bize talimat verin; 

getirin imzalayıyım, getirildi, imzaladık, görüşmeler devam etti ve sonunda Danıştaya gitti, 

Danıştay bunu kendisine göre düzenledi. Ondan sonra, YPK'dan karar alınmak suretiyle beklerken, 

hükümetimiz düştü. Şimdi, benim -sizin sorduğunuz soruya geliyorum- sizin dediğinizi, yani, 
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canım, burada süre yazılmış, ben hukukçuyum, hukukta haşir olan, yanlış olan, geçersiz olan şeyler 

için, aynca işlem yapmaya gerek yoktur. Yani, bizde, şöyle söyleyeyim, en son sonucu odur 

"keenlem yekûn" derler, yekûn tutmaz, sonuç vermez. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O zaman da gerek görmez... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Gerek yok; yani, şimdi... Efendim, zaten mantıken de sizin bir 

ihalede en kısa süreyi dikkate alabilmeniz için diğer şartların eşit olması lazım. Diğer şartlar eşit 

olmadan siz süre yapamazsınız ki, nasıl yapacaksınız? Geçen defa verdim ben, mesela deseydi ki 

burada bir sürü göstermiş, otomobil başına 12 dolar demiş, şuraya yazsaydı, otomobil başına 150 

dolar, süresi iki yıl; siz, şimdi, bunu mu görelendireceksiniz? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Görevlendirme iddiamız yok yalnız; çünkü, görüşülerek diğer 

teknik şartlarda, sizin dediğiniz şekilde... getirmek, ondan sonra gerek görülürse diyor... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Şimdi, Mustafa Bey görüşme için de -bakın şimdi, aynı 

şartname bakanın onayına dayanıyor- ihalenin şekline bakacaksınız; üç tür ihale şekli var; bir, 

kapalı teklif usulü, ilan; ben, kendi bakanlığımda hemen bunun şartnamesini hazırladım, bir süre 

sonra, benim dönemime bakın, Bayındırlık Bakanlığında her iş mutlaka ilanla yapılmıştır. Onu ben 

belli kurallara bağladım herkes uyacak, öyle Ahmet'i, Mehmet'i çağırma yok. Onu yapıncaya kadar 

davet usulü yaptık, o çıkancaya kadar, ama, onu çıkardık, uyguladık istisnasız, Güneydoğudaki 

güvenlikten gelen işler hariç bizim inisiyatifimizde değildi. Şimdi, birincisi, kapalı zarfla yapılan, 

teklif almayla yapılan iş, ilan edilerek; ikincisi, belli istekler arasında yapılan; bu belli istekler 

arasında. Bir önseçim komisyonu yapılmış, önseçim komisyonu 10 tane müracaattan 5'ini çağırması 

gerekirken 6 sini çağırmış, ihale yapmış, oradan bir kişi teklif vermiş, diğerleri vermemiş, o ihale 

durmuş, yeniden ihaleye çıkmış. Yeniden ihaleye çıkarken de, evvelki bakan onayında bir değişildik 

yapmaya lüzum görmemişler. Tamam; ama, burada suçlanan Sayın Cevat Ayhan değil, öncekiler 

değil, ben suçlanıyorum; çünkü, ben azınlık hükümetinin bakanıydım, suçlanmam lazımdı, ben, 

bunu yadırgamıyorum, bundan dolayı şikayetçi değilim, ne mutlu bana geldim sizlere çok inandığım 

bir işi -ben inanmadığım işi avukatlık hayatımda da savunmadım- savunuyorum. Geldim, bitmiş her 

şey; karar burada, görevlendirme şu şekilde tespit edilmiş, bana düşen görev nedir; birinci 

görevlendirme için seçilmiş olan heyete gel kardeşim buraya sözleşme yap; benim yaptığım iş bu. 

Buradan benim geri dönmem demek, bu işin en az birkaç sene daha geriye gitmesi. Bakınız 1994'te 

karar verilmiş, 1997 yılının ağustos yahut temmuz ayında -yani, aşağı yukarı 3,5 sene sonra-

görevlendirme için sadece benim önüme gelebildi. Şu anda da, bütün bu kargaşalardan dolayı, 

Türkiye'de iş yapmak son derece zordur; Allah, inşallah size de nasip eder bu tür görevleri, 

görürsünüz, iş yapmak zordur, yaptığınız işlerden hele azınlık hükümetinden falansanız, size hesap 
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sorarlar, ben onu da şikâyet için söylemiyorum. Bakınız 2000 yılı geldi, daha bu görevlendirilen 

şirketle sözleşme yapılacak, işe başlanacak; yani, aradan 6 sene geçti, 6 sene boşuna geçti. Geçen 

defa size arz ettim ki, arkadaşlarımız daha iyi bilirler, İzmir yolunda, 1,5 ay sonra 17 000 trafik var, 

günlük, insanlar ölüyor. Şimdi, şu tartışmaların hiçbirisi orada kaybettiğimiz bir insanın hayatına 

değmez; değer mi? Yazık günah. Burada, devleti zarara uğratma sözcüğü, sizi, burada lazım mı 

değil mi bilemiyorum; ama, bütün şerefimle söylüyorum ki, müteahhit kavgasından başka bir şeyse 

bana istediğiniz cezayı verin; müteahhit kavgasıdır. Ben, bunlara çok rastladım; şu olay, müteahhit 

kavgasıdır. 

Şimdi, ben, zaten şöyle gelmiştim, Sayın Başkan müsaade ederse, bu konuda benim devleti 

zarara uğratmakla itham edilen ben, kim itham ediyorsa, komisyonda geçen defa söylendi o 

arkadaşlarımız da çağınlsın, sorulsun dendi, ben hangi yanlış tercihi yaparak, yani, hangi projeyi 

seçmem lazımdı da seçmemişim de devleti zarara uğratmışım, o da gösterilirse, onun üzerine 

tartışırız; ben teknik adam değilim ama, burada arkadaşlarımız var, ben bildiğimi söyleyeyim, onun 

üzerine tartışalım, konuşalım; hay hay, ben ne diyorsanız ona varım, ne diyorsanız varım, onunla 

konuşalım. Nereden devleti zarara uğratmışız, niçin uğratmışız. 500 trilyon lira devleti zarara 

uğratmışız; afaki bir rakam. Bırakın 500 trilyon lirayı, ben, Yaşar Topçu olarak, eğer bu devleti 

500 trilyon lira değil, 500 kuruş zarar uğrattımsa, hay hay, benden bunun hesabını sorun. Şu kadar 

hiçbirinize kınlmam. Derim ki, sen bunu yapmışsın, git hesabını ver; çünkü, ben de sizler gibi bir 

aileden büyüdüm geldim. Yani, devletin 5 kuruşunun ne kadar önem arz ettiğini sizleri bütüyeten 

aileler, sizler, bu Mecliste bulunan parlamenter arkadaşlar ne kadar değer veriyorsa, benim için de 

o kadar değerli. Tek kuruşu değerli devletin, başka hiçbir şey kabul etmem. Bırakınız 500 trilyonu, 

500 kuruş... Bu bir müteahhit kavgası, bunun da burada tartışılmasında yarar var, belki 

arkadaşlarımız, Parlamento, müteahhitlerin nerelere kadar girebildiğini, neler yapabildiğini, onların 

gücünü ölçüp ona göre, belki bundan sonrasına faydası olur; çünkü, herkes birbirini suçluyor; o 

diyor bir şey, o diyor bir şey. Öyle söylendiği gibi değil. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Tabiî, siz değiştirseydiniz belki tersi olacaktı, biri öbürünü 

şikâyet edecekti. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Tabiî efendim, tabiî efendim, tabiî efendim. 

Ne zaman bir iş yaptık, kaybedenler oldu, bağırdılar; efendim, bu ihale... Ben geçmişe 

baktım, benden önce de Sayın Ayhan'a bağırmışlar, bilmem ne oldu falan diye; baktım aslı yok, 

astarı yok. Ondan evvel de filancaya bağırmışlar; bu kavga bitmiyor. Maalesef... 

Şimdi, eğer izniniz olursa, tekrar şeye dönelim. Olayın özeti bu. Şimdi, burada bir şey daha 
var... 
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BAŞKAN - Sayın Bakanım, burada biraz durabilir miyiz. Aslında, ben de bu konuyu 

tartışmak istiyorum. Geçen haftaki görüşmemizde bizim de belki çok ayırdında olmadığımız bu 

safhaya değindiniz, bizi de düşüncelere sevk etti bu. Bir, usul konusunda bazı uygulamada ve 

algılamada hem görevlendirme komisyonunun hem bunu onaylayan iradelerin usul konusunda sanki 

bir bir karışıklık var izlenimi var; bir de bu 30.04'deki saym Cevat Ayhan'ın onayladığı kararın bir 

görevlendirme karan olup olmadığı konusunda bir tartışma ihtiyacı, düşünceye sevk eden bir 

sürece girdik geçen haftaki toplantıdan sonra. Şahsen, ben, bunu, bir hayli önemli buldum ve 

düşünmeye de çalıştım. Gerçekten 30.04.1997'de onaylanan ve çok ayrıntılı bir değerlendirme 

sürecinden sonra gelinen o karar, bir görevlendirme karan mıdır, yoksa, daha sonra yapılacak bir 

görevlendirme karan için bir ön sıralama, ön derecelendirme karan mıdır? Yani, bunun tartışılmaya 

ihtiyacı var. Bunu biraz netleştirebilirsek, sanıyorum, komisyonumuzun da işi kolaylaşabilir. 

Şahsen, benim geldiği noktayı ben size aktarmak istiyorum. Bir kere, danışman firmamız var. 

Danışman firmamız, birinci ihale boyutunda çok fazla görünmüyor. Nedenini bilemiyorum, buraya 

geldiğinde kendisine sorduğumuzda, idarenin bize gereksinim duyduğu, bizden istediği çalışmaları 

biz yaparız, resen kendimiz bir çalışma yapmayız. Birinci ihale sürecinde, bize idareden herhangi bir 

talep gelmedi; ama, ikinci ihale sürecinde, olabildiğince işin içindeydik; çünkü, idareden idare 

tarafından bizden bunlar istendi dediler. Şimdi, danışman firmanın ikinci ihale boyutuyla ilgili bir 

değerlendirme raporu var çok kapsamlı. Bu raporun giriş bölümünde, bir açıklama var. İhale 

şartnamesi olarak kabul edilen, teklif verme belgeleri adı altındaki ilkeleri belirleyen ciltte, her ne 

kadar bu ihalenin 3996 sayılı Yasa ve onun kararnamesi hükümlerine göre yürürtülebileceği 

belirtiliyorsa da, 3996'nın sanıyorum son maddelerinden birisi 3465'in hükümlerinde saklı olduğuna 

cevaz vermesi, olanak vermesiyle beraber, bu uygulamada her iki hukukun da geçerli olduğu 

anlaşılıyor ve uygulamada da iki hukuktan yararlanıldığı da görülüyor. Damşman firma, bu 

değerlendirme raporunun giriş bölümünde, 3996 hükümlerine göre kurgulandığım, ancak, bu 96'ya 

aykın olmayan diğer hukuk hükümlerinin de geçerli olacağım ve özellikle 3465'in geçerli olduğunu 

teyit ediyor, raporunun başında bunu tespit ediyor. Şimdi, bu konuyla ilgili olmak üzere, bir an için 

3465'e gittiğinizde, onun kararnamesine de gittiğinizde, bunun, hemen başlangıcında tanımlar var. 

Bu tanımlarda, görevlendirme tanımı var (o) bendi olarak; burada, öncelikle şartnamedeki 

usullerle, aynen okuyorum; "Görevlendirme: Bu yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla önseçimle 

yeterlilikleri belirlenmiş istekliler arasından seçilecek birinin görevlendirildiğini gösteren ve yetkili 

mercilerin onayıyla tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri kapsar." Yani, bir süreç olarak tarif 

ediyor ve bütün bu hukuk kuralları içinde... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bakanlar Kurulu karannı diyorsunuz değil mi? 
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BAŞKAN - Evet, bu birinci, 4186'nın 4 üncü maddesinin (o) bendi; varsa takip 

edebilirsiniz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Yok bende o; ama, önemli değil. 

BAŞKAN - Görevlendirmeyi böyle tarif ediyor; yani, bir firmanın görevlendirildiği 

belirtilecek, yetkili merci -ki burada bakandır- onaylayacak; görevlendirme işi sonuçlanacak ve 

bunlar sözleşmeden önceki işlemler olarak tabir ediliyor. Peki, sözleşme nedir? (k) bendi de 

sözleşmeyi tarif etmiş "verilen görevin yerine getirilmesi şartlarını belirtmek üzere genel 

müdürlükle görevli şirket arasında akdedilen sözleşme." Şimdi, görevlendirme olayın tahakkuk 

etmeksizin siz, sözleşmeyi, ister müzakere deyin, ister görüşme deyin, ister sözleşme imzalama 

deyin, o süreyi de geçemezsiniz.-Bir kere, ortada bir görevlendirme olayının somutlanması lazım. 

Ben bunu böyle yorumluyorum; çünkü, görevlendirme olayı gerçekleşmeden, yani, kiminle neyin 

sözleşmesini tartışacaksınız ki, bağıtlayacaksınız ki, vesaire, yürüteceksiniz işte. Buradan hareketle, 

30.04 tarihli kararın, demin siz de okudunuz son bölümlerini, devam de ettirdiğinizde sanki, bu 

kararın bir görevlendirme anlamım, kapsamını içerdiği bir görüntü, anlam var, biçim var. Nitekim, 

işin kararnamesinin hukukunda da sıralama diye bir kavram yok. Hukukunda, sadece, 

görevlendirme kavramı var, onun koşullan, şartlan var. Görevlendirmeden sonra sürdürülmek 

üzere sözleşme süreci var. Dolayısıyla, bu karar çok uzun, 40, 41 hatta devam ediyor, bir hayli 

aynntılı bir değerlendirme; burada "AJTC Grubunun çeşitli özellikleriyle uygulama sözleşmeleri 

görüşmelerine ilk grup olarak seçilmeye layık görülmüştür" ifadesi, uygulama sözleşmeleri sürecini 

başlatan, dolayısıyla, görevlendirme olmasını ifade ediyor gibi bir anlam çıkanyorum ben şahsen. 

Çünkü, görevlendirilen firma somutlaşmadan uygulama sözleşmesini başlatamazsınız, hukuku 

böyle diyor. O zaman, her ne kadar sıralama olarak geçiyorsa da, bu görevlendirme komisyonunun 

ara karar başlıklı 3 nolu karannın bir görevlendirme kuvvetinde, anlamında olduğu tartışılır diye 

düşünüyorum. Nitekim, daha sonra, sizin, 10 Ekim tarihli "Görevlendirme Komisyonu Kararı" 

başlıklı, sizin onayınız bulunan kararda da, bunun başlangıcında, görevlendirme komisyonu karan; 

yani, görevlendirme karan anlamında değil de, diğerlerinde olduğu gibi, "ara kararı" diyor, burada 

da "karan" diyor. Burada da, birinci sayfasında, olayın hikâyesinin anlattıktan sonra, "verilen 

tekliflerin, yapılan incelemesi sonucunda, en uygun teklif alma durumuna göre sıralamasının" diyor. 

Zaten, burada, hukukun da, uygun teklifi tespit etmektir görevlendirme komisyonunun görevi; 

yani, en uygun teklifin tespit edilmesi demek, bu bitmiş demektir iş. Yani, ondan sonra, iki, üç, beş, 

on yazmaman, hukuken... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hiç bir anlamı yok... 

( 
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BAŞKAN - Yani, demin dediğiniz gibi, yok hükmünde, keen lemyekün dersiniz vesaire 

dersiniz. Yani, burada, uygun teklif tespitinin bu sıralamaya göre yapılması demek, birinci sıraya da 

bu firmanın koyulması demek, bu ihale anlamında, görevlendirme komisyonunun tespit etmesi 

hukukunda da ifade edildiği gibi, uygun tespit, uygun teklif tespiti yerine getirilmiş gibi anlaşılıyor. 

Sonra, devam ediyor o karar "ve birinci sırada yer alan AJTC konsorsiyumuyla uygulama 

sözleşmesi görüşmelerine başlanması hususunda 30.4.1997 tarih ve 0570 sayılı karar alınmıştır" 

ifadesi, baktığınız zaman, bir an, hukuku da, bu işin, kararnamesiyle, yasasıyla, hukukuna da 

baktığınızda, bu işte, 30.4 tarihli kararın tespitlerini şöyle sıralamak mümkün. 

1 - En uygun teklif tespit edilmiş. 

2- Uygulama sözleşmelerine başlanılması öngörülmüş. 

Bizim, biraz önce okumaya çalıştığım bölümlerde, uygulama sözleşmesine başlanılması 

demek, görevlendirilen firmanın olması halinde ancak söz konusu olabilir. Bütün bunlara bir 

baktığınız zaman, her ne kadar, bir sıralama karan, ara karar başlığı, adı olarak isimlendirilse, 

vasıflandınlsa bile, bu karar, sanki, bir görevlendirme kuvvetinde ve kudretinde gibi görünüyor; 

hem içeriği hem özü itibariyle hem bu son bölümdeki tammlanyla ve daha sonra, sizin 

bulunduğunuz bölümdeki alınan kararın ifadelerine de baktığınız zaman, ortada en uygun teklif 

sahibi bir firma var ve uygulama sözleşmesine başlanılması öngörülmüş. Bu hukukuna göre bu iş 

bitmiş demektir. Yani, görevlendirme yapılmış, uygulama sözleşmesine başlanalım sürecine olay 

taşınmış; çünkü, 3965'in kararnamesinde görevlendirilen firma olmaksızın sözleşme görüşmesi 

yapamazsınız; kiminle, nasıl yapacaksınız gibi bir mana çıkıyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - O zaman, affedersiniz, üçüyle ayrı ayrı üç tane sözleşme 

yapmak gibi bir durum... 

BAŞKAN - Ben, bunları kesin bir, böyledir anlamında söylemiyorum. Tartışmayı ve 

düşünceleri açmak anlamında söylüyorum; çünkü, önemli bir nokta... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Başkanım, müsaade ederseniz.., 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Mustafa bey, bir ilave bir şey hatırlatayım... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Birleştireceğim... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bir ilave bir şey hatırlatayım da, size kolaylık olsun diye... 

BAŞKAN - Önemli bir husus olarak görüyorum. Daha bir aydınlığa, berraklığa kavuşsun 

diye ben bunun tartışılmasında, siz de buradayken, bu işin başında bulunmuş, uygulamanın içinde 

bulunmuş bir zat olarak siz de buradayken, bu konunun biraz daha somutlaşmasına yardımcı 

olunması açısından konuya girdim. Kesin bir kanaat olarak değil. 

Teşekkür ederim. 
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MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkanım, Karayollan savunmasında bir şeyler var; 

belki çakışır. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İzin verirseniz, bir şey söyleyeyim, sizi daha kolaylaştınrı. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Peki... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sayın Başkan, teyit edin. Bu, Karayollan Genel Müdürlüğü 

Kanunu. Karayollan Genel Müdürlüğü Kanununda, Karayollan Genel Müdürlüğü, Bayındırlık 

Bakanlığının doğrudan bir rüknü değildir. Yani, her yaptığı işlemi bakan onayına tabi bir kuruluş 

değildir. Onu ben arz edeyim de, siz yine, şey edin. Kanunun bakan tarafından onaylanmasını 

emrettiği işler bakana gelir. Katma bütçeli idareler... Karayollan Genel Müdürlüğü de... Bayındırlık 

Bakanlığının genel bütçeye tabi, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü gibi, benzeri kuruluşlan gibi bir 

kuruluşu değildir. Yani, arz etmeye çalıştığım o. Bakınız, burada ne diyor: Görevlerini saydıktan 

sonra, diyor ki, "Bayındırlık Bakanlığına bağlı tüzelkişiliği haiz" yani, kendi göbeğini kendisi 

kesebilen, kendi karannı kendisi verebilen "haiz olmak ve katma bütçeyle idare edilmek, üzere 

Karayollan Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu idareyi Genel Müdür temsil eder." Bakan değil. 

BAŞKAN - Tüzelkişi olunca, zaten tamamen farklı; ama, kanunun verdiği özel 

düzenlemelerde bakanın onayı, teyidi gereken... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) -Tamam; yani, arz etmeye çalıştığım şu: Öbür taraftan 15 inci 

maddeyi de okuyayım tekrar, hafızanızı tazelemek için, "iki veya daha fazla istekli tarafından 

yapılan tekliflerin aynı olması ve bunlann da uygun teklif olduğunun anlaşılması halinde Hazineyi 

en az yükümlülük altına sokacak olan teklif sahibine görevlendirme yapılır. Görevlendirme 

Komisyonu tarafından..." Yukansı önemli değil, aşağısını söylüyorum; "Görevlendirme Komisyonu 

tarafından alınan görevlendirme kararı..." Şu karar, 30 Nisan tarihli karar "...ilgili bakan tarafından 

onaylanır veya iptal edilir." Sayın Cevat Ayhan'ın buradaki imzası ne için? Onaylıyor mu, iptal mi 

ediyor?.. Bu imza onun için... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Şimdi, Sayın Bakanım... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Affedersiniz, bitiriyorum. Hemen bitiriyorum. 

Yani, siz, daha nihayete gelmeden, yani, şu komisyon kararını verip, bu ihaleyi falanca 

kazandı, şu grup kazandı, onu görevlendireceğiz demeden, sadece, görüşme yapmak için bir 

sıralama koydunuz; ama, bunu, bakan onayına bağlamak zorunda değilsiniz, böyle bir mecburiyet 

yok, böyle bir usul de yok; yani, Bakana götürüp, efendim, biz, böyle bir karar aldık. İşte, şunlarla, 

şu şekilde görüşeceğiz, bunu onaylar mısınız diye bir onaylama metodu yok. Onu söylüyorum. 

Bakanın onayı, görevlendirme için. Diyor ki, görevlendirme komisyonunun karannı kabul eder; 

yani, görevlendirmeyi kabul eder bakan veya kabul etmez, reddeder, hayır efendim, bunun 
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görevlendirmesini kabul etmiyorum der. Demin söylediğiniz kanuna göre çıkarılmış olan Bakanlar 

Kurulu kararının 15 inci maddesindeki usul. İşte, burada söylüyor. Buraya Cevat Ayhan bey imza 

ettiğine göre buraya, zaten, ne diyor, görevlendirme komisyonu kararı diyor. Şurada da, demin 

okudum, "İzmit Körfez Geçişi Projesi Uygulama Sözleşmeleri Görüşmelerinde ilk grup olarak 

seçilmeye..." Seçmiş adam."... seçilmeye layık görülmüştür" diyor. Bakan onaylıyor. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Bakanım, müsaade eder misiniz. 

Sayın Başkanım, bununla ilgili çok önemli... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Buyurun tabiî, affedersiniz, ben sizi. şey ettim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Şimdi, diğer zamanlarda, sık sık şu söylendi: Müteahhitler, 

sonradan, teklif değiştirdi, şartlan, vesaire; bunlar olmaması lazım dendi. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Doğrudur. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ama, burada, bakıyoruz, sizin dediğiniz karardan çok önemli, 

bana göre önemli, hepsini okumak mümkün değil. Yukarıda da bazı şartlar var. Demiş ki, çok kısa, 

bir tanesinde "29 yıldan 27 yıla indirmiştir" diyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Uygulama sözleşmesini söylüyorsunuz. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır, görüşmelerdeki sıralamayla ilgili kısımda söylüyor. En 

aşağıda da diyor ki, siz de okudunuz biraz önce, iyiniyetini kastederek, yani, bu yukarıdaki 

anlattıklarından sonra, demek ki şartlarını değiştirmiş, bir tanesi de 29 yıldan 27 yıla indirmiştir -

hepsini okumuyorum- ve en altta da diyor ki, "AJTC grubu, deneyimi, teknik ve fınans önerileriyle 

zaten birinci sırayı almışken, yukarıdaki belirtilen dürüst davranışı nedeniyle..." Sizin de 

okuduğunuz, yani, başka şartlan da değiştirmiş, bunu diğer firmalar da değiştirebilirdi tabiî ki bana 

göre, "... nedeniyle de, İzmit Körfez Geçişi Projesi uygulama sözleşmeleri -bakın, çok dikkatinizi 

çekiyorum- görüşmelerine ilk grup olarak seçilmeye layık görülmüştür" diyor. Görüşmelerine 

diyor, bakın... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, sözleşme görüşmesi diyor, dikkat edin... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Devam ediyorum. "Görüşmeler" diyor, devam ediyor. 

Burada, en sonunda, görevlendirme komisyonu diyorsunuz; ama, zaten, komisyon başka yok, bir 

tane komisyon var. Mecburen, o komisyonun adını görevlendirme komisyonu diyecek; yani, 

görüşme komisyonu diye bir komisyon olmadığına göre, öyle diyecek. Burada, bundan sonra, asıl 

okumak istediğim yer, tabiî, onu, sizin dediğiniz şekliyle ben öbür türlü anlayabilirim, siz, öbür 

türlü anlayabilirsiniz. Şimdi, Karayollarından, mahkemeye verdikten sonra bir savunma istenmiş. 

Zaten, bu konu, daha önceleri görüşülmüştü. Mahkeme iptal etmiş dendiği zaman dendi ki, 

mahkeme, Karayollarının verdiği savunmaya göre, şu andaki, ihalenin verilip verilmemesi 
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konusunu bilmediği için, yani, bu görevlendirme veya görüşme sıralamasındaki konuyu tam 

bilmediği için, KarayoUanmn verdiği savunmaya göre karar vermiştir şeklinde bazı görüşmeler 

olmuştu. Şimdi, burada, görevlendirme, kararın nasıl tekâmül edileceği belirtilmiştir diyor. Tabiî, 

çok uzun olduğu için, hepsini okumak mümkün değil. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır, sonucunu okuyun kâfi... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Devamında da, "görevlendirme kararı bu anlamda nihai idarî 

karardır. Nihaî idarî kararın alınacağı safhaya kadar yapılan bu muameleler tamamlandığında idarî 

nihai kararını verecektir. Henüz ortada nihai karar taksimi yapmış işlem bulunmamaktadır." 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Siz nereyi okuyorsunuz Mustafa Bey? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yani, buna göre de... Karayollarının savunması, mahkemeye 

verdiği. Burada, nihai bir kararımız yok bizim; biz, daha bunu tamam, sen ver, yap demedik diyor. 

Devamında da "görevlendirme görüşmelerini sıralamasına ilişkin işlem tek başına icra edilebilir. 

Kesin veya yürütülmesi zorunlu bir işlem değildir. Bu sıralamaya göre görüşmeler yapılacak; 

ancak, ondan sonra, bir nihai karara ulaşılabilecektir. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Nereye veriyor bunu? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Karayolları, mahkemeye verildiği için bu işlem, kendisini bu 

şekilde savunmuş. Yani, bu, nihai bir karar değildir. Görüşmeler yapılacak, ondan sonra karar 

verilecektir diyor. Mahkeme de, bu bilgilere göre, sonradan iptal ediyor davanın şeyini. Yani, iş, 

burada, Başkanımın da dediği gibi, bayağı bir çelişki var. Görevlendirme, sıralama konusunda, 

burada, Karayolları, mahkemeye verdiğinde de, maalesef, böyle yani... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Mustafa Bey, niye öyle bir savunma yaptıklarını bilemiyorum. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Tabiî, bunun, sizinle belki bir şeyi yok; ama, burada da, 

görüşme... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) -Neden öyle bir savunma yaptı onu bilemem. Şimdi, değerli 

kardeşim, elinizde bir kanun var; bir de, bu kanuna göre çıkarılmış, Bakanlar Kurulu yönetmeliği 

mesabesinde, o güçte, bir Bakanlar Kurulu karan var. Herkesin uymak zorunda olduğu bir 

Bakanlar Kurulu; yani, herkesin derken, Bakan ve idarenin uymak zorunda olduğu bir Bakanlar 

Kurulu karan var. Şimdi, burada, sizin söylediğiniz gibi, böyle bir ara görüşme yapma için onay 

yok. İki sebeple yok; bir, usulde yok. İki, Karayollarının, bu şekildeki bir kararı, yani, şöyle 

söyleyeyim size, ihale açıldıktan sonra, bu zarfların değerlendirilmesi için, bu değerlendirme 

komisyonu, görevlendirme komisyonu o zamanki bakandan onay almış mı? Müsaade eder misiniz 

efendim, bunu değerlendirelim. Böyle bir işlem yok. Yani, Sayın Cevat Ayhan'ın size söylediği gibi 

ya da birçoğunuzun kafasına takıldığı gibi ya da buralarda söylendiği gibi böyle bir işlem yok, böyle 
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bir muamele yok. Burası gayet açık, diyor ki, sözleşme görüşmelerinde şu firma seçilmiştir. O 

firmayla oturup sözleşme yapacaksınız; yani, başka yapacağınız bir şey yok ki... Seçilmiştir 

dediğiniz zaman, öbür firmalarla görüşeceksiniz... Bir tarafında şartnamede diyor ki, idarenin yazılı 

olarak, bu firmalardan düzeltme ya da açıklama istemesi dışında kimse teklifini değiştiremez diyor. 

Şimdi, pazarlık usulü, sizin dediğiniz gibi, bu, pazarlık usulüne girer. Pazarlık usulüne girdiği 

zaman da değiştirir. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ama, burada diyor ki, iyiniyet vesaire; yukarıda da 29 yıldan 

27 yıla indirmiş... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, o süre, avukat arkadaşımız savunmayı niye, yani, o 

savunmayı, orayı etkilemesi... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır, hayır... Bu kısmı savunma değil, 29 yıl, 27 yıl savunma 

değil... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, onu söylüyor, İBKO, sizin söylediğiniz İBKO'dur. 

İBKO'da değiştirdi diyor. Altında da diyor ki, bakınız ona karşılık, yani, pazarlık yaptık demiyor, 

onlar değiştirdi diyor. Ben pazarlık yaptım demiyor. Altında diyor ki, ben, bu iş için AJTC'ye, bu 

üç gruptan yalnızca AJTC grubu, diğer grupların kendiliğinden teklif değişikliklerine, bakın, dikkat 

edin, pazarlık değil, kendiliğinden teklif değişikliklerine gitmelerinden sonra, kendiliğinden teklif 

değişikliklerine... Diğer dedikleri, Vinsan, Bouygues ve İBKO grubu... "KGM'nin, Karayolları 

Genel Müdürlüğünün çağrısı üzerine toplam görev süresini 25 yıl artı ek süre belirsizliğinden en 

fazla 28 yıl olarak açıklığa kavuşturmuştur. AJTC grubu, deneyimi, teknik ve finans nedeniyle 

zaten birinci sırayı almışken, yukarıda belirtilen dürüst davranışı nedeniyle..." Yani, öbürlerinin 

davranışını idare dürüst bulmamış, ne pazarlığından bahsediyorsunuz... İdare, öbürlerinin 

davranışını dürüst bulmuyor, diyor ki, dürüst değil bunlar diyor. Ben bunlara bir şey demeden 

durmadan teklif değiştiriyorlar kapalı zarf açıldıktan sonra. İdarenin şeyi bu; yani, bunu da Cevat 

Ayhan bey onaylıyor. Komisyonun teklifi bu. Bu onay, bunun hepsini içine alıyor. Yani, sizin 

söylediğiniz şey... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ama, işte, aynı Karayolları, savunmasında da bu nihai karar 

değildir diyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, siz, zaten, buradaki, şimdi, bakınız, Mustafa Bey, ben 

size bir şey daha söylüyorum. Değerli Kardeşim, şimdi, gelmiş, değerli arkadaşımız demiş ki, 

efendim, bunlarla görüşme yapacağız. Ben de geçen defa dedim ki, görüşme yapılsaydı, kendisi 

yapsaydı mademki... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O ifade benim değil, bir yanlışlık olmasın. 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır, hayır... Ben, efendim, siz birini savunuyorsunuz değil, 

ben, kimseyi, burada, ben burada, bakınız, benim suçladığım insan var. Kimseyi suçlamıyor 

değilim; ama, bu, benden önceki bakan falan değil. Daha önce yapılan işlemleri suçluyorum ben; 

yani, orada, bana göre de bir şeylik var. Ben, eğer, zihniyet olarak, başka bir düşüncede olsaydım, 

ben bunu yapardım. Yapmayışımın sebebi, daha önceki dönem için, Sayın Onur Kumbaracıbaşı 

zamanında, benim tabiî o kısımdan haberim yok, o zaman ben Ulaştırma Bakanıydım, 

arkadaşlarımız burada. Bütün müfettişlerin, önceki dönem, rahmetli Özal dönemini araştırmak 

üzere bu Bakanlığa yığılıp, bu Bakanlıktaki her attıkları imza ve her yaptıkları muamele için bu 

insanların günlerce sorguya çekilip, hepsinin içine sinmiş, böyle, kendi kabuğuna çekilmiş 

olmasından kaynaklanıyordu. Ben oralara girmek istemiyorum; ama, bir cümleyle ifade edeyim. 

Geldim ben Bakanlığa. Ben, Bakanlığa geldiğim zaman prensibim, ilk üç ay, o bakanlığın 

işlemlerini öğrenirim. Bu bakanlık ne fonksiyon yapar, kanunu okurum, yönetmelikleri okurum, 

nizamnamesine bakarım, ona bakarım, buna bakarım, fonksiyonlarını öğrenmeye çalışırım. Bir 

teknik adam olmadığım halde, bazen tekniğine vanncaya kadar öğrenirim, yani, aklımda tutmaya 

çalışırım. Niye; lazım oluyor çünkü onlar bazen. Baktım, Bakanlık, atıl vaziyette duruyor. 

Karayolları da, kendi içine sinmiş öyle duruyor. Hiçbir iş görmüyor. Sizi temin ederim hiçbir iş 

görmüyorlar. Allah, Allah... Niye siz burada yatıyor, uyuyorsunuz? Öyle, herkes bir kenara 

çekilmiş falan... İçlerinden biri dedi ki, efendim, burası dört sertedir teftiş altında; yani, bu insanlar, 

hesap vermekten, yani, attıkları her imzanın hesabını vermekten bıktı, usandı, gına geldi. İyisimi, 

yahu, yapıyoruz da kıymete mi biniyor, boşver dedi, çıktı işin içerisinden... İş, o noktada... Ben, 

bunların hepsine, yani, tabiri caizse, postalla postalladım. Kalk, kalk, o dönem bitti, açın gözünüzü, 

kalkın bakayım ayağa... Kalkın ayağa, herkes ayağa kalksın, ben varım burada. Size geçen defa da 

söyledim, kendilerine de söyledim, dedim ki; ne hata yapacaksanız yapın, hesabını ben vereceğim; 

ama, Allahaşkına kalkın yahu, böyle şey olur mu? Ben vereceğim hesabını... Ben, bu insanları 

ayağa kaldırmak için falan üzerlerine tekrar gitmedim. Başka şey yapardım, o geçmiş dönem için. 

Şimdi, oralara gitmek istemiyorum, tekrar oralara gelmek istemiyorum. Burada, 

görevlendirme komisyonu bir karar alıyor, ihaleyi, tabiri caizse, 2886'ya dönelim; yani, orayla 

benzetme yapalım, ihaleyi kazanan firmayı tayin ediyor. Diyor ki, şu firma kazandı ihaleyi. Bu ne 

demek: Bununla uygulama sözleşmesi yapacaksınız. Oturup, yani, bir yerde anlaşacaksınız. Onunla 

uygulama sözleşmesinde anlaşamıyorsamz yapacağınız ikinci şey, ya ikinci sıradaki firmayı çağırır 

onunla yaparsanız veya ihaleyi tümden iptal edersiniz, dersiniz ki, birinciden sonrasıyla görüşmek 

istemiyorum, yeniden ihaleye çıkarsınız. Şey, buna müsait, mevzuat buna müsait; ama, o 

arkadaşların, ihalede ikinci sıraya düşmüş olmak, yani, kendilerinden daha iyi bir teklif karşısında, 
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can havliyle, ben şu süreyi buna düşürdüm, bu parayı buna düşürdüm demesinin geçerli tarafı yok; 

çünkü, bu, belli istekliler arasında, kapalı teklif alma usulüyle yapılmış ihale; ama, baştan pazarlık 

denseydi, o zaman, zaten, Cevat Ayhan beyden böyle bir imza alınmazdı. Bu üç tane firmanın 

tekliflerine bakılırdı, ne diyor, bu teklifler yazılı olmak zorundadır. Bu yazılı teklifler başlangıç 

sayılırdı, ilk teklif sayılırdı, usul öyledir, pazarlık usulü. Denirdi ki, kardeşim sen şu kadar yıl 

demişsin, bu yılı kaça düşersin; şuna düşerim. Şu kadar geçiş ücreti demişsin, kaça düşersin; buna 

düşerim veya düşemem her neyse, bunlar, tekrar yazılırdı, teyit ettirilirdi, imzaları alınırdı. Bunun 

içerisinden böyle bir onay çıkardı; yani, pazarlığın sonunda, denirdi ki, bu ihalede pazarlıkta en 

uygun teklifi şu firma vermiştir. Ona göre, bu düzenleme yapılır, Cevat Ayhan beyin imzası alınırdı; 

yani, arz etmek istediğim şu: Karayollarının statüsü, mevcut kanunun, Yap-İşlet-Devret Kanunu ve 

buna göre çıkarılmış olan Bakanlar Kurulu yönetmeliği mesabesinde yayımlanmış, yürürlüğe girmiş 

olan şu Bakanlar Kurulu kararında, ki, kanun diyorki, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir; yani, 

yönetmelik yerine Bakanlar Kurulu kararını koymuş, konan usule göre, Bakan, görevlendirilecek 

olan fırmalannkini onaylar. Onaylar veya iptal eder. Bakan oluru, imzası budur, başka türlü, 

buradan, bakandan imza alınmaz. Burada, bitmiştir iş. Burada, kim bunun aksini söylüyorsa yanlış 

söylüyor. Yanlış yahu, böyle şey olur mu?! Bir komisyon pazarlık yapmak için bakandan onay alır 

mı canım?! Pazarlık, zaten, o işin şeyinde vardır. Siz, pazarlık usulüyle ihaleye çıkar yaparsınız. 

Nitekim, idare, demin söyledim, diyor ki, öbür firmalar dürüst davranmadı, bu firma dürüst 

davrandı diyor. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Peki, Sayın Bakanım, tabiî, o konuda sizinle beraberim, 

. dürüst davranması lazım; ama, burada, bir devlet menfaati varsa, tabiî, bu kısmı sizinle ilgili değil, o 

firmalarla görüşüp, belki, o görüşme sıralamasının, diğerlerinin amacı oydu. Zaten, Karayolları, 

savunmasında da, bu, nihai karar değildir derken, belki de onu kastediyor. Bunlarla görüşülse, 

bütün şartlar aynıysa, ki, değişik yerlerde, bakıyorsunuz, her firma, bir sürü şart koşmuş, biri 

demiş, ayrı olursa, belli zamanda üçe böldürmüş, yol ayrı, köprü ayrı, biri demiş tüp geçit de 

olabilir mi? Neyse... Birileri demiş tahkim. Mesela, bu tahkimle ilgili, bu sıralamada birinci firma, 

bu tutanaklarda da var, ben, daha önce de söyledim, ben diyor, bir partinin seçim beyannamesinde 

söyleyeyim, CHP'nin seçim beyannamesinde tahkim şeyi vardı, ondan da şey yaparak, tekliflerimde 

onu da değerlendirerek bu teklifi verdim diyor AJTC'nin şeyleri. Hatta, aşağıdaki komisyonda da 

ben görevliyim, orada, neredeyse tartışma çıkacak. Ben, hesap vermek mecburiyetinde değilim 

dedi. Ben dedim ki, yanlışsa, bilmem... Hesap verme değil; ama, vereceksin tabiî, burada, ben de 

hesap vereceğim, sen de vereceksin. Burada şey yok ki... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) -Gayet tabiî, burası Parlamento... 
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MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Biz gidelim falan demek istediler. Yahu, gidersen git. İfade 

vermiyorsan sen, teklifleri... Siz, ne güzel diyorsunuz. Şartlar bu. Şartlar buysa, ona göre sözleşme 

yapmak durumunda mı; durumunda. Niye yapmadınız diye sorduğumuz zaman da, işte, tahkimi 

öne sürdü ve Türkiye'nin gelişen veya değişen şu andaki şartlan öne sürdü bu adamlar da Sayın 

Bakanım. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ama, yaptılar sözleşmeyi canım, uygulama sözleşmesi... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yok efendim, şu anda imzalanmadıki bu... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır efendim, onu söylemiyorum. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yani, neticede onlar da bir sürü şartlar koştu. Dürüst 

davramadan geldi ya olay; yani, tabiî, onları dürüst değil diye, öyle bir şey demiyorum. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, bizim, buradaki dürüstlük kavramı o değil. Buradaki 

dürüstlük kavramı, zarflar açılıp, herkesin verdiği, yazdığı teklifler belli olduktan sonra, rakibini 

ekarte etmek için yapılan hareket dürüstlük dışı olarak görülüyor. Yoksa, adamın, ben, şunu 

uygulama sözleşmesine yazarsanız ben bunda vanm, bunu yazmazsanız yokum demiş olması 

meselesi değil, o değil bizim söylediğimiz. Şimdi, bakın... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Tamam Sayın Bakanım; ama, devamında da aynı şeyi öbürleri 

yapmış, işte şartlar ortada, hâlâ imzalamıyorlar... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Şimdi, Mustafa Bey, efendim, takdir sizindir bir şey demem; 

ama, devlet ciddiyeti, siz, bir ihaleyle çıkmışsanız o şartlara uyacaksınız. Siz, belli istekliler arasında 

kapalı zarfla çıkmışsınız, bundan sonra pazarlık yapamazsınız. Yani, efendim, burada devletin 

yaran var. Varsa, onu baştan düşüneceksiniz, başka türlü bir şey. Diyeceksiniz ki, yahu, burada, 

devlete belki pazarlık usulü daha yararlı olabilir, ben bu ihaleye pazarlık usulü çıkayım, öyle 

çıkacaktınız. Haa, öyle çıkmadınız da, siz, buradaki şeylerden, kapalı teklif alma usulünü tercih 

ettikten sonra, yahu, kardeşim, bakkal işine dönüp... Devlet, bakkallık yapamız; yani, bakkal 

zihniyetiyle hareket edemez. Bakkal işine dönüp, yahu, kardeşim, böyle yazmışsın; ama, gel 

seninle, uzat şu elini, bir daha bir konuşalım şu işi diyemezsiniz ki... Kapalı teklif, zarf neyse odur. 

Yani, devlet, 2886 sayılı ihale Kanunuyla bütün işleri böyle yapıyor. Hangi işleri pazarlıkla 

yapacağını göstermiş, hangi işlerin olmayacağını göstermiş; yani, her işi... Ben, geçen defa da ifade 

ettim; yani, yüzlerce, binlerce ihale yapıyorsunuz, her ihalenin sonundan, tekrar açıldıktan sonra, 

sen buna kaç tenzilat vermişsin; efendim yüzde 8,60 vermişim. Yahu, az oldu be, şunu gel biraz 

daha yükselt diyebilirsiniz; yani, bu mantıkla. Deme şansınız yoktur, neyse odur. Böyle bir şey 

söyleme şansınız yoktur. Karşınızda da, yabancılar var. Değerli efendim, beni, bir de bu yönden 

dinleyin. Şimdi, buraya sıkışıp kalmayın isterseniz. 



- 7 0 4 -

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Tabiî, canım... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Şimdi, siz, bir de mühendissiniz. Buraya sıkışıp kalmayın; 

bakınız... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır, sizin dediğiniz olaya ben katılıyorum; ama, şimdi, 

devamında aynı şeyi, daha... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Şimdi, beni dinler misiniz; 1,5 milyar dolar mesabesinde, 

bugüne kadar, Türkiye'ye gelmiş en büyük yabancı sermaye. Bir işi yapıyorsunuz; hatta, belki daha 

da fazla, 1 700, 1 800 mesabesinde bir işi yapıyorsunuz. Bu para, en az, yirmi otuz tane bankanın, 

sendikalizasyon suretiyle temin edebiliyor. Japonlar araya giriyor, Amerikalılar araya giriyor, 

İngilizler araya giriyor, bir sendika kuruyorlar. O veriyor 50 milyon dolar, öteki veriyor 60 milyon 

dolar, öteki veriyor 80 milyon dolar... Bunlar veriliyor, borçlanılıyor, bunlar içerisinde, işte, kredi 

anlaşmaları var. Bu kredi anlaşmalarından sonra, köprü kredileri var, teminat kredileri var. 

Bunların bir kısmına Hazine teminat verebiliyor, bir kısmına veremiyor, kanun öyle düzenlenmiş. 

Şimdi, bu insanlar, size para verecek, sizin ülkenizde böyle büyük bir yatırımı yapacak, bunu 

işletecek, içinden parasını alacak ve size de zamanı geldiği zaman devredecek. Şimdi, bakın, ben, 

bu Bankalar Konsorsiyumuyla ilgili, bu işle ilgili Japon elçisi bana geldi. Bu görevlendirme 

sözleşmesi bittikten sonra, dedi ki, bizim konsorsiyuma katılacak, yani, kredi açılacak olan 

bankalarda sıkıntımız var; yani, biz, bunlara yardımcı olmak istiyoruz, Japon bankaları kredi 

verecek. Siz de, bunun aksine bir imza vermeyi reddetmişsiniz. Nedir mesele dedim. Dedi ki, 

bankalar, Türkiye'de rejim için bize bakan teminat verebilir mi diye soruyorlar. Siz neden 

bahsediyorsunuz; tabiî... Adam size 1,5 milyar dolar verecek... Siz, verin bakalım, 1,5 milyar dolar 

yerine 3 bin dolar, 5 bin dolar birisine ödünç verin. Onu nasıl alacağınızı hesaplamıyor musunuz. 

1,5 milyar dolar... Kamyonlar dolusu para... Adam diyor ki, yani, yarın diyor... Bundan da şunu 

kastediyor, aynen, demin size söylediğim gibi, yarın diyor, sizden sonra bir hükümet gelir de, ben 

bu projeden vazgeçtim derse, bu para ne olacak diyor. Adam soruyor, bu para ne olacak diyor. 

Öyle pazarlıkla, mazarhkla, işi bakkal işine falan dökemezsiniz, çok ciddî davranmak zorundasınız. 

Mukni olmak zorundasınız. Karşınızdakiler yabancı. Bu AJTC'nin içerisinde bir tane Türk var, 

yüzde 10'una mı sahiptir, 20'sine mi sahiptir, yüzde 15 mi? Ne kadardır, bilmiyorum hissesi ne 

kadar? Verdikleri teklifte İdmin ne kadar hissesi olduğu bellidir. İçerisinde Japonlar var, İngilizler 

var; yani, rica ederim, bunlarla konuşuyorsunuz, böyle bakkal usulü ya da efendim, bunda devletin 

menfaati... Burada, devlet menfaati, işin yapılmasındadır arkadaşlar. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - İşte, Sayın Bakanım, ona geliyoruz aslında, devamında onlar 

da, ben getirdim, şartlarım bu, sözleşmeyi yapalım dememiş ki... 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Devletin menfaati, bu işin, bir an evvel yapılmasındadır; olay 

budur. Yoksa, şöyle, yahu sununla konuşalım da, üç kuruş daha mı acaba buradan bir şey dediğiniz 

zaman, adam size diyor ki, sen ne diyorsun yahu... Sizin orada, öyle bir anlayış var ki diyor 

Türkiye'de, geliyor bana, bunun yaptığını öteki geliyor bozuyor diyor. Yarın diyor, birisi'gelir de, 

ben vazgeçtim burdan derse ben ne yapacağım, kinden alacağım parayı diyor. Parayı kimden 

alacağım?.. 1,5 milyar dolar... Bu adama hak vermemek mümkün değil ki... Türkiye bunları yaşadı. 

O geldi yaptı, o geldi bozdu. Bizi geldi verdi, öteki geldi devletleştirdi... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Nereye gidiyoruz?.. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Yani, bilmem anlatabildim mi? 

Şimdi, burada, bir şeye karar vermeniz lazım. Benim açımdan değil, sizin açınızdan, kolayca 

sonuca varabilmek için... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Bakan... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Özür dilerim Mustafa Bey... 

Evvela, burada, kapalı teklif alma usulünde pazarlık yapılabilir mi? Buna, bir karar 

vereceksiniz; yani, böyle bir usul var mı? Bu bir kapalı teklif, belli istekliler arasında kapalı teklif 

verme işi midir ona karar vereceksiniz; sonra buna. Sizin kararınız neyse, benim başımın üzerinde 

yeri var. Ben, bir arkadaşınız olarak, bu işin muhatabı olarak, diyorum ki, benim karşılaştığım 

durum bu. Ben geldim, olay bu. Haa, bir de bir şey daha söylüyorum, diyorum ki; Sayın Cevat 

Ayhan'ın söylediği veya bazılarınızın aklına geldiği gibi, eğer, bu iş pazarlık usulüyle oluyor olsaydı, 

bu adamlar, noterden şey göndermişler nisan ayında, ilave teklifler göndermişler, özellikle bu 

şikâyetçi olan Vinsan, o zaman, oturup, bunlarla pazarlık yapılsaydı; yani, ben gelinceye kadar 

pazarlık yapılmış olurdu o zaman. Ben de bakardım, derdim ki, yahu, böyle bir onay var; ama, bir 

pazarlık yapılmış. Allah, Allah, ihale usulü değiştirilmiş... Ee, bu yok; yani, buna devam edilmeli 

diyen kişi bunu yapmadan gidiyor, kendisi muhatapken... Kendisine noterden bunlar gelmişken 

yapmadan gidiyor. Ne diyor: Benim arkamdan gelen yapsaydı diyor. Sen niye yapmadın kardeşim 

madem böyle bir usul vardı da?.. 

BAŞKAN - Sayın Bakan... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Bitiriyorum. 

Sayın Bakan, işte, sizden sonra da, o firma, maalesef, biri pazarlıktan önce veya sözleşme, 

uygulama sözleşmesinden önce, ki, uygulama sözleşmesi ortada yok, o da, sonradan diyor ki, 

böyle, böyle, Türkiye'nin değişen şartlan... Yahu, sen, şartlarını koymuşsun, imzala diyorsun, 

imzalamıyor... Gerçi, o kısmı bizimle ilgili sizinle ilgili değil... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ondan sonra, Danıştaydan gelen uygulama sözleşmesi var. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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MUSTAFA ÖRS (Burdur) - İmzalamıyor... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim... 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O da ön şartını sonradan koşmuş; yani, her firma, ayrı bir şart 

koşma peşine girmiş bu işte zaten. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, o şunda dolayı, sanıyorum şundan dolayı, izin verir 

misiniz, onu da arz edeyim size, o şundan dolayı: Buraya, bir hüküm kondu uygulama 

sözleşmesine, yanlış aklımda kalmadıysa hüküm kondu. Karayollarındaki arkadaşlarımız 

hatırlıyorsa onlar şey etsin, sözleşmede, dendi ki hükümde, bilahara, yani, sözleşmeden sonra, 

ülkenin kanunlarında meydana gelecek lehe olan değişiklikler dikkate alınacaktır. Öyle miydi?.. 

Öyle bir hüküm olması lazım. Koymuş muyduk?.. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Bakamm, tahkim, geriye yönelik çıktığına göre, zaten 

uygulanır... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Öyle bir hüküm var... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Öyle bir hüküm var... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Öyle bir hüküm var. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır, tahkim geriye yönelik çıktıktan sonra zaten 

uygulanacak, 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İzin verir misiniz. 

Böyle bir hüküm kondu ve bunun arkasından da, Fazilet Partisinin Sayın Genel Başkanı, 

Sayın Cumhurbaşkanıyla yapmış olduğu bir görüşmede, tahkim şartının buraya konmamış olması 

yüzünden, özellikle, enerji işlerinde büyük tıkanmalar meydana geldiğini, bu Anayasa değişikliğinin 

yapılarak, bu işin Anayasa değişikliği yapılarak düzeltilmesi gerektiğini söylemiş. Bunu da, Sayın 

Cumhurbaşkanı hükümet başkamna söylemiş. Demiş ki: Sayın Kutan böyle söylüyor; bir hazırlık 

yapsanız da, Sayın Kutanla görüşseniz, bir mutabakat sağlasamz da bu işi çözseniz. Bu, o zaman 

konuşuldu; konuşulunca, böyle bir hüküm de bulunduğu için, firma, muhtemelen, Danıştayın da 

şeyinden çıktı. Firma bunu beklemiş olabilir. Yani, ben, şimdi niye bekledi, o kısmını bilemem. 

Ama, benim zamammda Danıştaya gitti, Danıştay bu sözleşmeyi düzenledi, düzenledikten sonra, 

kredi aşamasında birtakım problemler, yani, demin söylediğim problemler... Ben, o safhada 

bırakdım, kredi aşamasında bıraktım, ondan sonrasım bilemiyorum. Şimdi, ben kendi işime 

dönüyorum, ondan sonrasını bilemem, şöyle yapmış, böyle yapmış... Ben, devleti zarara sokmakla 

suçlanıyorum, bana diyorlar ki, çok titiz olduğum devlet malında, sen devleti zarara soktun. Ben de 

diyorum ki, kardeşim, ben, devleti zarara soktumsa, sonucuna katlanırım; ama, geldiğimde ihale 
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bitmiş, görevlendirme karan alınmış, ben, alınmış olan bu kararı devletin devamlılığı gereğince 

doğru bulup devam ettim. Yaptığım işte, buyur kardeşim birinci seçilmiş olan firmayla şey yapın... 

BAŞKAN - Sayın Bakamm, o sözleşme görüşmeleri ve Danıştay safahatı, başlıbaşına 

aynca görüşülmesi gereken bir süreç. Dediğiniz gibi, bunun 10 Ekim 1997'de sizin aldığınız, 

altında imzanız olan komisyon karanndan sonra, zaten orada mutabakata varmışsınız, hemen 

akabinde Danıştaya göndermişsiniz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Tabiî. 

BAŞKAN - Ve sanıyorum 25 Kasımda 55 inci Hükümet görevden ayrılmak durumunda 

kaldı... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - O uzun sürdü çünkü, Danıştaydaki şey. 

BAŞKAN - Sizin son Danıştay İdarî İşler Kurulundan onaylanarak gelinen sözleşme taslağı 

da, sanıyorum 25.11.1998 tarihinde. Yani, sizin duhul olduğunuz başlangıç tarihinden en son şeye 

kadar yaklaşık 13 aylık bir süre de çok uzun bir zaman. O, ayrıca tartışılacak bir şey. O arada 

esasları, niçin gitmiş gelmiş, ne yapılmış, ona, isterseniz bir başka bölüm olarak girelim. Şimdi 

açıldığı için söylüyorum, sadece bu kadar değinceğim... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Değerli Başkamm, o zaten benim inisiyatifimde değil. O, 

Danıştayla idare ve şey arasında. Benim inisiyatifimde olan, şu seçimden çıkan sonuca göre, 

idareyi... 

BAŞKAN - Doğru, idareyle firma arasındaki mesele. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İdare benden bu görevlendirmeyle yapılacak sözleşme 

görüşmeleri için izin istedi, ben de verdim; olay bundan ibaret. 

BAŞKAN - Her seferinde Danıştaya sizin onayınızla sunulmuş da, sanki siz de 

tarafmışsınız gibi. Usulen mi artık bilemiyorum. Bir de anlaşma var, hukukunda olmamak üzere o 

zamanki başbakanla sizin de onayladığınız bir anlaşma var. O, ayrı bir süreç. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - O, taslak sözleşme. Bizim orada tanık olarak ifademiz verdim, 

onay değil. Eğer onlar yazılmışsa, yanlış. 

BAŞKAN - Efendim, şurayı hazır bunun üzerinde durmuşken bir somutlamaya çalışalım 

diye düşünüyorum. Usul meselesi burada çok önemli. Kapalı teklif usulü var, belli istekliler 

arasında kapalı teklif usulü var ve pazarlık usulü var. Bu ihalede, görülüyor ki, somut olarak, ilk 

henüz 3465 kapsamında iken, bakan onayıyla belli istekliler arasında kapalı teklif usulüyle 

yapılmasına onay alınmış. Birinci ihale buna göre yapılmış. İkinci ihalede de, bunun devam şeklinde 

anlaşılıyor, tam net olmamakla beraber, uygulama da onu gösteriyor. Belli istekliler arasında kapalı 

teklif usulüne göre, yani, 13 üncü maddeye göre bu ihalenin yürütülmesi belli. 



- 7 0 8 -

Şimdi, kapalı teklif usulü, 2886'ya ve ihale literatüründe belli bir yerleşik uygulaması var, 

tanımı vesaire var; ama, bu kanun kendine has özel bir alanı düzenlediği için, her ne kadar adı 

kapalı teklif usulüyle görevlendirme ise de, burada bazı düzenlemeler de yapmış. Diyor ki: "Kapalı 

teklif usulünde -madde 12- teklifler yazılı olarak yapılır. İdare, tekliflerin hazırlanması, verilmesi, 

zarfların açılması, tekliflerin değerlendirilmesi ve görevlendirmenin sonuca bağlanmasına dair usul 

ve esasları tespit eder. Bu usul ve esaslar şartnamede belirtilir." 

Şimdi, burada kendine has bir kapalı teklif usulüne, belki kendine has bir biçim verilmiş ve 

idareyi, tekliflerin değerlendirmesi ve görevlendirmenin soncunda bağlanmasındaki usul ve 

esaslarda yetkili kılmış. 

Bu usul ve esasların da şartnamede belirtileceğini zikretmiş. Şartnamede de görüyoruz ki, 

tekliflerin değerlendirilmesiyle ilgili bir bölüm var. Orada, tekliflerin nasıl değerlendirileceği hem 

genel esaslarıyla -birinci cildin üçüncü bölümü yanılmıyorsam- kritikleri sıralanmış. Daha sonra da, 

özel, bu ihaleye has özel şartlar düzenlenmiş. Diyor ki: "İdare, teklifleri seçme ve müzakere 

şeklinde değerlendirebilir, önce seçme yapar istekliler içinden bazılarını, daha sonra, bunları, tabiî, 

belli kriterlere göre sıralamaya koyar ve bu sıralamaya göre müzakereye geçer, birinci sıradakiyle 

müzakereyi sürdürür, sonuç alabilirse sözleşme imzalar. Alamazsa, ikinci sıradakiyle devam eder." 

Dolayısıyla, buradan hareketle, sanki, idare bu ihaleye has olmak üzere bir sıralama kavramı 

çıkarabilir mi, buna muktedir mi? 

Görülen o ki, değerlendirme ve görevlendirmede uygulanacak usul ve esaslarda, 

kararname, idareye yetki verdiğine göre, idare de bunu şartnamesinde sıralama şeklinde bir işlemle 

sonuçlandırmayı ilan ettiğine, şartnamenin maddesi haline getirdiğine göre, işte, bu Sayın Cevat 

Ayhan döneminde alınan bu karann şartnamenin bu amir hükmüne uygun yapıldığı varsayılabilir 

mi? Bu, bir sıralama karan, bir derecelendirme karan, birinciye oturtturulan firmayla başlanacak, 

sonuç alınamazsa iki ve üç gidecek şeklinde mütalaa edilemez mi? Bunu böyle mütalaa ettiğinizde 

bir aksilik de görünmüyor; ama, 12 nci ve 13 üncü maddede, tekliflerin özünde değişiklik 

yapılamayacağı da bir gerçek. Peki, siz, müzakerede neyi müzakere edeceksiniz; böyle bir soru 

geliyor gündeme? 

Pazarlık olsa kolay. Burada, zaten bu sıralamayı amir komisyon karannda da zikrediliyor. 

Burada deniliyor ki -her ne kadar bir tereddüt var gibi görünüyorsa da, ikinci ihalede çünkü net bir 

usul belirlenmemiş- "İPKO konsorsiyumunun 3996 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde tariflenen 

kapalı teklif usulüne ve teklif verme belgelerinin madde 3/1 gereklerine aykırı olarak teklifin 

özünde değişiklik yaptığı tespit edilmiştir." Bu bölümden yararlanarak, bu ihalenin, ikinci ihalenin 
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12 nci maddedeki kapalı tekilf usulünden de alıntılar yaparak belli istekliler arasında kapalı teklif 

usulüne göre yapıldığı burada görülüyor, somutlaşıyor. 

Böyle yaptığınızda, siz, firma olarak müphem konulan anıklamanın dışında tekliflerinizde 

revize yapamazsınız, değişiklikler yapamazsınız. O zaman sıralamanın ne anlamı kalıyor gibi sorular 

da peşi sıra geliyor. 

Yani, kısaca, tekrar toparlamak gerekirse, 12 nci maddedeki bu değerlendirme ve 

görevlendirmenin usul ve esaslan saptamada idareye verilen yetki çerçevesinde, idare de, dediğim 

üçüncü şartnamenin birinci cildin üçüncü bölümünde bir sıralama kavramı getiriyor ve buna göre 

işlemini kurmaya çalışıyor. Dolayısıyla, bu 30.4.1997 tarihinde bakan onayıyla alman karann, işte 

bu şartnamenin gereğini yerine getiren bir sıralama karan olduğu, daha sonra sizin almış 

olduğunuz, altında sizin imzanız bulunan karann da görevlendirme karan olarak nitelenebilmesi 

mümkün mü acaba? Yani, bunun da düşünülmesinde yarar var diye düşünüyorum. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Belki olay şudur. O da, başlangıçta arz etmeye çalıştığım, 

Komisyondaki değerli arkadaşlanmıza başlangıçtan beri arz etmeye çalıştığım bir tedirginlikten 

kaynaklanıyor olabilir. Ekim ayında benden yeniden onay alınarak, aynı mahiyette yeniden onay 

alınarak AJTCyle sözleşmeye oturulması mecburiyeti yoktu. Yani, şu onayla da idare AJTC'yle 

sözleşmeye oturabilirdi; kanaatimi söylüyorum. Peki, niye verdiniz? Efendim, başlangıçta arz 

etmeye çalıştım ki, geldiğimde idare bu durumdaydı; yani, idare çalışamaz hale gelmiş, her 

yaptıklan işten dolayı Allah'ın günü sorgulanan insanlar, her şeyden tedirgin olmuşlar. Ben de, 

biraz, affedersiniz, amiyane tabiriyle, kabaca, tamam yahu ne yapacaksanız yapın, sorumluluğu 

bana ait; ama, yapın. Yapın, ama, böyle oturmakla olmaz bu iş, kalkın, ben, sizi savunmaya 

hazınm, yapacağınız işleri savunmaya hazınm. Ben onlara bir ilke koydum... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Çok affedersiniz, ne sıkıntı vardı ki, böyle 

bir şeyi, kalkın, yapmayın, yapın ve ben savunayım dediniz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, bizden önceki dönemde... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Hep savunma ihtiyacı hissettiniz yani? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Şöyle. Geçen sefer de söyledim, burada söyledim. Sayın Onur 

Kumbaracıbaşı zamanında, Bakanlığın, Karayollannın ne kadar müfettişi varsa, geçmiş Özal 

dönemini irdelemek, incelemek üzere bu insanlann üzerine yığılmış, 4 sene burada oturmuşlar. Her 

attıklan imzanın hesabını sormuşlar, gel buraya, bunu niye yaptınız, şunu niye yaptınız, şunu niye 

böyle yaptınız, bunu niye böyle yaptımz... 

Şimdi, idare de, bu tür insanlar, Karayollan gibi Türkiye'ye damgasını vurmuş çok başarılı 

kurumlarda çalışan insanlar, çok da fedakârane çalışıyorlar. Ben, kendilerinden birkısım arkadaşlar 
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burada, ondan uuıayı söylüyor değilim, inanın ki, şoför maaşına çalışıyorlar, mühendislere aldıkları 

maaşlar kaç para diye sorduğumda, gülmüştüm. Gecelerini gündüzlerine katarlar, öyle çalışan 

kurumlardır. Bunlar üzerine böyle 4 sene gidilip de, her yaptıkları işin hesabı sorulmaya başlayınca, 

adamlar ürkmüş, korkmuş, çekiniyor, içlerine kapanmışlar. Yani, sütten ağzı yanan yoğurdu 

üfleyerek yer derler ya, artık her işe çekinerek, acaba, yine mi hakkımızda biri gelir, şey yapar... 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Bu ihale işinde de, yine sütten ağzı yananın 

yoğurdu üfleyerek... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır, hayır, ben genel havayı söylüyorum, bu ihaleyle ilgili. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, havadan biraz somut şeylere gelsek. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Somut şeye gelelim, neden diye sordu.da arkadaşımız onun için 

söylüyorum. 

Değerli Başkanım, neresinden bakarsanız bakın... Ben, şimdi hukukçuluğumu unutayım, 

herkes kendi yaptığı işi, mesleğini unutsun. Şurada diyor ki "uygulama sözleşmeli görüşmelerinde 

ilk tur..." Sözleşme görüşmesi yapıyorsunuz. Sözleşme görüşmesi demek, nihayetinin anlaşmayla 

bağlanabiliyorsa bağlayıp, bir işte her iki tarafın akdî taraf, akit taraf olması demek, işin bitmesi 

demek. Yani, siz, sözleşme görüşmesi yapıp, altına imzayı attığınız andan itibaren, artık, bunun 

ikincisi kimdi, üçüncüsü kimdi, bu, bir sıralama mıydı filan tartışmasına giremezsiniz, iş bitmiştir. 

İmzayı atan taraflar o sözleşmeden sorumlu olur, yükümlü olur, herkes sözleşmedeki vecibesini 

yerine getirmekle mükellef olur. İş bitmiş. Sözleşme görüşmelerine başlamak üzere bu firma 

seçilmiştir diyor. Benim yaptığım iş ne; seçilen bu firmayı, tekrar, Genel Müdürlüğe, âdeta talimat 

yazılı bir onayla, tamam, bununla sözleşme görüşmelerine başlayın... Buradaki ifade gayet sarih, 

açık. Burada, yeniden bir görüşme yapmak için bir sebep de yok. Sizin dediğiniz gibi, efendim, bu, 

ikinciye inebilir miydi, üçüncüye inebilir miydi... İkinciye, üçüncüye inebilir de, inmeyebilir de, o, 

bakanın takdirine bağlı; çünkü, 15 inci madde ne diyor, onaylar veya reddeder. Hayır, ben, bunu 

kabul etmiyorum, vazgeçtim diyebilirsiniz. 

Peki, sözleşmede, o zaman, madem öyle, sözleşmede ne konuştular da neyi bağıtladılar; her 

şey belli: Sözleşmeyi açıp okuduğunuz zaman, sözleşme görüşmelerinde birçok konunun, yani, şu 

tekliflerin dışında bu işi yapmak için birçok konunun gündeme geldiğini ve tartışıldığını 

görürsünüz. Örneğin, mücbir sebepler halinde, yani, mücbir sebeplerle işin yapılamayacağı 

anlaşıldı. Diyelim ki, deprem oldu, yıkıldı, bozuldu ya da burada bu işin yapılamayacağı anlaşıldı. 

Adam, o zamana kadar buraya şu kadar para sarf etmiş. Soruyor krediyi verecek olan, diyor ki, 

ben sana parayı verdim, sen buraya 650 milyon doları gömdüm, pat dedi gitti iş, ben parayı kimden 
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alacağım diyor. İşte, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu işi devrelacak, parayı verecek adama. Bunu, 

sözleşmede kararlaştıracaksınız. 

Adamın köprü krediye ihtiyacı var. Bu köprü kredinin miktarı ne olacak, şekli ne olacak, 

kim teminat verecek, nasıl yapılacak, işte sözleşmede kararlaştınlan bunlar. Yoksa, sözleşmede ne 

zaman biteceği, hangi projenin uygulanacağı, buradan kaç para geçiş ücreti alınacağı, kaç yıl 

süreyle alınacağı, hangi zamanda ne yapılacağı, bunlar sözleşmede hiçbir noktası virgülü 

değiştirilmeden aynen konuluyor. Sözleşmeyi açıp okuduğunuz zaman, Damştaydan çıkıp gelen 

sözleşmeyi okuduğunuz zaman, tekliften çıkan teknik hususların veya ihalenin kazanımıyla ilgili 

hususların değişmediğini görüyorsunuz zaten. Sözleşmede konuşulan bunların dışındaki işler. Yani, 

krediyi nereden bulup gelecek. Kendisi şirket kuracak, çok şayan dikkattir. Mesela, bunların 

içerisinde şikâyetçi firma diyor ki, ben, bu şirketi kurarım, ama, sermaye koymam. Bu yatırımın 

belli bir nispetinde, yüzde 20'si nispetinde de sanıyorum o şirket sermaye koyacak, anapara 

koyacak. Koymam... Ya ne yaparsın? Devlet garanti versin, ben tahvil çıkaracağım, onunla 

sağlayacağım falan diyor. Böyle bir usul yok. Yani, bilmem arz edebildim mi. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, şunu anlamaya çalışıyorum. Kararnamenin 15 inci maddesi 

var. Orada somut olarak, bu görevlendirilen komisyonunun görevlendirme kararının ilgili bakan 

tarafından onaylanıp veya reddedileceğine amir. Onun dışında, sayın bakanlar, bu olayın devamında 

herhangi bir yerde var mı? Ondan sonra idare ile firma arasında götürülüp bağıtlanıyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır, bağıtlanıyor. 

BAŞKAN - Sayın bakanlar hiçbir yerde yok. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır. 

BAŞKAN - Sorumlulukları da yok. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sorumlulukları yok değil. 

BAŞKAN - Çünkü, Karayolları Genel Müdürülüğü tüzelkişiliktir. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Tüzelkişiliktir, genel müdürü sorumludur. Ben, hukukî anlamda 

söylüyorum, tabiî ki sorumludur. Hiç kimse sorumsuz değil idarede. Ama, bu sözleşme, o zaman 

için Danıştay İdarî Kurulundan, hatta İdarî İşler Genel Kurulundan geçtiği için, tabiî ki, daha 

ziyade böyle bir hukukî denetimden de geçen bu işin şeyi. 

Şimdi, burada bir şeyi arz edeyim ben. Belki, demin Mustafa Beyin sorduğu sorunun da 

cevabı olabilir. 

BAŞKAN - Şunu bir somutlayalım efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Oraya geleceğim Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN - Şöyle de gelebiliriz, daha kolay. Siz, 15 inci maddeye göre onayladınız. Bu 34 

deki Sayın Cevat Ayhan'ın imzası olduğunu bir an için varsayalım veya ekimdeki sizin imzanız 

olduğunu varsayalım. Ondan sonraki süreçte sözleşme müzakereleri ve sözleşme imzalanması var. 

Şimdi, bu son kararnamede, 5907'de uygulama sözleşmesinden okuyorum: "Yatırım ve 

hizmetlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak idare ile görevli şirket arasında özel hukuk 

hükümlerine göre -gerçi bu iptal edildi- akdedilen ve imtiyaz... İlgili sözleşmeyi" diyor. İdare ile 

görevli şirket arasındaki sözleşme diyor. Yani,* burada idare kavramı, tüzelkişiliğe sahip olan 

Karayolları Genel Müdürlüğünü kastediyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Evet efendim, zaten sözleşmeyi onlar yürütmüştür. 

BAŞKAN - O zaman, bu görevlendirmenin onaylanması ve reddi iradesinin dışında siz 

yoksunuz. Siz veya diğer bakanlar. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır efendim. 

BAŞKAN - Varsa herhangi bir aykırılık, zaten o bürokrat idareyi temsilen sayın genel 

müdürün olmak gerekiyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Tabiî efendim, hükmî şahsiyet o demek. 

Şimdi, ben, sizi rahatlatmak için bir şey arz edeyim izin verirseniz: Ben, geçen defa Mustafa 

Beye atıfta bulunuşumun sebebi o. Geçen defa size arz etmeye çalıştım, kısa geçtim. Önce bu 

sözleşme görüşmelerine başlayınca veyahut başlamadan evvel, tarihini tam hatırlamıyorum, 

şikâyetçi VİNSAN Firması, idare mahkemesine gitti bu görevlendirme kararının iptali için. İdare 

mahkemesi, belki bu savunmadan olsa gerek, hangi savunma olduğunu bilemiyorum, efendim, bu 

bir önseçim, öntespittir falan dedi. 

BAŞKAN - Hazırlık işlemidir dedi. Ve reddeddi 10 uncu idare; ama, Danıştay, hayır bu 

işlem değildir. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, temyize gidince 10 uncu idare dedi ki, hayır, bu, tam 

anlamıyla bir idarî işlemdir. 

BAŞKAN - Kurulacak idarî işlemin ayrılmaz bir parçasıdır. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Tam anlamıyla bir idarî işlemdir, ilk bozma budur, göreceksiniz 

davayı, bakacaksınız. Mahkeme baktı davaya. Baktıktan sonra, sizin burada kafanıza takılan 

hususların hemen tamamına cevap veriyor. Eğer dikkatlice okuma fırsatı bulabildiyseniz, orada 

diyor ki, bütün bu işler, şunlar şunlar şunlar davacı tarafından sıralandığı, söylendiği, iddia edildiği, 

bakıldı, idare de böyle dedi, biz de duruma baktık. Baktıktan sonra yapılan işlemde hukuka 

aykırılık bulamadık diyor. 

BAŞKAN-Yok dedi. 
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YAŞÂR TOPÇU (Sinop) - Tamam. Peki, o zaman şöyle bir soru çıkar ortaya: Yapılan 

işlemlerde hukuka aykırılık yoksa, devleti nasıl zarara sokmuş oluruz? Zarara sokma eylemi, fiili -

ben muhatap kişiyim, benim sözüme itibar etmek durumunda değilsiniz, ama, üniversitelerden filan. 

birisine sorabilirsiniz- mutlaka kanuna ayhn bir fiili ifade eder. Kanuna aykın bir fiil olmadan 

kimseyi zarara sokamazsınız. Zarara sokma işleminin özüdür bu. 

Şimdi, hukuka uygun bulduktan sonra, Danıştay 10 uncu Dairesi de, evet karar doğrudur 

diyor, karamı bozulmasını söyleyen iki kişi var; ama, onlar karşı tarafin iddiasına dayanmıyor. 

Onlar, esasen diyor ki, burada deprem oldu, idare burada deprem olacağım falan da hesaba katarak 

kendisi bir proje geliştirerek bunun üzerine ihale yapması lazımdı. Böyle, onun bunun yapacağı 

projeye dayalı ihale mi olur falan. Onlar, bana göre, başkan -özür dilerek söylüyorum- olayın 

mahiyetini kavrayabilmiş değil. Ben, onu eleştirmek için söylemiyorum. Yani, Yap-İşlet-Devret 

modelinde ne oluyor onu tam anlamış değil. Muhalefet şerhi koyarken söylediği bu. Yani, bu karar 

bozulmalı diyor. Niye bozulmalı; bunun doğru dürüst bir projesi yok, böyle şey mi olur diyor. İdare 

oturacak proje yapacak, buradaki deprem... İdare, değerlendirme yaparken deprem şartlanna 

bakmış zaten. Burada diyor ki, şunu yaparsanız burası deprem bölgesidir şu sonuç çıkar, bunu 

yaparsanız bu sonuç çıkar. İdarenin tercihen -ki, o tercihinin sonra bozulmasının ne sebebi var, ben 

onu hâlâ çözebilmiş değilim- asma köprü deyişinin filan de sebebi o. Bu Yap-İşlet-Devret 

modellerinde, projeyi, elbette ki ihaleye giren firma kendisi getirip yapıyor. Belki öyle yeni bir 

metod bulunamaz mı, yani, bozmada gösterir gibi, efendim, buraya şöyle bir köprü yapılsın, bunu 

Yap-İşlet-Devretle yapacak adam varsa gelsin gibi bir ihaleye çıkmak olmaz mı? Bana ters gelir, 

olmaz gibi gelir; ama, sanıyorum başkanın kafası oraya gitmiş -başkan ile üye- o sebeple bozdu; 

yoksa, davacının itirazlannı haklı bulduğu için değil; yani, onama karan hukuka tam olarak uygun. 

BAŞKAN - Davaya girdiğiniz için, kısa bir şey söylemek istiyorum. Ama, o davada da, 

Sayın Cevat Ayhan imzalı karamı sıralama, derecelendirme karan olduğu, sizin imzanız olan 

karann da görevlendirme karan olduğunu kabul ediyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Öyle demiyor. 

BAŞKAN - Hoş, sonradan diyor ki -hayır, öyle diyor- iki dava var, birleştiriliyor. Birisi 

görevlendirme, birisi sıralamaya itirazdır. İkisi de hukuken iddia olarak kabul edilip, esasa giriyor 

ve görüşülüyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - O söylediği, onlann nitelemesi değil. Davacının böyle iddiası 

var diyor. Söylediği o davada; yani, Cevat Ayhan'ınkini sıralama, görüşme... O, davacının iddiası, 

idare mahkemesinin kabulü değil. İdare mahkemesinin kabulü, bu bir nihai işlemdir... 
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BAŞKAN - Ama, Sayın Cevat Ayhan'ın almış olduğu onayı bulunan kararın bir sıralama, 

hatta sıralama demiyor, derecelendirme karan olduğu, sonradan kurulacak idarî işlemin aynlmaz 

parçası olduğu şeklinde bir tespit var orada. Dolayısıyla, sizinkini keen lemyekün olarak kabul 

etmiyor, hukuka uygun buluyor, ama, bunu bir işlem olarak kabul ediyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sayın Başkanım, benim kararımdan önce dava dava. Davalar 

benim karanmdan önce. 

BAŞKAN - Sonra görevlendirmeye de ayrıca... Sizin 10 Ekimden sonraki... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Aynca bir dava açıyor. 

BAŞKAN - Aynca bir dava açıyor, ikisi birleşiyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Netice itibariyle, derecelendirme kararı da şuradaki onaya 

uygundur Değerli Başkanım. Bakın burada ne diyor: "Körfez geçiş projesi uygulama sözleşmesi ilk 

grup olarak seçilmeye..." İlk grup olarak seçilme, bunun aynlmaz parçası dediği o, biri diğerinden 

aynlmaz. Bu sözcüğün görevlendirme saymaya, bir sıralama, derecelendirme sayılması falan.,. 

BAŞKAN - Ben mahkeme karanın okuduğumda dikkatimi çektiği için, konu açıldığı için 

vurguluyorum. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ben öyle algılamadım. 

BAŞKAN - Bir de zarar dediniz... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Zarar unsuru hukuka aykırılık ifade eder. 

BAŞKAN - Usule ve hukuka aykırı olabilir. Zarar doğmamış da olabilir, bu hafifletici 

nedendir şeklinde Yargıtayın kararlan var. Bu konumuz değil aslında da, açıldığı için... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır, Sayın Başkamm, benim ithamım, bana yapılan itham, 

Türkiye'yi 500 trilyon lira zarara soktuğu... 

BAŞKAN - Efendim, o bizim dışımızda, Komisyonumuzun dışında. O, firmalar arasında, 

fırmalann size, sizin ona yönelttiğiniz şeyler bizim görev alanımızın dışında kalıyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Komisyonun kurulmasına dair önergede var. 

BAŞKAN - Var, ama, biz aslî olarak usule, hukuka aykırı mıdır, değil midir, bizim 

görevimiz o. Herkes her şeyi söyleyebilir. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bu Komisyonun kurulmasına vesile olan önergede diyor ki, 

zarara soktu Türkiye'yi. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - İlyas Beyin şeyinde mi? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Evet. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, 5 dakika ara verebilir miyiz, benim kısa bir işim var, telefon 

görüşmesi yapmam lazım. Bu arada da zihnimizi bir toparlarız. 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ben hazırım, ne diyorsanız... 

BAŞKAN - Değerli uzman arkadaşlardan da katkı bekliyorum. İzliyorlar, tabiî izleyeceğiz; 

ama, artık, sanıyorum sorular falan, kafalarında oluşabilir; hem bize yardımcı olmuş olurlar, hem 

konu açılır. Bu tür ihtiyaçları varsa, kendilerini yoklasmlar. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - 10-15 dakika yapalım. 

BAŞKAN - Tamam, yapalım. 10 dakika ara verelim. 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, toplantımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Son biz konuşuyorduk galiba; 240'la ilgili Danıştayın bu işlemde usulsüzlük yoktur 

şeklindeki karan... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hukuka uygundur... 

BAŞKAN - Hukukuna aykırılık yoktur şeklindeki kararı; ama, orada, dediğim gibi, 

Danıştaya kadar gelen süreçlerde iki kanaldan gelmişti olay ve iki kanal da yargılanmaya değer 

bulunmuştu yargı organlan tarafindan; bir tanesi, derecelendirme adı verilen sıralandırma kararı bir 

diğeri de görevlendirme olarak kastedilen altında sizin imzanız olan karardı. Her ikisinde de 

hukuka aykınlık olmadığını tespit etmiştik. 

Evet, devam edelim, sorusu olan?.. Bu konuda biraz tıkanıyoruz gibi geliyor bana. Bu 

konuyu tam net somutlaştırmadan başka aşamalara geçmenin pek bir yararı olmayacak; çünkü, 

hakkında iddialar bulunan soruşturma komisyonu kurulan sayın bakanın bu görevlendirme 

işleminin neresinde, hangi somut noktasında olduğunun tespiti açısından bu tartışmanın biraz 

açıklığa kavuşması lazım diye düşünüyorum. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Şimdi, buyurduğunuz husus en çok konuşulan, tartışılan konu; 

yani, Sayın Cevat Ayhan'ın imzası görevlendirme midir, derecelendirme midir, sıralama mı? 

Buradaki ne olursa olsun, ister görevlendirme,- ister sıralama, ister derecelendirme; bana göre 

görevlendirmedir, diyelim ki size göre değil. Sonunda görevlendirme kararı denilen şu karar, 42 

sayfalık şu karar, şu verilen tekliflerin tümünü irdeleyip, her bir noktasını ayrı ayrı değerlendirip bir 

sonuca gelmiş mi? 

BAŞKAN-Gelmiş. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Burada diyor ki, en makbul teklif şu -diyelim ki görevlendirme 

değil de sıralama- ikincisi bu, üçüncüsü de bu. Geçen defa da ifade ettim, ben olsam üçüncüyü 

katmazdım, katılmış; olabilir... 

Şimdi, belli istekler arasında kapalı zarf teklif alma usulüyle yapılan ihalede şu 

değerlendirmeler değişemeyeceğine göre, pazarlık usulüne dönemeyeceğine göre, pazarlık usulüne 

dönmesi için yeni bir onay, yeni bir usul, yeni bir nizam, yeni bir kanun, yeni bir şey de olmadığına 
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göre, şartlar sabit kaldığına göre, bu sabit şartlan böyle derecelendir... Diyelim ki, bu bir sıralama, 

böyle kabul edelim, bu sıralamanın sonunda birinci sıradakini görevlendirmenin yanlış neresinde? 

Öyle diyelim, farz edelim ki, bu, ne yaparsanız yapın bir sıralama yapacaksınız; ister görevlendirme 

yapın bir sıralama yapacaksınız, ister derecelendirme yapın; yani, ne yaparsanız yapın bu üç firmayı 

alt alta koyacaksınız; üste bunu koyacaksınız, ortaya bunu koyacaksınız, hangisini koyacaksanız'. 

Neye göre koyacaksınız; şu zarflardan çıkan sonuca göre koyacaksınız. Başka yapacağınız bir şey 

yok; bu yapılmış. Şimdi, ben, bir hukukçu olarak diyorum ki, öyle de gördüm, bu bir 

görevlendirme karandır. Şu kanunla Bakanlar Kurulu karan karşısında, şu imzanın başka hiçbir 

anlamı yoktur, olamaz da Cevat Ayhan'ın imzasının; bunu sakın yanlış anlamayın, bu işi Cevat 

Ayhan'ın üzerine atıyor falan değilim, hiç onunla alakası yok. Ben, salt hukuk açısından 

söylüyorum, ki aynı Cevat Ayhan'ın imzasının benzerini ben attım. Cevat Ayhan'ın yaptığı bu iş 

doğrudur. Ben, bundan dolayı bir yere gideceksem, ona da razıyım. Ama, diyorum ki, farz ediniz 

ki görevlendirme farz ediniz derecelendirme, farz ediniz sıralama, ne yaparsanız yapın, şunu 

değiştirme durumunda değilsiniz; yani, size, nisan ayında Winsan şirketinin noterden bir ihtarname 

çekerek, ben şunu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım veya kendisine şartnamede yazılı şekilde... 

Şimdi, biliyorsunuz, tartışma oradan çıkmıştır, bu Bakanlar Kurulu karannın devamında, ücret 

tayini vardır, kaçıncı maddesi şu anda hatırlamıyorum; ama, sonunda öyle bir şey olması lazım; 

dördüncü kısım, evet, şurada, ücret belirleme yöntemi; iki türlü ücret yöntemi belirlenmiştir; 

maliyet+kar bir de tavan ücret; yani, siz en çok kaç para alacağınızı birim fiyat olarak 

söyleyeceksiniz. Bunun hesabında, üçüncü firma Winsan, karmaşık bir rakam koymuştur ortaya, 

kendisine denilmiştir ki, sen -burada kendisi de formül bulmuştur- sen şu formüldeki yerine yerine 

koyarak belirlenecek ücret ve burada bir ifade daha var; bütün süresi boyunca en uygun fiyatı 

veren. Bir yıl, ikinci yıl değil, bütün görevlendirme süresi boyunca en uygun fiyatı veren. 

Karayollan demiş ki, sen buraya böyle bir şey yazmışsın; ama, bunları yerine koyduğumuz zaman 

bu böyle mi; evet, bununla bunu kastettim; koyduğun zaman bu çıkıyor; yok yok demiş, bizim 

teklifimiz yüzde 25 daha noksandır. Şimdi, teklifimiz yüzde 25 daha noksandır ibaresi, teklifi 

değiştirmeyi ifade ediyor. Yüzde 25 tenzilat yapıyor teklifinde. Tartışma buradan çıkıyor. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, isterseniz o aynntılara girmeyelim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, izin verirseniz bir yere varacağım. 

BAŞKAN - Ama, şuraya varalım; kararnamenin 15 inci maddesinde zikredilen... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İzin verirseniz oraya geleceğim. 

BAŞKAN - Bakan onaylar veya reddeder anlamındaki bakan kim efendim, bunu bulmaya 

çalışıyoruz; siz misiniz, Cevat Bey mi? 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, izin verir misiniz, oraya geleceğim. Şimdi, burada 

birşey değiştiremezsiniz dedikten sonra, yere geleceğim. Burada böyle bir şey yaparak, size 

idarenin şu formülde söylediğinizden bu çıkar, böyle midir sorusuna, böyle değil mi sorusuna, hayır 

bizim önceki teklifimiz yüzde 25 daha noksandır deyip, ondan sonra noterden bir ihtarname çekip, 

bizim tenzilatımız 9 dolardır, burada her ne kadar... 

BAŞKAN - Bunların hepsi aykırı zaten. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İzin verir misiniz... 

BAŞKAN - Başında görevlendirme komisyonunun sıralama kararında uyguladığı 

yöntemlerin hepsi usulüne aykırı gibi görünüyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim oraya geleceğim, görünüyor değil, öyledir Başkanım. 

Benim nazarımda bu öyledir. Öyle dedikten sonra, siz şu sıralamayı değiştiremeyeceğinize göre, 

çıkan sonuçlardan bu sınlama doğru, bir, iki, üç; yani, kimse demiyor ki, ben, burada, AJTC'nin 

yerine benim olmam lazım, şartlan değiştirmeden onu diyemiyor, diyemediğine göre, buna siz ister 

görevlendirme deyin, ister derecelendirme deyin, ister sıralama deyin, ne yaparsanız yapın bu. Yani, 

üç firma olduğuna göre ne yaparsanız bunlan bir sıraya sokacaksınız. Ben diyorum ki, bu bir 

görevlendirmedir. Zaten görevlendirme komisyonunun karandır, 15 inci maddeye göre bakan 

onayına tabidir; diyor ki, görevlendirme komisyonunun karannın bakan onaylar veya reddeder. 

Burada, Cevat Beyin... 

BAŞKAN - Burada, bir sıralama olduğunu varsaysak, bakanın imzasının ne işi var burada? 

Böyle bir bakan onayı varsa, demek ki bu görevlendirme hükmündedir diyorsunuz; ama, sonradan 

sizin o imzanız olan, görevlendirme karan diye adlandınlan karann da bu anlamda bunu görev 

kabul edersek... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Teyitten başka bir şey değil... 

BAŞKAN - Teyit veya keemlen yekûn hukuki dili; ama, bunu sıralama olarak kabul 

ettiğimizde, yani, derecelendirme olarak kabul ettiğimizde, sayın bakanın imzasına lüzum yokken 

atmış, o da keenlem yekûndur bakan imzasın denip, asıl idari işlem, komisyonun görevlendirme 

karannı onaylayan veya reddeden anlamındaki sorumluluk, o anlamda sorumluluk taşıyan bakan, 

bu örneğimizde kim efendim; siz misiniz, Sayın Cevat Ayhan mı? Yani, ona göre bina edeceğiz; 

yoksa, böyle kaldık. Bu bakımdan önemli... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Değerli Başkanım, benim değerlendirmem, Cevat Ayhan'dır; 

çünkü, komisyonun şu karan, bakınız çok net, açık "uygulama sözleşmesi görüşmelerinde" bundan 

daha açık laf olabilir mi ya; ya, bundan açık daha ne laf olabilir? Uygulama sözleşmesine 
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oturacağız, görüşme yapacağız, masanın iki tarafi, bu tarafi, bu tarafı; bu tarafı ideal belli, bu tarafı 

kim olacak; uygulama sözleşmesinde buraya kim oturacak? Diyor ki AJTC oturacak. 

BAŞKAN - Bu teklifi veren... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bu oturacak, daha bunun tartışacak bir şeyi yok. Yani, diyor ki 

"uygulama sözleşmesi görüşmelerinde ilk grup olarak seçilmeye..." Ben bunu seçtim, ilk grup 

olarak, grup dediği konsorsiyumdur; uygulama sözleşmesinin bu tarafı, değerli arkadaşımız 

Karayolları Genel Müdürlüğünün elemanı, değerli arkadaşımız da kim olacak, buraya kim 

oturacak? Diyor ki, uygulama sözleşmesi görüşmelerinde ilk grup olarak seçilmeye layık 

görülmüştür. 

BAŞKAN - Pekala, hemen buna ilave yapıyorum. Belki sizin de görüşünüze belki destek 

de olabilir, yorumlayabilirsiniz. 

İhaleye davet mektubunun ekinde şartlan yazmış, zarflar nasıl verilecek, nasıl açılacak 

vesaire diye, onun son bölümünde şöyle bir bölüm var: "Teklifiniz idare tarafından en uygun teklif 

olarak seçilmesi halinde, görüşmelere davet yazısının tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 

içinde çerçeve sözleşmesini imzalamanız. Uygulama sözleşmesine ilişkin müzakereleri üç ay içinde 

tamamlamanız gerekmektedir. Gereğini rica ederim" diye bitiyor. Burada yapılan işlemde, adı her 

ne olursa olsun, birinci sıradaki kişi çağırılmış, uygun bulunduğuna dair davet mektubu da var ve 

sonra da müzakereler devam etmiş, buna uymuş, uymamış üç ayda tamamlamış, tamamlamamış, o 

ayrı bir tartışma konusu. Buradan da, sanki, en uygun teklifi veren firmanın, birinci sıradaki firma 

olduğu, dolayısıyla bu yapılan işlemin bir görevlendirme olarak telakki edilebileceğine, bu da, bir 

anlamda katkı verir diye düşünülebilir mi? 

Çünkü, bunun sözleşmesine ilişkin müzakereleri üç ay içinde tamamlamanız, görüşmeye 

davet yazısının tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde çerçeve sözleşmesini 

imzalamanız... Ama, hangi halde, en uygun teklifin seçilmesi halinde deniliyor. Bu işler içinde bir 

firmaya davet mektubu, bilgi ve davet gönderildiğine göre, sanki, görevlendirme tahakkuk etmiş, 

belirlenmiş gibi bir yoruma dayanak olabilir mi? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Tabiî, efendim, bu karar açıklanmış, taraflara tebliğ edilmiş şu 

karar. Bu, gizli bir karar değil ki... Bu karar, her üç firmaya tebliğ edilmiş. 

BAŞKAN - Ama, sıralama olarak tebliğ edilmiş. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, hayır, seçme olarak. Bakınız, diyor ki "seçilmeye 

layık görülmüştür." İsim zikrediyor. İsim zikrediyor, bu, AJTC firması diyor, AJTC firması, ilk 

görüşmeci olarak kabul edilmiştir, layık görülmüştür, seçilmiştir diyor AJTC firması. Hepsini 

sıralamış, bakınız, son paragrafa bakınız. Son paragrafta bir şey yok ki, AJTC firması diyor, ilk 
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görüşmeci olarak, bitti. Sonuç olarak, komisyonumuz, gruplann sıralamasını, 1, 2, 3 şeklinde 

olmasına karar vermiştir. Görevlendirme komisyonu, 15 inci maddeye göre, Yaman Kök arz 

olunur diyor; o da uygundur diyor; bitti... Değildir de diyebilir di, çizebilirdi, hayır, imzalamıyorum 

da diyebilirdi, beğenmeyebilirdi. Haa, bana da kendisi dedi ki, ben, oturdum, inceledim, yapılan 

işlem doğrudur Yaşar Bey. Tamam, mesele yok. Şimdi, bir bakan, sizin partinizden olmayabilir, 

ben, oturdum, inceledim bunu doğrudur derse, benim nazanmda makbul bir laftır. Neden; işten 

anlayan bir insan. Şimdi, orada, benim gibi hukukçu, iktisatçı, doktor birisi olsaydı, derdim ki, 

yahu, bu, bunu doğrudur diyor; ama, acaba mı; yani, bu işin, hani, tekniğini, bilmem nesini bilir, 

bilmez; ama, Cevat bey öyle bir insan değil. Teknik, bu işin şeyinden gelen bir insan. Sen, bizzat, 

bunu incelemişsin. İnceledin mi; inceledim. Uygun mu; uygun. Devat et dedi bana. Devam et... 

BAŞKAN - Peki, Sayın Bakanım, bu konuda, gerek üyelerimizden gerek uzmanlarımızdan 

bu tartışma anlamında... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ben, kendimi Cevat Ayhan'la savunuyor değilim. Benim 

anlatmak istediğim şu: 

BAŞKAN - Hayır, hayır... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bu, bir görevlendirme kararıdır. 15 inci maddede yazılı olan 

karardır. 

BAŞKAN - Şartlar gerçekleştirilmiştir diyorsunuz. 

Peki, bu konuda, söyleyecek, ekleyecek, görüşü olan arkadaşlar var mı? Çünkü, bu konu 

önemli bir konu. Sayın Bakanın görüşü böyle, herbirimizin farklı olabilir; yani, en sonunda 

kanaatlerimiz bir araya gelecek ve rapora dönüşecek; ama, şu anda, oluşturma, tartışma, inceleme 

sürecinde olduğumuz için, sizlerin de görüşleriniz varsa onları alalım. Varsa, sayın uzmanlardan da 

alalım. Belki, daha da açıklığa kavuşur konu. Sonra, bu boyutu, bu süreçle ilgili kanaatler 

olgunlaşa dursun. Ben, başka, birkaç bölüme gireceğim. 

Buyurun Mustafa Bey. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Şimdi, gerçi, Sayın Bakamm haklı olarak bu onay benim değil 

diyor; ama, orada, samimiyetlerinden dolayı, AJTC'nin de, 25 yıl artı eksüre talebini sonradan 

değiştirdiğini de belirtiyorlar burada. Yani, bu şey hepsinde var. Bu, tabiî, sizinle tamamen ilgisi 

olmayan bir konu, en altta, en fazla 28. Bir de başka bir şey vardı bunlarda. Sayın Başkanım belki 

gelecek oraya... 

BAŞKAN - O farklı, ona ben gireceğim şimdi. Ben, sadece, bu her iki karar... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yani, yol ayn, köprü ayn, onun parasıyla köprünün parasıyla 

yollan yapacak şeklinde bir sürü... 
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BAŞKAN - Hayır, şu konuda görüşü olan veya şu konuda katkı vermek isteyen 

arkadaşımız var mı? Sayın Bakan, gayet net söyledi. Bu 30.4.1997 tarihli karar, adı, her ne kadar 

şöyle böyle deniyorsa da, yasanın tarif ettiği, yasada tarifini bulan görevlendirme karandır. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Başka türlü niye imzası var? Cevat Ayhan Beyin ne işi var bu 

imzada?.. 

BAŞKAN - . . . şeklindeki görüşü var. Bu konuda katkı verecek arkadaş var mı 

görüşleriyle?.. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Başkanım, bu, sıralama da olsa, görevlendirme de olsa, o 

sıralama olsa, yine birinciyle görüşecek; yani, birinciyle anlaştığı zaman, zaten görevlendirmeyi 

yapacak. Yani, ben, bu sıralamayla görevlendirme noktasında, ben de biraz inceledim, baktım. 

Şimdi, tabiî, biz, belki de, şuna biraz fazla takıldık. İşte, o 8 inci madde olayı var. Mutlaka, tabiî, 

bunlar tartışılacak, şeyin berraklığa kavuşması için; ama, benim olaya bakışımda da şunu 

görüyorum: Farzedelim ki, bir önceki bakan sıralamayı böyle yapmış. Bir sonraki bakan, bu 

sıralamaya göre görüşecek. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Tabiî, Sayın Bakanım, burada, ben buna göre yaptım diyor. 

Biz de diyoruz ki, bu sıralamayı yapan bakan da, bundan önceki bakanın aldığı karara göre 

görüşmeye başlasaydı diyoruz. Biz de onu diyoruz yani... Sıkışıklık oradan başlıyor zaten... 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Görevlendirme olarak bakacaksak sözleşmeyi buna göre 

yapacaktık. Neticede, sıralama da olsa, görevlendirme de olsa, bana göre, sıralamadan sonra 

görevlendirmeyi ona yapacak, ondan sonra da sözleşmeyi yapacak. Anlaşırsa tabiî... Ama, Sayın 

Bakan, burada, görüşünü söyledi. Neticede, biz de, sonuçta değerlendirmemizi yapacağız. 

BAŞKAN - Mutlaka, mutlaka... Herbirimizin kanaati oluşacak; ama, burada, tartışma 

açılmışken... 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Benim bakış açım böyle, bilemiyorum; yani, sıralama... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, ben, kolaylık olsun diye söyledim. İster sıralama 

deyin, ister derecelendirme deyin, ister görevlendirme deyin, bana göre görevlendirme, nasıl kabul 

ederseniz edin, durumun değişmesi mümkün değil, durum değişmiyor. Durum değişmediğine göre, 

yani, yeniden bir pazarlık usulü yaratıp da, bir, durum değişmediğine göre... 

BAŞKAN - Durum değişiyor efendim. Durum, sıralama olarak kabul ederseniz farklı bir 

işlemdir, görevlendirme olarak kabul ederseniz hukukuyla nitelediğiniz zaman, farklı farklı sonuçlar 

çıkıyor. Yani, bu komisyon kurulmuş, bu komisyon, bir usulsüzlük iddiasıyla kurulmuş. Usulsüzlük 

de şu noktada var diyor. O noktayı açıyorsunuz, 15 inci madde. Görevlendirme yapıp yapmamakta 

serbesttir. Bir görevlerdirme var ortada; ama, bunun arkasındaki bakan kim? Bakanlık olarak, 
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Bakanlık tüzel olarak; ama, o dönemde, bu işleme hayat veren imza kimin onu arıyoruz. Sizin 

görüşünüz, sizinle ilgisi olmadığı şeklinde. Görevlendirmenin sizden önce yapıldığını, sizin de, 

uygulama sözleşmeleri sürecinde rol oynadığınız... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, tabiî, benim bunu, benim hukuk anlayışım, ben, 30 

yıllık hukukçuyum. İyi kötü bu işi iyi bildiğimi falan söyleyenler var; belki abartılıdır, değildir onu 

bilemem; ama, ben diyorum ki, kardeşim, elimizde şu işi değerlendirmek için birkaç tane şey var, 

yürürlükte kurallar var; biri kanun, biri Bakanlar Kurulu karan, biri, o şartname vesaire bu işin 

şeklini düzenleyen şeyler. Bütün bunlar, Karayolları Kanunu var, bütün bunlar, Cevat Ayhan'ın 

onay vermesi, "uygundur..." Ne uygundur; şu yaptığınız şey uygundur, iş, adını söylemiyorum. 

İster görevlendirme, derecelendirme vesaire, uygundur, beğendim bunu. Şimdi, bunu demesi için 

bir bakanın ve imza atması için Karayolları Kanununa göre de, Bakanlık statüsüne göre de, 

şuradaki düzenlemeye göre de bir sebep lazım. Yani, Bakan, Karayollarının her evrakına imza 

atmaz. Bazı evraklarına imza atar. Niye; çünkü, kendisi ayrı bir tüzelkişilik. Genel Müdürlük 

tarafından temsil ediliyor. Bu kurallar da, yürürlükteki mevzuatta diyor ki, bakan, görevlendirme 

komisyonunun kararım imzalar. Zaten ne diyor, bakınız: "Görevlendirme Komisyonu tarafından 

alınan görevlendirme karan." Burada da diyor ki görevlendirme komisyonu. "İlgili Bakan 

tarafından onaylanır. Komisyon tarafından alınan görevlendirme kararı onaylanır." Yani, bakan, 

buna uygundur veya değildir der veya iptal eder diyor. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, yeteri kadar tartıştık bu konuyu. Tabiî, her bir arkadaşımız, 

hem bu görüşmelerden, tutanaklardan yararlanarak ve kendisi de, düşünerek, muhakeme ederek 

belli bir kanaate gelecek. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Tekra söylüyorum, affedersiniz, ben, uzatmak için 

söylemiyorum. Görüşmelerde AJTC'yi seçtiği zaman öbürküleri sıralamıyor. AJTC diyor. Son 

paragraf canım, son paragraf. Sadece AJTC diyor. 

BAŞKAN - Ve sonra da devam ediyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sadece AJTC diyor; yani, bunun tartışması olur mu Başkan? 

MIHRALİ AKSU (Erzincan) - Ama, Sayın Bakanım, üçünü, bir, iki, üç diye diziyor sıraya. 

Şimdi, efendim, olay, yani, önce bir sıralama yapıyor. Sıralamadan sonra, biriyle görüştükten sonra 

görevlendirme yapılmıyor mu? Görevlendirmenin tabiri o değil mi? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Değil efendim; şöyle... 

MIHRALİ AKSU (Erzincan)- Affedersiniz, görevlendirmeden sonra da sözleşme 

imzalanıyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Görevlendirmeden kasıt, sözleşme yapmak; yani, 

görevlendirme kararı, sözleşmeyi tarafların imzasıyla nihayet bulur. Şimdi, buradaki görevlendirme, 

teknik anlamda, ihaleyi kazanma anlamına kullanıyor. Buradaki görevlendirme odur. Kim ihaleyi 

kazandı? Falanca kazandı. Onunla oturup sözleşme yapacaksınız; zaten, ihale, her ihale öyledir. 

Her ihalenin, hukukî prosedürü, sözleşmeyle sona erer, ihale kısmı; ondan sonra, sözleşmenin ifası 

gelir, şartlan gelir. Şimdi, burada, ihalede sözleşme öncesi onay bu. Kiminle sözleşme yapılacağını 

gösteriyor. Kiminle sözleşme yapılacak? Bu onay o. Görevlendirme komisyonu diyor ki Bakana, 

Sayın Bakan, biz, bu işteki, bu ihaledeki şeyi, sözleşmeyi sununla, şu birinci sıradakiyle yapmayı 

uygun bulduk, şu sıraya göre yapmayı uygun bulduk. Bakan da diyor ki "doğrudur bulduğunuz, 

ben de kabul ettim." 

BAŞKAN - Ama, işte, sözleşmeyi yapmak değil, görüşmelerini başlamak şeklinde ifadeler 

var. Farklı... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, işte, sözleşme masasına oturmaktır o. Sonunda 

sözleşme çıkıp, taraflar imzalıyorsa bitti. İmzalamıyorsa... Yani, oradan, sizin söylediğinizden şu 

sonuç çıkar Değerli Başkanım. 

BAŞKAN - Şartnamede de bunu tamamlayan hükümler olduğu için. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Değil efendim. Bakın, şöyle bir şey arz edeyim: Yani, sizin 

dediğinizden şöyle bir sonuç çıkabilir. Efendim, buraya göre, önce, AJTC ile oturacaksınız, bir 

sözleşme görüşmesi yapacaksınız. O kalkacak, İBKO gelecek. Onunla bir sözleşme görüşmesi... 

Böyle bir şey yok. Böyle bir usul yok. 

BAŞKAN - Ama, şartnamede bu usul konmuş. O zaman, şartnameye aykırı, hukukuna... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır efendim, şartnamedeki de o değil. Eğer, siz, birinci 

sıradakiyle anlaşamıyorsanız... Yoksa, birinci sıradakiyle anlaştınız, bitti... 

BAŞKAN - Anlaşamıyorsanız, evet... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ondan sonra, gel bakalım ikinci, bir de seninle konuşalım 

bakalım. Bir taslak da seninle yapalım. 

BAŞKAN - Hayır, hayır, anlaşamadığınız halde... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Böyle bir usul yok; ben onu söylüyorum. 

BAŞKAN - Ama, şartnamedeki öngörülen modele göre bir sıralama gerekli. Zaten, 

şartnamede diyor. Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra konulur; birinciyle görüşülür. Anlaşılamazsa, 

ikinci sıradaki çağırılır; yoksa, anlaşılırsa, sözleşme aktedilir diyor; ama, şartnamenin bu 

hükümlerine baktığınız zaman, bir sıralamanın da test edilmesi gerekiyor. Ondan sonra, adına 

görevlendirme mi dersiniz, sözleşme yapılan firma mı dersiniz, sıralamadan sonra gelecek; yani, 
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dolayısıyla, 30.4.1997 tarihli karar şartnamenin gereğini yerine getiren bir karar. Sıralama, 

derecelendirme karan gibi, şartnameyle baktığımızda; ama, kararname ve yasaya gittiğinizde 

sıralama diye bir kavram yok. Görevlendirirsiniz, görev verdiğinizle oturursunuz, sözleşme 

görüşmelerini yapar, o sözleşmenizi bağıtlarsınız, biter. Bağıtlayamazsanız ne olur; belki, onu 

engellemek, o konuda, bir pratik fayda açısından bu sıralama meselesine danışman firmanın, işte, 

düzenlediği şartname ve idarenin onayladığı şartnameyle; yani, ola ki, anlaşamazsak, ikinci, üçüncü 

firmayla da görüşelim kapısını açık bırakmak için şartnamede böyle bir şey düzenlemiş olabilirler; 

ama, bu, hukukuna uygun mudur, değil midir? Hukukuna uygunsa, o zaman, bunu bir sıralama 

karan olarak kabul etmek gerekir ve arkasından da, tabiî, müzakereler, uygulama sözleşmelerinin 

görüşmelerinin sonucuna göre de görevlendirme somutlaşacak, ondan sonra sözleşme 

imzalanacak. Yani, biraz girift, karmaşık bir alan. Bu konuda, herbir arkadaşımız ve uzman 

arkadaşlar sanıyorum mütalaalannı geliştirecekler, kanaatlerini. 

Şimdi, efendim, ben, ikinci sözleşme öncesi, sözleşmeye 15 gün kala, sözleşme bölümlere 

ayrılmış, ihale, proje bölümlere aynhyor. Yani, bir yerde, işin kapsamı bölünüyor, değiştiriliyor. Bir 

genel müdür tebliğiyle, firmalara tebliğ ediliyor. Deniyor ki, üç alternatif olarak tekliflerinizi 

vermeniz gerekmektedir diyor. Onlar da sıralıyor, işin tamamına, kuzey yolu ve otoyol olarak 

verilmesi gerekmektedir diyor. Sadece tebliği var. Bu konuda bir irade izhannı gösteren bir onay, 

bir yazı henüz bulamadık. Zeyilnamede var deniyor; ama, zeyilnamedeki bunu pek karşılıyor mu, 

karşılamıyor mu tartışılır. 

Şimdi, şunu merak ediyoruz, ben merak ediyorum: Yap-işlet-devret kapsamındaki bir proje, 

kapsamı, iş, ihaleye 15 gün kala işin kapsamı değiştirilebilir mi, bölünerek veya başka şekilde? İşin 

kapsamı değiştirilebilir mi? Ne diyorsunuz buna? Yani, sizi, muhatap anlamında değil, usul 

tartışması anlamında. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Anlıyorum efendim, arz edeyim efendim: 

Değerli Başkanım, değerli arkadaşlar; yap-işlet-devret modeli, çok yeni Türkiye'de 

uygulanmaya başlayan ve henüz örnekleri yeni yeni gelişen, işte, belki hukukundaki bu tereddüte 

düşüren birtakım, sizin karmaşa olarak yahut da tereddüt olarak nitelendirdiğiniz bazı şeylerin falan 

da çıkmasına vesile olan bir durumda henüz. Karayolları Genel Müdürlüğü de bunu ilk defa 

uyguluyor. Şimdi, tabiî, Türk ortakların yanı sıra herbir firmanın yanında yabancı ortaklar var. Bu 

ortakların değişik' deneyimleri var; ama, burada, en önemli konu, işin yapılmasından ziyade, 

finansmanının bulunması. Demin, bir nebze, bir önceki seansta arz etmeye çalıştım. 1,5 milyar dolar 

para bulup geleceksiniz, gelecekler. Bunu, sarf edecek. Bunun yüzde 20'sini cebinden koyacak. 

Bunun yüzde 20'si 300 milyon dolar eder; yani, bunu, bir, iki diye saymaya kalkarsanız, birer ikişer 
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sayarsanız insan ömrü yetmez saymak için. Söylemesi kolay da, tabiî yapalım dediğiniz zaman, 

kolay şeyler değil. Sanıyorum, bunun parçalara bölünmesi, özellikle yabancı ortakların, yol 

göstermesine dayalıdır. O da şundan: Netice itibariyle, bunun önemli kısmı köprüdür. Yol kısmı, 

karayolu kısmı sonradan da yapılabilir, efendim, krediyle de yapılabilir, Hazine tarafından 

finansmanı sağlanmak suretiyle de yapılabilir. Bunları koyduğunuz zaman rakamlar yükseliyor. Bu 

paralan bulup, gelme... 

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir izin verir misiniz. Buradan, tabiî, sonuçta, cevabınızı öyle 

getireceksiniz de, bundan ziyade, çok somut, net, yap-işlet-devret kapsamında yapılmasına Yüksek 

Planlama Kurulu tarafından YPK'da karar verilen bir proje, ihaleden 15 gün önce, işin kapsamı 

değiştirilerek, bölünmek suretiyle vesaire yapılabilir mi? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Oraya geleceğim efendim. 

Şimdi, gerekçesiyle beraber söylüyorum. Bu tür tavsiyeler olunca... 

BAŞKAN - Onun sonunda bir şey söyleyeceksiniz; onu önce söyleyin. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, şimdi, gerekçesiz söylersem havada kalır diye 

söylüyorum. Belki, laf uzamış oluyor. Böyle birtakım malî hesaplar, şunlar, bunlar, başka türlü de 

yapma şartı veya şanslan olması veya işte, onlan koyduğunuz zaman sürelerin değişmesi, efendim, 

hatta hatta, birçok firmanın, yahu, biz, size bunlar için kredi bulalım; bzi, bu mükellefiyetten, 

normal yol yapma işinden beri kılın; bu, sizin de tecrübeleriniz içerisinde, yapabilirsiniz. Türkiye'nin 

bir asma köprü tecrübesi yok; ama, daha ziyade yabancılar yapıyor; ama, bu tür yolları yapma 

tecrübesi fevkalade ileri, çok güzel gibi tavsiyelerden dolayı, böyle bir ayırım yapılmış; yani, 15 gün 

evvel bir genel müdür demiş ki, tamam, sizin bu şekilde vereceğiniz teklifleri de kabul ederiz. Bu, 

çıkarıldı anlamına değil; bu şekilde, bölünerek de teklif verebilirsiniz, bir kısmına da verebilirsiniz, 

tamamına da verebilirsiniz. 

BAŞKAN - Yok, vermeniz gerekmektedir diyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır, yani, o bir kısmı da kabul edeceğiz anlamınadır o. 

BAŞKAN - Bir ihale üç ihaleye bölünür mü efendim? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır efendim, üç ihaleye bölünmüyor. Teklifinizde, yalnızca, 

şuna da verebilirsiniz, şunlarla birlikte de verebilirsiniz demektir o. Onun manası odur aslında. 

BAŞKAN -Ama, bakın, burada, aynen okuyorum. Vinsan'a gönderilen, Yaman Kök 

imzalı, sadece bir tebliğ bu. İşi tarif ettikten sonra, geçiyorum, ilk önce tarif ediyor, YPK'dan çıkan 

şekilde tarif ettikten sonra, "söz konusu otoyol ile ilgili tekliflerin, aşağıda belirtilen alternatiflerin 

göz önüne alınarak verilmesi gerekmektedir. 

Alternatif 1- İşin tamamı için teklif. 
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Alternatif 2- Yalova Devlet Yolu üzerindeki kavşak dahil, kavşağın kuzeyinde kalan işlerin 

tamamı için teklif. 

Alternatif 3- Yalova Devlet Yolu üzerindeki kavşak hariç, kavşağın güneyinde kalan işlerin 

tamamı için teklif. 

İdare, işin tamamına veya belli bir kısmına tekabül eden teklifleri değerlendirmeye almakta 

serbesttir." 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İşte, o efendim, benim söylediğim, aynı şeyi söylüyor; yani, 

diyor ki, sen, köprü için bir teklif ver, güney kısmı için bir teklif ver, kuzey kısmı için bir teklif ver, 

ben, bakayım, bunlardan işime geleni değerlendirmeye alayım. Bu, söylediği odur işte. Bu, para 

meselesinden; çünkü, bunu geldiler bana söylediler. Ben bakanken de geldiler, bana da söylediler. 

Yahu, mesela, Orhangazi yolu için, 46 kilometre, biz, size, buradan, Japonlar geldi, dedi ki, biz, 

size, Japon bankalarından buna, çok ucuz, şeyle, soft... kredi dediğimiz, liborun çok altında, yüzde 

1,5'la, 2 ile verilen krediler vardır, 2,5 verilen krediler vardır. Bu şekilde kredi bulup.... 

BAŞKAN - Peki efendim, üç firma... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Yani, böyle ayırmamızın sebebi o... 

BAŞKAN - Üç firma, üçer tane teklif verdi. Her bir firma üç bölümü ayn ayrı... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Öyle zaten teklif verilir, değerlendirme dikkate alınır... 

BAŞKAN - Tabiî, öyle... Bir an için, idarenin, belli bir kısmı dahi teklifleri değerlendirmeye 

almakta serbesttir diyor ya; bir firmanın otoyol teklifi daha cazip geldi, bir diğer firmanın köprü 

geçici cazip geldi koşullan olarak ve bu işi ayrı ayn vermenin de uygun olacağını ben anlıyorum 

buradan. Değerlendirmede serbesttir demesi... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Vazgeçip kendisine de bırakabilirdi. 

BAŞKAN - Tabiî... Şimdi, bu olasılığı herhalde kabul ediyoruz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Evet... 

BAŞKAN - Böyle de görebilirdi. Daha cazip teklifleri, farklı iki firmaya, ikiye de 

bölebilirdi. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Yani, daha seçimlik, idare için daha seçimlik bir hal... 

BAŞKAN - Tabiî, tabiî iki işe yapabilirdi. İki firmaya, iki bölümde ihale edebilirdi de; ama, 

o zaman, şey var, bu Bakanlar Kurulu kararnamesinin 6 ncı maddesinde diyor ki, "her yap-işlet-

devret projesi için ayrı bir şirket kurulur." Yani, görevlendirme şirketi kurulur. O zaman, buna bir 

aykırılık doğmayacak mı? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Doğmayacak. 

BAŞKAN - Nasıl doğmayacak efendim. 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, şöyle doğmayacak Sayın Başkan. Şimdi, her yap-

işlet-devret modeli için bir şirket kurulur dediğiniz zaman, bu şirket, görevlendirme şirketi değil. 

Görevlendirilen şirketin ortağı bulunduğu bir şirket kurulacak. 

BAŞKAN - Şimdi, efendim, güney otoyolunu bir şeye, İBKO'ya verdiniz, körfez geçişini 

ENKA'ya verdiniz. Şimdi, bunlarla oturup sözleşme yapacaksımz ve bir şirket olacak karşınızda. 

Yap-işlet-devret projesi bir tane ve diyor ki, "her yap-İşlet-devret projesi için ayrı bir şirket 

kurulur." Şimdi, iki tane şirket kurmak ihtiyacı doğmuyor mu? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) -Efendim, iki tane firmaya verdiyseniz eğer, iki firmaya 

verdiyseniz, tabiî ki, iki tane şirket doğuyor. Benim düzeltmeye çalıştığım, affedersiniz, o değil. 

Buyurdunuz ki, görevlendirilen şirket bu şirket değil. Görevlendirilecek şirketin bu iş için kuracağı 

bir şirkettir o. Ben, bir şeyi, şirketin mahiyetini düzeltmek için söyledim. Yoksa, sizin söylediğiniz 

ikiyi reddetmek için değil. Tabiî, iki firma alırsa, aynı işi iki firma alırsa bir şirket kuracak iki firma; 

ama, iki firma ayrı ayrı işi almışsa, ikisi ayrı ayrı iş kuracak. 

BAŞKAN - O zaman, iki tane şirket, buradaki hüküme aykırı olarak, her bir yap-işlet-

devret projesi için bir şirket kurulur hükmüyle de bir tezat teşkil edecek yahut proje bazında... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - O pek önemli değil o kadar. 

BAŞKAN - Önemli veya değil, burada öyle yazıyor. 

Sonra, efendim, bunun olabilirliğini söylediniz, şey yaptınız. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - O mümkün tabiî, bana göre, idarenin lehine o; yani, idare, 

kendisini biraz daha bağdan kurtarmış. 

BAŞKAN - Peki efendim. 

Sonra, teklifler alınıyor, bu şekilde, farklı alternatifli teklifler veriyor firmalar. Firmalardan 

bir tanesi, çok fazla bir alternatifli teklif veriyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - 15 tane sanıyorum. 

BAŞKAN -Bir hayli var. Diğeri de veriyor, İBKO'da veriyor ve ENKA diye, Türk 

isimlerini söylüyorum, Türk temsilci ortaklarının, ENKA sadece, bir kapak mektupla birlikte, 

alternatif iki denilen, körfez geçişini, kuzey otoyolunu ve körfez geçişini veriyor ve ilk gün 

toplanan görevlendirme komisyonu da, bunları bu şekilde tespit ediyor. AJTC'nin sadece bir teklifi 

olduğu ve geçişi teklif verdiğini tespit alıyor ve başka gün toplanmak üzere tatil ediyor. Başka gün 

toplantıda, görüşmelere ihtiyaç duyduğu, müphem konuların açıklığa kavuşturulması vesaire diyor 

devam ediyor. Görüşmeler yapılıyor ve üçüncü kararında da, birinci kararına aykırı olarak bir o 

kapak mektupta, asıl teklifin sunulduğu kapak mektuptaki bazı bilgileri ön teklif şeklinde 

tanımlayarak son nihai kararının girişinde, bunları, ön teklif bir, ön teklif iki, kesin teklif şeklinde 



- 7 2 7 -

mütalaa ediyor ve sonra, işte, o kırk sayfalık değerlendirmeleri yapıyor ve sonuçlandırıyor ve 

sonunda da, o bildiğimiz malum sorgulama sonucuna geliyor. Yani, böyle bir ihalede, ön teklif diye 

bir kavram olabilir mi? Kesin teklif diye bir kavram olabilir mi? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Olmaz, yanlış; çünkü, kapalı teklif vermede, ön teklif, son teklif 

diye bir usul yok. 

BAŞKAN-Teklif vardır. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Teklif vardır. 

BAŞKAN - Teklifin tek olduğunu da, zaten, komisyon, ilk günkü kontrollerinde kabul edip 

ilan ediyor, tutanağa da geçiriyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, kapalı teklif verme suretiyle, affedersiniz, tam adını 

okuyayım şuradan: "Kapalı teklif usulü, belli istekliler arasında yapılan ihale, pazarlık usulü." Bu, 

her üç usul de, 2886'nın kapsamında var. 2886, yap-işlet-devret ya da sadece yap-işlet olarak 

kullanılan şeylerde, ihalelerde, kullanılan bir kanun değil; ama, şu kavramların içeriğini tayin 

edebilen bir kanun. Bu kanun da, kapalı teklif alma usulünün nasıl bir şey olduğu, belli istekliler 

arasında yapılan işin nasıl bir şey olduğu tayin edilmiş; yani, belli istekliler lafı, burada, icat edilmiş 

bir laf değil. Burada, şeyde var, nedir o, işte buyurun: "Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü" 

madde 44. 2886'da var. Şimdi, burada, mahiyeti gösterilmiş. Burada mahiyeti gösterildiğine göre, 

siz, bu da kanun, buna aykırı olmayan taraflarını burada kullanabilirsiniz, kullanıyorsunuz da, bir 

beis yoktur, söylemek istediğim odur. Siz, kapalı teklif suretiyle yaptığınız ihalede, ön teklif, son 

teklif, arka teklif, yan teklif yok. Orada bir tane doğru olan vardır; onu da yazmış zaten orada, 

diyor ki "idare, açılan teklifte müphem gördüğü bir şey varsa..." kafasına takılan, aydınlığa çıkması, 

netleşmesi, yarın tartışma konusu, uyuşmazlık konusu olmasın istediği bir şey varsa, bunu, yazılı 

olarak sorar. Sununla ne kastettin? Bunun cevabım alır, biter diyor. 

BAŞKAN - Tamam. 

İhaleye davet mektuplarında, teklif mektubu örneği de konmuş, standart bir format var. 

Burada, dört unsur konusunda, firmaların tekliflerini öğrenmek istiyor. Giriş bölümünde de, bütün 

şartnamelerin okunup incelendiği, bu koşullarda olmak üzere, işi, şu dört unsurda, şu, şu, şu, şu 

sürede ve fiyatlarla yapacağını taahhüt ediyor firmalar. Asıl teklif dediğimiz bir yerde bu, diğerleri, 

ekleri bunların; verme belgeleri vesaireleri. Burada, birinci istediği unsur, yatırım bedeli. En az, 

nokta nokta ABD doları olacak şekilde diyor; ki, isteklinin bu nokta bölümüne isabet eden teklifini 

koyması beklenir. 
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Sonra, yapım süresi ve işletme süresinden oluşan toplam görev süresi. Her birine yıl ve ay 

demiş. Net şey istiyor. "...Olan görevlendirme süresi içerisinde yapmayı ve görev süresi sonunda 

Karayollarına devretmeyi, kullanılabilir durumda devretmeyi..." diyor ve devam ediyor. 

Şimdi, firmanın birisi, burada, beklenen şekilde teklif vermiyor. Şu kadar yıl, artı ek süre 

diyor. Bu, bu formata uygun mudur yani? Yani, burada, net bir süre olması beklenmez mi? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Benim dediğim şey o işte... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, o firmanın, o teklifi... Hangi fırmaysa açalım orayı. 

BAŞKAN - Bende boş mektup şeyi var da; o, ENKA firması efendim, demin söyledim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Biraz önce bahsetmiştik Sayın Bakanım, o da değiştirmiş 

sonradan; yani, samimiyet... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bir saniyenizi istirham ediyorum. 

BAŞKAN - Değiştirmeler ayrı bir şey. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bir saniyenizi istirham ediyorum. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - 2 5 yıl artı ek süreyi, belirsizliğini gidermiştir şeklinde 

tutunakta da var o. 

BAŞKAN-Evet... 

Şu demin okuduğunuz 41 nolu sayfada var efendim, üç nolu sıralama kararını... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İzin verirseniz, şuradan bir şeye bakacağım. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sizin biraz evvel bahsettiğiniz, Cevat Beyin imzalı olan 

görevlendirme sıralama şeyi vardı ya, onun, orada da belli yani, 25 yıl artı ek süre diyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) -Hayır, ona bakmıyorum. O nereden geliyor, ona bakacağım 

şimdi. 

Efendim, kendisine yazıyla sorulması doğrudur. Şartnameye aykırı değildir teklif. Ben, 

aradan zaman geçti, önüme açayım istedim. 

Sayfa 13-2, orta yerde, AJTC konsorsiyumu, alternatif 1, önteklif diyor. Yatırım bedeli şu 

kadar, yatırım süresi 4 yıl 1 ay. Köprü ve D-130 otoyol için Aralık 1997'den itibaren, D-130 

Orhangazi yolu için 2.1.12'den itibaren. İşletme süresi 20 yıl 11 ay, artı eksüreler. Eksürelerden 

kasıt, değişik şekillerde sözleşmelerde vardır. Çok da tartışmaya konu olmuştur. Örneğin, Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı buradan gemilerini geçirmek istedi, tam inşaatın orta yerinde işi durdurdu, 

dur bekle benim işim var, buradan falanca yere manevraya- gidiyorum dedi. Firma 1,5 ay 

çalışamadı. Bunu ilave edeceksiniz süresinin üzerine; eksüredir bunlar, yani, bunlar hep o 

sözleşmede düşünülmüş ya da harp çıktı, darp çıktı, yangın çıktı, deprem oldu, bilmem ne oldu... 

Yani, yandı bitti kül oldu hesabı değişik şekillerde eksüre ihtiyacı doğuyor haklı sebeplerle. 
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Bunlann haklı sebebi vardır, doğal sebeplerle olanları vardır, bir de firmanın kusuruna atfen olanlar 

vardır, bütün bunlar eksüre olarak konulacak. Aksine, tam tersine, yapımda meydana gelen 

sıkıntılar, projelerde meydana gelen... idare beğenmez, hayır, şurasını öyle değil böyle yapacaksınız 

demiştir, bilmem ne. Bunlara eksüre diyoruz. Bu da diyor ki, ben şu kadar yılda yaparım, bir de'işin 

mahiyetinden doğacak eksüreler çıkabilir, onları koyuyor. 

İdare soruyor, diyor ki, söylediğin doğrudur, eksüre olur da, bu uzayıp gitmesin, ne kadar 

olacak ben bunu bileyim. O da diyor ki, en son 28 yılı bulur şunlarla beraber; kaba hesap yapıyor, 

kaba hesapla söylenen laftır bu. Yani, orada teklife aykırı verilmiş bir şey yok. Aynen diyor ki, 

yapım süresi şu kadar, işletme süresi bu kadar, toplam görev süresi bu kadar, ayrı ayrı göstermiş; 

yanlışlık yok. 

BAŞKAN - Toplam görev süresi maksimum 25 yıl, kümulatif trafik hacmi... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Toplam görev süresi 25 yıl, artı eksüreler. Sözleşmesini 

açarsanız, sözleşmesinde de vardır. 

BAŞKAN - Daha erken devir diye bir de şart koymuş. Bu teklif mektubu örneğinde 

maksimum ne kadar olur, şuraya kadar araç geçerse ne kadar yaparsın diye bir şey istenmemiş, 

ilave herhalde. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Buna rağmen idare diyor ki, bunu bilelim, bu eksüre nedir 

kardeşim diyor. O da diyor ki, olsa olsa en çok 3 yıl olur herhalde. 

BAŞKAN - Ben sonrasını demiyorum, ben sadece teklif verilirken bağlı kalınması gereken 

biçim açısından... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ona uygun efendim. Siz son sayfayı okuyorsunuz; ama, adamın 

kendi teklifini açtığınız zaman, 13 üncü sayfayı açtığınız zaman doğru vermiş. Adamın teklifi 13 

üncü sayfada. 

BAŞKAN - Teklifi 14'te, şimdi açtık. Alternatif 2. Kesin teklif 2-1 dediğinde, burada diyor 

ki, yapım süresi yıl nokta nokta ay. İşletme süresi nokta nokta nokta ay olmak üzere, toplam nokta 

nokta yıl, nokta nokta ay. Bunun neresinde maksimum ne kadar yaparsın, ne kadar araba geçerse 

ne kadar olur, fiyatı düşürür müsün, böyle bir şey istemiş mi idare şu mektup örneğinde, onu 

diyorum ben? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Son dediğinizi anlamadım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Davet mektubu 26.95'te firmalara göndermişler, firmaları davet etmişler. 

Bunun ekinde de demişler ki, teklif mektubu örneği. Yani, örnek ne, buna göre teklifini ver 

demişler. Burada da yazıyor, diyor ki, yapım süre yıl, nokta nokta ay demiş, toplam görme süresi 

ne teklif ediyorsun. Buralara boşluğa gelecek olan süreleri yaz demiş. Diğerleri yapmamış, ama, 
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firmanın bir tanesi de demiş ki, ben maksimum... Yapım süresi burada görünen kadarıyla var; ama, 

toplam görev süresi deyince oraya bir maks koymuş, 25. Burada öyle maks falan yazmıyor 

diyorum. Bir de diyor ki, kümülatif trafik hacmi şu kadar milyon... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Maks nerede, göremedim efendim? 

BAŞKAN - 14 efendim. 14 üncü sayfada alternatif 2 diyor. Zaten, teklif olarak bunu 

alıyoruz biz, diğerleri sizin demin söylediğiniz gibi önteklif, kesin teklif vesaire, teklif tekliftir. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, o bana göre zait koymuş. Zaten, dört yıl bir ay ile 

yirmi yıl onbir ayı toplarsanız, yirmibeş yıl eder. 

BAŞKAN - Ama, maks, demek ki, fazlalık oluyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Yani, lüzumsuz bir şey o. 

BAŞKAN - Bir de, burada, işte, belli bir araç sayısına gelince şöyle olur demesi, ihaledeki 

teklif veren firmaların bu tür seçenekleri dillendirememesı anlamında; bir de, olanak varsa, hepsi 

öyle vermeli. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Değerli Başkanım, değerli arkadaşlarım; bakınız, buradaki en 

önemli unsur finansman meselesi. 

BAŞKAN - Efendim, hepsi için öyle; giren herkes finansman derdinde. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bakın, bu nereden geliyor, onu söyleyeceğim. Şimdi, adam 

finansman sırasında; yani, kredi için gittiği zaman diyor ki; misal: Siz, bunu yapacaksınız, bunun 

fizibilitesi, kârlılık oranı nedir? Tabiî, firma, bir kârlılık şeyiyle gidiyor bankaya. "Efendim, yıllık ya 

da günlük buradan şu kadar trafik geçer" diyor. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, çok önemli bu söyleyecekleriniz, ben de katılıyorum; ama, 

isterseniz, onlara hiç girmeyelim. Yani, bu şekilde vermesi de uygundur diyorsunuz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, onu arz edeyim; kafanızda soru kalmasın. 

BAŞKAN - Yok, yok... Biz, zaten, bir iki aydır o işle haşır neşir olduğumuz için... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - O zaman, öteki diyor ki, banka diyor ki: Peki, sen, bana, bunu, 

gider o firmadan garanti; yani, karşındaki adamdan bir garanti getirir misin? 

BAŞKAN - Mutlaka, firma, bir gerekçeyle böyle usul dışına çıkıp bu bilgileri verme 

ihtiyacı... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Usul dışı değil efendim; bunlar, ileride, sözleşme safhasında 

çok başınızı ağrıtacak işler olduğu için... 

BAŞKAN - Hayır, şekil dışına çıkmış efendim işte. Ben diyorum ki, bana böyle mektup 

verin; bana farklı veriyorsunuz. Bu, şekil olarak, bunun dışı değil midir? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, şekil dışına çıkması o şekli çiğnedi anlamına değil. 
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BAŞKAN - Çiğnememiş de, yani... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Adam diyor ki: Ben, şu trafiğe gelebilirsem ya da bana böyle 

bir garanti verirseniz daha erken devrederim demektir o. 

BAŞKAN - Peki efendim, devam ediyorum. Olabilir, fazla bilgiden zarar gelmez. O fazla 

bilgi vermiş özel durumuna göre. 

Devam ediyor: Bir, toplam yatırım tutan; iki, süreleri soruyor; üçüncüsü de, geçiş 

ücretlerini soruyor. Bilemiyorum, bu var mı? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop)-Var, 11,25... Motorsiklet 3,75; 11,25... 

BAŞKAN - Teklif olarak var. Ben, boş form olarak bakıyorum da... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Yok bende; önemli değil, burada var. 

BAŞKAN - Burada diyor ki: Söz konusu otoyol işletmeye ilk açıldığında uygulayacağımız 

başlangıç tavan ücretlerini ABD Dolan bazında aşağıda verildiği şekilde olmasını teklif ediyor ya 

teklif sahibinin dilinden. Araç tiplerini saymış, aksları saymış; daha sonra da, üç ücret istiyor. 

Birincisi Anadolu Otoyolu; yani, Körfez geçişi, köprü geçişi dahil sent demiş. İkincide, D-130 

devlet yolu, Orhangazi kavşağı, sent/kilometre, ilave aks ücreti sent/kilometre. Buradan anlaşılıyor 

ki, geçiş için, köprü için fiks bir ücret ver, D-130 yolu için sent/kilometre fiyat ver ve yine D-130 

yolu için ilave aks başına sent/kilometre fiyat ver. Nitekim, teklif veren firmaların iki tanesi buna 

göre yapmışlar, geçişe verdikleri alternatif tekliflerinde sadece fiks geçiş ücretlerini doldurmuşlar 

ve diğer bölümlerini boş geçmişler. Ama, firmanın bir tanesi de -işte, şu an önümüzde, siz de demin 

okudunuz- sadece alternatif 2'ye vermesine karşın, Körfez geçişine vermesine karşın, fiks ücretin 

yanı sıra, aks başına da ilave ücret önermiş. Bu teklif isteme, teklif mektubu örneğine çok uygun 

görünmüyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hangisinde efendim o? 

BAŞKAN - 14 üncü sayfa. 

Bakın, zaten, bu alternatif 2 Körfez geçişidir. Burada, bir fiks ücretleri istemiş geçiş başına 

ve ilave aks ücreti istiyor, aks başına dolar istemiş. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Evet. Bu aykırı mı diyorsunuz? 

BAŞKAN - Yok, aykırı mıdır diye ben size soruyorum. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır, değil efendim; şundan değil: Otomobilde ilave akslı 

otomobiller olabilir,, küçük otobüsler de ilave akslı küçük otobüsler olabilir. Yani, listeyi uzatmak 

yerine, aks ilavesi suretiyle normal standardın dışına çıkan araçlar için ilave para koymuş; hepsi 

bundan ibaret. Listeyi uzatabilirdi. 

BAŞKAN - Listede sorun yok efendim. 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Var efendim; ilave akslar koymuş ya... 

BAŞKAN - Bakın, burada, akslar, teklif mektubu örneğinde de var. Aks başına ilave 

paralar otoyol için isteniliyor, Körfez geçişi için istenmiyor teklif mektubunda. İki firma da buna 

uyuyor, bunu böyle anlıyor; ama, firmanın bir tanesi, geçiş ücreti için de ilave aks için, her aks için 

artı ücret talep ediyor. Bu teklif verme formatına uygun mudur değil midir; bunu anlamaya 

çalışıyoruz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, uygun. 

BAŞKAN - Nasıl uygun efendim? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Şimdi, hangisini okuyorsunuz bilmiyorum; ama, 14 üncü 

sayfadakini görüyorsanız eğer, okuyorsanız, 14 üncü sayfada "ara sınıfına göre geçiş ücretleri" 

diyor. Şimdi, ara sınıfa araç tipi aks, ondan sonraki yazıyı okuyalım: "Anadolu Otoyolu ayrımı D-

130 kavşağı Körfez köprü geçişi dahil..." Yani, otoyol da var içerisinde. Ne yapacak otoyol 

olunca; aks koyacak işte. 

BAŞKAN - Efendim, şimdi, o zaman, 8 inci sayfada VİNSAN'ın da 2 nolu alternatife 

teklifi var. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - 8'i açtım efendim. 

BAŞKAN - Bakın, üstte geçiş ücretleri var, ilave akslar yok. Nitekim, 5 inci sayfada, yine, 

2 nci alternatif için VİNSAN'ın teklifi var, fiks geçiş ücreti var, ilave aks ücreti yok. İPKO'ya 

bakalım; İPKO'nun da aynı. 2 nci alternatif; yani, geçişe verdikleri tekliflerde, buradaki formata 

uygun olarak... Şu boş formatta da, zaten, köprü için tek ücret istiyor, ilave aks ücretini istemiyor. 

Ve iki firma da buna bağlı kalıyor. Bir firma, köprü geçişi için de ilave aks ücreti talep ediyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hangisi efendim o? 

BAŞKAN - Enka firması. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Nerede efendim? 

BAŞKAN - İşte, 14 üncü sayfada efendim, ilave aks ücreti... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır efendim, ona istemiyor onu. Sözleşmesinde, zaten 

11,25'tir. 25'ini attı sanıyorum, ll'dir. Köprüden 11; sabit o. 

BAŞKAN - Sabit değil efendim; sözleşmenin eki olan... Onu da, biz, son 28.11'de 

Damştaydan onaylanıp gelen sözleşme eki, ücretle ilgili, ücret tespiti ve ayarlamaları bölümünde de 

aynı model geçmiş. Bir, köprüden geçiş ücreti araç başına şunu isterim; ilave aks için de 3,75'i 

galiba 3'e indirmiş. Yani, başından, ihaleye girerken, ihale teklif mektuplarındaki istenilen şekle, 

sisteme uymayan bir teklif vermiş gibi görünüyor ve bunu sürdürmüş ve Damştaydan onaylanan 
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sözleşmenin ekinde de aynı anlayışı devam ettirmiş. Bu uygun mudur? Uzattık biraz; ama, ben, 

sizin bakışınızı öğrenmek istiyorum. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, ben arz edeyim: Burada benim anladığım -yani, 

üzerinden çok zaman geçti tabiî, bu kadar tekniğini de tam şey etmiş değil; ama- kadarıyla 11,25, 

18, 33,75, 37,50 köprü geçiş ücretleridir. Akslar, Anadolu otoyolu ve D-130 yolları için hesap 

edilmiş, konulmuş ihtiyatlar. 

BAŞKAN - Öyle olması lazım, 130'a teklif verseydi... Ama, şu alternatif 2 sadece Körfez 

geçişi için efendim; bölmüş ya... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, öyle de olsa, yine onlar için de şey gösteriyor, D-130 

yolu... En azından diyor ki: Şu şartlarda yapacağım, şu yıl yapacağım. Yani, bunu koyuyor; ama, 

ötekileri de, ne zaman, nasıl yapacağım söylüyor. Burada, teklifte, aksla beraber... 

BAŞKAN - Onlar bilgi efendim, teklif değil onlar. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Var efendim, var. 

BAŞKAN - Hayır, orada 130 yoluyla fiyat da vermemiş. Kapak mektubunda birtakım 

bilgiler vermiş; dışkredi olursa 130'u da aynı anda yapanm ya da 2012'den başlamak üzere 

ötelenmiş şekilde yapanm diyor, bilgilendiyor; teklif falan etmiyor. Nitekim, fıyatlandırmamışlar. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, proje kapsamı, Anadolu Otoyolu; burada işte; 2.4 

bölümünün iki şeritten dört şeride genişletilmesi, Körfez geçişi diyor, ondan sonra D-130 2-3; 10 

kilometre otoyol. 

BAŞKAN - Hangisi efendim, sayfa kaç acaba? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - 14'te efendim. Yani, o sizin söylediğiniz tarifenin üzerine bakın; 

alternatif 2. 

BAŞKAN - Bu D-130 arası dediği, Köprünün güney ayağından çıktığınızda Yalova 

kavşağına kadar olan bölüm. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - 10 kilometre efendim. 

BAŞKAN - 10 kilometre; ama, D-130'dan Orhangazi'ye kadar olan... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - 46 bölümlük, 46 kilometrelik diyorsunuz. 

BAŞKAN - Ona teklif vermiyor; bu sadece geçiş; geçişi böyle bölümlendirmiş. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Anladım efendim; yalnız, buradaki 10 kilometre otoyol Köprü 

geçiş ücretine dahil değil ki... 

BAŞKAN - Efendim, 2 nci alternatif zaten sınırlan belli; veren firmaların hepsi, bu 10 

kilometre otoyol da dahil olarak veriyor ve ilave aksa ücret istemiyor. Yani, üçe böldük ya işi; bir, 

tamamına; iki, geçiş dahil D-130'un kuzeyinde kalan; daha sonra da, otoyol D-130 ile Orhangazi 
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arasında diyoruz. Dolayısıyla, burada da, zaten, istediği D-130 devlet yolu Orhangazi kavşağı 

arasında ilave aks sent/kilometre istiyor. Yani, geçiş dediğimiz bölümde 10 kilometre yol da dahil 

olmak üzere fiks tek fiyat istiyor, ilave aks ücreti istemiyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, ben öyle anlamadım. 

BAŞKAN - Ben öyle anladım. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ben öyle anlamadım. Karayollarından arkadaşlar daha iyi çözer 

onu. Ben öyle anlamadım. 

BAŞKAN - Peki efendim, bunu devam ediyorum. Dördüncü unsur olarak teklif isteyen 

mektubunda öngörülen, bana şunu belirt dediği -bu belirtilen geçiş ücretlerini kastediyor- bu tavan 

ücretlerin Amerika Birleşik Devletlerindeki fiyat endekslerine göre her nokta nokta yılda bir defa 

olmak üzere idarenin onayıyla ayarlanmasını şeklinde; böyle teklif istiyor idare. Firmanın iki tanesi 

buna uyuyor. 

Üçüncüsü, yine, bu ENKA'nın dahil olduğu firma, bu nokta noktaya "bir yılda bir defa 

olmak üzere ayarlanmasını kabul ve taahhüt ederiz" diyor, idarenin onayı bölümünü alıyor. Diğer 

iki firma hiç dokunmuyor, olduğu gibi bir yılda bir ayarlarız diyor. Bu, usulüne aykırı gibi 

görünüyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Kaldı ki, bence onların de pek fazla önemi yok. Bu bakanlar 

kurulu kararının hangi maddesidir bilemiyorum, sonlarında formüle bağlanmış bu artış. Belli 

formülü var, standardı var. "Tavan ücret fiyat yönteminde dikkate alınacak esaslar." Tavan ücrettir 

bunlar. Tavan ücret metodudur; yani, iki türlüdür, kâr artı maliyet, maliyet artı kâr, ters söyledim, 

öteki de tavan ücret. 

Burayı dikkatli okursanız, burada var. Bence o çok önemliydi: "Piyasada oluşan bir ücret 

varsa" diyor; "piyasası yoksa, şirket uygulayacağı ücret, başlangıç ücretini esas almak kaydıyla 

tüketici fiyat endeksi TEFE, eksi 1 katsayı X ile bulacağı bir oranla TEFE eksi X artırabilir. 

Yatırım ve hizmetlerin niteliğine göre tüketici fiyat endeksleri... Sayıyor... Teknik bir şey... 

BAŞKAN - O öyle de efendim, teklife davet mektubu istekliye gidiyor, davet mektubunda 

da genel bilgiler veriliyor ihalenin nasıl, zarfların nasıl verileceği, nasıl açılacağı vesaire yapılıyor ve 

bunun ekinde de "teklif mektubu örneği gönderiyorum" diyor. Bu mektubun anlamı ne o zaman? 

Yani, siz ücret konusunda bu mektuptaki kriterlere tam olarak... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - O mektuptaki kriterlere; yani, sizin sorduğunuz hususu, burada 

ayrıca bakanlar kurulu kararıyla da sabitleştirildiğine göre, yani, bir sonuca bağlandığına göre, 

esaslar diye bağladığına göre, o da, yılda bir defadan fazla olamaz, bunu bir defasını 
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göstereceksiniz dediğine göre, yılda bir defa artırmayı kabul ediyorum diyerek, bence, yani, o 

söylediğiniz hususlar teklif verme usulüne aykırılık şahsen ben o anlamda görmedim. 

BAŞKAN - Mektubun dışına çıkıladabilir.yani. Örneğin dışına çıkılarak da teklif... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır efendim, netice itibariyle o bir örnek. O yönde almış ona 

göre; ama, idarenin aradığını söylemiş. Diyor ki, senede bir defa artırılır, tamam. Nasıl 

artıracaksımz, şurada şeyi var, bakanlar kurulu kararında sabitlemiş, esasları diyor; bunun dışına 

çıkamazsınız. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Bakanım özür dilerim, bazı konularda bakanlar kurulu 

diyoruz da. Bu tekliflerin hepsinde bakanlar kurulu kararlarına uyarak şey yapılacaksa, o zaman 

Sayın Başkanın dediği gibi buna gerek yok. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Var Mustafa Bey, var. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Bakanlar kurulu kararına göre 15 inci*maddede diyorsak... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - 15 değil, 36 ncı madde. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır 15'i şunun için söyledim: İhale usul ve esaslarında aynı 

şey, işte, 15 inci maddeye göre. Biraz öncekinde sözleşme dışı dingilde işte olabilir, bunda bakanlar 

kurulu karan denilince, o zaman, bunların bir anlamı kalmıyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Var efendim... Değerli kardeşim, var. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yani, ihale usul ve esasları dizayn içerisinde verilip... Hayır, 

diğer iki firma uyuyor hepsine, sadece bununkinde üç dört tane farklılık var. Diğerlerinde de öyle, 

aynı şey 25 artı eksürede öyle... Neyse, peki... 

BAŞKAN - Şimdi, ben devam edeyim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Değerli kardeşim, izin verir misiniz... 

BAŞKAN - Sayın Bakan, ben de unutuyorum zaman zaman; şunu bitireyim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Mustafa Bey, bu 36 ncı maddede şirketin uygulayacağı -zaten, 

teklif o- başlangıç ücreti. Başlangıç ücretini yazmış, yılda bir defa değiştirilmesini de kabul etmiş. 

Yani, neresi aykın; ben, onu anlayamadım. Şimdi, eğer, sizin diyorsanız ki, AJTC'nin verdiği teklif 

standardına veya usulüne uygun değildir, değerlendirilmemesi lazım, o ayrı, onu konuşalım; ama... 

BAŞKAN - Onu bulmaya çalışıyoruz; yani, kafadan teklif mektubu örneğine uygun mudur 

değil midir? Uygun değilse bir şey yapılır mı yapılmaz mı, devam edilir mi edilmez mi; o sonraki 

mesele, öncelikle, bu konudaki sizin bakışınız... Biz biraz takıldık o konulara da. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, şimdi, teklifin bu tür detayı, bu kadar inceliği, tabiî, 

bir Bakan olarak benim işim değil. 

BAŞKAN-Doğru. 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Benim işim değil. Ben, şurada yapılan işin devamını 

getiriyorum. Sanıyorum, Cevat Ayhan Beyin de işi değil. Şimdi efendim, teklif mektubundaki 

nokta yerinde duruyor mu, öteki bilmem ne yapıyor mu; bu benim işim değil. Ortada bir müşavir 

fırmamz var, bir de görevlendirme komisyonunuz var; bunların hepsi teknik adamlar. Bunu geçerli 

saydıklarına göre, demek ki, doğru bulmuşlar; yani, bence de... Ben, şimdi, burada, sizin gibi, 

halisane, şahsî görüşümü söylüyorum; yani, bunlar, o kadar çok önemli şeyler değil. Burada benim 

için önemli olan şu: Nitekim, başlangıçta söyledim, VİNSAN'ın da hadise çıkarışının sebeplerinden 

bir tanesi bu ücret artışı meselesi. Burada, adam, verdiği teklif mektubundan çıkanı değiştirmiş mi 

değiştirmemiş mi? Değiştirip, rakipleri aleyhine bir durum yaratmış mı yaratmamış mı; işin esası bu. 

Eğer, böyle bir durum varsa, bunu konuşalım; yok, yapmamış da, idarenin aradığı şartlan da ortaya 

koyup teklif vermişse, geçerli bir teklif. Ben öyle bakarım yani şahsen. 

BAŞKAN - Tabiî, tabiî... Devamında oraya gelmeyi de düşünüyordum; ama, biraz fazla 

ayrıntıya girdik. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Yani, benim bilebileceğim bir şey değil. 

B AŞKAN - Doğru, sizinle de ilgisi tartışılır. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ben, bunun teknik hesabını da bilmem. Yani, şimdi, şurada, 

bilmiyorum, belki Mustafa Bey teknik adam, belki başka arkadaşlarımızdan teknik bilgi olarak şu 

hesabı çıkarabilecek olanlar varsa, bilemiyorum. Bunun özel bir hesabı var; bunu da arkadaşlar iyi 

bilir. Burada yazıyor; ama, ben çıkamadım işin içerisinden; yani, yok eksi X, artı bilmem ne filan; 

bunlar cebiri bile şey etmiyor... 

BAŞKAN - Yok, bizim de önemsediğimiz bazı hususları paylaşır mısınız, görüşünüz nedir 

anlamında girdim. Belki de, fazla ayrıntı oluyor. Örneğin şu: Şahsen ben önemsiyorum; sanıyorum, 

arkadaşlanm da önemsiyor. Altı istekli çağrılıyor, birincide bir istekli teklif veriyor; işte, o 

maceradan sonra ikinci ihaleye çıkılıyor, altı istekliden tekrar teklif isteniliyor. Üç tane istekli, 

tahkim olanağı olmadığı için teklif vermiyor; ama, veren üç firmanın üçü de tahkim istiyor. 

Şimdi, siz görevlendirme komisyonusunuz diyelim; öncelikle kontrol ediyorsunuz, ihale 

şartnamesine uymayan böyle bir teklifi ne yapacaksınız? Burada, İhale Komisyonu, bunları geçerli 

teklif olarak kabul etmiş, bu soru-cevap faslından vesaireden sonra... Hatta, bir tanesini, tahkim 

isteyen ve tahkim istediğinden son ana kadar vazgeçmeyen, son sorulan sorulara verdiği cevapta 

hâlâ tahkim olanağını zorlayan; artı, feribot seferlerinin kaldırılmaması; yani, bu anlamda garanti 

vermemesini ihale şartnamesi içermesine rağmen, üç firmanın feribot seferlerinin kaldırılmasını 

isteyen teklifle ihaleye girdiği ve bunların geçerli teklif olarak kabul edildiği şeklinde bir olayla karşı 

karşıya kalıyoruz. Şimdi, diğer üç firmanın günahı neydi? Tahkim var diye ihaleye girmiyorlar; üç 
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firmanın tahkim olmadığım bile bile şartnameye aykırı verilen teklifleri kabul ediliyor. Bu uygun 

değil diye düşünüyoruz. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Öbürü de, ihaleden sonra tahkim şartının olacağını düşünerek 

teklif verdim diye veriyor. Tabiî, sizinle ilgisi, yine yok bunun da... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır, benimle ilgisi yok; ama, ben onlara cevap vereyim. 

BAŞKAN - Yani, bunun uygun olmadığım düşünüyoruz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ben arz edebilir miyim size. 

Şimdi, söyledikleriniz tabiî ki tartışılabilir, konuşulabilir şeyler; ama, Değerli Başkanım, sizi. 

temin ederim ki, işin esasını şu söylediklerinizin hiçbirisi etkilemiyor ve burada, dediğim gibi, 

yabancıların da katıldığı çok büyük bir yatırım söz konusu olduğu için, tabiî, böyle çok detaylı 

işlerde toleranslı olmak da zorundasınız. Netice itibariyle, sizin kendi gücünüz yetmeyen; ama, sizin 

için çok önemli bir projeye, çok büyük, milyar dolarlarla bir yatırımı göze almış insanlarla karşı 

karşıyasımz. Şimdi, üç firma, idareye başvurarak "biz, burada tahkim şartı arıyoruz, siz bize verir 

misiniz..." İdare: "Vermeyiz." Velev, bunu şifahî de söylemiş olsa; yani, idarenin her işlemi yazılıdır 

diye bir kural yok, şifahî işlemler de idarî işlemlerdir, sözlü işlemler... Teklif veren öbür üç firmanın 

kulağına "yahu, biz böyle bir şey yapsak, siz bize tahkim verir misiniz", usulca "veririz" demişse, 

böyle bir iddia varsa, dediğiniz doğru, Ha, böyle bir iddia yok; adam geldi "ya, acaba buradan 

tahkim çıkarabilir.miyiz..." "Vallahi, bilemeyiz tahkim çıkıp çıkmayacağını, böyle bir tahkim şartı 

yok, bunu da buraya şey edemeyiz" deyip, adam göze alamayıp girmediyse, o kendi bileceği iş. 

BAŞKAN - Göze alıp girdiyse, yine kendi bileceği iş. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Öteki göze almış girmiş, girdikten sonra da zorlamış; yani, 

girdikten sonra "yahu, ille bir tahkim buraya koysak ne oluyor" elemiş; bunun neresi yanlış? 

BAŞKAN - Şartname... Usul var, esaslar var. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - O teklif ediyor, siz kabul ederseniz... 

BAŞKAN - Şartname var... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sayın Başkanım, karşı taraf, size, sözleşme sırasında diyor ki... 

BAŞKAN - Biz sözleşmeye gitmedik efendim, şimdi tekliflerin geçerliliğini tartışıyoruz. 

Şimdi, komisyon geldi, açtı, şekil olarak... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İşte, onu konuşuyoruz. 

BAŞKAN - Daha sonra da ayrıntıya girdi, teklif verme belgelerini inceledi; gördü ki, üç 

firma da tahkim istiyor. Nitekim, raporlarında var. Üç firma da feribot seferlerinin iptalini, 

kaldırılmasını istiyor. Şimdi, şartnamede olmayan, şartnameye aykırı olan böyle bir teklife ne işlem 

yapacaksınız? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 511) 



- 7 3 8 -

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Arz etmeye çalışıyorum; diyorum ki: Kafasında "ya, tahkim 

meselesini belki hallederiz, biz tahkimi çok istiyoruz..." Tahkim isteyişinin sebebi de, yine bu kredi 

meselesidir. "Biz bu teklifi verelim de, bakalım ne oluyor." Verdi teklifi; geldi, size dedi ki: "Yahu 

kardeşim, iyi, güzel, ben teklif verdim, bu ihaleye katıldım; ama, şu tahkim işini bir görüşsek." 

Bunu demesinde şartnameye aykırılık yok ki, kabul etmiş değilsiniz ki... 

BAŞKAN - Aykırı teklif vermiyor mu efendim? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Aykırı teklif vermiyor efendim; adam bir teklifte bulunuyor; 

aykırı teklif değil. Siz kabul edersiniz veya etmezsiniz; sizin bileceğiniz bir şey. Adam sizi yokluyor; 

diyor ki: "Ben, burada tahkim istiyorum." Nitekim, ben size arz ediyorum ki, bunun AJTC'yle 

yapılan sözleşme görüşmeleri sırasında tahkim değil... Dediler ki: "Tahkim veremiyoruz, bizim 

tahkim vermemiz mümkün değil." "Peki; yani, bize bu köprünün yapılacağını bir şekilde garanti 

edebilir misiniz. Bunu garanti edin, biz tahkim yerine kabul edeceğiz " dediler. Bunun yollarını, 

çarelerini aradık. Yani, doğru bir şey söylüyor adam. İlle, bunun şartnamede yer alması gerekli 

değil. Diyor ki: "Siz yapıyorsunuz bunu, tamam; sizden önceki hükümet de, tamam; siz de bunun 

devamı olarak, tamam, anladık; ama, sizden sonra -burası Türkiye- üçüncü bir hükümet geldi, 

vazgeçti. Ben, gidip kredi alacağım, bu sözleşmeyi göstereceğim kredi alacağım. Bunu bir şekilde 

bize garanti edebilir misiniz?" Biz, bunun yollarını aradık. Bunlar teknik şartnamede filan yazmaz. 

BAŞKAN - Efendim, ben sözleşme görüşmeleri sürecini demiyorum; onlar ayrı, tartışılır. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, şunu arz etmeye çalışıyorum; yani... 

BAŞKAN - Ama, siz bir ihaleye çıkıyorsunuz, ihalenin şartlan belli; istekliler de bakıyor, 

bu şart bana uymaz, teklif vermiyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Öteki veriyor. 

BAŞKAN - Bir diğeri de ona rağmen veriyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Veriyor; ama, sizi zorluyor; diyor ki: "Ben buna tahkim 

istiyorum." 

BAŞKAN - Efendim, beni nasıl zorlayacak; ben, daha, henüz görüşmüyorum ki; ben, 

şimdi, teklifleri inceliyorum. Benim istediğim teklif verme şartlarına veya teklif mektubu örneğime 

uygun mu değil mi? Komisyon olarak önce buna bakacağım; uygun olanları ayıracağım, uygun 

olmayanları ayıracağım. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, böyle değil. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Bakanım, o zaman, bu dürüst davranış bu firma için de 

burada aranmalı mı, değil mi? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İzin verir misiniz Mustafa Bey, arz edeyim. 
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MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ama, bakın, çok önemli. Şimdi, o zaman, diğer firma da 300 

000 veya 600 milyon ABD Dolan sübvansiyon istediği ciddiyetsizlikle suçlanıyorsa, burada da bu 

listeye uymuyorsa, tahkim istiyorsa, siz kabul edersiniz etmezsiniz dediğiniz zaman, ben de, öbür 

firmayla da keşke görüşülseydi, onun da teklifi var. Yok, kabul etmiyorum kardeşim... Bunu 

kaldırarak kabul ediyorsan, imzalıyorsan, sözleşmeyi imzala. İPKO için veya diğer firma için onlar 

da gündeme gelir Sayın Bakanım o zaman. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Mustafa Bey, sizin söylediğiniz gibi değil kardeşim; sizin 

söylediğiniz gibi değil... Ben nasıl anlatayım ki size, sizin söylediğiniz gibi değil... Yani, siz, şimdi... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ama; bakın, siz "kabul edersiniz, etmezsiniz" dediğiniz zaman 

şart koşuyorsunuz... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Kardeşim, ikisi aynı şey değil. Biri diyor ki "finansman 

dosyasında ben kanunun aradığı firmayı kurmayacağım, sermaye koymayacağım." Ne yapacaksın 

peki koymayacaksında? "Devlet garantili tahvil verin bana" diyor. 

BAŞKAN-Efendim, o, ayn. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Vermezsiniz o zaman, aynı yere geliyor Sayın Bakanım. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sevgili kardeşim vermezsiniz değil, biri diğerinden çok farklı 

şey. Mustafa Bey, siz, bir defa bir köprü yapacaksınız ya da yol yapacaksınız, 1,5 milyar dolar para 

bulacaksınız. Bunun adama finansman kaynağını soruyorsunuz, adam size böyle bir şey koyuyor 

önünüze. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, o farklı bir olay. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bunu da şurada mecburiyetten griyor, diyor ki kendisi yüzde 

20'yi koymak zorunda, şurada yazıyor yüzde 20'yi koymak. 

BAŞKAN - Hayır, o farklı bir olay efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Yani, sizin söylediğiniz şuradaki mecburiyetten kaynaklanıyor. 

Adamınla size bir teklif. Diyor ki, "sen, bana tahkim imkânı verir misin?" Vermiyorum kardeşim, 

bitti. Bundan dolayı adam, dönüp de, kardeşim benim tahkim şartım geçerli olmadığına göre, 

benim teklifim de geçerli değil derse, siz haklı olursunuz. Böyle birşey yok ki! Yani, mukayese 

ettiğiniz şeyler aynı şey değil. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Bakamm, farketmez, orada tahkim şartı var. Tahkim 

şartı da bir zorunluluktur, kendi açısından zorluk çıkacaktır. Türkiye'de değil, uluslararası 

mahkemede yolu açılacaktır. Bu, ileride maddî olaya da dönüşmüş olabilir. Orada da başka bir şart 

var. Görüştüğünüz zaman, tamam senin o şartını da kabul etmiyorum, para da vermiyorum, bütün 

her şeyi kendin yapacaksın, projeni kendin yapacaksın, bu şartlarda yapıyorsan yap, yapmıyorsan 
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senin teklifini de kabul etmiyorum; ben, o anlamda söylüyorum. Şart şarttır, yani, burada dingil 

şartı da şarttır, 300 000 dolar da şarttır, tahkimi de öyledir, af da öyledir, şart şarttır, bunun şeysi 

yok ki. 

O zaman, her teklifte o şekilde önşart koşacakdıysa, hepsiyle oturup pazarlık edilir, tamam, 

senin tahkimini kabul etmiyorum, senin 300 000 dolarını, milyon dolarım veya başka şartını kabul 

etmiyorum veya köprü geçişinde ayağı oraya değil, şuraya koyup, şerit konusunda da aynı, oraya 

döndürebilirsiniz, 2X3 teklif ettim de, yok 3X3'e gelir... O zaman pazarlığa döndüğü zaman iş, 

tamamen bu ihale şartlarım oturup ayrı ayn pazarlık etme olayına döner. Tahkim de bir şartsa yani 

veya o ediyor, kabul ederim etmeme gelirse olay. O anlamda söylüyorum. 

BAŞKAN - Bu bölümleri bilemiyorum ne kadarı sizinle ilgili ama... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Tabiî, o ayrı. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ben, olayı, sonucu itibariyle, bu köprünün yapılmasını istemiş 

ve bunun için de gayret sarf etmiş bir arkadaşımzım. Ben diyorum ki, olay, Mustafa Beyin anlattığı 

gibi falan değil. 

Çok şekli ve keşke böyle bir olayın içerisinde bulunsaydın, ondan sonra konuşsaydın. Ne 

alakası var? Adam diyor ki, bana tahkim verin, vermedik; vermediğimiz zaman bu adamlar 

sözleşmeye oturmadı mı, oturdu, bizimle sözleşme yaptı, öngörüşmeyi... Adam dese ki, şu şart, 

şimdi, bakınız, Mustafa Bey... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Bakamm, o dediğinize itiraz etmiyorum; ama, diyorum 

ki, burada, firmaların elenmesinde onların önşart koştuğu diğer firmalar da dürüst davrandığı 

yazılıyor; o zaman ben de diyorum ki, tabi dürüst değil diyemiyorum, o gerekçeyle giderseniz, 

dürüst denilen firma da dürüst davranmamış, istenmeyen şartı istemiş gibi böyle yanlış bir cümle 

kullanmak... Ben o anlamda söyledim... 

BAŞKAN - Mustafa Bey, bu konuyla ilgili, bu konuyla ilgili... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Mustafa Bey, sevgili dostum, sevgili kardeşim, izin verir 

misiniz... Bırak şu firma işini... 15 inci madde diyor ki, "Hazineyi en az yükümlülük altına sokana 

vereceksin" Adam Hazineden destek istiyor, veremezsiniz, ona verebileceğiniz bir şey değil. 

Bakınız, burada, Hazineye garantiler bölümünde... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Niye veremiyor Sayın Bakanım... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ya, bir aç oku şunu Mustafa Bey. Garantiler bölümünde diyor 

ki, şunlar şunlar verilebilir; yani, metodunu göstermiş orada ben söylüyor değilim kardeşim 

etmeyin... Ben bunu ne yapayım, iki firmadan birisi benim babamın oğlu değil... Winsan benim 

aleyhime kampanya açtı diye... Herkesin canı cehenneme yahu! Kim ne açarsa açar, benim canımı 
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sıkmayın! Sizin vereceğiniz karara da ben razıyım bir şey demiyorum; ama, bana böyle derseniz o 

zaman kabul etmem bunu. Yani, siz diyeceksiniz ki, burada kanun şart koşmuş yüzde 20'sini peşin 

koyacaksın, adam diyecek ki hayır koymuyorum ben, tahvil yapacağım bunu, siz diyeceksiniz ki 

ikisi aynı şey; aynı şey olur mu? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Aynı şey olur demedim bakanım... 

BAŞKAN - Yok o farklı bir alan efendim... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Tabiî, farklı... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - . . . meselesine girilince diyorum... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ben yapan değilim, ama, yapılan iş doğru diyorum. Zatıâlinizin 

söylediği gibi değil olay, olmadığım da siz de görüyorsunuz burada. Sonra birşey daha var, diyor 

ki, bakın, işin kötüsü, son şeyde kendisi bir dilekçe veriyor, bütün taleplerimi geri aldım diyor. 

BAŞKAN - Efendim, bizim, Winsan'la bir sorunumuz yok. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İzin verir misiniz, ben, Mustafa Beye söylüyorum. 

BAŞKAN - Biz usulü anlamaya çalışıyoruz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bütün taleplerimizi geri aldık diyor, bütün taleplerini geri 

alıdınızsa nasıl finanse edeceksin bunu? O zaman... 

BAŞKAN - Böyle bir gayretimiz yok bizim, AVinsan'la bir işimiz de yok. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Tahkim şartı var mı yok mu; yok. Arkadaş koymuş, 

koymaması lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Niye koymuş, o da koymasaydı tahkim şartını... 

Verirsiniz vermezsiniz o ayrı... 

BAŞKAN - Şimdi onu okuyacağım. Bakın sıralama kararının sizde vardı gerçi ama... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bana bir sözleşme verir misiniz, Danıştaydan geçen sözleşme 

verebilir misiniz. 

BAŞKAN - Efendim, biz sözleşme aşamasında değiliz... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, sözleşmede yazılı olanların teklif mektubundaki süre, 

yapım süresi, maliyet, geçiş ücretleri dışındakilerin tümü, teknik şartnamede falan yoktur, 

sözleşmede kararlaştırılmıştır yahu; böyle bir şey olur mu? Böyle bir sözleşme metodu yok 

efendim, yapmayın gözünüzü seveyim... Beni sorgulayın ama, olacak işten sorgulayın. Bir 

sözleşme metodu yok. Sözleşmede yazılı olanların hiçbirisi teknik şartnamede yoktur, etmeyin... 

Orada, sadece, geçiş ücreti yazılıdır, şey yazılıdır, sabit olan bunlardır. Böyle bir sözleşme metodu 

yok. 

BAŞKAN - Hayır sizi sorgulamak anlamında demiyorum, olayı anlamaya çalışıyoruz. Siz 

burada katkı verirseniz... Hayır sizinle ilgili değil konu... Değerlendirme komisyonun... 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) - O dönemin sorumlusuyum ben. 

BAŞKAN - Hayır hayır, görevlendirme komisyonunun algılama ve uygulamaları anlamında 

tereddüte düştüğümüz hususlarda... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Çok değerli efendim, ben onu anlatmıyorum; ben diyorum ki, 

sevgili kardeşime, biricik kardeşime, şu şartnamede var, sözleşmeye kondu, konmadı yok. O 

sözleşmede şartnamede yazmayan bir sürü şey var. 

BAŞKAN-Bir saniye izin verir misiniz... Tahkim ve feribot, daha başkaları var da... Bu 

görevlendirme komisyonunun sıralama adı verdiğimiz ya da işte sizin görevlendirme dediğiniz 

kararının hukuki değerlendirme bölümünde bir tablo var, sayfa 21 olabilir, bakın, burada, hukuki 

konular demiş "Anlaşmazlıkların Halli" bölümünde teklif verme belgelerindeki istenileni yazmış; 

diyor ki, TC mahkemeleri çözümlenecektir; bu, ihale şartı. Şimdi, diyor ki Win Winsan ne demiş, 

uluslararası tahkim istiyor; izleyebilir musunuz efendim? AJTC ne demiş, uluslararası tahkim 

istiyor, ÎPKO ne demiş, uluslararası tahkim istiyor. Üç teklif de teklif verme belgelerine aykırıdır. 

Siz komisyon olarak ne yapacaksınız? Hemen altında bir madde var, diyor ki, feribot seferlerinin 

kaldırılması teklif verme belgelerine göre; yani, ihale şartına göre feri seferleri devam edecektir. Üç 

istekli de sırasıyla, feri seferlerinin kaldırılmasını istiyor, feri seferlerinin kaldırılmasını istiyor, feri 

seferlerinin kaldırılmasını istiyor. Şimdi, ortada şartlar var, teklifler var. Teklifler, en azından şu iki 

hususuyla -bu komisyonun raporu- aykın buluyor iki husustan da. Nitekim bu şartların varlığını 

bilen bazı firmalar da sırf bu ve diğer bazı nedenlerden dolayı teklif bile vermiyorlar. Verilen 

teklifleri de komisyon aykın buluyor; ama, değerlendirmelerine devam ediyor. Bu uygun mudur 

değil midir? Burada tereddüt ettik. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Değerli Başkamm, uygundur. Şartnamede şunlar istenemez 

diye bir kural yok. Kaldı ki; bana bir sözleşme verirseniz ben size bir tane örnek göstereyim de 

emin olun diye söylüyorum, bana bir sözleşme verin. Feribot kısmını açalım... 

BAŞKAN - Sözleşmede feribot yok efendim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Bakanım, biraz önce sizinle ilgili olmadığını ben 

cümlemde söyledim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, ben size... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Müsaade eder misiniz, bu konuştuklarımızdan biz burada, ben 

en azından şahsım için söylüyorum, biraz önce de söyledim, başka nevi birşey varsa o da yazılacak, 

falanca falanca yapmıştır diye; sizinle ilgili olmayan kısmından dolayı... 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ben, sizin söylediklerinizden dolayı üzerime bir şey alınıyor 

değilim. Bir şeyin gerçeğini arz etmeye çalışıyorum, üzerime bir şey alımyor değilim. Bana bir 

sözleşme bulun... Ben, siz, emin.olasınız diye uğraşıyorum, başka bir şey yok. 

Burası diyor ki, Bakanlar Kurulu karan, yüzde 20'si görevlendirme yapılacak şirketin, 

projeler bir şirketle, konacak sermayeyle bu yatırımın yüzde 20'si sağlanacaktır. Burada diyor ki, 

29; şartnamenin hiçbir yerinde yok, burada da yok. Bu şirket, belli bir süre sonra, kurduğu bu 

şirketteki hisselerinin başkalarına devredebiliyor. Ne yapacağız yani, şimdi, şartnamede yok diye 

buraya koymayalım mı? Yeni bir durum çıkmış, adam diyor ki, ben şirketteki hisselerimin bana 

devir imkânı verin, satacağım. Yok oralarda, bir yerde yazmıyor. 

BAŞKAN - Çerçeve sözleşme taslağında da yok mu? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Yok öyle bir şey; ama, burada var, koymuşuz buraya kabul 

etmişiz. Şurada yazdığı halde... Durum, Mustafa Beyin dediği gibi değil ki. Bu kadar, böyle şablon 

uygular gibi bir ihaleyi Türkiye'nin, dünyanın hiçbir yerinde yapamazsımz. Karşınızdakiler de insan. 

Netice itibariyle, sizin de yanlışınız olabilir, onların da belki kafasında daha iyi bir şey vardır. 

Burada, meselenin esasını etkileyici değişiklik veya şey yapılabilir. Buyurun, 29 uncu madde burada 

okuyalım. 

BAŞKAN - Sözleşmede var zaten... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Teknik şartnamede var, idari şartnamede var mı? Halbuki 

orada yazıyor, diyor ki, yüklenici şirket yüzde 20'sini şey edecektir diye yazıyor orada. 

BAŞKAN - Toplam yatırım bedelinin en az yüzde 20'si kadar özsermaye koyacaktır diyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Koymuşuz buraya, onu yazdıktan sonra, arkasından bunu 

diyor. Bunun nasıl yazdınız şimdi? Taraflar konuşarak, birtakım şeyleri aralarında halledecekler 

camm. Orada yazılanın dışında hiçbir şey konuşulmayacaktır diye bir şey yokki. Ben taslağı 

bulamadım. Benim taahüdüm vardı. Ben imzalamayı kabul ettim, ben imzalamayı kabul ettim, firma 

sizin imzanız olur da bunu hükümet kararına bağlayalım, oradan dedi; ben imzalamayı kabul 

etmiştim taahhüdü. Mesela, feribotların tarifesi. Dedim ki, feribot tarifesi, buradaki geçiş ücreti 

şundan az olamaz. Sen adama köprü yaptırıyorsun, sonra karşısına rekabet koyuyorsun. Aptal mı 

camm adam, gelsin burada sana köprüyü yapsın. Yani, orada yazmıyor ama, vereceksin, öyle şey 

olur mu? Sen adama köprü koyacaksın oraya, buradan geçenden ücret al diyeceksin, ondan sonra, 

kendin karşısına bir feribot koyacaksın, adamın taşıdığı ücretin ondal'i şeyine 1 dolara araba 

taşıyacaksın, adam da bekleyecek 10 dolara buradan geçecek diye oraya 1,5 milyar dolar 

yatırdıktan sonra. Böyle bir enayi var mı dünyada? Ben attım-da onlar dediler ki, efendim, sizinkini • 

kabul ederiz de, bunu Bakanlar Kurulunda bize temin edin; çünkü, yarın Ulaştırma Bakanlığı sizin 
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bu taahhüdünüzü dinlemezse biz ne yaparız? Düşündüm doğru söylüyorlar. Ben başkasını fiilini 

taahhüt ediyorum, buna hukukta gayrim fiili taahhüt derler. Öyle oluyor, adamlar haklı. Şuraya 

girmediyse, başlangıçta ben kabul etmiştim, orada yazmıyor ama, niye kabul etmeyeceğim, işin 

mahiyetinin neresine aykırı? Nesine aykırı? Bana göre orada feribot işletmek aykırı. Hem adama 

köprü yaptırıyorsun bu kadar modern bir tesisi, bu kadar büyük bir şeyi koyuyorsun, hem de 

arkasından ondan sonra en ilkel şekilde orada varsa taşıyacağın da bilmem şey edeceğim diye 

adamın elindeki şeyi alıyorsun; öyle şey olur mu?1 Bunların, bana göre orada yazmıyor diye şeye 

aykırı tarafı yok. Zaten, değerli efendiler, idareci bu demek, bakan bunun için lazım. Günlük 

muameleler için bakan lazım değil bana TC devletinin başına. Bu bakanlık işini müsteşarlar, genel 

müdürler, daire başkanları, bunlar burada oturan değerli arkadaşlar, o hizmetleri bizden elli milyon 

kere iyi biliyorlar; akşama kadar yaparlar, ömürleri o işin içinde geçer. Bakan dediğiniz kişi, işte bu 

tür sorumlulukları üstlenip de yapacak adam, siyasetçiyi onun için koyarlar idarenin başına; yoksa 

müsteşar en iyi bilendir, adam oradan yetişmiştir adam. Öyle mi? Kökten yirme sene, otuz sene 

yaparak gelmiş, bir çoğumuz da bu tür yerlerden gelmiştir. En iyi onlar bilir ben nereden bileyim 

Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarından ya da Karayolları Genel Müdüründen veya daire başkanından 

veya bölge müdüründen fazla nasıl bileceğim? Bakan bu tür işler için lazım işte. Oradaki tarafları 

uyuşturmak için vardır. Onların hepsi orada yazıyor, yazmıyor meselesi değil. 

BAŞKAN - Bu ihale şartnamelerinin görevlendirme aşaması için bağlayıcı olduğunu kabul 

etmek lazım; ama, uygulama sözleşmesi müzakerelerinin bağıtlanması açısından karşılaşılacak yeni 

sorunlarla ilgili herhalde onlar mahfuz olunur, ama, herhal ve şartta, ilale şartmanesine de aykırılık 

içermemesi gerekir. Yoksa, başladığınız noktadan geriye düşersiniz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Evet efendim. Şimdi, belki burayla doğrudan alakalı değil ama, 

affedersiniz... Kurtköy'de bir benzinliğimiz vardı efendim. Biri polis olmak üzere dört tane adam 

öldürüldü. Ben bakanım. İhale açılıyor, orayı alan Opet firmasına bir adam musallat olmuş, 

kabadayı, buraya oturmuş, arkadaşlar tabiî memur, güçleri yetmiyor, silah var, polis öldürmüş 

adam. İhaleye çıkıyoruz, astronomik de rakamlar veriyorlar 104 milyar lira kira bedeli teklif 

ediyorlar. Dedim ki, bu ihaleyi yapamazsımz, vermiyorum. Efendim, bu giriyor bundan başka da 

kimse girmiyor, adamlar teklif veriyor, teklifleri de usulüne uygun ne yapacağız? Getirin onu bana, 

vermiyorum. Git bir onay daha yap. Ne yapacağız; Mehmetçik Vakfına^vereceğim dedim. İhalesiz 

mi; ihalesiz vereceğim. 104 milyar kabul çıkma... Hayır efendim 4 milyara vereceksiniz, 100'ünü de 

almayacağım. Sorumluluğu alır mısınız? Alırım, getirin, attım, sorumluluğu tarafıma ait olmak 

üzere 4 milyar liraya Mehmetçik Vakfına verdim. Verdim Mehmetçik Vakfı işletiyor, adamı da 

attım oradan. Ne yapacağım ben; idareciyim, eşkıyanın elinde mi tutsaydım? Eşkıyanın elinde 
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tutacağıma Mehmetçik Vakfı oradan senede bir iki milyon dolar para kazanıyor, yetim hepsi dua 

ediyor. Yanlış birşey mi yapmışım? Bakan bunun için lazım işte, bu işler için lazım. Bizim bu 

mevkilere gelmemizin sebebi o. Yoksa, akşama kadar rutin işleri yapmak için onlar bizden .çok iyi 

yaparlar. 

BAŞKAN - Vicdani olarak öyle görünüyor da hukukunu bilemem tabiî. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Siz halkın hukukunu devlete karşı -siz seçilmiş insansını-

koruyacaksınız, bir; devletin yüksek menfaatlan gereği onlann imza edemeyeceği, sorumluluk 

alamayacağı işleri siz alacaksınız. Ben onun için geçen gün buraya geldiğim zaman, aman onlara bir 

şey söylemeyin bana söyleyin... Ne söyleyecekseniz bana söyleyin. Sebebi budur. Her şeyi santim 

santim koyamazsınız. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, biz, görevlendirme komisyonunun çalışma usul ve esaslan 

anlamında bir metine ulaşamadığımız için, görevlendirme komisyonu bu kendisine ait olan, top 

kendisindeyken neyi nasıl yapacak, hangi ilkelerle, usulle bağlıdır anlamında açık bir metin 

bulamadık açıkçası ve bu uygulamada da görevlendirme komisyonuna bakıyoruz, işte, şartnameye 

aykın olan teklifleri değerlendirmeye almış, ilke kararlan oluşturmuş 7-8 tane. İşte, önteklif diye 

bir kavram çıkarmış, kesin teklif diye bir kavram çıkarmış. Bu ve buna benzer pek çok şeyleri var 

ve kapalı teklif usulüne tabi olmasına rağmen, raporunda da bizzat açık açık yazarak, firmaların 

tekliflerinde değişiklikler yaptığını, revizeler yaptıklannı da almış ve orijinal ilk teklifleriyle 

değişikliklerden sonra ortaya çıkan teklifleri ayrı ayrı değerlendirdiğini anlatmış; işte, bütün 40 

sayfalık mütalaadan sonra o noktaya gelmiş. Şimdi, şahsen ben takılıyorum, bir görevlendirme 

komisyonu, ihalenin başlangıçtaki usul ve esasları, şartlanyla bağlı olmalı; bu böyle yani. En son 

sizin de biraz önce söylediğiniz gibi, cep telefonu ihalesini gördük, yaşadık. 2886'yla yapılan 

ihaleler var. İhale komisyonu kendine göre ihale şartı yaratamayacağı gibi, bazı ihale şartlarını da 

yok sayamaz herhalde. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - En azından eşitlik sağlamak mecburiyetindedir. 

BAŞKAN - Yani, kendine çizilen alanda, kendine verilen görevi belirli olan kurallar 

çerçevesinde sonuçlandınr ve teslim eder ve sonra işlem yürür gider. Burada takıldığımız noktalar 

olduğu için, siz de yıllardır uygulamanın içindesiniz bu işte belki bu aşaması değil, sonraki 

aşamalanyla siz de içinde olduğunuz için, bu anlamda katkınız olur diye girdim buralara. 

Tekliflerin... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Memnun oldum efendim. 

BAŞKAN - Yani, bir sohbet anlamında alıyorum. Bakın, çok ilginç, burada diyor ki: 

"Tekliflerin değerlendirilmesi başlığı altında komisyonumuz değerlendirmeyi; a)Görevlendirme için 
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son teklif verme tarihi olan 4.11.96'da konsorsiyumlardan alan esas tekliflerin de değerlendirilmesi, 

b) idare tarafindan gönderilen yazılı sorulara ilişkin yazılı cevaplar ve yukarıda konu edilen 

toplantılar sonrasında yazılı teyitleri de içeren teklif değişikliklerinin değerlendirilmesi olmak üzere, 

iki ayn bölümde yapmıştır" diyor, sonra da ilerleyen sayfalarda tarihli değişiklik önerilerinin 

değerlendirilmesi. Yani, kapalı teklif usulü dediğimiz, sizin de yer yer kesin hatlarıyla 

vurguladığınız tekliflerin özünde, unsurlarında değişiklik ve revize yapılamayacağı anlayışının 

dışında bir anlayışla olay gelişmiş, serpiştirilmiş, hatta, sadece bir geçiş alternatifine teklif veren bir 

firma, işin en son 41 inci sayfada işin tamamı için birinci derecede, uygun teklifi veren bir firma 

durumuna gelmiş; yani, görevlendirme komisyonunun buradaki inisiyatifleri, yetkileri, rolü, 

fonksiyonu, nedir anlamında bir boşluk var. Bütün bunları yapmaya selahhiyetli miydi veya 

kendisine çizilen alanı aştı mı, taştı mı, bu konuda bir netlik, şahsen ben sağlayamıyorum. Çünkü, 

yazılı metin yok. Şimdi, görevlendirme komisyonu gelen tekliflere bakıyor, bakıyor bir sürü teklif 

var allternatifleriyle beraber. İşin içinden çıkamıyor, yeni ilke kararlarına gereksinim duyuyor. 

Hangi teklifleri değerlendirmeye alayım, hangilerini almayayım, oturuyor, 8 tane ilke karan alıyor; 

yani, şartlan belli önceden ilan edilmiş, bir ihalede ihaleye başlamış devam ediyorken, komisyon, 

oturur, her birisi ihale şartı kıymetinde ilke kararları alabilir mi? Yani, buraya takılıyorsunuz ve çok 

önemli kararlar onlar. Diyor ki bir tanesinde, sadece Kuzey Otoyolu ve Körfez geçişi tek başına 

değerlendirilebilir mi? İlke karan diyor ki, evet değerlendirilebilir. Bazı firmalar 2x2 olarak yapılıp, 

daha sonra, 2x3'e çıkanlabilir mi ilke karan olarak hayır, beş tane hayır var iki tane evet var. 

Tesadüf bu ya iki tane evette o tek alternatife kesin teklif veren firmanın şartlarına uyuyor. Diyor ki 

bir diğeri de, hatırlayabilldiğim kadanyla, Güney Otoyolunun ötelenmesi kabul edilecek mi? İlke 

karan evet. Hız sının 120 kilometrenin altına düşürülecek mi? Hayır. Yani, hayırların beşi de iki 

tane konsorsiyumun teklifi içinde yer alan bazı koşullar, evetlerin iki tanesi de bir tane 

konsorsiyumun teklifi içinde yer alan unsurlar. Yani, buradan herhangi bir hükme gitmek, 

hiçbirimizin, şahsen benim haddim değil; öyle uygun görülmüş. Ha, komisyon... Ötelenmek çok 

önemli, o orjinal diye adlandırdığımız alternatif 2'ye teklif veren konsorsiyum, ben önce geçişi 

yapanm, buradan sonra borç verenlerle ilgili finansman programı belli bir rahatlığa getiririm, ondan 

sonra 2012'den önce olmamak üzere, köprü geçişinden elde ettiğim paralarla finanse ederek 130'u 

yapanm diyor. Şimdi, şartnamede böyle bir şey yok. Oturuyor ilke kararı alıyor, ilke kararı da 

uygun. Şayet daha başında davet mektubu veya ihale öncesi böyle bir koşulun bu ihalenin şartlan 

içinde olacağı ilan edilse, deklare edilse, 6 konsorsiyum da bunu bilse, belki farklı fizibiliteler 

yapacaklar, farklı şeyler getirecekler. Örneğin 800 küsur milyon dolar geçişi öneriyor Enka'nın 

dahil olduğu konsorsiyum, 500 küsur da ikincinin olduğu; ikisini topladığınızda 1300-1400'lük 
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genel bir mali fizibilite olması lazım; ama, bu orijinal teklif ettiği ve şartnamede aradığınızda tıpa tıp 

bulamadığımız olanakla, birden bire, mali fizibilitesi çok daha faklı bir boyuta geliyor. Öncelikle 

800'ün peşine düşüyor borç verenlerle vesairelerle. Diğer firmalar, bütünüyle ilgili olan boyutunda 

veya diğer şeylerinde böyle bir alternatife belki hazırlıklı olmadıklan için. Teklif veren üç firma da 

böyle bir şeyi ilke kararlarıyla olanak sağlanacağını bilmediği için, tamamıyla ilgili finansman 

olanakları vesairede zorluyorlar. Belki de buradan bunun da etkisiyle Hazine garantisi istiyorlar, 

bilmem risk garantileri vesaireler istiyorlar. Yani, eşit koşullarda bir yarış olamıyor. İhale başlamış 

sürerken, siz, yeni ilkeler, her birisi ihale şartı yerine geçecek şekilde ilkeler koyuyorsunuz. Şahsen, 

ben, merak ediyorum. Bir görevlendirme komisyonu, bu tür tasarruflarda bulunmaya ehil midir, 

yetkili midir, ihale içinde ihalenin, ne diyorlar, berraklığına, aleniyetine, rekabetin eşitliğine, vesaire 

ilkelerine ne derece uyar veya uymaz? Bir onteklif kavramı geliştiriyorsunuz, daha sonra bu ön 

teklifi teklif mektubunda istenen kriterlere uymadığı halde, geçerli olarak kabul ediyorsunuz ve 

sonunda, dediğim gibi, bu firma neden çeşitli aşamalardan sonra birinci sırada ipi göğüslüyor ve 

uygulama sözleşmesi vesaire aşamalarına kadar gidebiliyor ve onteklif olarak kabul ettiğiniz teklifte 

dahi D-130 kavşağıyla Orhangazi arasındaki, mektupta istenilen birim fiyat, kilometre/sent geçiş 

ücreti+aks zaten ortada yok, önteklifte dahi yok. Yani, hem baştaki teklif mektubu örneklerine, 

ilan edilen ihale şart ve usullerine uymadığı halde, bir firma, adım adım, aşama aşama öyle bir 

noktaya geliyor ki, belki bu firmayla bir ilgisi yok, belki de gerçekten oraya gelmeliydi; ama, 

burada ihale komisyonunun yapmış olduğu bazı tasarruflar, sanki, bir firmaya biraz daha yarıyor 

gibi, bazı firmalara da alınan ilke kararlan veya uygulanan yöntemle yaklaşımlar, bazı firmaların da 

bazı alternatifler için önünü kapatıyor gibi bir manzara, bir tavır çıkıyor. Burada, şahsen, ben, 

görevledirme komisyonun bu işlemi yaparken bağlı olduğu usul ve esas ve yetkiler anlamında bir 

kurallar manzumesi olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyorum ve niteleyemiyorum 

bunlan yapmalı mıydı, yapabilir mi? Böyle kararlar alabilir miydi? Onteklif kavramı, kesin teklif 

kavramı şeklinde birtakım düzenlemeleri komisyon yapabilir mi? Yani, bunlara bir şey 

bulamıyorum açıkçası, bir yere de oturtamıyorum. Bu ve bunun gibi pek çok şey var; yani, ihale 

komisyonunun alanındayken, top onun önündeyken olan pek çok olay, yapılabilir miydi, yapılamaz 

mıydı, buna yetkili miydi, değil miydi sorularını beraberinde getiriyor ve sonra, teklif verme 

örneğine aykınlık var. Özellikle o firmanın vermiş olduğu teklif mektubu örneği, örnek mektup 

örneğiyle uyuşmuyor. Aks ilave ücretleri istemesi, bir yılda idarenin onayı bölümüne aykırı olması, 

işte, nitekim, komisyon raporunda da belirtildiği gibi, belirsiz olan süreyi netleştiriyor, değiştiriyor 

anlamındaki ifadeler belki daha aynntıda başka farklılıklar da bulunabilir; ama; yani, tekliflerin 

verilmesi, görevlendirme komisyonunun önüne gelmesiyle, en son sıralama kararı olarak çıkması 
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sürecinde görevlendirme komisyonu çok önemli fonksiyonlar, çok önemli tasarruflarda bulunmuş 

ve bu, ihalenin kaderini de etkilemiş. Bunlara ehil miydi değil miydi anlamında, şahsen bende soru 

işaretleri var. Bunu sizinle paylaşmak üzere bunu söyledim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Gayet tabiî, ben size arz edeyim. Bence enteresan bir konuyu 

dile getirdiniz. Şimdi, malumları olduğu üzere, yap-işlet-devret kanunu var. Bu kanuna göre de 

çıkarılmış olan kanunun amir hükmü ve Bakanlar Kurulu kararı var. Şimdi, ben size buyurduğunuz 

hususlarla ilgili şuradan birşey okuyayım, mukayese edin. "Görevlendirme usulleri; Madde 11: Bu 

karar kapsamında görevlerin verilmesinde şirketler arasında kapalı teklif usulü, belli istekler 

arasında kapalı teklif usulü, pazarlık usulü uygulanır." Görevlendirme usulleri diyor. Ben, size, 

2886 sayılı İhale Kanununu okuyorum, ihale usulleri; İhale usullerinin neler olduğu dedikten sonra; 

bir, kapalı teklif usulü, bakın burada kapalı teklif usulü var... 

BAŞKAN - Var, orada beş tane, burada üç tane... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İzin verirseniz önemli bir şey söyleyeceğim. Belli istekler 

arasında kapalı teklif usulü, belli istekler arasında yapılan görevlendirme, pazarlık usulü, pazarlık 

usulü... Yalnız, birisinde ihale birisinde görevlendirme. Eğer, sizin dediğiniz gibi ortaya bir şablon 

koyup, bu şablonun efendim, iki milimetre bu tarafına saptın, çıktın dışarıya, uymadı diyecek 

olsaydı, bunun adına görevlendirme değil, ihale derlerdi. Zaten, o zaman, 2886'dan dönüp de yeni 

bir düzenleme yapmasına gerek yoktu. 2886'da bütün bu usuller varken ve yıllardır bu usullerin 

metotları, kapsamı, nelerden ibaret olduğu, nasıl uygulanacağı, ne yapılacağı, nasıl 

değerlendirileceği yıllardır binlerce ihalede uygulanıp herkes tarafından öğrenilmişken, düşünün ki, 

bu kanunları, mesela, Yüksekova'daki belediyedeki memur da uyguluyor. Bunu uygulayan adam, 

bazen, senede üç defa gazete görmüyor. Bunu da bunu da uyguluyor. 

Şimdi, birisi, uygulana uygulana, yıllardır uygulana herkesin ezberlediği, bildiği bir usul. 

Öteki, yeni çıkmış bir şey, ama, dikkat ederseniz, ihale demiyor, "görevlendirme" diyor. 

Görevlendirme, ihaleden çok daha geniş bir iş. Seyyaliyet ifade eden, idareye karar verme imkânı, 

kararlarım tartışma imkânı ya da teklifleri tartışma imkânı, yani, sizin karşınıza memur alacaksınız 

şuraya, dört tane müracaat sahibi geliyor. Bunlardan birisini alacaksınız görevlendireceksiniz 

burada. Evvela bir yazılı sınav yapıyorsunuz. Tatmin olmuyorsunuz. Arkasından, bir de, mülakat 

yapıyorsunuz, çağırıyorsunuz, diyorsunuz ki, sen nerelerde çalıştın, hangi sene mezun oldun, 

askerliğini nerede yaptın, güvenlik görevlisimiydin, bilmem o muydun, bu muydun, şunu anlar 

mısın, bunu bilir misin, şunu tanır mısın?.. Referans dahil, birçok şey soruyorsunuz. Sonra, bunların 

arasından, birisini, daha doğrusu en iyisi seçmeye çalışıp ona bir görev veriyorsunuz, 

görevlendiriyorsunuz. 
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Şimdi, devlet, kendi yapacağı bir yatırımı, çoğu defa, yabancıların da içinde bulunduğu bir 

özel firmayı görevlendiriyor. Evvela, devletin böyle bir hakkı yok. Var mı devletin Anayasada, özel 

firmaya, askerlik hizmeti dışında, hadi seni görevlendirdim deme?.. Yani, deyim olarak 

söylüyorum. Yaptığınız iş, ihale şartlarına benziyor, metodunuz, uyguladığınız metod ihale şeyine 

benziyor, baktığınız zaman neyi andırıyor bu ihale, işte, aynı laflar. Kelimesi, virgülüne kadar aynı, 

burayla orası, ikisi aynı. Burada diyor ki "ihale usulü", burada diyor ki "görevlendirme usulü" 

Görevlendirme, ihale, belli şablona uygunluk içerisinde yapılan ve neticelendirilen bir idarî işlemi, 

görevlendirme, bütün şartlan dikkate alarak, size inisiyatif vererek, değişik alternatifleri, değişik 

konulan, değişik şeyleri konuşup tartışarak sonuca varmınızı gerektirecek bir iş, hareket. Nitekim, 

burada, idare, bir de basiretli davranıyor, birincisinde uygulanmıyor, yararlanmıyor; ama, 

ikincisinde, yararlanıyor. Bir de müşavir firma alıyor. Ondan sonra, oturuyor, işte, bu karşılaştığı 

işleri de, nasıl karar vereceğine dair de birtakım ilke kararlan, şunlar bunlar alıyorlar; yani, bunları 

ne yapacağız. Oradaki ilke kararlan, bu kadar sanıyorum, içerisinde sekiz on kişi var, bu kadar çok 

kişinin bir arada bulunduğu ve tek tek oylamasının falan da mümkün olmadığı işler için, 

düşünülmüş, konuşulmuş kararlar. Ha, bunun için, idarenin bir, bu görevlendirme komisyonu nasıl 

çalışacağına dair çıkaracağı şeylerden de bahsediyor; bu olmamış. Yalnız, burada, şayanı dikkat bir 

şey var. Bütün bunlan siz yaptıktan sonra, eskiden şeye gidiyordu, Danıştaya gidiyordu, idarî 

bölümüne, şimdi Tahkim Yasasıyla yapılan değişiklikler Danıştaya da gitmiyor; ama, Yüksek 

Planlama Kuruluna gidiyor. Ne yaparsanız yapın, on kişi de müracaat etmiş olsa, uygulama 

sözleşmesi imzalandığı andan itibaren, bu şirketin görevlendirilmesi Yüksek Planlama Kurulunun 

karanyla tekemmül ediyor. Yani, Yüksek Planlama Kurulu, bütün bu işlerde takdire dayalı birtakım 

işlerin olabileceğini düşünerek yetkiyi kendisine alıyor. Bakacak Yüksek Planlama Kurulu 

uzmanlanna inceletecek, diyecek ki, bu idare, bu sözleşmeyi, bütün bu takdir yetkilerini, bizim 

aradığımız şekilde kullanmış mı? Hükümetin, devletin aradığı şekilde kullanmış mı, kullanmamış 

mı? Kullanmışsa, bunu bir karara bağlayacak. Bu, bu iş de dahil olmak üzere, bütün yap-işlet-

devretler, sonunda, Yüksek Planlama Kuruluna gider. Yüksek Planlama Kurulu, bunu karara 

bağlıyorsa, görevlendirme tamamlanmış oluyor; daha doğrusu, geçerli olmuş oluyor. Buradaki şey 

o. Demek ki, halbuki, ihalede hiçbir şey Yüksek Planlama Kuruluna, Bakanlar Kuruluna falan 

gitmiyor. İhale Komisyonu şu kazandı diyor, bitti; ondan sözleşmeye gidiyorlar. Niye; oradaki 

şartlan kimsenin değiştirme şansı yoktur. 

BAŞKAN - Efendim, konu, tabiî, dediğiniz gibi... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Yani, ilave etme şansı da yoktur. Şimdi, burada, 

görevlendirme, çok geniş bir iş. Zaten, görevlendirme olarak nitelendirilmesinin sebebi o. • 
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BAŞKAN - Ama, efendim, her şeyin kuralı var. Kuralına, kaidesine göre... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır, ben kanunsuzluk anlamına söylemiyorum... 

BAŞKAN - Kamu görevlisi, görevini ifa ederken kendine çizilen ilkeler doğrultusunda 

yapabilir. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, kamu yararını, kamu düzenini ve ülkenin genel 

menfaatlerini, o icaplarım düşünmek zorunda. 

BAŞKAN - Usulüne uygun olarak. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bakınız, burada diyor ki, sözleşmede yer alacak hususlar. 

Sözleşmede yer alacak hususlara öyle şeyler koyuyor ki, şuradaki sözleşme hükümleriyle şey değil, 

uyumlu değil; yani, 2886'da da sözleşme vardır. Buyurun, sözleşme bağıtlanması der. Burada 

nelerin bulunacağını yazar. Kesin teminatı falan karara bağlar. Burada öyle değil; 33 tane asgarî 

şart koymuş. Diyor ki, sen, şunlan, şunlan, şunlan da dikkate alacaksın. Yani, burada, basiretli bir 

tüccar gibi hareket edeceksiniz, sizin, maksadınıza en uygun olam seçeceksiniz, onunla oturup 

sözleşme yapacaksınız. Bunun adına görevlendirme deniyor. Siz, görevlendirmeyi 2886'daki 

ihaleyle aynı şekilde anlarsanız, yani, öyle şey ederseniz, ikisi birbirine bunlar çakışıyor, ikisi aynı 

şey derseniz, o zaman, siz, o tereddütlere düşmekte haklı olursunuz. Ben şahsen, düşmedim o 

tereddülere. Niye düşmedim; çünkü, ben görevlendirmeyi böyle anlıyorum. Görevlendirmeyi böyle 

anlamak da doğrudur. Öyle olsaydı, ihale tabirini kullanırdı kural koyucu. İhale tabirini 

kullanmıyor. Ne Yap-İşlet-Devret Kanununda kullanıyor, ne burada kullanıyor. Zaten, ihale tabiri 

de İhale Kanununda var. 

BAŞKAN - Efendim, konu, her ne kadar farklıysa, dediğim gibi, kuralların çerçevesinde 

işlem tesis edilmesi lazım. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır, o kurallann değerlendirilmesi... 

BAŞKAN-Tabiî, ihalede... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Osman bey, orada farklı... 

BAŞKAN - İhalede, mal ve hizmeti ya satın alıyorsunuz ya satıyorsunuz; ama, burada, çok 

farklı Bir konu; ama, bu konu da, o kadar da, yani, large, açık, başıboş değil ki... Kuralları var, 

kaideleri var. Bunlara uyarak, aynı ihale prosedürü gibi çıkıyorsunuz, ihale komisyonu değil de, 

görevlendirme komisyonu... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır efendim, çok geniş... 

BAŞKAN - Görevlendirme komisyonu adı altında bir organa, bir kuruluşa, ekibe görev 

veriyorsunuz; ama, bu kendi başına, olabildiğince large, kendi başına işte kurallar ihdas eden, kuralı 

olan, baştan ilan edilen şarta şurta rağmen kendince yeni birtakım tasarruflarda bulunabilir mi? Bu, 
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dediğiniz anlamda, konunun, görevlendirmeyi gerektiren özel bir alan olması, görevlendirme 

komisyonunu kendi başına birtakım yetkilerle donatır mı? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, donatıyor. İzin verirseniz onu arz etmeye çalışıyorum. 

Siz, ihale komisyonu, açarsınız zarfı, zarfı açtınız... 

BAŞKAN - Efendim, burada da zarf açıyorsunuz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İzin verir misiniz? 

BAŞKAN - Zarfın içi var, dış zarfı var, şartlan var. İşte, her şeyi, zaten ilan etmişsiniz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İzin verirseniz onu arz edeceğim efendim. 

Şimdi, dış zarfi açarsınız, içerisinden, kapalı teklifte, belli istekliler arasında olursa, şey 

çıkar. Der ki, bu iş için, işte, içerisine de teminat mektubunu koymuştur, bilmem diğer aradığınız 

şartlan koymuştur. Ondan sonra, der ki, ben, bu işi, şu tenzilatla aldım veya, bu bir artırmaysa, şu 

kadar artırdım veya belli bir rakamsa şu rakama verdim. Siz, orada çıkan rakamları sadece 

yazarsınız, bunlar, eğer, uygun bedel gibi, bir hesaba, kitaba dayanağı varsa bu hesabı yaparsınız, 

bunun dışında, sizin ihale komisyonu olarak ne bir yetkiniz vardır, ne bir şeyiniz vardır. Siz, sadece, 

ilan etmişseniz, baştan ilan etmişseniz, haddi layık görülmemiştir deyip ihaleyi tasdik etmezsiniz. 

İlan etmişseniz. İlan etmediyseniz, öyle bir yetkiniz de yoktur; öyle mi? Öyle bir yetkiniz de yoktur. 

Tasdik etmek ve vermek zorundasınız. Burası öyle değil. Burada, siz, karşılaştığınız duruma göre, 

evet, işte, orada, basiretli bir kişi gibi karar, yani, kendiniz, o şeylere bağlısınız; ben bağlı değilsiniz 

anlamına söylemiyorum, tekliflerle bağlısınız; ama, tekliflerin yanında, sizin, o gün, o işle ilgili 

olarak yeni unsurlar çıkmışsa, yeni birtakım şeyler karşınıza gelmişse, bunların kararını 

vereceksiniz. Siz, ihale komisyonundan çok geniş yetkilisiniz; onu söylüyorum. İhale komisyonuyla 

hiç mukayese edilmeyecek kadar geniş yetkisi var. Örneğin, siz kendiniz verdiniz, işte, mesela, 

falanca kişi diyor ki, ben, bunu 2010 yılında yapanm. Nasıl yaparsınız; şu köprüden elde edeceğim 

gelirle yapanm. Bunu, böyle bir teklif kabul edilebilir mi? Bunun kararını vereceksiniz. Kabul 

edilebilir veya edilemez; ama, verme yetkiniz var. İhale komisyonunda yoktur böyle yetkiniz. Siz, 

proje getiriyor adam size, teklifiyle beraber proje getiriyor. Proje var, aynı yerde, hesap etmiş 

adam, diyor ki, 800 milyon dolara çıkıyor. Proje var, 675 milyon dolara çıkıyor. İkisi de proje. Siz, 

bunlardan birisini tercih edeceksiniz. Hangisini tercih edeceksiniz; 675 ucuz, iyi, belki işinize 

yanyor, daha kısa zamanda şey edebileceksiniz. 675 için vereceğiniz garantiler Hazine bakımından 

daha hafif olacak; ama, 800 küsurda, başka bir proje... Siz, bunlann arasında tercih yapacaksınız. 

Diyeceksiniz ki, hayır, ben şu projeyi tercih ediyorum/Bir de bakacaksınız 800 küsuru tercih etmiş, 

böyle bir hakkınız var, böyle bir yetkiniz var. Görevlendirme bü demek zaten. Görevlendirme, 

seçicilik yapmak, muhtelif alternatifler, muhtelif şeyler arasında seçicilik yapmak; ama, bu seçiciliği 
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yaparken de, tabiî ki, belli kurallara, lâyüsel anlamında söylemiyorum. Lâyüsellik başka bir şey, 

karşılaştığınız olayda, efendim, karar verip uygulamak başka bir şey. Ben, bunu, buradan misal 

vereyim. Beni, buraya çağırdınız, dediniz ki, Yaşar Bey gelin, geldim. Bana, diyebilirdiniz ki, Yaşar 

Bey, sizin hakkınızda böyle bir soruşturma var, var efendim, sizin de böyle bir kararınız var. Ne 

diyorsunuz? Şunları şunlan... Peki, teşekkür ederim. Giderdim; ama, ne dediniz, Başkan olarak, 

yahu, bizim sıkıntıda olduğumuz bazı şeyler var, bunları, bir de size söyleyeyim de, sizin fikirlerinizi 

alalım, düşüncelerinizi alalım. Bakalım, siz, nasıl karşılıyorsunuz? Hatta, bunlar içerisinden, bu tür 

işlere giriyoruz. İşte, şimdi, yani, dönüp de, size birisi, ya da, yahu siz niye bunlara girdiniz falan 

diyebilir mi; hayır, diyemez. Niye diyemez, canım, buraya sizi seçmişler, burada, nasıl karar 

vereceğinizi, ya da, buradan ne tür bir şey çıkaracağınızı siz kendiniz netice itibariyle, oturup, 

konuşup, kafanızdaki soruları cevapladıktan sonra bir yere varacaksınız. Görevlendirme 

komisyonunun sizden farkı yok. Ha, bu, kuralları çiğnemek, işte, oradaki teklifleri değiştirmek ya 

da efendim, rakiplerin birbiri aleyhine yeni avantajlar yaratmasına imkân vermek anlamına değil 

tabiî, o anlamda söylemiyorum. Orada, sizinle beraberim; ama, karşılaştığı durumları 

değerlendirecek görevlendirme komisyonu. Adı- üzerinde, görevlendirme, aksi halde, ihale 

komisyonu olurdu. 

BAŞKAN - Peki efendim, ben, çok teşekkür ediyorum. 

Ben de soru kalmadı. 

Sorusu olan?.. Yok. 

Sizin ilave edeceğiniz bir şey var mı? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Teşekkür ederim. 

Bilmiyorum, yani, sizi eğer aydınlatabildim se... 

BAŞKAN - Son derece güzel oldu, son derece yararlı oldu. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sözlerimi, bütün bu gayretlerimi, bir savunma ihtiyacından 

ziyade... 

BAŞKAN - Yok, öyle görmüyoruz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Komisyonunuzu, değerli arkadaşlarımızı, olabildiğince,,takdir 

sizin, nasıl karar verecekseniz, benim başımın üzerinde yeri vardır, hiçbir şekilde, hiçbirinizin, 

burada görevli hiçbir arkadaşımın vicdanı dışında bir karar vereceğine inanmam da, kabul de 

etmem. Belki, benim söylediklerimde de yanlışlar olabilir; yani, değerlendirmelerim yanlış olabilir, 

ona bir şey demem; ama, doğru olduğunu sanıyorum. Benim dönemime ait olmayan bölümlerle 

ilgili savunmaları da yahut ifadeleri de, yine, bu bakanlığın başında, birbuçuk yıl mütecaviz bir 

zaman kalıp, bu işlere bakmış bir arkadaşınız olarak, ben, yapılmış işleri sahiplenmek olarak kabul 
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edin, öyle sayıyorum, daha Önce söylediğimi tekrar ediyorum. Bilmiyorum, tekrar beni çağırma 

ihtiyacı duyar mısınız, bilemiyorum; ama... 

BAŞKAN - Şahsen, ben de bilmiyorum, ihtiyaç olursa... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Duymazsanız, ben tekrar edeyim, başta söylediğim lafı tekrar 

edeyim. Tekrar söylüyorum: Bu işle ilgili, bir sorumluluk varsa bana ait. Bürokrasi kısmıyla lüften 

bunun ilişkisini kesin; yani, işte, şunları bürokratlar yapar, bilmem ne yapar. Bu kurumu yeniden 

sıkıntıya sokmak istemiyorum. Sokmayalım; yani, bir şeyi soruşturuyoruz, yapıyoruz derken, bu 

kurum sıkıntıya girerse yazık olur. Bu, çok iyi çalışan bir kurum. 

Benim şeyim bu. 

BAŞKAN - Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

Değerli arkadaşlar, bugün, uzun, yorucu; ama, son derece verimli bir gün oldu; 

toplantımızın sonuna geldik. 

7. İNCELEMELER: 
Görevlendirme ile ilgili belge ve bilgileri, tanık ve savunma görüşlerini derleyen Komisyon; 

ilave bilgiler ve açıklığa kavuşturulacak hususlarla ilgili olarak; 

7.1. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE YAPILAN YAZIŞMA: 
A.Ol.l.GEÇ.9/39-65 sayılı yazı yazılmış KGM'de 24.05.2000 tarihli cevabi yazıda 
konu, soru-cevap şeklinde bildirilmiş olup aşağıda aynen gösterilmiştir. 

İlgi yazınız ile cevaplandırılması istenen hususlar genel müdürlüğümüzdeki bilgi ve 

belgelerin incelenmesi neticesinde edinilen bilgilere göre aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır. 

Soru 1: 

İzmit Körfez Geçişi Projesi ihalesinde geçerli olan mevzuatı, hukuki çerçeveyi ve kapsamı 

belirtiniz. 

Cevap 1: 

12.05.1993 gün ve 4402 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile (Anadolu Otoyolu Ayr.-Dilovası) 

Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü dahil) Otoyolunun; Proje, Mühendislik Hizmetleri işlerinde, 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 89. maddesi uyarınca bu kanun hükümlerinin uygulanmaması 

kararlaştırılmıştır. (Ek: 1) 

Bu projede yapılacak görevlendirmenin hukuki çerçevesini; 

- 3465 sayılı "Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü 

Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun" ile bu 

kanuna ilişkin 93/4186 sayılı Bakanlar Kurulu Karan, 

- 3996 sayılı "Bazı Yatınm ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 

Yaptınlması Hakkındaki Kanun" ile bu kanuna ilişkin 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Karan, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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oluşturmaktadır. 

3996 sayılı Kanun'a ilişkin 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddesi uyarınca 

18.05.995 tarih ve 95/T-33 sayılı YPK Kararı ile Karayolları Genel Müdürlüğü bu projede Yap-

İşlet-Devret Modeli ile görevlendirme yapabilmek için yetkili kılınmıştır. (Ek: 2) 

Görevlendirmenin kapsamı, 3996 sayılı Kanun'a ilişkin 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu 

Karannın Şartnameler başlıklı 7. maddesi (Ek:3) uyarınca hazırlanan Teklif Verme Belgelerinde 

ve Zeyilnamede detayları ile yer almıştır. 

Soru 2: 

Tekliflerin değerlendirilmesi ve Uygulama Sözleşmesi oluşturulması sürecinde Danışmanlık 

Hizmetlerini yürütecek müşavir firma görevlendirmesinin yasal dayanağım ayrıntılı olarak 

belirtiniz? 

Cevap 2; 

12.05.1993 gün ve 93/4402 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (Anadolu Otoyolu Ayr.-

Dilovası)Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü dahil) Otoyolunun Proje Mühendislik Hizmetleri ve 

Yapım İşlerinin ihalesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmaması 

kararlaştırılmıştır. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51. maddenin (i) ve (p) bentleri uyarınca (Ek: 4), 

(Anadolu Otoyolu Ayr.-Dilovası)Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü dahil) Otoyolunun 3465 sayılı 

Kanun'a göre görevlendirme yapılmak suretiyle Yap-İşlet Devret Modeli ile gerçekleştirilmesine 

ait ihalelerde Danışmanlık Hizmetlerinin yaptırılması konusunda Maliye ve Gümrük Bakanlığından 

17.08.1993 gün ve 21680 sayılı uygun görüş alınmıştır. (Ek: 5) 

Kamu Ortaklığı İdaresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında 23.02.1992 tarihinde 

imzalanan protokol uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 89. maddesi gereğince 

Danışmanlık Hizmetleri ihalesinde uygulanacak usul ve esaslar ile Yap-İşlet-Devret Modeli 

konusunda tecrübesi bulunan firmalardan teklif alınması 10.09.1993 gün ve 2299 sayılı Bakan 

Olur'u ile kararlaştırılmıştır. (Ek: 6) 

23.09.1993'te, 3 Firma Grubuna Davet Mektubu gönderilerek 04.10.1993 tarihinde 

tekliflerini vermeleri istenmiş ve Davet Mektubu ekinde gönderilen İhale Şartnamesinde de 

firmalardan hangi hizmetlerin beklendiği hususları belirtilmiştir. (Ek: 7) 

İhale sonucunda DELCAN-DAP Ortak Girişimine Danışmanlık Hizmetleri İşi ihale edilerek 

Ortak Girişim ile 25.11.1993 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

Danışman firma ile imzalanan sözleşme eki ihale şartnamesinde, danışmandan hangi 

danışmanlık hizmetlerinin beklendiği hususlarıyer almaktadır. 
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İhale Şartnamesinin Danışmanlık Hizmetleri Kapsamı başlıklı 4. maddesinin; 

2. Bendindeki, Aşağıda Bölüm 5'de belirtilen ön ve kesin sözleşme dokümanlarının KGM 

ile birlikte irdelenmesi, 

5. Bendindeki, Şartnameler ve ihale dokümanları uyarınca, proje ve teklif bedelleri dahil, 

şirketlerin tekliflerinin teknik değerlendirilmesi, 

gibi ifadelerden Danışman Firmamn, Şirketlerin verdikleri tekliflerin değerlendirilmesi, Uygulama 

Sözleşmesinin oluşturulması gibi çalışmaları yapacağı anlaşılmaktadır. 

Soru 3; 

1. ve 2. ihalede hangi ihale usulü uygulanmıştır? Uygulanan usullerin yasa ve kararname 

maddelerini belirtiniz? Uygulanan usulde teklifler verildikten sonra değişiklik ve revizeler 

yapılabilir mi? 

Cevap 3; 

, İzmit Körfez Geçişi Projesinin ihalesi 3465 sayılı Kanun ve buna ilişkin 93/4186 sayılı 

Kararnameye göre, 26.05.1993 gün ve 1265 sayılı Bakan Olur'u ile uygun görülmüştür. 

Görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar 31.05.1994 gün ve 1347 sayılı Bakan Olur'u ile 

belirlenmiştir. Görevlendirmeyle ilgili çalışmalar yürütülürken 13.06.1994 gün ve 3996 sayılı 

Kanun ve buna ilişkin 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın yayımlanması üzerine projenin bu 

kanuna göre gerçekleştirilmesinin daha uygun olacağı düşünülerek kanunun 4. maddesi uyarınca 

Yüksek Planlama Kurulu karan alınmış ve Karayolları Genel Müdürlüğü bu projenin Yap-İşlet-

Devret Modeli ile yaptmlması konusunda yetkili kılınmıştır. Projede 3996 sayılı Kanun 

hükümlerinin uygulanması karan alındıktan sonra görevlendirmede uygulanacak ihale usul ve 

esaslan 20.06.1995 gün ve 1674 sayılı Bakan Olur'u ile belirlenmiştir. 

Projenin ihalesinde 3996 sayılı Kanun ve bu Kanun'a ilişkin 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu 

Karannın Görevlendirme usulleri başlıklı 11. maddesinin (a) bendinde "Kapalı Teklif Usulü"(Ek: 8) 

uyannca kendilerine davet mektubu gönderilen firma güruhlarından kapalı teklif alınması usulü 

uygulanmıştır. 

Tekliflerde Değişiklik yapılıp yapılanuyacağı; 

3465 sayılı Kanun'a ilişkin 93/4186 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 39. maddesinde 

"Teklifler Komisyon Başkanlığına verildikten sonra teklif verenlerce değişiklik yapılamaz ve 

teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz." (Ek:9) denilmektedir. Ancak müzakere 

aşamasında Devlet lehine sağlanacak iyileştirmeler bu kapsam dışında tutulmalıdır. 

Soru 4: 
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îhalelerde uygulanan mevzuata göre istekliler arasında görevlendirme yapılmaksızın 

sıralama yapılması, sonra Uygulama sözleşmesi görüşmelerinin yapılması ve daha sonra 

görevlendirme karan alınması mümkün müdür? Mümkünse hukuki dayanağı nedir? 

Cevap 4; 

3996 sayılı Kanun'a ilişkin 94/5907 sayılı Kararnamenin; Kapalı Teklif. Usulünde 

Görevlendirme başlıklı 12. maddesinde, "Kapalı Teklif Usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. İdare 

tekliflerin hazırlanması, verilmesi zarfların açılması, tekliflerin değerlendirilmesi ve 

görevlendirmenin sonuca bağlanmasına dair usul ve esasları tespit eder. Bu usul ve esaslar 

şartnamede belirtilir" (Ek: 10), 

Görevlendirmede uyulacak ortak esaslar başlıklı 15. maddenin 2. paragrafında 

"Görevlendirme Komisyonu tarafından alman görevlendirme kararı ilgili Bakan tarafından 

onaylanır veya iptal edilir", 

Aynca Kararnamenin 12. maddesi uyannca hazırlanan Teklif Verme Belgeleri 1. Cilt 3.3 

Değerlendirme İşlemi başlıklı maddesinde KGM Değerlendirme sürecini: seçme ve müzakere 

şeklinde iki aşamaya bölebilir. KGM, isteklilerden bazılannı, konulan daha da açıklığa kavuşturma, 

aynntılı değerlendirme ve müzakere aşamasına geçme amacı ile seçebilir. 

Seçme aşamasının ardından, KGM ile ilk sırayı alan istekli arasında müzakerelere 

geçilecektir, denilmektedir. (Ek: 11) 

Buradan da görüleceği üzere istekliler arasında önce sıralama yapılması sonra Uygulama 

Sözleşmesi görüşmelerine geçilmesi 94/5907 sayılı Kararnamenin İdareye tanıdığı takdirin İdare'ce 

Bakan Onayından da geçmiş uygulamasından ibarettir. Aynca önce sıralama daha sonra 

görevlendirme işlemine geçileceği hususu 20.06.1995 gün ve 1674 sayılı Bakan olurunun 8. 

maddesindeki ifadesinden de anlaşılmaktadır. 

Soru 5; 

İhaleye Davet Mektubu ekinde gönderilen "Teklif Mektubu" koşullanna uymayan ve 

aykınlıklar taşıyan teklifler geçerli sayılıp değerlendirmeye alınabilirini? Alınabilirse yasal 

dayanağını belirtiniz? 

Cevap 5: 

Tekliflerin, ihaleye davet mektubu ekinde gönderilen teklif mektubu örneğine uygun olarak 

verilmesi istenmiştir. (EK-12) Bu nedenle teklif mektubu koşullanna uymayan ve aykırılıklar 

taşıyan tekliflerin geçerli sayılmaması gerekmektedir. 

Soru 6: 
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19.11.1996 tarihli Karayolları Genel Müdürlüğünün tebliğ yazısında ihaleye üç alternatifli 

teklif verilmesi gerekli tutulmuştur. Buna rağmen tek alternatifi kapsayan teklifler geçerli sayılıp 

değerlendirmeye alınabilirini? Alınabilirse hukuki dayanağım belirtiniz? 

Cevap 6: 

19. 11. 1996 tarihli yazıda tekliflerin alternatifler dikkate alınarak verilmesi öngörülmüş, 

bütün alternatiflere teklif verilmesi şart koşulmamıştır. Aynca bu yazıda İdarenin; işin tamamına 

veya belirli bir kısmına tekabül eden teklifleri değerlendirmeye almakta serbest olduğu belirtilmiştir. 

(EK: 12A) 

Soru 7: 

İhalede ön teklif ve kesin teklif şeklinde teklif verilebilir mi? Verilebilirse yasada ve ihale 

$artnamesindeki dayanak maddesi nelerdir? 

Cevap 7: 

İhale şartnamesinde ve kanunda ön teklif ve kesin teklif verilebileceyi şeklinde bir ibare 

bulunmamaktadır. 

Soru 8: 

İhale Şartnamesinde öngörülmemesine rağmen uluslararası tahkim, hazine garantisi ve 

feribot seferlerinin iptalini isteyen teklifler geçerli sayılıp değerlendirmeye alınabilir mi? Alınabilirse 

hukuki dayanağını belirtiniz? 

Cevan 8; 

İhale Şartnamesinde ve Zeyilnamede öngörülmeyen uluslararası tahkim, Hazine garantisi ve 

feribot seferlerinin iptalini isteyen tekliflerin herhangi bir yasal dayanağı olmadığından 

değerlendirmeye alınmaması gerekmektedir. 

Soru 9: 

İhale koşulu olmasına rağmen 30 Milyon Dolar kamulaştırma katkısını ve %0,5 kesin 

teminat verilmesi koşullarını içermeyen teklifler geçerli sayılıp değerlendirmeye alınabilirini? 

Alınabilirse hukuki dayanağını belirtiniz? 

Cevap 9: 

Görevli şirketin istimlak bedelinin 30 milyon US Dolanna kadar olan kısmını ödeyeceği 

hususu isteklerin teklifle birlikte verdikleri mali planında sabit bir tutar olarak yer almalıdır. (Teklif 

verme belgeleri 2. Cilt, 1.9) (EK: 13) 

Bu hususun yer almadığı tekliflerin geçerli olmaması gerekmektedir. 

%0.5 tutanndaki kesin teminat verilmesi konusu ise Uygulama Sözleşmes'inde yer alacak 

bir hususdur. 
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Soru 10; 

30.04.1997 tarihli Görevlendirme Komisyonu 3 no.lu kararında görülen KGM ilke 

Kararlan kim tarafindan alınmıştır. İdare'ce alınmışsa belgesi varmıdır? Nedir? Komisyonca 

alınmışsa Komisyonun böyle bir yetkisi varmıdır? Bu hususun yasal dayanaklarını belirtiniz? 

Cevap 10i 

30.04.1997 tarihli Görevlendirme Komisyonu Ara Kararı IU'de yer alan ve KGM ilke 

kararlan başlığı altında belirtilen hususlardan; 

a) KGM'nin sadece kuzey otoyolunun ve körfez geçişinin yapılması teklifini dikkate alması 

19.11.1996 gün ve 1971 sayılı yazısıyla belirtilmiş idari bir karardır. 

b) Otoyol ve körfez geçişinin sadece 2x2 şeritli olarak yapılmasının ve körfez geçişinin 2x2 

olarak yapılıp gelecekte 2x3 şerite genişletilmesinin reddedilmesi şartnameye aykırı olması 

nedeniyledir. (Teklif Verme Belgesi 1. Cilt 1. 7.2 ve 4. Cilt 5. Bölüm) (EK: 14 ) 

c) Seyir kanalı açıklıklannda sınırlama getirilmesinin reddedilmesi Şartnameye ve 

Zeyilnameye aykın olması nedeniyledir. ( Teklif Verme Belgesi 3. Cilt 5. 3. 3, Zeyilname 4. 

madde) (EK: 15) 

d) Güney otoyolunun ötelenmesinin mümkün olabileceği zeyilname 26. madde de yer 

almaktadır. (EK: 16) 

e) Araba vapurlannın iptalinin reddedilmesi Zeyilnameye aykırı olduğundadır. ( Zeyilname 

13. madde) (EK: 17) 

f) Körfez geçişinde hız sınınnın 120 Km/ Saat altına düşürülmesinin reddedilmesi 

şartnameye aykırı olması nedeniyledir. (Teklif Verme Belgesi 3. Cilt 5.3.6) (EK:18 ) 

7.2.STFA İNŞAAT A.Ş. İLE YAPILAN YAZIŞMA: 

STFA İnşaat AŞ.ne Komisyon Başkanlığınca 14.Nisan.2000 tarihinde yazılan 47 sayılı 

yazıya, STFA AŞ.nin Ankara Temsilciliği tarafından 08.05.2000 tarihinde verdiği cevabi yazıda 

aynen; 

20.4.2000 tarihinde STFA İNŞ.A.Ş. adına yüksek Komisyonunuza bildiklerimizi 

arzetmişthc. 

İlave sorularınıza yalmzca STFA'nın görüşlerini arzedebileceğimizi hepsi yurtdışında 

bulunan Dyckerhoff & Widmann AG (Alman Firması) liderliğindeki ortaklığımızdan ayrıca cevap 

isteniyor ise soruların yazılı tevcih buyrulması halinde yardımcı olmayı görev sayıyoruz. STFA 

INŞ. AŞ.nin şifaen emrettiğiniz ek sorularınıza cevabımız aşağıdadır. 

1.- İzmit Körfezi Geçişi projesi üç ayn ihale şeklinde ihale edilseydi bu ihaleler ile şartlarına 

uygun olarak ayrı ayrı ilgili olurduk; 

http://14.Nisan.2000
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2.- Köprü Güney Ayağı zemin bilgileri eksik olduğundan dolayı teklif vermediğimiz yerine 

19.04.2000 tarihli yazımızda da bildirdiğimiz gibi projenin tamamı için zemin bilgilerinin eksik 

olduğunu belirtebiliriz. 

3.- Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yaptığı ihalelerin sonuçları ve ihale sonrası ortaya 

çıkan hukuki durum firmamızı ilgilendirmediğinden ve bilgimiz olmadığından bu konuda görüş 

belirtmemiz mümkün olmamaktadır. 

7.3. İZMİT BAY CROSSİNG GROUP (YAPI MERKEZİ İNŞAAT VE SANAYİİ 

A.Ş) İLE YAPILAN YAZIŞMA: 

Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayii A.Ş.ne Komisyon Başkanlığına 14 Nisan 2000 tarih ve 49 

sayılı yazı yazılarak bilgi istenmiş, Yapı Merkezi A.Ş. 17.04.2000 tarihli cevabi yazısı aşağıya 

aynen alınmıştır. 

Şirketimiz; İzmit Körfez Geçiş Projesi ihalesine katılmak üzere "İzmit Bay Crossing 

Group" diye bir konsorsiyum oluşturarak ihaleye katılabilmek amacıyla yeterlik müracaatında 

bulunmuş ve oluşturulan Grup, İdarece yeterli görülerek ihaleye davet edilmiştir. 

Ancak, Grubumuz; 

- İhalenin açıldığı tarihteki yap-işlet-devret ihale usulleri ile ilgili hukuksal mevzuatın tam 

olarak teşekkül etmemiş olması, 

- Projenin fay hattına yakınlığı nedeniyle özel teknik çözümler gerektirmesi ve ihale 

dosyasında bu konuda yeterli veri olmaması, 

- İhale süresinin bu konuda gerekli araştırma ve teknik çalışmaların yapılıp 

değerlendirilmesine imkan verecek uzunlukta olmaması, 

- Yabancı ortaklarımızın projenin finansman ihtiyacını, projenin fizibilitesini 

gerçekleştirebilecek şartlarda sağlamakta güçlük çekiyor olmaları, 

gibi nedenlerle ihaleye iştirak etme olanağı bulamamıştır. 
7.4.GARANTİ KOZA İNŞAAT SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. İLE YAPILAN 

YAZIŞMA; 
Adı geçen firmaya 14 Nisan 2000 tarihinde yapılan 50 sayılı Komisyon Başkanlığı yazısına, 

bu firmanın cevaben gönderdiği 19.04.2000 tarihli yazısı aşağıda aynen gösterilmiştir. 

İlgili soruşturma ile ilgili olarak görüş ve değerlendirmelerimizi almak üzere yapmış 

olduğunuz davete maalesef anılan tarih ve saatte Ankara'da olamayacağım için katılamıyorum. 

Değerli komisyonunuzdan özür dilerim. 

Şirketimiz, adı geçen ihaleye yabancı ortaklarının 

- Uluslararası tahkim imkanının, 
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- Yeterli zemin bilgisinin ve 

- Trafik garantisinin 

Olmaması nedeniyle ihaleye teklif vermekten vazgeçmesi sebebiyle katılamamıştır. Dolayısıyla da 

ihale süreci ile ilgili gelişmeler taraflınızdan takip edilmemiştir. 

7.5. VİNSAN VEZİROĞLU İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İLE YAPILAN 
YAZIŞMA; 

Vinsan firması 05.05.2000 tarihli yazısı ekinde görüşlerini bildirmiş ve bu görüşlere aynen 

aşağıda yer verilmiştir. 

1.-VİNSAN-BOUYGUES çok sayıda alternatif sunmuştur. 3996 sayılı Yap-İşlet-Devret 

Kanunu çeşitli alternatifler içermektedir. Bu alternatifler, iş sahibi idarenin katılımını da 

içermektedir. Bazen bu alternatif tercih edilmektedir. 

Rekabet ortamında grupların nasıl teklif vereceği bilinmediğinden "Körfez Geçişi" projesine 

VİNSAN-BOUYGUES, kanunun öngördüğü bütün alternatiflerden teklif sunmuştur. Çok sayıda 

alternatif sunmanın, idarenin menfaatine olduğunu herkes bilmektedir. Karayolları Genel 

Müdürlüğü çok alternatif teklif verdiğimizi aleyhimize algılamıştır. Halbuki Karayolları Gene! 

Müdürlüğü 19/11/1996 tarih ve 7201/1970 sayılı yazısı ile 3 ayrı teklif şartı getirmiştir. (EK. IV) 

Araç sınıflarına göre geçiş ücretleri yanlıştır. Teklif paketi içinde sunduğumuz mek-tupta 

teklif koşullarım açıklamıştık. Bu mektupta sunduğumuz tablolarda gösterilen geçiş ücretlerini % 

25 indirdiğimizi yazdık. Bu mektup teklif mektubudur. Daha sonra mahkeme kanalı ile elde 

ettiğimiz Anglo-Japanese-Turkish Konsorsiyumu, tabloları bile sunmamıştır. Mektupla yetinmiştir. 

Bu mektubun daha sonra verildiği iddia edilmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 

müracaat edilerek bu mektubun teklif paketi içinde olup olmadığının tesbiti istenmiştir. Bu mektup, 

bizdeki dosyada olduğu gibi, ihale paketi içinde Karayolları Genel Müdürlüğüne sunulmuştur. Bu 

teklif mektubumuza göre geçiş ücretlerimiz aşağıdadır: 

Araç 
Sınıfı 

1 
2 

3 

4 

5 

Araç Tipi 

Motosiklet 
Otomobil-Minibüs (3 
kişiye kadar, Jeep, 
Land Rover 
Küçük otobüs (31 
kişiye kadar) kamyonet 
(3.5 tona kadar) 
Otobüs (31 kişiden 
fazla) ve kamyon 
Treyler 

AKS 

2 

2 

2 

4 

Anadolu Otoyol 
ayrımı-D.130 
Devlet yolu-
Körfcz Geçişi dahil 
300 
900 

1350 

3000 

4500 

D.130 Devlet 
yolu Orhangazi 
Kavşağı 
(Cent/Km) 
2.25 
7.50 

11.25 

22.50 

33.75 

İhale AKS 
Ücreti 
(Cent/Km) 

-
3 

3 

3 

10 
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Anglo-Japanese-Turkish Konsorsiyumu, 5 sınıf aracı yani Treyleri 3 aks tarif et-miştir. 

Halbuki 5 sınıf araç 4 akslıdır. 

Gerçekte Anglo-Japanese-Turkish Konsorsiyumunun 5 sınıf araç için teklifi: 

3750 + 1125 = 4875 CENT'dir. 

Görevlendirme Komisyonu bu hususu görmemezlikten gelmiştir. 

2.- Tekliflere İlişkin Soru ve Cevaplar; 

Görevlendirme Komisyonu Ara Karan (1) uyarınca firma grupları, ayn ayn gö-rüşmek ve 

açıklamalar yapmak üzere davet edilmişlerdir. 

Görüşmelere katıldık ve cevaplarımızı bir cilt halinde sunduk. Bu görüşmelerde yeni 

önerilerimizin yazılı olarak sunulması istenmiştir. Buna istinaden; 

20.03.1997 tarihli, 

02.04.1997 tarihli 

mektubumuzu sunmuştuk. (EK. I, II) 

Ekonomik Analizler 

Proje, Yap-İşlet-Devret olduğundan ve Hazine garantisi bulunmadığından Mü-teahhitlik 

Konsorsiyumu için en önemli husus yatırımın gelirlerden finanse edile-bilmesidir. 

Bu ciddi iş için VİNSAN-BOUYGUES Fransız PİAR firmasını tutmuştur. Bu firma gerekli 

araştırmaları yapmıştır. Ekonomik analizlerin ilk etabı Körfez Geçişi'nden geçecek trafiğin tahmin 

edilmesidir. Bu trafik teklif edilen geçiş ücretleri ile çarpıl-dığında, geçiş gelirleri bulunmuş olur. 

Bu gelirlere göre de projenin fizibilitesi basit bilgisayar programlan ile hesaplanır. 

Konsorsiyumumuz bir karşı koşul koymadığından trafik sayılannı, en gerçekçi ve 

konservatif bir şekilde hesaplamıştır. 

İhale sonrası anlaşılmıştır ki, AJTC Konsorsiyumu VİNSAN-BOUYGUES Kon

sorsiyumuna kıyasla % 100 fazla trafik tahmini yapmıştır. Ancak bu tahmini bir hile için yapmıştır. 

Sunduğu teklifte işletme yılı söylemiştir, ancak önerdiği bir toplam trafik geçişi şartı koymuştur. 

Yani önerdiği toplam trafik sayısına ulaşıncaya kadar işleteceğini şart koşmuştur. (844,25 milyon 

otomobil eşdeğerine kadar) 

Burada köprü gelirlerini çok yüksek gösterip işletme süresini düşük hesaplamıştır ve beyan 

etmiştir, ancak işletme süresini gelirlere bağlı kıldığı için, ilerde işletme süresini söylediğinin çok 

üstüne çıkarma koşullannı yaratmıştır. Görevlendirme Komisyonu Kararı'nın muhtelif yerinde 

VİNSAN-BOUYGUES Konsorsiyumunun fizibilitesini yetersiz bulduğunu, şüphe ile karşıladığını 

beyan etmiştir. 
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Bu sözler AJTC için söylenmesi gereken sözlerdir. Çünkü AJTC'nin fizibilitesi yeterli 

bulunmuşsa AJTC'nin yarısı kadar gelirle fizibilitesini yapan VİNSAN-BOUYGUES'ın fizibilitesi 

iki kat yeterli olur. 

VİNSAN-BOUYGUES'ın fizibilitesi için söylenen bütün sözler yanlıştır. Hiçbir değeri 

yoktur. Karayollan Genel Müdürlüğü gibi büyük bir kuruluşun değerlendirme aşamasında bir trafik 

tahmininde bulunmaması ve bir gerçekçi fizibilite hesabı yapmaması çok üzücüdür. 

Bilgisayarlardan çıkmış çok sayıda rakkamı ihtiva eden aldatıcı raporlara göre yorum yapması, bir 

tarafi öne çıkarma projesinin sonucudur. Bu tür bir değerlendirme dünyada görülmemiştir. İdare, 

kendi hesabını yapıp doğru teklifi bulması uygulanan sistemdir. 

4.- Görevlendirme Koşullarına Uyma ve Hukuki Değerlendirme 

AJTC, D. 130 kavşağı ile Orhangazi arasındaki Otoyola hiç teklif vermemiştir. Normalde 

eksik olan bu teklifin reddedilmesi gerekirken, daha sonra müzakere yöntemi ile bu otoyol kapsam 

içine dahil edilmiştir. AJTC, bu ayrıcalığa tabi tutulurken VİNSAN-BOUYGUES'ın yeni veriler 

altında işletme süresini kısaltan mektupları hukuki bulunmamıştır. 

AJTC'nin süresinin artırılması nasıl hukuki olmaktadır. 

İhale sonrası müzakere ve pazarlık sürecine geçiliyorsa, bu bütün konsorsiyumlar için 

geçerlidir. 

VİNSAN-BOUYGUES'ın teklifinde uluslararası tahkim istediğine dair bir ifade yoktur. 

Feri seferlerinin kaldırılması için bir şart koşulmamıştır. 

Öz seryamenin % 20 olmasına hiçbir itirazı yoktur. Teklif mektubunda böyle bir ifade yer 

almamıştır. 

Bu yanlış ifadeler ihalenin AJTC'ye yönlendirilmesi için uydurulmuştur. 

BOUYGUES, Avrupa Yatırım Bankası'mn ana müşterisidir. Dünyanın her yerinde bu 

bankanın kaynaklarım kullanmaktadır ve bu banka, bu amaçla kurulmuştur. BOUYGUES, Avrupa 

devidir, Avrupa Yatırım Bankası BOUYGUES'e kredi vermeyecek de kime verecektir. 

Dünya Bankası Siyasal Risk Garantisi bir kredi değildir; bir paraya taallûk etmez. Ülkenin 

siyasal ve ekonomik durumuna göre verilen bir dokümandır. Ucuz kredi almaya yarar. Türk 

Hükümeti ile bir organik ilişkisi yoktur. 

Bu konuda Görevlendirme Komisyonu yorumu tamamıyla tarafgiranedir. 

Teklif mektubumuzda söylenenlerin hiçbiri mevcut değildir. Mektubun kopyasını ekte 

sunmaktayız. (EK. III) 
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Vergilerden muafiyet; Hazine Garantisi talep edilmemiştir, ancak Yap-İşlet firması teşkil 

edilinceye kadar işin başlayabilmesi ve İdare'nin ileride vazgeçmemesi için küçük miktarlarda 

katılımı istememiştir. Buna benzer talepler, diğer gruplardan gelmiştir. 

AJTC'nin trafik tahminleri çok yüksektir, tstanbul-İzmit Otoyolundan seyreden trafiğin 

tümünün Körfez Geçişine yönelmesi halinde bile yüksektir. İstanbul-İzmit Otoyolu; İzmit, Ankara, 

Samsun, Karadeniz, Doğu Anadolu trafiğini de taşı-maktadır. Bu yoldaki trafiğin bir bölümü 

Körfez'e yönelecektir. Bu bakımdan köprüye yönelme geçen trafiğin bir kısmıdır. 

AJTC, 844.24 milyon otomobile eşdeğer trafik şartı koşmuştur. Bu şartların en ağırıdır. 

Görevlendirme Komisyonu, bu şartı görmemezlikten gelmiştir. Hatta AJTC'nin bu değere 

ulaşıldığında erken devrederim demesini avantaj gibi gör-mektedir, halbuki bu değere ulaşamadığı 

için teklif edilen sürede devret-meyeceğinin ifadesidir. 

Görevlendirme Komisyonu (AJTC trafik akışı projeksiyonlarına dayanarak Kara-yolları 

Genel Müdürlüğü'nden veya devletten mali katkı istemeyen iyi geliştirilmiş gerçekçi bir mali plan 

sunmuştur. Bu nedenle "AJTC mali sıralamada birincidir" ifadesi ile tarafsızlığını yitirmiştir. 

İhaleyi AJTC Konsorsiyumuna yönlendirmek üzere taraf tutmaktadır. 

Lütfen trafik projeksiyonuna bakınız. Bu trafik garantisi veriyorsunuz demektir. 

Daily Traffic Estimation Scenarios 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 
YEARS 
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İstanbul Boğaz Köprülerinde seyir kanalı genişııgi 400 metredir. Körfez Geçişi'nde 

ihaleden sonra seyir kanalı genişliği 800 metreye çıkanlmıştır. Hiçbir gereği yoktur. Sadece 

AJTC'ye avantaj sağlamak üzere bir hiledir. 

VİNSAN-BOUYGUES, bu şartlan eğik askılı köprüde sağlamıştır. Eğik askılı köprünün 

orta açıklığı 900 metredir. 

Köprü genişliğinin 35 metre olması sorun değildir. Trafik şeritleri, Boğaz Köp-rülerinde 

olduğu gibi 3.5 metre olarak düşünülmüştür. İdare'nin talebi doğrul-tusunda korkuluklar 

ötelenerek 3.75 şerit genişliği sağlanmıştır. Bu talep bile yanlıştır. Eğik askılı köprünün % 2.5 

meyili vardır. 200 km hıza müsaittir. Proje hızı 80 kilometre, komisyonun uydurmasıdır. Proje 

hızını sınırlayan hiçbir engel yoktur. 

AJTC'nın gemi çarpmalanna karşı hiçbir önerisi yoktur. İstenmiyorsa VİNSAN-

BOUYGUES'in deniz içinde ayaklan koruyacak dolgulan kaldmlır. 

Görevlendirme Komisyonu'nun tüp geçitle ilgili olarak yaptığı tüm açıklamalar yanlıştır. Bu 

açıklamalan bir emir üzerine yaptıktan anlaşılmaktadır. 

Proje hızını kısıtlayan hiçbir engel yoktur, tüp geçit denizin dibindedir. Su derinliğini 

istediğiniz gibi ayarlarsınız. 

Deniz dibinin oşinografik haritası îdare'ye takdim edilmiştir. Deniz dibinde doğal tepeler 

vardır. Deniz dibi hiçbir şekilde sofra gibi değildir. Yaptığımız çok az derecede dolgular, doğal 

engebelerle uyuşmaktadır. 

5.- Hersek Deltasında Yapılacak Kenar Avak ve Ankraj Blokları İle İlgili Olarak 

Görevlendirme Komisyonu'nun Yanılgısı 

Hersek Deltası'nda, karada ve deniz içinde çok sayıda zemin araştırma sondajları 

yapılmıştır. Bu sondajlar genelde 100 m. derinliğe kadar inmektedir. Bu sondajlar-da, 100 m. 

.derinlik boyunca deniz ve kara orjinli sedimanlann devam ettiğini göstermektedir. Diğer taraftan, 

deniz içinde yapılan sismik araştırmalara göre, deniz tabanındaki sedimanlann kalınlığı 700 m'den 

daha fazladır. Sonuç olarak; İzmit Körfez Geçişi Projesi kapsamında Hersek bölgesinde, karada 

veya deniz içinde yapılacak kenar ayak ve ankraj bloku gibi mühendislik yapılarını ana kaya 

üzerinde yapmak mümkün olmayacaktır. Söz konusu mühendislik yapılarının geniş çaplı çelik boru 

kazıklarla yumuşak kil veya gevşek kum gibi zeminlere taşıtılması gerekecektir. 

Bilindiği gibi, İzmit Körfez Geçişi'nin asma köprü şeklinde inşa edilmesi durumunda Kuzey 

ankraj bloku, İstanbul Boğazı'ndaki her iki asma köprüde olduğu gibi, Gebze tarafından ana kaya 

içine yerleştirilebilecektir. Buna karşılık, Hersek tarafındaki ankraj bloku yumuşak zemin içerisinde 
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oluşturulacaktır. Bu durumda, köprüyü tabliyesini taşıyan asma kablo sisteminin, ankraj blokuna 

aktaracağı çekme kuvvetlerini güvenli bir şekilde taşıyacak ankraj blokunun inşa edilmesi imkansız 

duruma gelmektedir. Diğer taraftan, 17 Ağustos Depremi'nde olduğu gibi, Hersek Deltası'ndan 

geçen ana fay kırığında meydana gelecek yatay veya düşey hareket nedeniyle ankraj blokunda yer 

değiştirme ortaya çıkması durumunda asma köprü yıkılacak veya kullanılamayacak kadar ağır 

hasar görecektir. Hatırlanması gereken bir husus, 17 Ağustos Depremi'nde bu bölgede, fay hattının 

yer yer 2-4 metre dolayında yatay ve 1-2 metre dolayında düşey yer değiştirmeler meydana 

gelmiştir. Böyle bir mekanizma asma köprünün kullanma ömrü sırasında tekrar oluştuğu taktirde, 

ankraj bloku zemine gömülebilecek veya yatay düzlemde hareket edebilecek veya rijit dönme 

yapacaktır. 

Tanımlanan bu yerdeğiştirme veya dönmelerden herhangi birisinin meydana gelmesi 

durumunda asma köprü ağır hasar görecek ve kullanılamaz duruma gelecektir. Nitekim, Kobe 

Depremi sırasmda, benzer zemin koşullarında inşa edilmekte olan asma köprünün kenar 

ayaklarından birisi 1.0 metre dolayında hareket etmiş ve hasar görmüştür. 

Gözardı edilmemesi gereken diğer bir husus ise, ankraj blokunun veya kenar ayağın inşa 

edileceği bölgede zemin profilinde sıvılaşma riski bulunmaktadır. Deprem sırasında zemin sıvı gibi 

davranmakta ve üzerindeki yapı yüklerini taşıyamamaktadır. Hersek Deltası bu açıdan büyük risk 

taşımaktadır. Sıvılaşma meydana geldiği taktirde ankraj blokunun zemine birkaç metre batması ve 

dolayısıyla köprünün hasara uğraması kaçınılmazdır. 17 Ağustos Depremi'nde sıvılaşma olayı 

gerek İzmit Körfezi'nin güneyinde yer alan Gölcük, Değirmendere, Hersek, Yalova gibi alanlarda 

ve gerekse Adapazan'nda yaygın olarak meydana gelmiştir. 

Sonuç olarak; Körfez Geçişi'nin asma köprü ile yapılması durumunda Hersek tarafında 

deniz içinde yapılacak kenar ayak ile karada yumuşak alüvyon tabakaları içinde yapılacak ankraj 

bloku büyük risk taşıyacaktır. Bölgedeki yüksek deprem riski böyle bir geçişin asma köprü ile 

güvenli ve uzun ömürlü olarak yapılmasına imkan vermemektedir. 

VİNSAN-BOUYGUES Konsorsiyumunun asma köprü önermemesinin iki sebebi vardır: 

A) Deprem ve Zemin Koşulları: 

Bu güzergahta asma köprü düşünmek, zemin koşullan bakımından uygun görülmemiştir. 

Deprem ve fay hattı yapılacak köprünün orta ayaklannda ve Güney ankraj yapısında çok büyük 

riskler meydana getirmektedir. 

B) Maliyeti yüksek olduğu için, işletme süresi uzun olmaktadır. Sonuçta tüp ve eğik askılı 

köprü ile rekabet edememektedir. 
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Görevlendirme Komisyonu, karannın her sayfasında taraflı yorum yaptığını belli 

etmektedir. 

17 Ağustos Depremi'nden sonra Körfez Geçişi'nde asma köprü tipi tüm şansım yitirdiğini 

görmekle İhale Komisyonunu yönlendirenler için ve İhale Komisyonu için üzüntü duymaktayız. 

Tüp geçit içi boş olduğu için yüzmeye çalışır, yüzmemesi için dolgular yapılır. Zemine 

büyük yükler aktarmaz. Zayıf zeminler ve deprem bölgeleri için ideal çözümdür. 

Görevlendirme Komisyonu bu mühendislik bilgilerini tersine çevirerek tüp geçit aleyhine 

kaydetmiştir. 

6. Karar: 

Görevlendirme Komisyonu, Karar bölümünde ibret olacak aşağıdaki kararı almıştır: 

"Teklifler rakamsal olarak mukayese edildiğinde, VİNSAN-BOUYGUES'in tüp geçit 

teklifi 916 milyon ABD dolan yatırım bedeli ve toplam 19 yıllık görev süresi ile en düşük yatırım 

bedeli ve en kısa görev süresini içermesi nedeni ile ilk sırayı almakta ise de Teknik 

Değerlendirmeler bölümünde de belirtildiği üzere, Türkiye'de ilk kez inşa edilecek olması, su üstü 

yapılarına göre inşaat güçlüğü ve işletme riskinin fazla olması, İzmit Körfezi ve bağlantı otoyolları 

güzergâhında 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 oluşturması, ekolojik dengeyi bozması, su altı 

seyir koridorunda engel teşkil etmesi gibi nedenlerle tercih edilmemektedir." 

Bu ifade yukarıdan verilen talimatı özetlemektedir. Görevlendirme Komisyonu, ihale 

koşullarına göre ihaleyi sonuçlandırmaktadır. İdare zeyilname çıkararak tüp geçit teklifini kabul 

edeceğini firmalara bildirmektedir. Sonra da yukarıdaki gerekçe ile tüp geçidi ihale dışına 

çıkarmaktadır. 

Bu eylem tümü ile suçtur, Görevlendirme Komisyonu görevini kötüye kullanmıştır. 

Körfez'e uygun projeyi dışarıda tutmuştur ve ihaleyi gülünç yorumlarla hiçbir şekilde 

yapılamayacak asma köprüye yönlendirmiştir. Böylece ihale şartnamesi tamamıyla yok 

farzedilmiştir. 

Türkiye tarihinde böyle ber cesaret, umursamazlık, yozlaştırma, hile görülmemiştir. 

Eğik askılı köprü için de söylenenler tümü ile yanlıştır. Eğik askılı köprünün ekolojik 

problemleri asma köprünün bir ankraj bloku inşaatında meydana gelen ekolojik problem yanında 

hiçtir. 

Yukarıda anlatıldığı gibi VİNSAN-BOUYGUES'in gelir tahmini AJTC'nin yarısıdır. 

Görevlendirme Komisyonu AJTC'nin gelir tahminini incelemeli, eğer doğru ise dönüp VİNSAN-
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BOUYGUES'a "Senin tahminin çok düşük, tahminini yükselt ve İdare lehine iyileştirmeler yap" 

demesi lazımdır. Komisyon VTNSAN-BOUYGUES'in fizibilitesine eleştiri yağdırmaktadır. İki 

misli gelir tahmini yapmış olaıi AJTC'ye takdirler yağdırmaktadır. Bu davranış matematiğe ve 

dürüstlüğe, sorumlu devlet anlayışına uymamaktadır. 

SONUÇ 

Yüksek Soruşturma Komisyonu; 

- Fizibilite, 

- Teknik hususlar, 

- Deprem konusunda 

bir bilirkişi incelemesi yaptırması durumunda, her şey aydınlığa kavuşacaktır. (Acil 

durumda resmen İ.T.Ü. Üstyapı Deprem Uygulama Merkezi'nden ve benzeri üniversitelerden 

yararlanılabilir.) 

7.6. İBKO (TEKFEN İNŞAAT VE TESİSAT A.Ş.) İLE YAPILAN YAZIŞMA : 

Adı geçen firmaya 19 Nisan 2000 tarihinde yazılan 52 sayılı yazıda Komisyonun çalışmaları 

sonunda oluşturulan bilgi ve belgeler hakkında görüşleri sorulmuş, ilgili firma cevap vermemiştir. 

Soruşturma konusu olaylar ve iddialarla ilgili görülen kişilerin, kurumların görüşleri, bilgi 

ve belgeler; Komisyon üyeleri ve Uzman Bilirkişilerce yoğun, titiz incelemeye analize tabi 

tutulmuştur.Bu amaçla 4 adet müzakere toplantısı yapılmış, Uzman Bilirkişilerden yazılı görüşler 

alınmıştır. 

Önergedeki iddialar ve Uzman Bilirkişilerin görüşlerine aşağıda yer verilmiştir : 

- Önergedeki iddialar: 

- "Bayındırlık ve İskan Bakanı tarafından onaylanmış bulunan Olur'un 8 inci maddesi ihlal 

edilmiştir. 

- Sıralama ve görevlendirmenin iptal davası Ankara 10 uncu İdare Mahkemesinde devam 

etmekte iken, ihaleyle ilgili olarak yargının karan dikkate alınmamıştır. 

- Yapım ve işletme süresi 22 yıl olan ve ENKA (AJTC) grubundan 5 yıl daha kısa süre ile 

tüp geçidi teklif eden ve devleti trilyonlarca lira zarardan kurtaran firma gözardı edilmiştir. 

- İhaleyle ilgili Mahkemelerce istenen belge ve bilgiler Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 

eksiksiz olarak verilmemiştir. 

Kısaca; bu ihalede yönlendirme vardır, ihale usul ve esaslarını ihlal vardır, rekabet ortamı 

oluşturulmamıştır. Ve en önemlisi ENKA firması kayırılmıştır ve devlet zarara 

uğratılmıştır.Böylece, Bayındırlık ve İskan Bakam Yaşar Topçu, görevini kötüye kullanmak 

suretiyle suç işlemiştir" denilmiştir 
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7.7. UZMAN BİLİRKİŞİLERİN GÖRÜŞLERİNE AŞAĞDDA YER VERİLMİŞTİR: 

7.7.1. UZMAN BİLİRKİŞİ YAVUZ GÜRSOY ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, KOMİSYONA BİLDİRDİĞİ 
GÖRÜŞLERİNDE: 

Başkanlığınıza muhatap 24.05.2000 Tarihli yazıma ilişkin Ek görüşlerim aşağıda yer 

almaktadır. 

Balıkesir Milletvekili Sn.İlyas YILMAZYILDIZ ve 54 arkadaşının , İzmit Körfez Geçiş 

Projesi ihalesinde ihale usul ve esaslarını ihlal ederek rekabet ortamının oluşmasını önlediği,fırma 

seçiminde yanlı davranarak Devleti zarara uğratmak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu 

eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskan 

eski Bakanı Sn. Yaşar TOPÇU hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri 

uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge , bazı ihale dokümanlarının yer aldığı 

dosya muhteviyatı ve önerge kapsamında incelenmiştir 

İzmit Körfez Geçiş Projesi ihalesi çahşmalannın temel yapısını oluşturan çalışmaların ilk 

olarak ;Sn.Halil ÇULHAOGLU döneminde ;1347 sayılı Makam Oluru ile " Görevlendirmede 

uygulanacak usul ve esasların " tesbit edildiği,ihale konusunda idareye hukuki ,mali,idari ve teknik 

konularda danışmanlık hizmeti verecek firmayı belirlemek üzere ihale yapıldığı, 

Sn.Erman ŞAHİN döneminde; 1647 sayılı Makam Oluru ile 1347 sayılı Olur da yer alan 

usul ve esaslara ilaveten yeni Görevlendirme Usul ve Esaslarının belirlendiği, ilk ihale teklif verme 

süresinin 14.12.1995 tarihinden 14.2.1996 tarihine ertelendiği, 14.9.1995 tarihinde KGM.ünde 

yapılan toplantıda firmaların sorularına cevap niteliğinde hazırlanan Zeyilnamenin ilgili firmalara 

gönderildiği , 14.2.1996 tarihinde 1.ihalede BOUYGUES -VİNSAN Ortak Girişiminin teklif 

verdiği diğer ortak girişim grupların ise görevlendirmenin ertelenmesini istediği, 

Sn.Mehmet KEÇECİLER döneminde 24.7.1996 tarihli DPT. Yazısı ileYPK.nın 

18.5.1995 tarihli kararında "Görevlendirme usulü hakkında herhangi bir belirleme 

yapılmadığı"Bakanlar Kurulunun 94/5907 sayılı karannın 15 maddesinde hükmü hatırlatılarak 

idarenin yeni bir görevlendirme usulünde serbest olduğu belirtilerek yeni bir kurul kararının 

gerekmediğinin bildirildiği,daha sonra 08.03.1995 tarih ve 0634 sayılı Bakan Olur'u ile 

görevlendirmeye katılmaları uygun görülen Firma Gruplarına 28.08.1996 tarihinde gönderilen 

davet mektubu ile sözkonusu Görevlendirme için tekliflerim 04.12.1996 günü saat 16:00'ya kadar 

vermelerinin istendiği, 

KGM'nin ihaleden 15 gün önce 19.11.1996 tarih ve 1973 sayılı yazısı ile Firma, 

Gruplarının tekliflerini; 
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Alternatif 1 : (Anadolu Otoyolu-Dilovası)Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü dahil) işin 

tamamı 

Alternatif 2 : Yalova Devlet Yolu üzerindeki kavşak dahil kavşağın kuzeyinde kalan işlerin 

(Körfez Köprüsü dahil) tamamı için, 

Alternatif 3 : Yalova Devlet Yolu üzerindeki kavşak hariç, kavşağın güneyinde kalan işlerin 

tamamı için, 

verebileceklerinin belirtildiği, ve ihaleye ilişkin tekliflerin tarihinde alınmasını müteakip 

Sn.Cevat AYHAN döneminde;Tekliflerin incelenmesi sırasında teklife esas bilgi ve 

belgelerde belirsizlik »yoruma açık ve eksik olan veya yeterli derecede detaylı ve kesinliği olmayan 

bazı hususların tesbiti için 15.01.1997 tarih ve 720.1.0092 sayılı Görevlendirme Komisyonu Ara 

Karan (II) uyarınca Firma Gruplarının ayrı ayrı görüşülmek üzere 27.1.1997 tarihinde B-

V,29.1.1997 tarihinde AJTC,30.1.1997 tarihinde EBKO davet edildiği,görüşmeler neticesinde 

şirketlere yöneltilen yeni sorulara ilişkin olarak 13.2.1997 tarihine kadar cevap istendiği,bu 

cevapların incelenmesi sonucunda IBKO CONSORTIUM'unun 3996 sayılı kanunun 12 

maddesinde tariflenen kapalı teklif usulüne ve teklif verme belgeleri madde 3.1 gereklerine aykırı 

olarak teklifin özünde değişiklik yapıldığının tesbit edildiği,bu konu üzerine şirketin tekrara davet 

edilerek teklif değişikliğine ilişkin yazılı teyid istendiği,idare olarak tüm isteklilere imkan vermek 

amacıyla diğer iki grubu da teklifleriyle ilgili olarak komisyona çağrıldığı konsorsiyumlardan 

tekliflerine ilişkin olarak yazılı teyid alındığı,Komisyonun değerlendirme çalışmalarını 4.12.1996 

yılında alınan teklif ve daha sonra şirketlerden alınan yazılı açıklama ve değişiklikler üzerinden 

yaptığı, sonuç olarak "Uygulama Sözleşmesi Görüşmelerine Katılım "sırasının AJTC,İBKO ve B-

V olarak belirlendiği ve 30.4.1997 tarihinde Sn.Bakan Cevat AYHAN tarafından kararın 

onaylandığı 

anlaşılmaktadır. 

Sn.Yaşar TOPÇU döneminde ise; AJTC grubu ile sözleşme görüşmelerine başlanması 

hususunda ,daha önce Sn.Cevat AYHAN döneminde alınan kararın devamı niteliğinde, 10.10.1997 

tarihinde karar alınmıştır. 

İhalenin uygulanış biçimi değerlendirildiğinde ise aşağıda yer alan hususlar dikkati 

çekmektedir. 

İta Amirinin onayı alınması gerekir İken .ihalede BOUYGUES-VİNSAN teklifinin uygun 

görülmemesine ilişkin olarak Komisyon Kararı dahi alınmadan ilgili Genel Müdür Oluruyla 

çalışmanın iptal edilmesi hatalıdır.Ayrıca, Sözkonusu teklif ihale dokümanlarına uygunluğu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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incelenmeden sadece rekabet ortamının olmaması nedeniyle uygun bulunmamıştır. BOUYGUES-

VİNSAN Ortak Girişim teklifinin incelenmeden ihalenin iptal edilmesi eksikliktir. 

Görevlendirme Komisyonu 18.11.1996 gün ve 1996 sayılı Genel Müdürlük Oluru ile değil 

yetkili İta Amiri tarafından oluşturulmalı ve onaylanmalıdır. 

Kamu Ortaklığı İdaresi Yatırım Programında 93E040270 Proje Numarası ile yer alan 

(Anadolu Otoyolu-Dilovası)Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü dahil) Otoyolunda; 3465 sayılı 

kanun ve 93/4186 sayılı Uygulama Yönetmeliği (Yap-İşlet-Devret Modeli) esaslarına göre 

görevlendirme yapılmasının 31.05.1994 tarih ve 1347 sayılı Bakan Olur'u ile uygun görüldüğü 

halde ihaleden 15 gün önce KGM'nin 19.11.1996 tarih ve 1973 sayılı yazısı ile ihale konusundaki 

düzenleme ihalenin rekabet ortamını etkilemektedir. 

Ayrıca, ihale komisyonunun yetki ve sorumlulukları ihale çalışmalarının başlangıç 

noktasında tanımlanması gerekir iken bu husus ortaya konulmamıştır. Teklifler alınmadan önce 

tekliflerin nasıl değerlendirileceğine ilişkin kriterlerin belirlenmesi gerekir iken teklifler alındıktan 

sonra Görevlendirme Komisyonu insiyatifine kalmıştır.Tekliflerin nasıl değerlendirileceğini ,yani 

tekliflerdeki teknik, hukuki ve mali özelliklere nasıl bakılacağı teklifler alınmadan önce 

belirlenmelidir.Teklifler alındıktan sonra bu hususları Görevli Komisyona bırakmak ihaladeki 

yoruma açık noktadır. Görevlendirme Komisyonu raporlarından da anlaşıldığı üzere Komisyon 

değerlendirmesini, Teklif Verme Şartnamesinin 3.1. maddesinde yer alan "İsteklilerden KGM'nin 

isteği üzerine tekliflerinin çeşitli maddelerini yazılı olarak açıklığa kavuşturmaları istenilebilir. 

Yazılı olarak bu tür bilgiler istenilmedikçe yeni, hiçbir bilgi KGM tarafından kabul edilmeyeceği 

gibi, dikkate de alınmayacaktır." Hükmünü göz önüne alarak yapmıştır. 

Şartnamede "Uygulama Sözleşmesine ilişkin müzakerelerin üç ay içinde tamamlanacağı " 

belirtildiği halde , büyük boyutlu proje olması nedeniyle mali boyutu da büyük olan bu projede 

müzakereler bu süre içinde bitirilememiş ,bu konuya ilişkin herhangi bir Bakan Oluru ile bu sürenin 

uzatılmaması da idareyi zor durumda bırakmıştır.Boyutlan büyük olan projelerde sözleşme 

görüşmeleri için kısa süre vermek yanlış bir yaklaşımdır. 

7.7.2. UZMAN BİLİRKİŞİ SALİH OKUR ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
MÜŞAVİRİ, KOMİSYONA BİLDİRDİĞİ GÖRÜŞLERİNDE: 

Öncelikle bahis konusu iş 3465 sayılı Kanun ve 93/4186 sayılı Uygulama Yönetmeliği 

esaslarına göre 31.05.1994 tarih ve 1347 sayılı Bakan Olur'u ile yapımı uygun görülerek karar 

verilmiştir. 

Bunun üzerine ilki 13 Haziran 1994 tarih ve 21959, ertelemesi 18 Temmuz 1994 tarih ve 

21994 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan ilanlarla görevlendirmeye esas görevli şirket önseçimi 
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belirlemesi süreci başlatılmıştır. Resmi Gazete ilanında belirtilen süre içerisinde görevlendirmeye 

katılmak üzere 10 (on) firma grubu belgeleriyle birlikte başvuruda bulunmuştur. "Ön Seçim 

Değerlendirme Özeti" raporundaki bilgilere göre bu firma gruplarından 6 (altı) adedi 

görevlendirmeye katılma hakkı kazanmıştır. Bu 6 (altı) firma grubuna 20.06.1995 tarih ve 1683 

sayılı yazı ile 14.12.1995 Perşembe günü saat: 16.00'ya kadar tekliflerini vermek üzere davet 

mektubu gönderilmiştir. Sonradan tarafların görüşmeleri sonucunda varılan mutabakatla 

14.02.1996 tarihine uzatılmıştır. Söz konusu firma gruplarından 14.02.1996 tarihinde yalnız biri 

teklif vererek görevlendirmeye katılmıştır. 

Görevlendirmeyle ilgili çalışmaların devam ettiği bu sırada 3996 sayılı "Bazı Yatırım ve 

Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında" Kanun ve 94/5907 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararının çıkması üzerine adı geçen projenin 3996 sayılı Kanun ve ilgili 

yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu yasa gereği yaptırılması 

düşünülen yatırım ve hizmet, ilgili Bakanlık tarafından Yüksek Planlama Kurulu'na (YPK) 

sunulur.(YPK) Bu müracaat sonunda yetkili idareyi ve yap-işlet-devret modeline göre yapılacak 

yatırım ve hizmetleri belirleyerek idareye gerekli izni verir. 

İncelemesini yaptığımız bu iş için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 22.03.1995 tarih ve 

0769 sayılı yazısı üzerine (YPK) karan 18.05.1995 tarih ve 95/T-33 sayılı yazı ile "(Anadolu 

Otoyolu - Dilovası) Ayr. - Orhangazi (İzmit Körfez Köprüsü dahil)" projesinin yapım kararı 

alınmıştır. Bu (YPK) kararına göre Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yetkili kılınmıştır. 

Ref.10.id.Mah.Sun.Sav.Dos. (Ek - 7 ) 

Görevlendirme işlemine yeni yasanın şartlan ile kalındığı yerden devam edilmiştir. Teklif 

veren firma grubunun değerlendirilmesi 14.02.1996 tarih ve 282 sayılı Genel Müdür Olur'u ile 

oluşturulan Görevlendirme Komisyonu Ara Kararı III ile teklif sayısının üç taneden az olduğu 

gerekçesiyle görevlendirmeyi yapmamıştır. 

Not: Bu görevlendirme işleminde verilen teklif mektubu değerlendirmeye alınmalıydı. 

Bu firma grubuyla görüşmeler başlatılmalıydı. Şartlar görüşülmeliydi.Görevlendirme 

yapılır veya yapılmayabilirdi. Ancak, şartlar konuşulmalıydı ve bir karara 

bağlanmalıydı. Sonuç olumsuz olarak dcğerlcndirildiyse 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararının 15 inci maddesinin son paragrafına göre 11 inci maddede sayılan usullerden 

herhangi biri yeniden görevlendirme işleminin yapılması gerekirdi. 

Komisyon bu gelişme karşısında nasıl hareket edeceğine dair (YPK)'dan görüş alınmasına 

karar vermiştir. [Ref.lO.İd.Mah.Sav.Dos. (Ek-12)] (YPK)'nın vermiş olduğu 24 temmuz 1996 

http://Ref.10.id.Mah.Sun.Sav.Dos
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tarih ve 2890 sayılı cevabi yazıda görevlendirme ile ilgili yetkili kılınan (KGM), 3996 sayılı yasa ve 

94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Karannda öngörülen usullere göre yeniden görevlendirme 

yapmakla serbesttir hükmüne bağlı olarak bu madde çerçevesinde yeni bir usule başvurma yetkisine 

sahiptir demektedir. Bunun üzerine (KGM) 31.7.1996 tarih ve 1312 sayılı yazısı ile Görevlendirme 

Komisyonunun almış olduğu III nolu Ara Kararı iptal ederek tam bir rekabet ortamının 

sağlanabilmesi ve tekliflerin değerlendirilmesi, mukayesesinde baz teşkil edecek kriterlerin 

belirlenmesi amacıyla daha önce ön seçimi kazandıklarını kabul ettiği firma gruplarından yeniden 

görevlendirme yapmak için yazılı teklif alması hususunda Genel Müdürlük Makamından 31.7.1996 

tarih ve 1312 sayılı Olur alınıyor. [Ref. 10.İd.Mah.Sun.Sav.Dos.(Ek-17)] alınan bu Olur üzerine 

daha, önce yeterli görülen firma gruplarına yeniden görevlendirmeye katılıp katılmayacakları 

hakkında 19.08.1996 tarihine kadar (KGM) 'ye bildirmeleri kararlaştırılmıştır. Daha sonra 

28.8.1996 tarih ve 1474 sayılı Davet mektupları ilgili firma gruplarına gönderilmiştir. Bu davete 

icabet edenlerin 4 Aralık 1996 tarihine kadar verilen teklif mektubu örneğine uygun olarak 

tekliflerini (KGM)'ye teslim etmeleri istenmiştir. Bu arada teklif mektuplarının verileceği son tarih 

olan 4.12.1996 tarihinde 15 gün önceden (KGM) 19.11.1996 tarih ve 1973 sayılı yazısı ile söz 

konusu işe Alternatifi, Alternatif 2 ve Alternatif 3 olarak teklif verebileceklerini belirtmiştir. 

Not: Bu iş bir bütünden Alternatif 1, 2, 3 olarak parçalara ayrılmasının gerekçesi 

bilinmemekle beraber eğer böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu ise o zaman görevlendirme 

yeni baştan ele alınmalıydı. Zira parçalanmış bir işe teldif verebilecek firma grup 

sayısında değişiklik olacaktır. Kanaatime göre görevlendirmeye yeterli olacak firma 

grup sayısı daha da artardı ve böylece rekabet etme şansı yüksek olurdu. 

Teklif vermenin son tarihi olan gün ve saatte görevlendirme için 3 firma grubu tekliflerini 

vermiştir. Bu teklifler önce verenden başlamak üzere sıralamaya tabi tutularak açılıyor. 

Not. Tekliflerin değerlendirilmesi; Görevlendirmeye katılacak firma gruplarına 

gönderilen matbu teldif mektubunda belirtilen şartlar dahilinde Teldif verme mektupları 

(zeyilnamenin 15. maddesine görede) 1. Cilt 3. Bölümdeki kriterler üzerinden 

değerlendirilmelidir. 

Tekliflerin dış zarflan açıldığında belgelerin usulüne uygun olarak düzenlendiği görülerek iç 

zarfların aşamasında komisyon ve firma temsilcilerinin bulunduğu bir ortamda açılmıştır. 
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Not: Firmalar tarafından verilen teklif mektupları, İdarenin davet mektubu ekinde 

gönderdiği standart teklif mektuplarına uygun olmayan bir şekilde doldurularak 

verilmiştir. İdarenin bu teklifleri değerlendirmeye almaması gerekirken sanki bu işi ihale 

edeceğiz düşüncesi ile hareket edilmiş bir şekil arzetmektedir. 

Bundan başka ;30.4.1997 tarih ve 0570 sayılı Görevlendirme Komisyonu Ara Kararı III de 

firma gruplarının vermiş olduğu tekliflerin değerlendirilmesinde ne anlama geldiğinin tanımı 

olmayan "ön teklif "denilen evrakların değerlendirmeye alınması Teklif Verme Belgelerine göre 

yanlıştır. İdare, görevlendirmeyi "Belli İstekler Arasından Kapalı Teklif Alma Usulü" ile başlatmış 

ancak, ilerleyen dönemlerde Pazarlık esasına göre devam etmiştir. Bu usûle göre devam ederken 

görevlendirmeye talip olan firma gruplarının vermiş oldukları teklifler üzerinde firmalarla 

görüşmeler yapmıştır. Bu görüşmelerden sonra firma seçimi için bir çalışma başlatmıştır. Yapmış 

olduğu bu çalışmada teklifleri olumlu ve olumsuz yönleriyle aynştırmıştır. Bu esnada idare, kendi 

mantığına göre belirlemiş olduğu doğrulan belirterek firmalara tekliflerini tekrar gözden geçirme 

imkanı tanımadan değerlendirmeye geçmiştir. Amaç, eğer en uygun teklifi seçmekse böyle bir 

imkanı da tanımalıydı. 

Ayrıca, KGM'nin Tünel Geçişi depreme karşı mukavemetinin olmadığını hiçbir teknik 

veriye dayandırmadan ortaya atması, konuya sanki ön yargılı bir şekilde yaklaşımını 

göstermektedir. 

KGM, verilen teklifleri incelediği sırada bir dizi İLKE KARARI almıştır. Bu kararlar, daha 

önce belirlediği TEKLİF VERME BELGELERİNDEKİ maddelerle tezat oluşturmaktadır. 

KGM'nin İzmit Körfez Geçişi YİD projesi "Değerlendirme Raporu" Cilt: 2 Mali ve 

Hukuki Raporunun 6.6.7 Trafik Akış Projeksiyonu başlığı altında Trafik tahminlerini 

değerlendirirken sonuç bölümünde AJTC'nin vermiş olduğu geçiş adedi /gün sayımını iyimser 

olarak değerlendirip yeni yerleşimler ve Sanayii gözönüne alınınca gerçekleşebileceğini 

varsaymaktadır. Buna mukabil İBKO ve B-V nin tahminlerini ise çok ihtiyatlı yaklaşım olarak 

değerlendirmektedir. 

AJTC'nin trafik tahminini yüksek tutması;şartlı olarak ön teklifinde ileri sürdüğü trafik 

sayımı bir seviyeye geldiğinde oto yola başlarım şartı için konmuş olabileceğini de dikkatlerden 

kaçırmamalı. 
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7.7.3. UZMAN BİLİRKİŞİ SAİME TATLI MALİYE BAKANLIĞI DEVLET 
BÜTÇE UZMANI GÖRÜŞLERİNE AŞAĞIDA YER VERİLMİŞTİR. 

İstanbul-İzmir Otoyolu Ağının Bir Kesimi Olan "(Anadolu Otoyolu -Dilovası) Ayr. -

Orhangazi (İzmit Körfez Köprüsü Dahil) Otoyolunun Yapımı, Bakımı, İşletilmesi Ve Görev Süresi 

Sonunda Karayolları Genel Müdürlüğüne Bedelsiz Devri" İşinin Nihai Görevlendirilmesi (İhalesi) 

3996 Sayılı "Bazı Yatırım Ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması 

Hakkında Kanun"Un 4'üncü Maddesi Hükmü Gereğince 01.10.1994 Tarihinde Resmi Gazete'de 

Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 94/5907 Sayılı "Bazı Yatırım Ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 

Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunun Uygulama Usul Ve Esaslarına 

İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı" Çerçevesinde Sonuçlanmıştır. 

Ancak, 3996 Sayılı Kanunun 13'üncü Maddesinde Yer Alan; 

" 04.12.1984 Tarihli Ve 3096 Sayılı, 28.05.1988 Tarihli Ve 3465 Sayılı Kanunların 

Hükümleri Saklıdır." 

Hükmü Gereğince Tabi Olunan Mevzuat Genişlemiş Bulunmaktadır. 

Uygulanan İhale Mevzuatı Her Ne Olursa Olsun Bütün Görevlendirmelerde (İhalelerde), 

İhaleyi Gerçekleştiren Makam İle İhaleye İstekli Sıfatıyla Katılacaklar Arasındaki İletişimi 

Sağlayan Ve İsteklilerin Seçimi İle En Uygun Bedelin Tespitini Belirleyen En Önemli Belge "İlan 

Metinleri" İle "Şartnameler"Dir. Elbette, "Görevle İlgili Genel, Özel, Teknik Ve İdari Usul Ve 

Esasları Gösteren Belge Ve Belgeler" Olarak Tammlanan Şartnameler İle İta Amiri Onayının 

Birbirine Paralel Olması Beklenir. 

Bu Çerçevede, 20.06.1995 Tarihli Bakan Olurunun 8'inci Maddesinde; 

"Tekliflerin Görev Süresine Göre Sıralanması Ve En Kısa Görev Süresini Teklif Eden 

İstekli İle Çerçeve Sözleşmesinin Şartlarının Görüşülmesi Ve Görüşmeler Sonucunda Anlaşmaya 

Varılması Halinde Sözleşme Şartlan, Finansman Şartlan Ve Diğer Şartlar Üzerinde Yüksek 

Planlama Kurulu Ve Hazine Müsteşarlığının Uygun Görüşleri Alındıktan Sonra Uygulama 

Sözleşmesinin İmzalanması, İlk Teklif Sahibi İle Görüşmelere Başlanılması Ve İşlemlere Anlaşma 

Sağlanıncaya Kadar Bu Şekilde Devam Edilmesi," 

İbaresine Yer Verilmekle Birlikte, 94/5907 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 12'nci 

Maddesinde Yer Alan; 

"Kapalı Teklif Usulünde Teklifler Yazılı Olarak Yapılır, İdare Tekliflerin Hazırlanması, 

Verilmesi, Zarfların Açılması, Tekliflerin Değerlendirilmesi Ve Görevlendirmenin Sonuca 

Bağlanmasına Dair Usul Ve Esasları Tespit Eder. Bu Usul Ve Esaslar Şartnamede Belirtilir." 
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Hükmü Gereğince Söz konusu İhaleye İlişkin "Teklif Verme Belgeleri"Nin Cilt 1, 

"Tekliflerin Değerlendirilmesi" Başlıklı 3'üncü Bölümünün 3.2 Maddesinde 8 (Sekiz) Adet 

Değerlendirme Kıstasına Yer Verilerek,Teklifler Değerlendirilirken: 

a) Yid Projesinin Her İsteklinin Hazırlayacağı Mali Fizibilitesi; 

b) Teklif Edilen Geçiş Ücreti Tarifesinin Yeterliği Ve İstikran; 

c) Geçiş Ücreti Ayarlamaları İçin Teklif Edilen Yöntem; 

d) Teklif Edilen Yapım Programının Tamamlama Tarihi Hedeflerini Tutturma 

Konusundaki Gerçekçiliği, 

e) İsteklinin Proje Tasannu, Yapımı İşletilmesi Ve Bakımı İçin Önerdiği Finansman Paketi 

Yönünden Mali Gücü; 

f) Görevli Şirketin Teklif Edilen Şirketsel, Mali Ve Yönetimsel Yapısı; 

g) Teklif Edilen Tasanm, Yapım Ve İş Programı İle İşletme Ve Bakım Planlarının Kalitesi; 

h) Bölgeye Ve Türkiye Cumhuriyeti'ne Sağlayacağı Fayda. 

Hususlannın Dikkate Alınacağı Belirtilmiştir. 

Aynca, 05.01.1996 Tarihli Zeyilname l'in 15'inci Maddesinde Sorulan, 

"Tekliflerin Değerlendirme İşlemini Ve Bu İşlemin Sorumluluğunun Kimde Olacağını 

Lütfen Açıklar Mısınız?" 

Sorusuna Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından, 

"Değerlendirme İşlemi Kgm Tarafından Yapılacak, Bu Süreçte Kgm Uygun Gördüğü 

Şekilde Danışman Kullanabilecektir. Teklif Verme Belgeleri Cilt 1, Bölüm 3.1 Ve 2, Madde 3.2 Ve 

3.3'de Verilen Ölçütler Değerlendirmede Kullanılan Kıstaslar Olacaktır." 

Cevabı Verilmiştir. 

Diğer Taraftan 94/5907 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 36'ncı Maddesinde De; 

"Piyasada Oluşan Ücretin Gerçek Maliyetleri Yansıtmadığı Veya Eşdeğer Bir Ücretin 

Henüz. Oluşmadığı Durumlarda En Düşük Ücreti İşletme Dönemi Süresince Sürdüreceğini 

Taahhüd Edenin Teklifi Tercih Edilebilir." 

Hükmüne Yer Verilmiştir. 

Ancak, Görevlendirme Komisyonu Kararlarında; Teklif Verme Belgelerinin Anılan 

Maddelerine Atıfta Bulunulmaksızın, "Görevlendirmede Uygulanacak İhale Usul Ve Esasları 

20.06.1995 Tarih Ve 1674 Sayılı Bakan Olur'u İle ... Belirlenmiştir." İbaresine Yer Verilmesi, Bu 

Konuda Bir İkilemin Ortaya Çıkmasına Sebep Olmaktadır. 
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Diğer Taraftan, 3465 Sayılı Kanunun 11'inci Maddesine Göre Bakanlar Kurulu Kararı İle 

Yürürlüğe Konulan'93/4186 Sayılı "Karayollan Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme 

Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı Ve İşletilmesi İle Görevlendirilmesi Hakkında 

Kanunun Uygulama Yönetmeliği"Nin "Düzeltme, Değişiklik Ve Açıklama" Başlıklı 11'inci 

Maddesinde; 

"Genel Müdürlük, Teklif Verme Tarihi İle Teklif Vermeye Dayanak Teşkil Eden 

Belgelerde Her Türlü Düzeltme, Değişiklik Veya Açıklamayı Yazılı Olarak Yapmaya Yetkilidir. 

Bu Belgelerdeki Düzeltme, Değişiklik Veya Açıklamalar İle Teklif Verme Yeri, Günü Ve 

Saatindeki Değişiklikler Teklif Verme Tarihine 15 (Onbeş) Gün Kalıncaya Kadar Yapılabilir Ve 

İsteklilere Tebliğ Edilir.' 

Birinci Fıkraya Göre Yapılan Düzeltme, Değişiklik Veya Açıklamalar Teklif Vermeye 

Davet Edilen Şirketlere Genel Müdürlük Tarafından Gönderilir. Şirketler Tekliflerini, Bu Ekleri De 

Gözönüne Alarak Hazırlamak Ve Bu Ekleri Teklif Dosyası İçinde Bulundurmak Zorundadırlar. 

Birinci Fıkra Hükmü Dışında Genel Müdürlük Mensubu Hiç Bir Kimsenin Teklif 

Belgelerinin Hiç Bir Yerinde Düzeltme, Değişiklik Veya Açıklama Yapmaya Veya Genel 

Müdürlüğü Bağlayıcı Davranışlarda Bulunmaya Yetkisi Yoktur." 

, Hükmü Yer Almakla Birlikte Ve 05.01.1996 Tarihli Zeyilname l'in 16'ncı Maddesinde 

Sorulan; 

"Firmalarca Yaıpılan Finans Analizleri Projenin Tam Bir Yid Yaklaşımı Tahdında Mali 

Dengelerin Mümkün Olmadığını Gösterdiği Takdirde, Aşağıdaki Önlemlerden Biri Ya Da Birkaçı 

Uygunabilir Mi? 

- Proje Kapsamının Değiştirilmesi; 

- Projenin Uygun Biçimde Aşamalandınlması; 

- Parasal Kamu Katkısı Sağlanması; 

- Asgari Trafik Ve Ücret Düzeyi Garantisi; 

-Diğer. " 

Sorusuna Cevap Olarak; 

"Hali Hazırda Öngörülebilecek Yid Koşullan 3996 Sayılı Kanun Ve İlgili Kararnamede 

Belirtilmiştir. Projenin Kapsamının Değiştirilmesi Şu Anda Düşünülmemektedir. 

Projenin Uygun Biçimde Aşamalandınlması Kabul Edilebilir. Bu Hususta Lütfen 26 

Numaralı Sorunun Yanıtına Bakınız." 

İbaresi İle 26'ncı Maddede Sorulan Soruya İse; 
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"Projenin 2000 Yılından Sonra Tamamlanmasına Yönelik Bir Aşamalandırma, Makul 

Nedenlere Dayandığı Ve Kgm Tarafindan Kabul Edilebilir Olduğu Takdirde Gözönüne 

Alınabilecektir. Otoyol Kavşağı Yalova Kesimi 1.Aşama, Yalova-Orhangazi Kesimi 2. Aşama Ve 

Mevcut Otoyolun Genişletilmesi 3.Aşama Olarak Düşünülebilir. Güzergah Üzerindeki Ana Tünelin 

Tercih Edilirse 2 Şeritli, İkiayn Tünel Olarak Yapılması Ve İleride Trafik Yükü Arttığında İlave 

Tünellerin İnşa Edilmesi Olasıdır." 

Cevabı Verilmiş Olmakla Birlikte; 14.12.1996 Olarak Belirlenen İkinci İhale Tarihinden 

Kısa Bir Süre Önce 19.11.1996 Tarihli Genel Müdürlük Yazısı İle Firma Gruplanndan; "İşin 

Bölümlerine Ve Bir Kısmına" Da Teklif Verebilmeleri İmkanını Getiren Alternatif Tekliflerin 

İstenilmesi İle 93/4186 Sayılı Yönetmeliğn Anılan 11'inci Maddesinde Yer Alan "Düzeltme, 

Değişiklik Veya Açıklama" Kavramlarının Ötesinde, Görevlendirme Konusu İşin Kapsamının Ve 

Tanımının Değiştirilmesine Neden Olunduğu Görülmektedir. 

Bu Durumun İse; Önseçim Kriterlerini Değiştirmesi Nedeniyle, Daha Çok İsteklinin İhaleye 

Katılımını Sağlamak Ve Rekabeti Artırmak Üzere Yeni Bir önseçim İle Yeni Bir Görevlendirme 

Sürecini Gerekli Kıldığı Düşünülmektedir. 

30.04.1997 Tarihli Ve Iıı Numaralı Görevlendirme Komisyonu Kararında; Her 3 Firmanın 

Da Bütün Alternatifler İçin Verdikleri Her Bir Teklifin Hukuki, Mali Ve Teknik Açıdan Ayrıntılı 

Olarak Değerlendirilmesi Sonucunda, Birinci Sırayı Alan Ajtc Grubu İle Uygulama Sözleşmeleri 

Görüşmelerine Başlanılması Karan Alınmış Olmakla Birlikte; Ajtc Grubunun Yalnızca "Körfez 

Geçişi+Bağlantı Yollan" Na İlişkin Olan Alternatif 2'ye "Kesin Teklif Vermesi, İşin Tamamını 

Kapsayan Alternatif l 'e İse "Ön Teklifler" Vermesi İle İlgili Olarak Yap-İşlet-Devret Modeline 

İlişkin Mevzuat Hükümleri İle Teklif Verme Belgelerinde Herhangi Bir Düzenlemenin 

Bulunmadığı Görülmüştür. 

Aynca, 94/5907 Sayılı Bakanlar Kurulu Karannın 3-İ Maddesinde; 

"Görevlendirme: Bu Kararda Yazılı Usul Ve Esaslar Dahilinde, İstekliler Arasından Birisine 

İşin Verildiğini (Görevlendirildiğini) Göstern Ve Yetkili Mercilerin Onayı İle Tamamlanan 

İşlemler" 

Olarak Tanımlandığından Ve Teklif Verme Belgelerinin 3.3 Maddesinde De; 

"KGM, Değerlendirme Sürecini: Seçme Ve Müzakere Şeklinde İki Aşamaya Bölebilir. 

Kgm, İsteklilerden Bazılannı Konulan Daha Da Açıklığa Kavuşturma, Ayrıntılı Değerlendirme Ve 

Müzakere Aşamasına Geçme Amacı İle Seçebilir. 
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Seçme Aşamasının Ardından, K G M İle İlk Sırayı Alan İstekli Arasında Müzakerelere 

Geçilecektir. İlk Sırayı Alan İstekli İle Anlaşmaya Varılamazsa Müzakerelere Son Verilip İkinci 

Sırayı Alan İstekli İle Müzakerelere Geçilecek Ve Bu Böylece Devam Edecektir." 

İbarelerine Yer Verildiğinden; Söz konusu 30.04.1997 Tarihli Ve Iıı Numaralı 

Görevlendirme Komisyon Kararının İlgili Bakan Tarafindan Onaylanmış Olsa Dahi Nihai Bir Karar 

Olmadığı, Ancak Anılan Bakanlar Kurulu Kararının 15'inci Maddesine Göre Alınması Gereken 

Nihai Bakan Onayının Bir Tamamlayıcısı Olduğu Düşünülmektedir. 

Diğer Taraftan, Anılan Bakanlar Kurulu Kararımn "Görevlendirme Komisyonu" Başlıklı 

10'uncu Maddesinde; 

"Görevlendirmeyi Yapacak İdarenin Birinci Derece İta Amirinin Onayıyla Görevlendirme 

Komisyonu Teşkil Edilir. Komisyona Yardımcı Olmak Üzere, Görevlendirme Kararlarına 

Katılmamak Şartı İle Gereği Kadar İdari Ve Teknik Eleman Görevlendirilebilir." 

Hükmü İle 1050 Sayılı Muhasebe-İ Umumiye Kanununun "Sorumluluklar Ve Merkezde 

Sorumluluk Üstlenme" Başlıklı 13' Üncü Maddesinin Son Paragrafında; 

"Birinci Derece İta Amiri Bulunan Bakanların Sorumluluklarını Tayin Büyük Millet 

Meclisine Aittir." 

Hükmü İle "Katma Bütçelerin İta Amirleri" Başlıklı 117'nci Maddesinde Yer Alan; 

"Katma Bütçelerin Genel Müdürleri Bağlı Oldukları Bakan Adına İkinci Derece İta Amiri 

Sıfatıyla İşlemleri Yürütürler" 

Hükmüne Yer Verildiği Halde, Görevlendirme Komisyonu Kararlarında; 

"18.11.1996 Gün Ve 1966 Sayılı Genel Müdürlük Oluru İle Oluşturulan Komisyonumuz" 

İbaresine Yer Verilmiştir. 

7.7.4. UZMAN BİLİRKİŞİ DİNÇER GÖNEN SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI UZMAN 
DENETÇİSİNİN GÖRÜŞLERİNE AŞAĞIDA YER VERİLMİŞTİR. 

1-26.5.1993 tarih ve 1265 sayılı olur (Onur Kumbaracıbaşı) ile görevlendirme onayı 

alınmıştır 

2-31.5.1994 tarih ve 1347 sayılı Bakan Oluru (Onur Kumbaracıbaşı) ile 93/4186 sayılı 

Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre görevlendirmede uygulanacak usul ve esaslar tespit 

edilmiştir. 

a) İlan: 
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Resmi Gazete'den başka yurt içinde dağıtımı yapılan yüksek tirajlı iki gazetede ön seçim 

için belirlenen son müracaat tarihinden en az otuz gün önce olmak üzere birer defa ilan yapılması 

da gerekirken, sadece Resmi Gazete'de yapılan ilanlar görülmektedir. 

b) Önseçim: 

Önseçim dokümanlarında belirtilen kriterlere göre yapılan puanlama sonucunda en yüksek 

puam alan en fazla beş firmaya görevlendirmeye katılmak üzere davet mektubu gönderilmesi 

kararlaştırılmıştır. 

c) Görevlendirme Usulü: 

Görevlendirmenin davet mektubu gönderilen isteklilerden kapalı teklif alınmak suretiyle 

yapılması, diğer bir değişle belli istekliler arasında kapalı teklif usulünün uygulanması esasa 

bağlanmıştır. 

d) Uygun teklifin tespitine esas değerlendirme kriterleri sonradan ayrı bir olurla tespit 

edilecektir. 

3-Önseçim ilanları 13.6.1994 tarih ve 21.1.1959 sayılı Resmi Gazete'de yapılarak, firmalara 

18.7.1994 günü mesai saati sonuna kadar müracaat süresi tanınmıştır. 

Daha sonra bu süre 17.8.1994 günü mesai saati sonuna kadar ertelenmiştir. 

4- 8.3.1995 tarih ve 0634 sayılı önseçim komisyonu kararı ile müracaat eden on firmadan 

altısı, davet mektubu gönderilecek firmalar olarak sıralanıyor. 

31.5.1994 tarih ve 1347 sayılı Bakan Olur'unda beş firmanın çağrılması öngörülmüş 

olmasına rağmen, altıncı sırada yer alan firmanın puanımn, beşinci sırada yer alan firmanın puanına 

çok yakın olması ve rekabetin sağlanması gibi gerekçelerle ,altıncı sıradaki firma da davet edilecek 

firmalar arasına alınmıştır.Bakan onayı ile tespit edilen bir husus , daha sonra bakan onayı ile 

değiştirildiğinden usulsüz bir işlem söz konusu değildir. 

5-3996 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 01.10.1994 tarihli Resmi Gazete'de 

yayınlanması üzerine,Yönetmeliğin 4.maddesi hükmü uyarınca YPK'ya 31.10.1994 tarih ve 2601 

sayılı yazı yazılarak, Karayolları Genel Müdürlüğünün yetkili kılınması ve belli istekliler arasında 

kapalı teklif usulünün uygulanması istenmiştir. 

YPK 18-5-1995 tarih ve 95/T-33 sayılı karan ile Karayolları Genel Müdürlüğünü yetkili 

kılmıştır. 

6-20.6.1995 tarih ve 1674 sayılı Bakan Olur'u (Erman Şahin) ile 31.5.1994 tarih ve 1347 

sayılı Bakan Olur'unda belirtilen usul ve esaslara ilave olarak; 

1) 

2) 31.5.1994 tarih ve 1347 sayılı bakan olurunun 6,7 ve 8. maddelerinin iptal edilerek 
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a-1 milyon ABD $ geçici teminat alınması, 

b- Yatırım tutarının % 0,5 i oranında kesin teminat alınması, 

3) İdare tarafından hizmet alım ve trafik garantisi verilmemesi, 

4) Köprü ve otoyol geçiş tavan ücretlerinin şirket tarafından Avrupa Para Birimi (ECU) 

bazında teklifinde belirtilmesi, şirketin tavan ücreti aşmayacak şekilde geçiş ücretlerini arz-talep 

durumuna bağlı olarak idareye bilgi vererek ayarlaması. 

5) Görevli şirketin kamulaştırma bedeline 30.000.000 ABD $ tutarındaki bir pay ile iştirak 

etmesi, 

6) 
7) Köprü ve otoyol ile üzerindeki tüm yapı ve tesisleri projelendirme, yapım, bakım, işletme 

ve devrine ilişkin tüm masrafların görevli şirket tarafından finanse edilmesi, 

8) Tekliflerin görev süresine göre sıralanması ve en kısa görev süresini teklif eden istekli 

ile çerçeve sözleşmesinin şartlarının görüşülmesi ve görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılması 

halinde sözleşme şartlan, finansman şartlan ve diğer şartlar üzerinde Yüksek Planlama Kurulu ve 

Hazine Müsteşarlığının uygun görüşleri alındıktan sonra uygulama sözleşmesinin imzalanması, ilk 

teklif sahibi ile anlaşmaya vanlmaması halinde görüşmelere son verilmesi ve ikinci sıradaki teklif 

sahibi ile görüşmelere başlanılması ve işlemlere anlaşma sağlanıncaya kadar bu şekilde devam 

edilmesi, 

9) 
Usul ve esaslan tespit edilmiştir. 

7-20.06.1995 tarihli davet mektubu isteklilere gönderilerek, davet mektubu ekindeki teklif 

mektubu örneğine uygun olarak 14.12.1995 günü saat 16.00' ya kadar tekliflerini teslim etmeleri 

istenmiştir. 

8-24.11.1995 tarihli yazı ile ihale 14.02.1996 günü saat 16.30' a ertelenmiştir. 

9-03.05.1996 tarihli Görevlendirme Komisyonu Karan (3) ile .ihaleye bir firmanın teklif 

vermesi nedeniyle, Yönetmeliğin "belli istekliler arasında yapılan görevlendirme " başlıklı 13. 

maddesinin ikinci fikrası hükmü uyarınca, YPK'dan izin alınmasına karar verilmiştir. 

Kararda: "komisyonumuza gelen teklif sayısının üçten az ve bir adet olmasından dolayı 

94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Karannın 13. maddesinin üçüncü bendinde öngörülen durumun 

ortaya çıktığına ve bu nedenle de söz konusu teklifin değerlendirmeye alınabilmesi ve uygulama 

sözleşmesi görüşmelerine başlanabilmesi için Yüksek Planlama Kurulundan izin alınmasının gerekli 

olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir." denilmektedir. 
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94/5907 sayılı Kararnamenin 13. maddesinin ikinci fıkrasında ; "Zorunlu nedenlerle üçten 

az istekliden teklif almak gerektiği taktirde Yüksek Planlama Kurulundan izin alınması gerekir" 

hükmü yer almaktadır. 

Komisyon, fikrada yer alan "istekli"yi, görevlendirmeye katılan ve teklif veren kişiymiş 

gibi düşünerek , Yüksek Planlama Kurulundan izin alınması gerekeceğine dair karar almıştır 

.Ancak fıkradaki "istekli" tabirinden , görevlendirmeye davet edilen ve teklif vermesi idarece 

istenilen kişileri anlamak gerekir. Maddeyi düzenleyenler , istekliyi görevlendirmeye katılan veya 

teklif veren kişi olarak düşünselerdi, fikrada; "üçten az istekliden teklif almak gerektiği takdirde" 

ibaresi yerine , "üçten az isteklinin teklif vermesi zarureti halinde" ibaresini kullanma yoluna 

giderlerdi. Bu fikrada istekli ; teklif vermesi muhtemel kişiler olarak düşünülmüştür. Bu nedenle 

fıkradaki "istekli"tabiri görevlendirmeye davet edilen ve teklif vermesi idarece istenilen kişilerdir. 

Nitekim 13. maddenin üçüncü fıkrasındaki ; "görevlendirmeye katılacak isteklilerin" , son 

fıkrasındaki ; "görevlendirmeye davet edilecek isteklilerin" şeklindeki ibarelerden , maddede 

geçen "istekli" deyiminden , idarece görevlendirmeye davet edilen , görevlendirmeye katılması 

muhtemel kişileri anlamak gerekir. 

Yukarda açıklanan nedenlerle , belli istekler arasında yapılacak görevlendirmelerde 

üçüncü fikra hükmü uyarınca , Bakan Onayı ile görevlendirmenin üç veya üçten fazla kişi arasında 

yapılması kararlaştırıldıktan sonra , iki yada daha az isteklinin teklif vermesi halinde Yüksek 

Planlama Kurulundan izin alınması gerekmemektedir. 

Sonuç olarak, görevlendirme komisyonunun 03.05.1996 kararı mevzuata uygun değildir. 

10-23.05.1996 tarih ve 10863 sayılı YPK ya yazılan yazı: 

Bu yazıda; 

a) Teklif sayısının üçten az olması nedeniyle 5907 sayılı BKK nın 13. maddesi uyarınca, söz 

konusu teklifin değerlendirmeye alınabilmesi ve uygulama sözleşmeleri görüşmelerine 

başlanabilmesi için YPK dan izin alınmasının gerekli olduğu 

b) Rekabetin sağlanamadığı , bu nedenle 94/5907 sayılı BKK nın 14. maddesine göre 

önseçimi kazanan 6 firmanın davet edilerek pazarlık usulüne göre görevlendirme yapılmasının 

uygun olacağı, 

Konularında izin talep edilmiştir. 

11-Devlet Planlama Teşkilatı (YPK Sekreteryası), Hazine Müsteşarlığının 27.6.1996 tarih 

ve 26566 sayılı yazısına atıfta bulunan , 24.7.1996 tarih ve 2890 sayılı yazısında; söz konusu 

projenin YİD modeliyle yaptırılabilmesi konusunda KGM'ne 95/T-33 sayılı YPK Kararıyla yetki 

verildiği, bu Karar ile görevlendirme usulü hakkında bir belirleme yapılmadığı, 94/5907 sayılı 
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Kararnamenin 15. maddesinin son fıkrasında yer alan ; ' 'istekli çıkmadığı veya tekliflerin uygun 

görülmediği hallerde , idare aym yatırım ve hizmetler için bu kararda ön görülen usullere yeniden 

başvurmakta serbesttir." 

şeklindeki hüküm çerçevesinde, idarenin sonuç alamadığı bir görevlendirme usulü yerine 

yeni bir usule başvurma yetkisinin bulunduğu , bu nedenle, idarenin yeni bir görevlendirme usulüne 

başvurmakta serbest olduğu ve bunun için yeni bir Kurul Kararının gerekli olmadığı belirtilmiştir. 

12-DPT Müsteşarlığının yukarıdaki yazısı üzerine , 31.07.1996 tarih ve 1312 sayılı Genel 

Müdürlük Olur'u alınmıştır. 

Bu Olur'da; 

a) BKK nın 15. maddesi uyarınca Görevlendirme Komisyonu kararının iptali, 

b) önseçimi kazanan 6 istekli firma grubundan yeniden yazılı teklif alınması, 

kararlaştırılmıştır. 

Olurda bir görevlendirilme usulü belirlenmemiştir. Ancak Olur'da yer alan ; "6 istekli firma 

grubundan görevlendirme için yeniden yazılı teklif alınması" şeklindeki ifade daha önce tespit 

edilen Belli İstekliler Arasında Yapılan Görevlendirme Usulüne göre görevlendirme işlemlerinin 

devam edeceği anlamına gelmektedir. Bu nedenle kararnamenin 13. maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca Bakan onayı alınması gerekirdi. 

13-16.08.1996 tarih ve 1409 sayılı yazı ile tekliflerinin idare tarafından 

değerlendirilmeyeceği Vinsan A.Ş ye bildirilmiştir. 

14-Firmalara davet mektubu gönderilerek ,04.12.1996 günü saat 16.00 ya kadar tekliflerini 

idareye teslim edilmesi istenmiş ve tekliflerin aynı gün saat 16.30 da açılacağı bildirilmiştir. 

15-Karayollan Genel Müdürlüğünün 19.11.1996 tarih ve 1973 sayılı yazısı ile firma 

gruplarının tekliflerini; 

Alternatif 1: (Anadolu Otoyolu -Dilovası )Ayr. - Orhangazi (Körfez Köprüsü dahil) işin 

tamamı için, 

Alternatif 2: Yalova Devlet Yolu üzerindeki kavşak dahil kavşağın kuzeyinde kalan işlerin 

(Körfez Köprüsü dahil) tamamı için, 

Alternatif 3:Yalova Devlet Yolu üzerindeki kavşak hariç , kavşağın güneyinde kalan işlerin 

tamamı için, 

verebilecekleri belirtilmiştir. 

3996 sayılı kanunun 13. maddesi hükmü ile 3096 ve 3465 sayılı Kanunların hükümleri saklı 

tutulmuştur. 
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Dolayısıyla 3465 sayılı Kanun hükümleri ile bu Kanuna göre yürürlüğe konulan 4186 sayılı 

Kararname hükümlerinin 3996 sayılı Kanuna ve 94/5907 sayılı Kararname hükümlerine aykırı 

olmayan hükümleri yürürlüktedir. 

4186 sayılı Kararnamenin 11. maddesinin birinci fıkrasında ; ' ' Genel Müdürlük , teklif 

verme tarihi ile teklif vermeye dayanak teşkil eden belgelerde her türlü düzeltme , değişiklik veya 

açıklamayı yazılı olarak yapmaya yetkilidir. Bu belgelerdeki düzeltme, değişiklik veya açıklamalar 

ile teklif verme yeri, günü ve saatindeki değişiklikler , teklif verme tarihine 15 (onbeş) gün 

kalıncaya kadar yapılabilir ve isteklilere tebliğ edilir ." hükmü yer aldığından , teklif isteme 

belgelerinde yapılan bu değişiklik kanaatimce mevzuata uygundur. 

16-05.12.1996 tarih ve 1092 sayılı Görevlendirme Komisyonu Ara Kararı (1) ile teklif 

belge ve mektuplarının incelenmesi ve değerlendirilmesi için komisyonun belirlenecek başka bir 

gün toplanmasına karar verilmiştir. 

17-15.01.1997 tarih ve 0092 sayılı Görevlendirme Komisyonu Ara Karan (2) ile açıklığa 

kavuşturulması gereken bir takım hususların tespiti için .firmaların ayrı ayrı görüşmeye çağrılmaları 

kararlaştırılmıştır. 

18-30.04.1997 tarih ve 0570 sayılı Görevlendirme Komisyonu Ara Kararı (3) ile grup 

sıralamasının; 

1-AJTC 

2-İBKO 

3-B-V 

şeklinde olmasına karar verilmiş ve Bakan Oluru (Cevat Ayhan) alınmıştır. 

Teklif verme dosyasının ;(belgelerinin) "Önerilerin Değerlendirilmesi" başlıklı 

3.bölümünün 3.3 Değerlendirme İşlemi başlıklı kısmında; 
C( 

KGM değerlendirme sürecini ; seçme ve müzakere şeklinde iki aşamaya bölebilir .KGM , 

isteklilerden bazılarını konuları daha da açıklığa kavuşturma ayrıntılı değerlendirme ve müzakere 

aşamasına geçme amacı ile seçebilir . 

Seçme aşamasının ardından , KGM ile ilk sırayı alan istekli arasında müzakerelere 

geçilecektir. İlk sırayı alan istekli ile anlaşmaya varılamazsa müzakerelere son verilip ikinci sırayı 

alan istekli ile müzakerelere geçilecek ve böylece devam edilecektir." hükmü , 

94/5907 sayılı Kararnamenin 3. maddesinin ( i ) bendinde ; 
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"Görevlendirme : Bu Kararda yazılı usul ve esaslar dahilinde, istekliler arasından birisine 

işin verildiği (görevlendirildiğini) gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan işlemleri ifade 

eder." hükmü 

Aynı Kararın 15. maddesinin ikinci fıkrasında; 

"Görevlendirme komisyonu tarafından alınan görevlendirme kararı, ilgili Bakan tarafından 

onaylanır veya iptal edilir." Hükmü, 

yer almaktadır. 

Bütün bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde ; 

a) Alınan karar ile bir seçme işlemi yapıldığı ve müzakerelere başlanacak firmaların 

sıralandığı, 

b) Yapılan işlemin , 94/5907 sayılı Kararnamenin 3.maddesinin ( i ) bendindeki 

'Görevlendirme" tanımında ifade edilen , istekliler arasından birine işin verildiğini gösteren ve 

yetkili mercilerin onayı ile ( Bakan) tamamlanan bir işlem olmadığı, 

c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen nedenlerle, Görevlendirme Komisyonunun bu 

karan sadece müzakere sırasını tespit eden bir ara karardır,görevlendirme karan değildir. 

d) 94/5907 sayılı Kararnamenin 15. maddesinin ikinci fıkrasında ; ' 'Görevlendirme 

Komisyonu tarafindan alınan görevlendirme karan , ilgili Bakan tarafından onaylanır veya iptal 

edilir", "hükmü yer aldığından, bir sakıncası olmamakla beraber bu kararın Bakan (Cevat Ayhan ) 

yerine Genel Müdür tarafindan onaylanması yeterliydi. 

Ancak , Görevlendirme Komisyonu Karannın Bakan tarafından onaylanmış olması 

20.06.1995 tarih ve 1674 sayılı Bakan Olur' unda yer alan ve belki de soruşturma açılmasında en 

fazla etken olan 8.madde açısından yararlı olmuştur. Aksi halde, Bakan Oluruyla tespit edilen bir 

hususun Genel Müdür Oluruyla ortadan kaldınlması gibi , hukuki ve idari bakımdan uygun 

olmayan bir işlem ortaya çıkmış olacaktı. 

30.04.1997 tarihli Kararda, tekliflerin değerlendirilmesinin ve firma sıralamasının 

20.06.1995 tarih ve 1674 sayılı Bakan Olurunda yer alan 8. madde hükmüne uygun şekilde 

yapılmadığı görülmektedir. 

Onay belgesi ile tespit edilen usul ve esaslann , ilan , şartname ve teklif isteme belgelerinde 

yer alması ve bu yollarla isteklilere duyurulması, ihale hukukunda genel kuraldır. Nitekim 

20.06.1995 tarih ve 1674 sayılı Bakan Oluru ile tespit edilen kıstaslar Teklif İsteme Dosyası 

Davet Mektubu ve bunlann ekleri ile isteklilere duyurulmuştur .Ancak ,8.madde ile tespit edilen 

değerlendirme ve sıralama kriteri isteklilere duyurulmamıştır. 
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Görevlendirmede rekabet ve sıralamayı son derece etkileyebilecek böyle bir hükmün 

sıralamanın tespitinde dikkate alınmaması , bir bakıma isabetli olmuştur. Aksi bir uygulama 

yapılmış olsaydı , ihale hukukunun iki temel ilkesi ; "Açıklık ve Rekabet" ilkeleri ihlal edilmiş 

olacaktı. 

Sonuç olarak ; idarenin Bakan Oluruyla tespit ettiği , ancak isteklilere duyurmadığı bir 

değerlendirme kriteri yerine .teklif isteme dosyası ve eki belgelerle tespit etmiş olduğu esas ve 

usullere göre yaptığı değerlendirme ve sıralama mevzuata aykırı değildir. 

19- Görevlendirme Komisyonu , Genel Müdürlük makamının 18.11.1996 gün 1966 sayılı 

oluru ile oluşturulmuştur. 

94/5907 sayılı Kararnamenin lO.maddesinde ; ' 'Görevlendirmeyi yapacak idarenin birinci 

derece ita amirinin onayı ile görevlendirme komisyonu teşkil edilir " denildiğinden , Genel 

Müdürlük Oluru ile komisyon teşkili mevzuata aykırıdır. 

20-Şartname ile tespit edilen şekle uygun olmayan veya şartnamelerle tespit edilen 

şartlardan başka şartlar içeren teklif mektuplarının, komisyonlarca hiç değerlendirmeye alınmaması 

gerekir. Diğer bir deyişle, bu şekildeki teklifler geçersizdir. 

Ancak sözkonusu üç firma tarafından verilen teklifler, teklif verme belgelerinde ve 

eklerinde yer alan şartlara aykırı şartlar içermesine rağmen , Görevlendirme Komisyonunca 

değerlendirilmiştir. Bu tekliflerin baştan reddedilmesi, değerlendirmeye hiç alınmaması gerekirdi. 

21- 30.04.1997 tarih ve 0570 sayılı Görevlendirme Komisyonu Kararı (3)'e göre ilk sırayı 

alan AJTC Konsorsiyumu ile yapılan görüşmeler sonunda , Konsorsiyum ortaklarınca 3996 sayılı 

Kanuna göre kurulacak şirketin görevlendirilmesine 10.10.1997 tarih 1479 sayılı Görevlendirme 

Komisyonu Karan ile karar verilmiş ve bu karar Bakan (Yaşar Topçu) tarafından onaylanmıştır. 

Bayındırlık ve İskan Bakam Yaşar Topçu hakkında soruşturma açılmasına ilişkin önergedeki 

iddiaların en başında; 10.10.1997 tarih ve 1479 sayılı Görevlendirme Komisyonu Kararının 

onaylanması sırasında Bakan Yaşar Topçu'nun, dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanı (Erman 

Şahin) tarafından onaylanan 20.6.1995 tarih ve 1674 sayılı Olur'da yer alan 8. madde hükmünü 

dikkate almayarak uygulamaması ve böylece Devleti zarara uğratması, gelmektedir. 

Yazımın 18.bendinde belirttiğim nedenlerle, önergede ileri sürülen bu iddialara 

katılmıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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7.7.5. UZMAN BİLİRKİŞİ NİZAMETTİN KALAMAN, ADALET BAKANLIĞI 
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETKİK HAKİMİNİN GÖRÜŞLERİNE 
AŞAĞIDA YER VERİLMİŞTİR. 

- Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Erman Şahin tarafından onaylanmış bulunan "Olur" un 8 

inci maddesinin ihlâl edildiği, 

- Sıralama ve görevlendirmenin iptal davası Ankara 10 uncu İdare Mahkemesinde devam 

etmekte iken, ihaleyle ilgili olarak yargının kararının dikkate alınmadığı, 

- Yapım ve işletme süresi 22 yıl olan ve ENKA (AJTC) Grubundan 5 yıl daha kısa süre ile 

tüp geçidi teklif eden ve devleti trilyonlarca lira zarardan kurtaran firmanın gözardı edildiği, 

- İhaleyle ilgili Mahkemelerce istenen belge ve bilgilerin Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 

eksiksiz olarak verilmediği, 

Kısaca; bu ihalede yönlendirme olduğu, ihale usul ve esaslarının ihlâl edildiği, rekabet 

ortamının oluşturulmadığı, en önemlisi ENKA firmasının kayrıldığı ve Devletin zarara uğratıldığı, 

Böylece, Bayırdırlık ve İskân Eski Bakanı Yaşar Topçu'nun TCK'nun 240 inci maddesinde ifade 

bulan "Görevini Kötüye Kullanmak" suçunu işlediği, 

Konularına ilişkindir, 

Olayların Tarihsel Gelişimi Ve İnceleme: 

- 12.5.1993 gün ve 93/4402 sayılı Kararname ile; (Anadolu Otoyolu Ayr.- Dilovası) Ayr.-

Orhangazi (Körfez Köprüsü dahil) otoyollarının proje, mühendislik hizmetleri ve yapım işlerine 

ilişkin ihalelerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmamasına karar verildiği, 

- 28.5.1993 gün ve 1265 sayılı Bakan Oluru ile Görev yerinin "Anadolu Otoyolundan 

Dilovası civarındaki kavşaktan ayrılarak İzmit Körfezini Karaburun - Dilburnu arasında yaklaşık 3 

km. uzunluğunda bir köprü ile geçen ve Orhangaziye kadar uzanan yaklaşık 50 km. lik bir otoyol 

olarak" belirlendiği, 

- 31.5.1994 gün ve 1347 sayılı Bakan Oluru ile "Görevlendirmede uygulanacak usul ve 

esasların" tespit edildiği, en yüksek puanı alan en fazla 5 firmaya Görevlendirmeye katılmak üzere 

davet mektubu gönderileceği, 

- 31.10.1994 gün ve 2601 sayılı olup Bakan Halil Çulhaoğlu imzası ile Devlet Planlama 

Teşkilatı Müsteşarlığına yazılan yazıda; "26.5.1993 tarihli Bakan Olur" ile verilen yetkiye istinaden 

öncelikle Yap-İşlet-Devlet Modeline göre ihale konusunda idareye; hukuki, mali, idari ve teknik 

konularda danışmanlık hizmetleri verecek firmanın belirlenmesi için bir ihale yapıldığı ve ihaleyi 

kazanan DELCAN-(Kanada)+DAP(Türkiye) ortak girişimi ile 25.11.1999 tarihinde sözleşme 

imzalandığı, 
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Yine aynı yazıda; Bu zamana kadar 3465 sayılı yasanın uygulama yönetmeliğine göre 

yürütülen işlemlerin, 3996 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ve bu kanunun uygulama 

Yönetmeliğinin 1.10.1994 tarihli Resmi Gazetede yayımlanması üzerine (94/5907), söz konusu 

otoyolun ihale edilebilmesi için bu yönetmeliğin 4. Maddesi gereğince "Karayolları Genel 

Müdürlüğünün yetkili kılınması ve görevlendirmenin 3996 sayılı kanunun uygulama usul ve 

esaslarının 13. Maddesinde yer alan tüm hususları içerek şekilde yapılabilmesi için Yüksek 

Planlama Kurulu Karan alınmasının istendiği, 

- 7.3.1995 tarih ve 0634 sayılı Önseçim Komisyonu Kararında; Önseçim değerlendirmesine 

katılmak üzere müracaat eden 10 firma grubunun puanlamaya tabi tutulduğu ve en yüksek puanı 

alan 6 firma grubunun görevlendirmeye katılmak üzere davet edilmesinin ve kararın Amir-i İta'nın 

onayına sunulmasının kararlaştırıldığı ve Amir-i İta olarak Bakan Halil Çulhaoğlu'nun "Uygundur" 

olurunun alındığı, 

- Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 22.3.1995 tarih ve 769 sayılı yazısıyla "Yüksek 

Planlama Kurulundan" karar istenmesi üzerine, Yüksek Planlama Kurulunun 18.5.1995 tarih ve 

95/T-33 sayılı kararıyla; projenin bir bütün olarak kapsamı belirtilerek 3996 sayılı kanun 

kapsamında projenin gerçekleştirilmesine ve görevlendirilecek şirket ile sözleşme yapmaya 

KarayoUan Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına 3996 sayılı kanunun 4. Maddesine göre karar 

verdiği, 

- Nisan 1995 tarihli DELCAN-DAP Ortak Girişi tarafından hazırlandığı ve projeye teklif 

veren firmalara gönderildiği anlaşılan proje özeti 1. Ciltte projenin tanımının bir bütün olarak 

yapıldığı, değerlendirme kıstaslannın ve değerlendirme işleminin nasıl yapılacağının belirtildiği, 

3.3. Değerlendirme İşlemi Bölümünde: 

"Değerlendirme işleminin kesin bir gizlilik içinde yürütüleceği" 

"Her isteklinin KGM'nin, hiçbir teklifi kabul etmek zorunda olmadığını ve yazılı bildiri 

yoluyla teklif verme belgeleri ve değerlendirme işlemini herhangi bir tarihte sona erdirebileceğini 

bilmesini," 

"KGM'nin Değerlendirme sürecini "seçme" ve "müzakere" şeklinde iki aşamaya 

bölebileceği," 

"Seçme aşamasının ardından, KGM ile ilk sırayı alan istekli arasında müzakerelere 

geçileceği, ilk sırayı alan istekli ile anlaşmaya vanlamazsa müzakerelere son verilip ikinci sırayı alan 

istekli ile müzakerelere geçileceği ve böylece devam edeceği," 

Aynca; 

"Bu projenin; 94/5907 Nolu kararnameye göre yürütüleceği," 
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Hususlanna yer verildiği, 

- 20.6.1995 tarih ve 1647 sayılı olup Bakan Sayın Erman Şahin'in olurlarına sunulan yazıda; 

31.5.1994 tarih ve 1347 sayılı "Bakan Olurunda" belirtilen usul ve esaslara ilaveten yeni 

Görevlendirme Usul ve Esasları belirlendiği, 

Bunlardan bazılarının; 

"Teminat alınması," 

"Trafik garantisi verilmemesi," 

"Görevli şirketin kamulaştırma bedeline 30.000.000. ABD Dolan tutarındaki bir pay ile 

iştirak etmesi," 

"Köprü ve otoyol geçiş, tavan ücretlerinin şirket tarafından tekliflerinde belirtilmesi ve 

ücretlerin idareye bilgi verilerek ayarlanması," 

"Tekliflerin görev süresine göre sıralanması ve en kısa görev süresini teklif eden istekli ile 

çerçeve sözleşmesinin şartlarının görüşülmesi, ilk teklif sahibi ile anlaşmaya 

varılamaması halinde görüşmelerde son verilmesi ve ikinci sıradaki teklif sahibi ile görüşmelere 

başlanılması ve işlemlere anlaşma sağlanıncaya kadar bu şekilde devam edilmesi," 

Şeklinde olduğu, 

- Firmalara gönderilen 20.6.1995 tarih ve 1683 sayılı Davet Mektubunda tekliflerin 

14.12.1995 gününe kadar verilmesi gerektiğinin belirtildiği ve, 

Ayrıca bu yazıyla; 

"Teklif mektubu örneği gönderildiği," 

"Tekliflerinin idare tarafından en uygun teklif olarak seçilmesi halinde; 

- Görüşmelere davet yazısının tebliğ tarihinde itibaren 15 gün içersinde çerçeve 

sözleşmesinin imzalanacağının, 

- Uygulama sözleşmesine ilişkin müzakerelerin üç ay içinde tamamlanacağının," 

Bildirildiği, 

- İlk ihalede; teklif verme gününün önce 14.12.1995 olarak bildirildiği, daha sonra 

14.2.1996 gününe ötelendiğinin 24.11.1995 tarih ve 2837 sayılı yazıyla ilgili firmalara 

duyurulduğu, 

- 14.9.1995 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğünde yapılan toplantıda firma gruplarının 

yöneltmiş oldukları soruların ve bu sorulara verilen cevapların görevlendirme belgeleri eki 

(zeyilname 1) olarak firmalara 23.1.1996 tarih ve 0153 sayılı yazıyla gönderildiği, 

Bu zcyilnanıcdcki önemli noktalardan bazılarının : 

- Belirtilen güzergahtan başka bir seçenek sunmakta müracaatçıların serbest olduğu, 



- 7 8 9 -

- Köprünün işletmeye açılmasından sonra, arabalı vapur seferlerinin iptal edilmesinin 

teyidinin yasal olarak mümkün olmadığı, 

- Değerlendirme işleminin KGM tarafından yapılacağı, bu süreçte KGM'nin uygun gördüğü 

şekilde danışman kullanabileceği, Teklif Verme Belgeleri Cilt l,Bölüm 3.1 ve 2, madde 3.2 ve 3.3 

de verilen ölçütlerin değerlendirmede kullanılan kıstaslar olacağı, 

- Projenin 2000 yılından sonra tamamlanmasına yönelik bir aşamalandırmanın; makul 

nedenlere dayandığı ve KGM tarafından kabul edilebilir olduğu takdirde göz önüne alınabileceği, 

- Halen gerek KGM ve gerekse Hazinenin 3996 Sayılı Kanununda öngörülenlerden başka 

garanti verecek durumda olmadığı, 

- Körfez geçişinde köprü yada tünel gibi sabit bir yapının düşünüleceği, 

- Bu imtiyaz sözleşmesi söz konusu olduğundan tahkim koşuluna kural olarak yer 

verilemeyeceği, 

- Her teklifin, tüm bir paket olarak, işletme süresi ve diğer ölçütlerin bir bütün olarak ele 

alınacağı, yalnız olarak değerlendirilmeyeceği, 

Şeklinde olduğu, 

(Ancak Zeyilnamenin kim tarafından imzalandığı tam olarak anlaşılamamış olup, firmalara 

zeyilnamenin Otoyollar Daire Başkan Vekili Hikmet Tuğlu imzasıyla gönderildiği anlaşılmıştır.) 

- 14.2.1996 tarihinde yapılan 1. İHALE'de sadece BOUYGUES-VİNSAN Ortak 

Girişiminin teklif verdiği, diğer Ortak Girişimlerin ise görevlendirmenin ertelenmesini talep ederek 

teklif vermedikleri, 

- 2.5.1996 tarihli III nolu Görevlendirme Komisyonu Ara Kararı ile "Gelen teklif sayısının 

üçten az ve bir adet olmasından dolayı 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 13. Maddesinin 2. 

Bendinde öngörülen durumun ortaya çıktığına ve bu nedenle de söz konusu teklifin 

değerlendirmeye alınabilmesi ve uygulama sözleşmesi görüşmelerine başlanabilmesi için Yüksek 

Planlama Kurulundan izin alınmasının gerekli olduğuna karar verildiği, 

Bu arada Hükümette değişiklik olması sebebiyle Bayındırlık ve İskân Bakanlığına Sayın 

Mehmet Keçecilerin getirildiği, Karayolları Genel Müdürlüğüne ise Yaman Kök'ün atandığı, 

- 23.5.1996 tarih ve 10863 sayılı Bakan Sayın Mehmet Keçeciler imzalı ve Genel Müdür 

Yaman Kök paraflı yazıyla Yüksek Planlama Kurulundan; 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararının "Pazarlık Usulünde Görevlendirme" madde 14'ün uygulanması, buna göre önseçimi 

kazanan 6 firma grubundan yazılı teklif alınması, görevlendirmenin Pazarlık Usulü ile yaptırılması 

için izin verilmesinin istendiği, 



- 790 -

- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının (Yüksek Planlama Kurulunun Sekreteryası) 

24.7.1996 tarih ve 2890 sayılı yazılarında; Yüksek Planlama Kurulunun 18.5.1995 tarih ve 95/T-33 

sayılı kararında "Görevlendirme usulü hakkında bir belirleme yapılmadığı", 94/5907 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararının 15. Maddesinin son fıkrasında ise "istekli çıkmadığı veya tekliflerin uygun 

görülmediği hallerde, idare aynı yatırım ve hizmetler için bu kararda öngörülen usullere yeniden 

başvurmakta serbesttir" hükmü hatırlatılarak idarenin yeni bir görevlendirme usulüne başvurmaktan 

serbest olduğu ve bunun için yeni bir Kurul Kararının gerekli olmadığının bildirildiği, 

- Otoyolu Proje Şubesi Müdürü Gülten Yalçın'ın imzasıyla 31.7.1996 tarih 1312 sayılı olup, 

Genel Müdür Yaman Kök'ün Olurlarına sunulan yazıda; "Görevlendirme Komisyonunun III nolu 

Ara Kararının 5907 sayılı Kararın 15. Maddesi uyarınca iptal edilmesi, ön seçimi kazanan 6 istekli 

firma grubundan görevlendirme için yeniden yazılı teklif alınması hususunda Olur istendiği ve 

Yaman Kök imzasıyla "Olur" verildiği, 

- BOUYGUES-VİNSAN Ortak Girişiminin 14.2.1996 tarihinde vermiş olduğu teklifin 

idare tarafından değerlendirilmediğinin 16.8.1996 tarih ve 1409 sayılı yazıyla ilgili firmaya 

bildirildiği ve yeni teklif verip vermeyeceklerinin veya eski tekliflerinin geçerli olup olmadığının 

19.8.1996 gününe kadar bildirilmesinin Otoyollar Daire Başkan Vekili Hikmet Tuğlu imzasıyla 

istendiği, 

- Vinsan A.Ş. ne yazılan 28.8.1996 tarih ve 1474 sayılı yazıda; 20.6.1995 gün ve 1683 

sayılı Davet Mektubunda belirtilen şartlarda yeniden davet mektubu gönderilmesinin 

kararlaştınldığı, 14.2.1996 tarihinde vermiş oldukları tekliflerinin geçerli olduğunu 14 Ağustos 

1996 tarihli yazılarıyla bildirmiş olmalarına rağmen 4 Aralık 1996 tarihine kadar ekte gönderilen 

teklif mektubu örneğine uygun olarak yeniden tekliflerini tanzim etmelerinin Genel Müdür Yaman 

Kök imzasıyla istendiği, 

- 18.11.1996 tarih ve 1966 sayılı Genel Müdür Yaman Kök oluruyla, Çetin Fırat (Genel 

Müdür Yardımcısı) Başkanlığında 5907 sayılı kararın 10. Maddesi uyarınca yeniden Görevlendirme 

Komisyonu oluşturulduğu, 

- KGM'nin 19.11.1996 tarih ve 1973 sayılı yazısı ile Firma Gruplarının tekliflerini; 

(İhaleden 15 gün önce) 

- Alternatif 1: (Anadolu Otoyolu-Dilovası) Ayr.-Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) işin 

tamamı için, 

- Alternatif 2: Yalova Devlet Yolu üzerindeki kavşak dahil kavşağın kuzeyinde kalan işlerin 

(Körfez Köprüsü dahil) tamamı için, 
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- Alternatif 3: Yalova Devlet Yolu üzerindeki kavşak hariç, kavşağın güneyinde kalan 

işlerin tamamı için, 

Verilebileceklerinin belirtildiği, (5.12.1996 tarih ve 1092 sayılı Görevlendirme Komisyonu 

Ara Karan I'den anlaşılmıştır.) 

- Yine 5.12.1996 tarih ve 1092 sayılı Görevlendirme Komisyonunun I nolu Ara Kararından 

anlaşıldığı üzere, teklif verme günü olan 4.12.1996 tarihinde; 1- Bouygues/Vinsan, 2- Anglo-

Japanese-Turkısh Consertium, 3- İ.B.K.0 Consertium firma gruplarının teklif verdiklerinin tespit 

edildiği, 

- Teklif özetlerinin açıklandığı, başka bir gün toplanılmasına karar verildiği, durumun 

firmalara sözlü olarak bildirildiği, 

- ( Vinsan Grubunun 4 teklif altında 15 alternatif sunduğu, Teklif mektuplarının, Teklif 

Mektubu örneğine uyduğu, 

- AJ.T.C nin sadece Alternatif 2 için bir adet kesin teklif verdiği, teklif mektubunun, teklif 

mektubu örneğine uymadığı, 

- I.B.K.O.'nun Alternatif 1 ve 2 için birer teklif sunduğu, Teklif mektuplarının, teklif 

mektubu örneğine uymadığı) 

- Görevlendirme Komisyonunun 15.1.1997 tarih ve 0092 sayılı II Nolu Ara Kararıyla; 

9.12.1996 tarihinde bir araya gelerek, teklifleri gerek mali gerekse teknik olarak incelemeye 

başladıkları, tekliflerin incelenmesi sırasında firma gruplannın tekliflerinde açıklamaya muhtaç bir 

takım hususlann tespit edilmesi üzerine firma gruplarımn tek tek görüşme yapmak üzere 

çağnldıklan, (27,29 ve 30 Ocak 1997 günlerinde) 

- Vinsan Grubunun 20,3.1997 tarihli ve 2.4.1997 tarihli tekliflerinde; 

- Hiçbir koşulda trafik garantisi talep etmedikleri, 

- Hükümete kâr payı teklif ettikleri, 

- Tekliflerindeki sürelerde indirim yaptıkları, 

- Devlet garantisi talep etmedikleri, 

- Geçiş ücretlerinde %25 indirim teklif ettikleri, (4.12.1996'da) 

- 30.4.1997 tarih ve 0570 sayılı Görevlendirme Komisyonunun III nolu ara kararında; 

- KGM sadece kuzey otoyolunun ve geçişin yapılması teklifini dikkate alacak mıdır? Evet. 

- Güney Otoyolunun yapılmasının ötelenmesi. Evet. 

- Araba Vapurlarının İptali garantisi. Red 

Ve diğer 

Yeni ilke kararları alınarak daha baştan bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakıldıkları, 
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İdarenin, tüm isteklilere eşit imkan vermek amacıyla İ.B.K.O. Kpnsorsiyumu ile 15.3.1997 

de teklif değişikliklerine ilişkin açıklamalarda bulunmasını ve bunun yazılı teyidini istemesi üzerine 

diğer iki grubu (Bouygues-Vinsan ve AJTC) da teklifleriyle ilgili görüşmek üzere toplantıya davet 

ettiği, Vinsan Grubu ile 19.3.1997 tarihinde, AJTC Grubu ile 24.3.1997 tarihinde yapılan 

toplantılarda Konsorsiyumlann tekliflerine ilişkin açıklamalarının alındığı ve bu açıklamaların 

bilahare yazılı olarak teyit edildiği, 

Tekliflerin: 

-Hukuki 

-Mali 

-Teknik 

Yönlerden detaylı bir şekilde incelendiği, bunun sonunda "Uygulama Sözleşmesi 

Görüşmelerine Katılım Sırası" nın; 

1- A.J.T.C. 

2- Î.B.K.O. 

3- B-V 

Olarak belirlendiğine karar verildiği ve bu kararın Görevlendirme komisyonunun teklifi, 

Genel Müdür Yaman Kök'ün imzasıyla Bakan Sayın Cevat Ayhan'ın olurlarına sunulduğu, 

Sayın Bakanın 30.4.1997 tarihinde sıralamanın uygunluğunu onayladığı, 

- 2.5.1997 tarih ve 0573 sayılı yazıyla, görevlendirme görüşmelerinin yukarıda belirtilen sıra 

ile yapılmasına karar verildiği ilgili firmalara bildirilmiş, ancak 3 ay içersinde 1. sıradaki ile 

görüşmelerin sona ermemesi ve dava açma süresinin bitmesi üzerine İ.B.K.O ve B-V Gruplarının 

Ankara İdare Mahkemesine dava açtıkları, 

Bouygues-Vinsan Firma Grubunun 5 Mayıs 1997 tarihli dava dilekçesinde "Yürütmenin 

Durdurulmasını Talep Ettiği", 

- Karayolları Genel Müdürlüğünün 3.7.1997 tarihinde 10. İdare Mahkemesine sunduğu 

savunmasında; 

"Dava konusu işlemde "etkili","nihai" ve "icrai" nitelikte bir idari işlem olmadığından, 

hazırlayıcı işlem olduğundan iptal davasına konu edilemeyeceği, 

94/5907 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 14 ve 15. Maddelerine atıf yapılarak bu 

maddelerde "Görevlendirme Kararının" nasıl tekemmül edeceğinin belirlendiği, görevlendirme 

kararının bu anlamda nihai bir idari karar olduğu, henüz ortada nihai karar/işlem bulunmadığı, 

ayrıca; görüşme sıralamasında 1. sırada yer alan grubun görevlendirilmesinin zorunlu olduğu 

yolunda amir bir hüküm içermediğinden, hatta idareye sıralamada yer alanlar arasında seçim yapma 
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hakkı tanıdığından ve hazırlayıcı muameleler dışında henüz idare tarafindan bir seçim yapılarak 

davacı taraf elimine de edilmediğinden davanın reddinin gerektiği, (sayfa 2,3) 

Uygulama sözleşmesi müzakerelerine, A.J.T.C., İ.B.K.C. ve B-V sıralamasına göre 

başlanmasına karar verildiği, (sayfa 6) 

Teklif verme belgelerinin 1. cilt 3.3. maddesinde; KGM'nin değerlendirme süresini Seçme ve 

Müzakere şeklinde iki aşamaya bölebileceği, , 6. Paragrafında; seçme aşamasının ardından, 

KGM ile ilk sırayı alan istekli arasında müzakerelere geçileceği, ilk sırayı alan istekli ile anlaşmaya 

vanlamazsa müzakerelere son verilip ikinci sırayı alan istekli ile müzakerelere geçileceği ve bunun 

böylece devam edeceği, (sayfa 8) 

Savunmanın 13. Sayfasında ise; "Yukarıdaki açıklamalardan da görüleceği üzere söz 

konusu projede yapılacak görevlendirme için uygulama müzakerelerine başlamak üzere yapılan 

sıralamanın tamamen usulüne uygun olarak yapıldığı", 

Hususlarına yer verdiği, 

- Genel Müdürlük Makamına sunulan 28.7.1997 tarih ve 1037 sayılı yazıyla "uygulama 

sözleşmeleri müzakerelerine başlandığı, ancak çalışmalar sürerken komisyon Başkanının emekli 

olduğu, üyelerin yerlerinin değiştiği" belirtilerek Görevlendirme Komisyonunun Otoyollar Daire 

Başkanı Gülten Yalçın başkanlığında yeniden oluşturulmasına Gülten Yalçın'ın teklifi ve Genel 

Müdür V.İsmail Tanyıldınk'ın 25.7.1997 tarihli "Olur" u ile imkan verildiği, 

- Görevlendirme Komisyonunun 10.10.1997 tarih ve 1479 sayılı kararında; 30.4.1997 tarih 

ve 0570 sayılı Görevlendirme Komisyonunun III nolu ara kararında belirtildiği üzere 1. sırada yer 

alan AJTC Konsorsiyumu ile Uygulama Sözleşmesi görüşmelerine başlandığı ve yapılan 

görüşmeler sonunda; 

"Anadolu Otoyolu - Dilovası Ayrımı - Orhangazi (Körfez Köprüsü Dahil) Otoyolunun 

üzerindeki tüm tesisleri ile birlikte Yap-İşlet-Devret Modeline göre 49 aylık bir sürede Tasarım ve 

Yapımı ile otomobil için geçiş ücreti 11 ABD Doları olmak üzere 22 yıl 11 aylık bir sürede bakımı, 

onanını, işletilmesi ve bu süre sonunda her türlü borçtan ari çalışır ve kullanılır durumda KGM'ye 

devri için yukanda adı geçen ve sıralamada birinci seçilen AJTC Konsorsiyumu ortaklarınca 3996 

sayılı kanuna göre kurulacak şirketin görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildiği", 

Karann, Komisyon ve Otoyollar Daire Başkanı Gülten Yalçın ve Üyelerin imzalan ile 

Genel Müdür Yaman Kök'e arz edildiği ve Genel Müdürün uygun görüşüyle 10.10.1997 tarihinde 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Yaşar Topçu'nun "UYGUNDUR" onayının alındığı, 

A.J.T.C. tarafından 10.10.1997 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğüne yazılan yazıda; 

Uygulama Sözleşmesi Taslağının paraf edildiği belirtilerek Uygulama Sözleşmesi imzalanmadan 
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önce 6 madde halinde belirtilen hususların sonuçlandırılmasının istendiği, 6 ncı maddede Dünya 

Bankası garantisi sağlanmasına izin verilmesi halinde, süre ve ücretlerde tenzilat yapılacağı 

v.s. hususların belirtildiği ve bu taleplerin "Uygun bulunup, kabul edildiğinin" Karayolları Genel 

Müdürü Yaman Kök imzası ile teyit edildiği, 

- Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 10.10.1997 tarih ve 1447 sayılı yazısı dikkate alınarak; 

Daha önce Kurulun 18.5.1995 tarih ve 95/T-33 sayılı kararıyla 3996 sayılı kanuna göre Karayolları 

Genel Müdürlüğünün görevlendirilecek şirket ile sözleşme yapmaya yetkili kılındığı belirtilerek, bu 

proje ile ilgili olarak 94/5907 sayılı karara ve yürürlüğe giren esaslar çerçevesinde hazırlanan ve 

görevli şirket ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında mutabakat sağlanan uygulama 

sözleşmesinin anılan esasların 4. Maddesi uyarınca onaylanmasına, 3996 sayılı kanunun 4. 

Maddesine göre Yüksek Planlama Kurulunca 13.10.1997 tarih ve 97/T-57 sayılı kararla onay 

verildiği, bu kararı Başbakan Sayın Mesut Yılmaz ve Bakan Sayın Yaşar Topçu ile üyelerin 

imzaladığı, 

- 16.10.1997 tarihinde; " İzmit Körfez Geçişi Projesi Anlaşması" KGM ve AJ.T.C. 

arasında imzalanmış ve bu anlaşmada; "AJTC Konsorsiyumu ile yapılan sözleşme görüşmeleri 

sonucunda 10.10.1997 tarihli yazışma ve taraflar arasında aynı tarihte parafe edilen Uygulama 

Sözleşmesi Taslağı hükümleri çerçevesinde anlaşmaya vardıkları ve bu anlaşmaya göre, Körfez 

geçişi Asma Köprüsü ve Anadolu Otoyolu ile D 130 karayolu arasındaki bağlantı yollarının yer 

tesliminden sonra 49 ayda hizmete gireceği, Orhangazi Otoyolu dahil bütün tesisin, yapım ve 

İşletme toplam süresi olan 27 yıl sonunda Karayolları Genel Müdürlüğüne devredileceği," 

belirtilmiş ve bu anlaşmayı Genel Müdür Yaman Kök, Bakan Sayın Yaşar Topçu ve Başbakan 

Sayın Mesut Yılmaz'ın da imzaladıkları, 

- Karayolları Genel Müdürlüğünün 22.10.1997 tarih ve 1516 sayılı yazılarıyla Danıştay 1. 

Daire Başkanlığına İmtiyaz Sözleşmesi Tasarısının gönderilerek görüşlerinin istendiği, (sözleşme 

taslağı ekleri yok) 

- Danıştay Birinci Daire Başkanlığının 26.6.1998 tarih ve 1997/145 esas sayılı yazılarıyla, 

imtiyaz sözleşmesi ile ilgili olarak 30.6.1998 tarihinde yapılacak toplantıya temsilci gönderilmesinin 

istendiği, 

- 8.9.1998 tarih ve 1142 sayılı olup, Bakan Sayın Yaşar Topçu imzası ile Danıştay 1. Daire 

Başkanlığına yazılan yazıda; "İmtiyaz sözleşmesi niteliğindeki bu sözleşmenin, Hazine Müsteşarlığı 

ve Karayolları Genel Müdürlüğünün görüşlerinin gözetilerek düzenlenmesinin istendiği, yazı 

ekinde; Sözleşme Taslağı ve Ekleri ile görüşlerin bulunduğu, 

01.09.1998 tarihli bu sözleşme taslağında; 
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a) Görev süresinin 27 yıl olduğu, (En az 200 milyon ABD dolarlık bir Dünya Bankası risk 

garantisinin verilmesi durumunda bu sürenin 26 yıla indirileceği) 

b) Birinci aşama yapım süresi (Kuzey Otoyolu ve Köprü) 4 yıl 1 ay (49 ay) olduğu, 

c) İkinci aşama yapım süresinin Yıllık Ortalama Günlük Trafik Değerinin (YOGT) 60.000 

araca ulaştığı tarih ile 1 Ocak 2008 tarihinden hangisi daha sonra ise o tarihten itibaren 

başlayarak en fazla 3 yıl 6 ay olduğu, 

İkinci aşama Yapım Başlangıç Tarihinin; Şirket ile KGM'nin YOGT değerinin 60.000 araca 

eşit olduğu ya da geçtiği konusunda mutabık kaldıkları tarih olacağı, 

Ancak İkinci Aşama Yapım Başlama Tarihinin hiçbir şekilde 1 Ocak 2012 tarihini 

aşmayacağı, 

d) İşletme süresinin; 22 yıl 11 ay veya köprüden geçen araç toplam sayısının 844.250.000 

araba eşdeğerine ulaştığı tarihten 3 yıl sonra sona ereceği, 

Hususlarına da yer verildiği, 

- Danıştay 1. Dairesinin, 23.10.1998 tarihli 1997/145 esas ve 1998/277 sayılı kararıyla 

sözleşme tasansının bir çok maddelerinde değişiklik yaparak dosyayı, İdari İşler Kurulunca 

inceleme yapılmak üzere Danıştay Başkanlığına sunulmasına karar verdiği, 

- Karayolları Genel Müdürlüğünce 3.11.1998 tarih ve 1417 sayılı Genel Müdür Yaman 

KÖK imzasıyla Danıştay 1. Daire Başkanlığına yazılan yazıda; 

Yeni öneriler sundukları ve bu önerilerinin kabul edilmesini ve sözleşmeye ithalini talep 

ettikleri ve bu yeni öneriler arasında; 

1) "Diğer kanunların cevaz vermeleri zamanında ve halinde ihtilafların çözümünde taraflar 

milletlerarası tahkimi kabul edeceklerdir." 

2) "KGM araba vapuru ücretlerinin geçerli köprü ücretlerinin %80'inin altında olmamasını 

sağlayacaktır." 

Hükümlerininin de bulunduğu, sözleşmede bu hükümlere de yer verilmesinin istendiği, 

- Danıştay İdari İşler Kurulunun 10.11.1998 tarih ve 1998/157 Esas ve 167 sayılı kararı, 

İmtiyaz Sözleşmesinin kurulca kabul edilen metni ve dosyanın; 24.11.1998 tarih ve 1998/157-167 

sayılı yazıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne gönderildiği, 

İdari İşler Kurulunda yapılan bu inceleme sırasında; 

1) "Bir kamu kuruluşunun projenin maliyetini artıran veya gelir kaybına neden olan 

herhangi bir tasarrufu halinde, gelir kaybına neden olan kapsam değişikliğinin şirkete 

Tazminat ödenmesini gerektirir" şeklinde bir değişiklik yapılması tekliğinin reddedildiği, 
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2) "Şirkete iş alanının 5 km yakını içersinde deniz hafriyatı dökme izni verilmemesi 

karşılığı maliyet artışı" teklifinin şartnamede böyle bir koşul öngörülmediğinden 

reddedildiği, 

3) "KGM, araba vapuru ücretlerinin, geçerli köprü ücretlerinin %80 inin altında 

olmamasını sağlayacaktır" teklifinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna aykırı 

olduğundan reddedildiği, 

4) "KGM'nin, Milletlerarası Tahkimi kabul edecekleri" yönündeki tekliflerinin de 

reddedildiği, 

- Danıştay İdari İşler Kurulunca kabul edilen imtiyaz sözleşmesinde değişen ve dikkat 

çeken noktalar olarak; 

1) İkinci aşama yapım süresinin 50.000 araç/güne ulaştığı tarihten itibaren başlayarak en 

fazla 3 yıl 6 ay, 

2) Geçiş ücretinin otomobil için 1100 dolar, (10.75 Hazine garantisine göre) olarak 

belirlendiği, 

- Karayolları Genel Müdürlüğünün (Genel Müdür Yaman KÖK imzasıyla) 26.11.1998 tarih 

ve 1560 sayılı yazısıyla; AJ.T.C. firma grubuna Danıştay Onaylı Uygulama Sözleşmesi ve ekleri 

gönderilerek en kısa süre içersinde sözleşmenin imzalanması için İdareye başvurmasının istendiği, 

- Karayolları Genel Müdürlüğünün 24.3.1999 tarih ve 0388 sayılı (Genel Müdür V.İsmail 

Tanyaldınk imzasıyla) yazısıyla; AJ.T.C. firma grubunun 6 Nisan 1999 tarihine kadar sözleşme 

imzalamaya davet edildiği, 

Ancak 2 davet mektubuna rağmen halen dahi sözleşmenin imzalanmadığı, 

Anlaşılmıştır. 

İnceleme Sonucunda Değerlendirmeye Alınan Hususlar 

Soruşturma Komisyonunda görevli diğer uzman arkadaşların uzmanlık alanlarına göre daha 

teferruatlı inceleme yaparak raporlarım verecekleri muhakkaktır. 

Benim dikkatimi çeken ve hukuki açıdan değerlenmeye gerekli bulduğum hususlar ise 

aşağıya çıkarılmıştır. 

1) İhale şartnamesinin; 3996 Sayılı Kanuna ve 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu kararına 

uygun şekilde, yapılacak işin açıkça tanımının yapılarak ihtilafa sebebiyet vermeyecek şekilde 

düzenlenmemesi, 

2)Görevlendirme Komisyonlarının yetki ve sorumluluklarının açıkça belirlenmemesi, 
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3) İlk ihale aşamasında Firma Grupları ile yapılan görüşmelerden sonra sorulan sorulara 

göre düzenlenen zeyilnamenin idare adına kim tarafından düzenlendiği, imzalandığı ve 

onaylandığının tam olarak anlaşılamaması, 

(İhale şartnamesine aykırı olarak bu zeyilname ile yukarıda belirtildiği gibi ihaleye yeni 

açılımlar getirilmektedir.) 

4) 1. İhalede 14.02.1996 tarihinde sadece BOUYGUES-VİNSAN Ortak Girişimin teklif 

vermiş olması, 5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 13. Maddesine aykırılık teşkil etmediği halde 

bu teklifin uygun görülüp görülmediği hususunda bir değerlendirme yapılmaması, 

5) Daha önce Amir İta olarak Bakan onayı alınarak 6 firma grubuna davet mektubu 

gönderilerek teklif istendiği halde, 1. İhalede tek teklifin değerlendirilerek uygun görülmediği 

hususunda bir Komisyon Karan alınmadan ve de alınan diğer kararında iptal edilerek (yani bir 

ihalenin Genel Müdür oluruyla iptal edilmesi) 5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 13/3 üncü 

maddesine aykırı olarak Bakan onayı alınmadan 6 firma grubundan yeniden yazılı teklif alınmasına 

karar verilmesi, 

6) Şartnamede ve Zeyilnamede proje bir bütün olarak tanımlandığı halde, KGM'nin 

19.11.1996 tarih ve 1973 sayılı yazıyla (ihaleden 15 gün önce) firma gruplarından tekliflerini 3 

alternatife göre verebileceklerini belirtmesi ve ihaleye yeni bir açılım kazandırılması, 

7) A.J.T.C. firma grubunun sadece Alternatif 2 için (yani köprü ve kuzey otoyolu için) 

teklif vermiş olmasına rağmen, "ön teklif, "öneri" gibi değerlendirmelerin teklifmiş gibi 

değerlendirmeye alınması ve sonunda görevlendirmenin bu firma grubu ile yapılması, 

8) A.J.T.C. firma grubunun teklifinin, teklif mektubu örneğinde belirtilen şartlara da 

uymadığı halde değerlendirmeye alınması, 

9) B-Vinsan Grubunun, KGM'nin daveti üzerine yapılan görüşmeler sonrasında 20.3.1997 

ve 2.4.1997 tarihlerinde vermiş oldukları (Trafik garantisi talep etmedikleri, Hükümete kâr payı 

teklif ettikleri, tekliflerdeki sürelerde indirim yaptıklan, Devlet Garantisi talep etmedikleri) teklif 

değişikliklerinin objektif olmayan gerekçelerle reddedilmesi ve teklif mektubu ile sundukları %25 

indiriminde dikkate alınmaması, 

10) Zeyilname ile; Körfez geçişinde Tüpgeçit alternatifinin de değerlendirileceği açıklanmış 

iken B-Vinsan Grubunun bu konudaki teklifinin yine objektif olmayan bazı gerekçelerle 

reddedilmesi, 

11) Görevlendirme Komisyonunun 30.4.1997 tarihli ve 570 sayılı III nolu ara kararında 

şartnameye aykırı olarak yeni ilke kararlannın alınması, 

Bu şekilde; 
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- Sadece Kuzey otoyolu ve geçiş için teklif veren A.J.T.C. firma grubunun teklifinin 

değerlendirmeye alınmasının yolunun açılması, 

- Şartnameye aykın olarak Güney Otoyolunun yapımının ötelenmesi, 

Ve diğer bazı ilke kararlarıyla diğer firma gruplarının daha baştan bazı tekliflerinin 

değerlendirme dışı bırakılması suretiyle tekliflerin değerlendirilmesinde firma grupları arasında 

objektif davranılmaması, 

12) Şartnamede ve Bakan olurunda; uygulama sözleşmesi görüşmelerine belirlenen sıra ile 

başlanacağı ve teklif mektubu örneğininde gönderildiği 20.5.1995 tarih ve 1683 sayılı yazıda; 

"Uygulama sözleşmesine ilişkin müzakerelerin üç ay içinde tamamlanacağı" belirtildiği halde, 

müzakerelerin bu süre içersinde bitirilmemesi, 2. sıradaki firma ile müzakerelere başlanmaması, 

bunun sonucu idarenin firma grupları ile mahkemelik olmasına sebebiyet verilmesi, 

13) Görevlendirme Komisyonunun 10.10.1997 tarih ve 1479 sayılı kararında; öteleme 

yapılmadığı, projenin tamamı üzerinde anlaşma sağlandığı belirtildiği halde daha sonra imtiyaz 

sözleşmesi tasansında Güney Oto Yolunun yapımının ötelendiği ve trafik akışına bağlı süreler 

konulduğu, bu şekilde AJ.T.C, firmasına büyük ekonomik imkanlar sağlandığı, 

14) A.J.T.C. firma grubu tarafından 10.10.1997 tarihinde KGM'ne'yazılan yazıda bazı 

şartlar ileri sürüldüğü ve Dünya Bankası garantisi sağlanmasının istendiği, bunun şartnamelere 

aykın olarak idarece ve Sayın Bakan ile Yüksek Planlama Kurulunca onaylandığı, diğer firmaların 

hazine garantisi talepleri reddedildiği halde bu firmanın talebinin "Uygun bulunup, kabul edildiği", 

15) Bakan Sayın Yaşar Topçu'nun imzasıyla 8.9.1998 tarihinde Danıştay 1. Daire 

Başkanlığına gönderilen 1.9.1998 tarihli sözleşme taslağında; 

a) 200 milyon ABD Dolarlık bir Dünya Bankası risk garantisi verilmesinin yolunun 

açıldığı, 

b) İkinci aşama-Yani Güney Oto yolunun yapımının; Yıllık Ortalama Günlük Trafik 

değerine bağlanması ve sürenin ilk aşamada 1 Ocak 2008 tarihine kadar ertelenmesi 

ve her halükarda 1 Ocak 2012 tarihini aşmamasının İdarece kabul edilmesiyle 

AJ.T.C. grubuna köprü gelirleriyle oto.yolu yapma gibi çok büyük bir imkan 

sağlanması ve bunun şartnamelere aykırı olarak kabul edildiği, 

16) Karayollan Genel Müdürü Yaman KÖK imzasıyla 3.11.1998 tarihinde Danıştay 1. 

Daire Başkanlığına yazılan yazıda; 

Diğer örnerilerin yanında; 

a) Tahkimin kabul edildiğinin, 
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b) KGM'nin, araba vapur ücretlerinin geçerli köprü ücretlerinin %80 inin altında 

olmamasını sağlayacağının, 

Sözleşmeye dahil edilmesini isteyerek, şartnamelere ve bu aşamaya kadar uygulanan 

kıstaslara aykın davrandığı, tahkimin olmaması nedeniyle baştan ihaleye diğer üç firma grubunun 

katılmadığının göz ardı edildiği, 

17) Şartnameye ve ihale aşamasında idarece belirlenen kıstaslara aykırı olarak, sözleşmede 

bazı hükümlere yer verilmesi ve bunların Danıştay İdari İşler Kurulunda reddedilmesi, 

18) Görevlendirilen şirkete; 2 defa sözleşmeyi imzalaması için yazı gönderilmesine ve 

gelmemesine rağmen her hangi bir işlem yapılmaması, 

19) İhalede usulsüzlük yapıldığının diğer 2 firma tarafından iddia edilmesi ve idare aleyhine 

mahkemelere dava açılmasına rağmen, Bakanlıkça konunun müfettiş incelemesinden geçirilmesine 

gerek görülmemesi. 

7.7.6. UZMAN BİLİRKİŞİ ERDOĞAN KAVLAKOĞLU BAŞBAKANLIK 
YÜKSEK DENETLEME KURULU BAŞDENETÇİSİNİN GÖRÜŞLERİNE AŞAĞIDA 
YER VERİLMİŞTİR. 

Olayların Tarihsel Gelişimi Ve İncelenmesi: 

Kamu Ortaklığı İdaresinin 1993 yılı yatırım programında 93 E 040 270 DPT numarası ile 

yer alan İstanbul-İzmir otoyolu ağının bir kesimini teşkil eden (Anadolu Otoyolu-Dilovası) Ayrımı 

Orhangazi (Körfez Köprüsü dahil) yaklaşık 46 km.lik otoyolun yapımı, bakımı, işletilmesi ve görev 

süresi sonunda KGM'ne 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 Bayındırlık ve İskan Eski Bakam Onur Kumbaracıbaşı'nın Oluru ile uygulama 

safhasına gelmiştir. 12.5.1993 gün ve 93/4402 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile bu ihalede 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun uygulanmaması kararlaştınlmıştır. 

Söz konusu işle ilgili önseçim ilanlan Resmi Gazetede ve Türkiye Çapında iki gazete de 

ilan edilmiş, 10 firma grubu başvuruda bulunmuş, Önseçim Komisyonunun yaptığı çalışmalar 

sonucunda 5 firma yeterli görülmüş bilahare 6 firmada bu kapsama alınmış 8.3.1995 tarih 0634 

sayılı Önseçim Komisyonu kararı Dönemin Bakam Halil Çulhaoğlu tarafından onaylanmıştır. 

Bu onaya göre; 

1.- Anglo Japonese-Turksh Consortıum ENKA-(AJTC) 

2.- İBKO Consortıum 

3.- İzmit Körfez Geçişi ve Otoyolu A.Ş. 

4.- İzmit Bay Crossing Consortıum 
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5.- Bouygues-VİNSAN 

6.- İzmit Bay Crossing Group firmaları görevlendirilmeye katılmak için yeterli görülmüşler, 

20.06.1995 tarihinde bu gruplara davet Mektubu gönderilmiştir. 

Firma grupları bu konuların açıklığa kavuşması için KGM'den görüş talep etmişler, sorulan 

sualler KGM'ce zeyilname ile tüm yeterlilik alan firmalara bildirilmiş ve bu zeyilname şartnamenin 

bir mütemmim cüzü haline gelmiştir. 

Bu sırada 13.6.1994 tarih ve 21959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Bazı yatırım ve Hizmetlerinin Yap-İşlet Devlet Modeli çerçevesinde yaptırılması Hakkında 3996 

sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi üzerine, söz konusu görevlendirmenin bu yasaya ve yasanın 

uygulanması ile ilgili 94/5907 sayılı Kararnameye göre yapılması ve KGM'nün yetkili kılınması 

için, 18.5.1995 tarih 95/T.33 sayılı YPK karan alınmıştır. (3996 sayılı Kanun 4. Madde) 

YPK karan ile Y.İ.D. modeline göre 3996 sayılı Kanun çerçevesinde yaptınlmasına 

KarayoUan Genel Müdürlüğü yetkili kılınmış olduğundan KGM'nin 20.6.1995 tarih 1674 sayılı 

Genel Müdür Dinçer Yiğit imzasıyla zamanın Bakanı Erman Şahin onay vermiş ve bu onayla 

görevlendirmede uyulacak usul ve esaslar belirlenmiştir. Aynca bu onay yazısının ekine 1347 sayılı 

Bakan onayı, Teklif Verme Şartnamesi, çerçeve sözleşme tasansı, Diğer şartnameler eklenmiştir. 

5539 sayılı KGM'nün kuruluş ve Görevleri Hakkında kanuna göre KGM, Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığına bağlı tüzelkişiliği haiz olup tüzel kişiliği genel müdür temsil etmektedir. Bu 

sebeple idari kademede yapılan işlerde kanaatımca Genel Müdürün onayı yeterlidir. 

3996 sayılı Kanunun uygulama esaslanna ilişkin 94/5907 sayılı kararının 10. maddesine 

göre 14.02.1996 tarih 0282 sayılı Genel Müdürlük Oluru ile Görevlendirme Komisyonu teşkil 

edilmiş olup mevzuata uygundur. 

Firma gruplanna 28.08.1996 tarihinde gönderilen Davet mektuplarında şartnameler ile 

uyulacak usul ve esaslar bildirilerek tekliflerini 04.12.1996 günü saat 16.00'ya kadar vermeleri 

istenmiştir. 

KGM'nün 19.11.1996 tarih ve 973 sayılı yazısı ile Firma gruplarına; 

Alternatif 1: (Anadolu Otoyolu-Dilovası) Ayrı-Orhangazi (Körfez köprüsü dahil) işin 

tamamı için, 

Alternatif 2: Yalova Devlet yolu üzerindeki kavşak dahil kavşağının kuzeyinde kalan işlerin 

(Körfez köprüsü dahil) tamamı için, 

Alternatif 3: Yalova Devlet yolu üzerindeki kavşak hariç, kavşağın güneyinde kalan işlemin 
tamamı için, 

Verebilecekleri belirtilmiştir. 



- 801 -

04.12.1996 günü saat 16.30'da teklif verme belgesinde belirtilen yerde firma 

temsilcilerininde katılımı ile eksiksiz toplanılmış teklif vermenin saati olan saat 16.00'ya kadar 

komisyona veriliş sırasına göre; 

1.-Bouygues-Vinsan 

2.- Anglo Japonese-Turksh Consortıum 

3.-İBKOConsortıum 

Firma gruplarının teklif verdiği belirtilmiştir.- (Görevlendirme komisyonu ara karan I) 

Firma temsilcileri hususunda iç zarflar açılmış ve firmalara da gösterilmiştir. 

15.01.1997 tarih ve 0092 sayılı KGM Görevlendirme Komisyonu ara kararı II.de 

Firmalann verdikleri gerek mali, gerek finansman, gerekse teknik olarak verilen teklifler 

incelemeye başlanmış, bu tekliflerdeki açıklamaya muhtaç hususlar firmalar çağırılarak 

görüşülmeye başlanmıştır. 

30.04.1997 tarihli 0570 sayılı Görevlendirme Komisyonu Ara Karan III.de teklif veren 

firmalann önerileri fiyat, proje, mali yönden şartname bazında ve firmalar arasında ̂ mukayese 

yapılarak 42 sahifeden ibaret olan bu geniş değerlendirme sonucunda Komisyonun aldığı kararda 

aynen; » 

"KARAR 

Teklifler rakamsal olarak mukayese edildiğinde, B-V'nin tüp geçiş teklifi 916 Milyon ABD 

Dolan yatınm beedeli ve toplam 19 yıllık görev süresi ile en düşük yatınm bedeli ve en kısa görev 

süresini içermesi nedeniyle ilk sıralamayı almakta ise de; teknik değerlendirme bölümünde de 

belirtildiği üzere, Türkiye'de ilk kez inşa edilecek olması, su üstü yapılarına göre inşaat güçlüğü ve 

işletme riskinin fazla olması, İzmit Körfezi ve bağlantı otoyolları güzergahında gerek yerleşme ve 

gerekse kamulaştırma açısından yeraltına inme veya su altından geçme gibi bir zorunluluğun 

bulunmayışı, aynca fay kıınlmalan ile oluşmuş bir körfez tabanında yeralması, deniz dibinde 

kirlenmeyi artıncı bir set oluşturulması ve ekolojik dengeyi bozması, su altı seyir koridorunda engel 

teşkil etmesi gibi nedenlerle tercih edilmemektedir. 

Aynı grubun, yatınm bedeli 1.155.000.000 ABD Dolan ve görev süresi 25 yıl plân 

alternatif önerisi eğik gergi halatlı 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 kınklarının bulunduğu körfez ortamında ayak adedinin artmasına paralel olarak 

deprem riskinin de artması, aynca körfez tabanında yapılacak zemin tarama ve doldurma, 

çalışmalan nedeniyle Çevre Etkileri Değerlendirme Yönetmeliği açısından körfez içindeki 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 511) 

http://II.de
http://III.de
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kirlenmeyi artırıcı; ekolojik bir 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 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 2 x 3 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 fınansal analizde 

ise 2 x 2 şeritli köprü ve otoyol için inşaat bedeli olarak 1.145.000.000 ABD Dolan verilmiştir. Bu 

rakamın teklif mektubu ekindeki finansman analizinde 2 x 2 şeritli ve 26 m genişlikte köprü ve 

otoyol için olduğu açıkça belirtilirken, teklif mektubunda 2 x 3 şeritli ve 33 m genişlikte-köprü ile 

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 talepederken, 14 Şubat 

1997 ve 15 Mart 1997 tarihlerinde yaptığı teklif değişikliklerinde tüm ilave taleplerden vazgeçmiş, 

ayrıca görev süresini 29 yıldan 27 yıla indirmiştir. Ancak Altyapı Geliştirme Fonu adı altında devlet 

tarafından bir fon oluşturulması ve bu fonun gerek inşaat gerekse işletme süresinde doğabilecek 

nakit sıkıntılan için kullanılması önerisini geri çekmemiş, önceden görülmeyen zemin koşullarından 

doğacak maliyet artışlarım ikinci önerisinde mücbir sebeplere dahil etmiş, en son teklifinde ise 

zemin şartlannı tecrübeli bir müteahhidin yapacağı şekilde dikkatlice incelediklerini ve sonuçlarını 

gözönüne alarak tekliflerini sunduklarını ve dolayısıyla KGM'den herhangi bir ilave maliyet 

taleplerinin olmadığını belirtmişlerdir. 

Bu grubun yaklaşık iki yıllık çalışma sonucunda verdiği ilk teklifi, bir-iki ay gibi kısa bir 

zaman zarfında iki defa değiştirmesi ve hemen hemen tüm fınansal desteklerden vazgeçmesine 

rağmen işletme süresini kısaltması teklifinin güvenilirliğini yitirmesine neden olmuştur. Ayrıca, bu 

işe ilişkin Teklif Verme Şartnamesinin 3.1.maddesinde "İsteklilerden KGM'nin isteği üzerine 

tekliflerinin çeşitli maddelerini yazılı olarak açıklığa kavuşturmaları istenilebilir. Yazılı olarak bu tür 

bilgiler istenilmedikçe yeni, hiçbir bilgi KGM tarafından kabul edilmeyeceği gibi, dikkate de 

alınmayacaktır." İbaresi vardır. 

KGM yazılı sorularla 4.12.1996'da verilen tekliflerdeki bazı müphem konuların 

açıklanmasını istemiştir. Ancak; gerek İBKO gerekse B-V grubu diğer teklifleri öğrendikten sonra, 

yatırım bedeli ve görev süresini rakipleri aleyhine teklifler sunmuşlardır. 
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Bu üç gruptan yanlızca AJTC grubu, diğer grupların kendiliğinden teklif değişikliklerine 

gitmelerinden sonra KGM'nin çağrısı üzerine toplam görev süresini (25 Yıl + Ek süre) 

belirsizliğinden en fazla 28 yıl olarak açıklığa kavuşturmuştur. 

AJTC grubu deneyimi, teknik ve finans önerileri ile zaten birinci sırayı almışken, yukarıda 

belirtilen dürüst davranışı nedeniyle de İzmit Körfez Geçişi projesi uygulama sözleşmeleri 

görüşmelerinde ilk grup olarak seçilmeye layık görülmüştür. 

Sonuç olarak Komisyonumuz gruplarının sıralamasının; 

l.-AJTC 

2.- İBKO 

3.-B-V 

şeklinde olmasına karar vermiştir." 

Bu dönemde Karayolları Genel Müdürü olan Yamam Kök uygun görüşle dönemin 

Bayındırlık ve İskan Bakam Cevat Ayhan'a sunmuş ve Cevat Ayhan'ın onayı ile görevlendirme 

sıralaması tespit olunmuştur. 

- Ancak Yap-İşlet-Devret Modeli ile ilgili 3996 savıh yasa ve 94/5907 sayılı uygulama 

kararnamesinde böyle bir sıralama yapılacağına dair hüküm mevcut olmayıp bu Bakan onaylı karar 

öncelikle görevlendirilecek firmayı tespit etmiştir. 

- Bakan değişikliği olduktan sonra 10.10.1997 tarih ve 1479 sayılı Karayolları Genel 

Müdürlüğünün Görevlendirme Komisyonu tekrar ve çok kısa 2 sahifelik özet bir kararla: 

" 1. sırada yer alan AJTC Komisyonu ile uygulama sözleşmesi görüşmelerine 

başlanması hususunda 30.4.1997 tarih ve 570 sayılı karar alınmıştır. 

Yapılan görüşmeler sonucunda, Anadolu Oto yolu-Dilovası Ayrımı-Orhangazi (Körfez 

köprüsü dahil) otoyolunun üzerindeki tüm tesisleri ile birlikte Yap-İşlet-Devret Modeline göre 49 

(Kırkdokuz) aylık bir sürede tasannu ve yapımı ile otomobil için geçiş ücreti 11 ABD Dolan olmak 

üzere 22 (Yirmi iki) yıl 11 (on bir) aylık sürede bakımı onanını, işletilmesi ve bu süre sonunda her 

türlü borçtan, ari çalışır ve kullanılır durumda KGM'ne devri için yukanda adı geçen ve sıralamada 

birinci seçilen AJTC Konsorsiyumu Ortaklarınca 3996 sayılı Kanuna göre kurulacak şirketin 

görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir. 

- Bu karann tetkikinde; sondan ikinci paragrafta, "1.sırada yer alan JTC Konsorsiyumu ile 

Uygulama Sözleşmesi görüşmelerine başlanması hususunda (önceki Bakan Cevat Ayhan'ın 

onayladığı) 30.4.1997 tarih ve 0570 sayılı karar alınmıştır." denilmekte olup uygulama 

sözleşmesinin yapılması, görevlendirme konusundan sonraki safahatta icap eden bir işlemdir ve 

0570 sayılı bakan onayının sadece sıralama olmadığını görevlendirme olduğunu teyit etmektedir. 
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- Aynı kararın son paragrafı dikkatlice incelendiğinde "... yukarıda adı geçen ve sıralamada 

birinci seçilen AJTC Konsorsiyumu ortaklarınca 3996 sayılı Kanuna göre kurulacak şirketin 

görevlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir." denilmekte olup; AJTC grubunun 

görevlendirilmesinin 0570 sayılı Bakan onayı ile yapıldığını, inşaat ve işletmeyi yapacak olan 3996 

sayılı Kanuna göre AJTC grubunca kurulacak ayrı bir şirketin görevlendirilmesine karar verdiği 

anlaşılmaktadır. (Bayındırlık ve iskan eski Bakanı Yaşar Topçu'nun savunmasında da aynı durum 

ifade edilmektedir.) 

SONUÇ OLARAK: Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Yaşar Topçu'nun AJTC 

Konsorsiyumunu görevlendirdiğine dair onayı yoktur.Bu onay ve karar 30.04.1997 tarih ve 570 

sayılı Bakan onayı ile sağlanmıştır. 

Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Erman Şahin tarafından onaylanmış bulunan olurun 

8.maddesinin ihlal edildiği konusu: 

Görevlendirme ihalesine davet edilecek firmaların uyması gereken usul ve esaslar dönemin 

Bakanı Erman Şahin tarafından onaylanan "İzmit Körfez geçici görevlendirme usul ve esasları" 

hakkındaki yazıda belirlenmiş olup buradaki 8.madde de aynen; 

"Tekliflerin görev süresine göre sıralanması ve en kısa görev süresini teklif eden istekli ile 

çerçeve sözleşmesinin şartlarının görüşülmesi ve görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılması 

halinde sözleşme şartlarının finansman şartlan ve diğer şartlar üzerinde YPK ve Hazine 

Müsteşarlığının uygun görüşleri alındıktan sonra uygulama sözleşmesinin imzalanması, ilk teklif 

sahibi ile anlaşmaya varılmaması halinde görüşmelere son verilmesi ve ikinci sıradaki teklif sahibi 

ile görüşmelere başlanılması ve işlemlere anlaşma sağlanıncaya kadar bu şekilde devam edilmesi" 

denilmektedir. 

Ancak 20.6.1995 tarih ve 1674 sayılı bu Bakan onayına sunulan yazı ekindeki, 1347 sayılı 

Bakan oluru, teklif verme şartnamesi, çerçeve sözleşme tasarısı ve diğer şartnamelerde bu 8 .madde 

yer, almamıştır. 

Danışman firma ile sonradan Bakanlık Makamına gelen Bakanların görevlendirilen AJTC 

ve ikinci sıradaki İBKO firmasının 8.maddeden sonradan zuhur eden vesilerle haberdar olduğu, 

ifade tutanaklarından anlaşılmaktadır. 

Ayrıca 3996 sayılı Kanun ve 94/5907 sayılı YİD Modeli mevzuatında değerlendirmenin 

sadece görev süresi ile yapılacağına dair hüküm bulunmamakta olup, Bakan onayında geçen 

8.madde 3996 ve 5907 sayılı Kararname karşısında geçerliliğini yitirmektedir. Değerlendirmede 

kısa süre görev ile beraber mali, finansman ve teknik tekliflerinin bir arada değerlendirilmesi icab 

etmektedir. 
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Bu durum gözardı edilse bile görevlendirmeye katılacak firmalara şartname ile 

duyurulmayan böyle bir şartın geçerli olması mümkün değildir. 

- Sıralama ve görevlendirmenin iptal davası Ankara lO.İdare Mahkemesinde devam 

etmekte iken ihaleyle ilgili yargının karannın dikkate alınmadığı konusu; 

lO.İdare Mahkemesinde açılan davada, yürütmenin durdurulması kararı söz konusu 

olmadığından idarenin takdirine bağlı olarak görevlendirmenin devam ettirilmesinde Kanuni bir 

engel görülmemektedir. 

- İhale ile ilgili mahkemelerce istenen bilgi ve belgelerin Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 

eksiksiz olarak verilmediği, konusu; 

Ankara lO.İdare Mahkemesinin kararlan incelendiğinde bilgi ve belgeleri toplayarak karar 

verdiği, Danıştay lO.Dairesince yapılan temyiz talebinin de reddedilerek lO.İdare Mahkemesi 

kararının tasdik edildiği anlaşılmaktadır. 

- Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Yaşar Topçu'nun TCK 240.maddesinde ifade bulan 

"görevini kötüye kullanmak" suçunu işlediği konusu: 

Yukarıda geniş şekilde izah olunduğu üzere YİD modeli Türkiye'de yeni bir uygulama 

sahası olup başlangıçtan beri mevzuatı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Söz konusu YİD modeli 

1993 yılı yatırım programında yer aldığı zaman 2886 sayılı İhale Kanununun uygulanmaması 3465 

sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (otoyol) 

yapımı, bakımı ve işletilmesi ile görevlendirilmesi hakkında Kanun ve bu kanunun 93/4186 sayılı 

uygulama yönetmeliği hükümleri ile özel hukuk hükümlerinin uygulanacağı bir sistem mevcut olup, 

Bakan onaylan ile işler yürütülmeye çalışılmış bilahare 3996 sayılı YİD Kanunu ve 94/5907 sayılı 

uygulama karan yürürlüğe girmiştir. 

Bu ihalede öncelikle temel şartlar, projeler, trafik durumlan. körfez geçişinin, nasıl 

yapılacağı, finansman ve mali yapı çok genel olarak ortaya konmuş ve bütün her şey 

görevlendirmeye katılacak firmalann tekliflerinin karşılıklı olarak uygun hale getirilmesi için 

çalışılmıştır. Başlangıcı ve devamı YİD mevzuatına ve diğer mevzuata tam olarak uymamaktadır. 

Neticede kendine özgü bir hukuki yapı ve idari oluşum karan meydana gelmiştir. 

8.DEĞERLENDİRME : 

(Komisyonun 09.06.2000 tarihli değerlendirme ve karar toplantısı tutanağından aynen 

alınmıştır.) 

BAŞKAN- Değerli arkadaşlar, hepinize hoşgeldiniz diyorum öncelikle. 

Toplantı yetersayımız vardır, toplantımızı açıyorum. 
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Bugünkü toplantımızı, sizlerin de bilgisine sunulduğu gibi, iki madde halinde bir 

gündemden müteşekkil olarak oluşturduk. Bunun birincisi, soruşturmaya konu olan ihalede kamu 

görevlilerinin sorumluluğunun değerlendirilmesi şeklinde düzenlendi. Bir diğeri de, soruşturma 

komisyonunun muhatabı Sayın Yaşar Topçu'nun sorumluluğunun değerlendirilmesi ve sonuç 

olarak da oylamanın gerçekleştirilmesi şeklinde bir gündemimiz var. 

Yaklaşık üçbuçuk ayı aşan bir süredir soruşturma konusu idarî işlemle ilgili çalışmalarımızı 

yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bu konuda ilgili görülen kişilerin tanıklıklarına ve bilgilerine en 

geniş manada müracat etme şeklinde bir çalışma gerçekleştirdik, bunun yam sıra, ilgili gördüğümüz 

tüm belgeleri derlemeye, toplamaya özen gösterdik. Bu çerçevede, bütün ilgili kişilerle 

göreşmelerin tamamlanması ve gerekli olan belgelerin toplanması aşamasından sonra kendi 

aramızda, değerli bürokrat, uzman arkadaşlarımızla birlikte yoğun değerlendirme toplantıları 

yaptık; olayla ilgili en ince ayrıntısına kadar irdelemeye, analiz etmeye, tetkik etmeye ve bütün bu 

verilerin, bilgilerin, temasların, bilgilenmelerin ışığında vicdanî kanaatlerimizin tam olarak, yansız, 

doğru, âdil olarak tesis etmesi için koşulların elverdiği ölçüde bütün gayretleri sarfettik 

inancındayım tüm üyelerimizle birlikte. Artık bugün, kendi vecibeleri, mevzuatı gereği, bu 

çalışmalarımızın sonucunu bir şekilde alacağımız aşamaya gelmiş bulunuyoruz. 

Bahsettiğim gibi, gündemimizdeki konuları görüşmeye başlayarak toplantımızı 

sürdüreceğiz. 

Uygulanacak olan usul konusunda, genelde başlangıçta bilgilenme, görüşle bu usulü 

belirleme yöntemi uyguluyorduk. İsterseniz bugün de yine, şayet gereksinim duyuluyorsa, nasıl bir 

usul uygulayacağız kısaca ona değindikten sonra öze, gündemimize geçelim. 

Birinci bölümde, bir değerlendirme gereksinimi olur düşüncesiyle, kamu görevlilerinin 

sorumluluğunun tahlil edildiği bir değerlendirme bölümü var. Burada, bu soruşturma 

komisyonunun kurulmasına konu olan idarî işlemin başlangıcından sonuna kadar pek çok bürokrat, 

pek çok kamu görevlisinin de görevleri var, işlemleri var, eylemleri var, kullandığı yetkiler var; 

tabiî, bağlı olarak sorumlulukları da var. Bu çerçevede her bir kamu görevlisinin veya tümden 

kamu görevlilerinin pozisyonu ve dahillerini değerlendirmek de bir zaruret olarak görülüyor. 

Komisyonumuzun görev alam olarak buna bir engel yok. Kamu yararını, kamu çıkarını gözetmek 

anlamında da böyle bir irdelemenin de yararlı ve yerinde olacağım da şahsen düşünüyorum. 

Bu çerçevede, dileyen arkadaşımıza sırasıyla söz verip birinci bölümü bu şekilde 

değerlendirelim diye düşünüyorum. 
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Söz almak isteyen arkadaşlarımıza söz vereceğim; ama, öncelikle hatırlatma babından ve 

olayın temeli de olması babından ben, bu komisyonun kurulmasına vesile olan soruşturma 

önergesinin iddia, isnat bölümünü bir kez daha. tekrarlamak istiyorum. 

"Sonuç olarak" demiş. Tabiî, bu idarî işlemin bütün safahatlarını anlattıktan sonra, önerge 

sahipleri, sonuç olarak "Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından onaylanmış bulunan 8 inci 

maddesi ihlal edilmiştir." Hepinizin bildiği gibi bu görevlendirmede uygulanacak usul ve esasları 

tespit eden, belirleyen bakan onayının 8 inci maddesinde bir usul belirlenmiş, bu usulün ihlal 

edildiği şeklinde bir iddia var. 

"Sıralama ve görevlendirmenin iptal davası Ankara Onuncu İdare Mahkemesinde devam 

etmekteyken ihaleyle ilgili olarak yargının karan dikkate alınmamıştır" şeklinde bir iddia var. 

Yine, hatırlayacağınız gibi, bu görevlendirme işlemiyle ilgili komisyonun aldığı bir karar, genel 

müdürün onayı ve bakan onayına havi bir karar tesis edilip, bir idarî işlem tesis edildikten sonra 

muhatapları bunu öğrendiklerinde bu tasarrufun, bu idarî işlemin iptali için idarî yargıda dava 

açmışlardı ve burada kastedilen "Onuncu İdare Mahkemesi" dediği için, sanıyorum bu "sıralama" 

adı verilen kararın iptali davası burada kastedilen. 

"Bu dava sürerken dikkate alınmaması" şeklinde bir iddia var. Hangi manada dikkate 

alınmadığı, mahkeme hangi kararı verdi de dikkate alınmadı? Herhalde bunların tartışılmaya ihtiyacı 

var. 

Üçüncü iddia "yapım ve işletme süresi 22 yıl olan ve ENKA Grubundan ICTS Grubundan 5 

yıl daha kısa süreyle tüp geçiti teklif eden ve devleti trilyonlarca liralık zarardan kurtaran firma göz 

ardı edilmiştir" şeklinde bir iddia var ve satır başı olması itibariyle son satır "ihaleyle ilgili, 

mahkemelerce istenen belge ve bilgiler Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca eksiksiz olarak 

verilmemiştir" şeklinde bir iddia var. 

Kısaca, tekrar bir toparlama şeklinde şöyle deniyor: "Bu ihalede yönlendirme vardır; ihale 

usul ve esaslarım ihlal vardır; rekabet ortamı oluşturulmamıştır ve en önemlisi ENKA Firması 

kayınlmıştır ve devlet zarara uğratılmıştır" dendikten sonra, böyle bir tespitten sonra "böylece, 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu, görevini kötüye kullanmak suretiyle suç işlemiştir" 

şeklinde iddialar içeren bir önerge. 

Şimdi, bu son bölümde, kanaatimce ihalenin tümüyle ilgili bir iddia var. İhalede yönlenme 

olduğu, ihale usul ve esaslarının ihlali olduğu, rekabetin oluşturulmadığı, bir firmanın kayırıldığı, 

devletin zarara uğratıldığı manasında ve önerge sahipleri de bütün bunlardan dolayı Sayın Yaşar 

Topçu'yu sorumlu görerek, addederek böyle bir önergeyi hazırlamışlar. 

Ben bu kısa girişle başlamış olayım. 
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, Tabiî, öncelikle, bu ihalede, işte bu iddia edilen bütün bu oluşumlar, olgular olmuş mudur, 

olmamış mıdır; şayet olduysa bunun Sayın Yaşar Topçu'yla ne kadar ilgisLvardır? Yaşar-Topçu'nun 

bu işlerde, bu işlemlerde veya bu aşamalardaki sorumluluğu ve dahli nedirin sorgulanması, 

. sanıyorum ana konumuz da bu. 

Şu ana kadar söz isteyen yok. 

Ben başladğım şekilde isterseniz kısa bir değerlendirmeyle devam edeyim. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, öncelikle, karşı karşıya olduğumuz görevin son derece zor bir 

görev olduğunun altım çizmeme bilmem gerek var mı? Her birimiz bu çalışma sırasında sık sık 

bunu dile getirdik ve görüştük. Gerçekten ortada bir idarî işlem var ve idarî işlemin altyapısı olan 

Hukuk, Türkiye'de henüz yeni yürürlüğe girmiş, bu hukukun uygulamasıyla ilgili birtakım 

düzenlemeler var, yasal düzenlemeler var; ancak, uygulamada yoruma açık hususlar var. 

Dolayısıyla, bu işin aslına, astarına, esasına nüfuz edip bu iş hukukuna uygun yapılmış mıdır, 

yapılmamış mıdır şeklinde bir çalışma son derece zor bir çalışma. Özellikle, çeşitli meslek 

grubundan olan bizler için, öncelikle kendi adıma söylemek istiyorum, son derece zor bir çalışma. 

Çünkü, iddianın sonucu olarak, iddianın kapsamı olarak, öncelikle oluşturulan, kamu görevlileri 

tarafından oluşturulan idarî işlemin, idarî usul ve esaslara uygunluğunun test edilmesi gerekiyor. Bu 

da yetmiyor, bu idarî işlemin usul ve esasına aykırı bir şekilde oluşturulduğu noktasına varıldığında 

bu kez bunun ceza hukuku manasında suç teşkil edip etmediği, ediyorsa hangi madde ve 

düzenlemelere tabi olduğunun da tahlil edilmesi lazım. Görüldüğü gibi, uzman ve yetkin bir idare 

hukukçusu kıvamında olmayı gerektiren bir görev ve artı, bunun yanı sıra, uzman ve yetkin bir 

ceza hukukçusu bilgilerini de içerisinde toplaması gereken bir görev. Bu bakımdan, son derece zor 

olduğunun altını bir defa daha çiziyorum ve kendimin de son derece zorlandığımı burada itiraf 

etmek istiyorum ve sonra hemen kısaca, kendi anladığım, kendi, bütün bu toplu yaptığımız 

çalışmalardan sonra benim geldiğim faraziyeler, yorumlamlar, değerlendirmeler ve muhakemeleri 

kısaca bir değerlendirme şeklinde bilginize sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu iddia, soruşturma önergesindeki iddialarla kastedilen olay, yap-işlet-

devret kapsamında bir projenin idare tarafından sonuçlandırılması, özel bir hukuk olduğu için 

"görevlendirme" tabir edilen işlemin idare adına, idarenin ajanları, görevlileri tarafından usulüne 

uygun sonuçlandırılması şeklindeki bir idarî işlemi kapsayor bu iddialar. Bu idarî işlem 

"görevlendirme" şeklinde tanımlanıyor. Bunun öncelikle hukuken nasıl öngörüldüğünü bir kısaca 

gözden geçirmekte fayda var. Daha sonra da uygulanan işlemin kısaca gözden geçirilmesinde fayda 

var. 
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Hukukî durumdan başlanıldığında, öncelikle "görevlendirme" tanımının ne olduğu, nasıl 

anlaşılması gerektiğine değinmekte yarar var. Çünkü, hep biliyoruz ki, kamu adına olsun, özel 

ticarî alanda olsun bizim genelde karşılaştığımız yaşanan ihale kavramı vardır. Onun da özel 

mevzuatı olduğu gibi, yine daha da özel durumlarda nasıl işlem yapılacağı da, mevzuatı 

düzenlenmiştir; ama, burada "görevlendirme" adı altında bir kamu hizmetinin sonuçlandırılması, bir 

kamu lıizmetinin bir kişiye verilmesi, bu manada o kişinin, o isteklinin görevlendirilmesi şeklinde 

bir tanım var. O zaman, "görevlendirme" tanımını çok iyi irdelemek lazım İlerideki 

değerlendirmelerde bir yanılgıya düşmemek için. "Görevlendirme" tanımı, bu işlemde uygulanan 

mevzuatın kapsamına baktığımızda 3465 sayılı Kanun ve onun uygulama yönetmeliği içeriğindeki 

Bakanlar Kurulu karan ve 3996 sayılı Kanun, yine onun Bakanlar Kurulu kararı olan 5907 sayılı 

Bakanlar Kurulu karan. Bu çerçevede bu idarî işlemin kurulması öngörülmüş. Buralara 

baktığımızda görevlendirmenin tanımı, öncelikle 3465 sayılı Yasanın kararnamesinin ilgili 

maddelerini hemen okumak istiyorum. Görevlendirme: Şunun için görevlendirmeden başlıyorum. 

Çünkü, iddia sahipleri, ihalenin yapıldığını, sanıyorum burada kastettikleri işte görevlendirme 

işlemi. "İhale sonuçlanmıştır" dedikten sonra demin dediğim iddialan sıralıyorlar. Yani, "sonuçlanın 

bu ihalede şu şu bakımlardan aykınlıklar, noksanlıklar var" şeklinde iddia ettikleri için "bu 

sonuçlanan ihale" diye tanımlanan görevlendirme işleminin ne olduğunu bilmekte öncelikle yarar 

var. Bu 3465 sayılı Yasanın, kararnamesinin 4 üncü maddesinin (o) bendinde görevlendirme: Diyor 

ki "bu yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla ön seçimle yeterlilikleri belirlenmiş istekliler arasından 

seçilecek birinin görevlendirildiğini gösteren ve yetkili mercilerin onayıyla tamamlanan 

sözleşmeden önceki işlemleri kapsar." Yani, bir görevlendirme yapılacak ve bu sözleşme 

sürecinden önceki bir işlem olacak daha sonra sözleşme süreci başlayacak manasında bir tarifi var. 

Ondan sonra çıkan ve yine bu işlemde uygulanan kararnamede de görevlendirmeyi şöyle tarif 

ediyor: "Bu kararda yazılı usul ve esaslar dahilinde istekliler arasından birisinin, işin verildiğini 

(görevlendirildiğini) gösteren ve yetkili mercinin onayıyla tamamlanan işlemleri" şeklinde bir tanım 

var. 

Değerli arkadaşlar, daha sonra şartnameler hazırlanıyor, bunlar isteklilere bildiriliyor, daha 

sonra alınan teklifler görevlendirme komisyonu tarafından değerlendiriliyor. Bu değerlendirmeden 

sonra bir görevlendirme kararı verilmesi öngörülüyor. Bu karar genel müdürün uygun görüşüyle 

bakan onayına sunuluyor, bakan onayıyla da onaylandıktan sonra "görevlendirme" olarak 

tanımlanan bölüm sonuçlanmış oluyor. Bundan sonra diğer aşama geliyor, o da uygulama 

sözleşmesi veya sözleşme olarak tarif edilen aşama geliyor. O da 3465 sayılı Kanunun 

Kararnamesinin 47 nci maddesinde şöyle tarif ediliyor: "Görevlendirmenin sözleşmeye bağlanması" 
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başlığı altında "bütün görevlendirmeler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme, genel müdürlük adına 

genel müdür veya yetkili temsilci tarafından imzalanır" diyor. Daha sonra sözleşmenin safahatları, 

tabiî, diğer kararnamede de özde buna koşut düzenleme var. Yani, görevlendirme aşamasıyla 

uygulama sözleşmesi ve sözleşme aşamalarının birbirinden farklı iki alan olduğu ve bunların 

ayrıntılı usullerinin düzenlendiği orada da görülüyor, bu kararnamede de görülüyor. 

Sözleşmenin tanımı var. Hemen onu da kısaca, yine hem 65'te hem diğerinde, onu da 

okumak istiyorum. Yine 3465'in kararnamesinde 4 üncü maddenin (k) bendinde "sözleşme" diyor 

ve şöyle bir tarif veriyor: "Verilen görevin yerine getirilmesi şartlarını belirtmek üzere genel 

müdürlük ile görevli şirket arasında aktedilen sözleşmeyi" ve sonraki kararnamede de uygulama 

sözleşmesi tanımı var. "Yatırım ve hizmetlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak, idareyle görevli 

şirket arasında özel hukuk hükümlerine göre aktedilen ve imtiyaz teşkil etmeyecek 

sözleşmeyi" diyor. Dolayısıyla, sözleşme süreci bu sözleşme tanımına uygun olarak görevlendirilen 

istekli, konsorsiyum veya şirketle sürdürülüyor. Burada sözleşmenin taraflarını demin de okudum, 

idareyle görevli şirket oluşturuyor ve sonunda bu süreç sözleşmenin imzalanmasıyla sonuçlanıyor. 

Şimdi, bu her iki süreçte, birinci, görevlendirme sürecine bir anda baktığımızda siyasî irade 

olarak bakanların bizzat isminin geçtiği ve bakanlara görev verildiği ve bağlı olarak 

sorumluluklarının olması gereken alan görevlendirme bölümündeki alan. Bunda iki noktada 

geçiyor. Birincisi, belli istekliler arasında kapalı teklif usulü uygulandığı hallerde isteklilerin listesi 

ilglili bakan tarafından onaylınıyor ve bunlar ihaleye davet ediliyor. Bir, burada bakan açık olarak, 

bakanın görevi, fonksiyonu tarif ediliyor bir de "görevlendirme komisyonunun almış olduğu 

görevlendirme kararı ilgili bakan tarafından onaylanır veya iptal edilir" şeklinde bizzat bakanların 

ismi geçilerek bakanlar görevlendiriliyor. Doğal olarak, bu her iki konumundan dolayı sayın 

bakanlar, yapmış oldukları eylemden, tasarruftan dolayı doğal olarak sorumlu tutulabilirler; ancak, 

sözleşme süreci dediğimiz ve kararnamelerin "her görevlendirme sözleşmeye bağlanır" hükmünün, 

gereğinin yürütüldüğü, idareyle görevli şirketin müzakereler ve sonuç olarak bir sözleşme üzerinde 

mutabakata varıp imzamaları sürecini kapsayan süreçte kendi hukukundaki tanımlamalarla 

tamamen, idareyle görevli firma, şirket arasında yürütülen bir alan olduğu görülüyor. 

Bütün bu açıklamalardan sonra, tabiî, sözleşmeden sonra sözleşmenin gerekleriyle yatırım 

ve hizmetler sürdürülüyor vesaire, bu kamu hizmeti yerine getiriliyor. 

Hukukî altyapıyı, ben, çalışmalarım, incemelerim, gerek birlikte buradaki çalışmalarımız, 

gerek daha sonra mevzuatla ilgili incelemelerim sonucunda benim algılama ve yorumum, bu yap-

işlet-devret projelerinde 3996 ve 3465 sayılı Yasanın çerçevesinde tarif edilen görevlendirme 

işlemini benim yorumum bu şekilde bir hal aldı, bu şekilde gelişti. Doğru olabilir, eksik olabilir, 
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onu, o marjı, o şeyi tabiî ki bırakmak lazım. Baştan söylediğim gibi, hukukî bir altyapı, derin bir 

hukuk bilgisi gerektiren bir alan olduğu için bizimki böyle bir şahsiyetin yanında naçizane çok 

yüzeysel kalır. Bütün bunun ışığında, bütün bu normların bir an için isabetli olduğunu 

düşündüğümüzde ve uygulamayı test ettiğimizde, buna uygulamayı oturttuğumuzda uyan ve 

uymayan bölümleri bir manada inceleyip analiz etmek aşamasına geldiğimde de o zaman şunları 

görüyorum. Bu idarî işlemde görevlendirme sürecine baktığımızda görevlendirme sürecinde idare 

öncelikle bir ihaleye çıkıyor, bu ihalede 6 istekli davet ediyor, kapalı teklif usulünü uyguluyor ve 

burada 1 tane istekli teklif veriyor, komisyon bir karara varamıyor, tereddüte düşüyor ve YPK'dan 

bu tereddüte düştüğü hususun açıklanmasını istiyor, ama o arada idare, genel müdürlük farklı bir 

yaklaşımla, bu cevabı almak yerine, pazarlık usulüne dönüştürmenin olanaklı olup olmadığını 

yukarı, üst makamlara soruyor ve bu birkaç aylık bir süreçten sonra idare, görevlendirme 

komisyonunun bu kararını iptalle yeniden 6 istekliye davet gönderiliyor, yeni bir ihaleye çıkılmasını 

genel müdürlük onayıyla karar altına alıyor ve birinci ihale dediğimiz süreç böylelikle noktalanıyor 

ikinci ihale süreci başlıyor, yine usulüne uygun davet mektupları gönderiliyor isteklilerden 3 tanesi 

teklif veriyor, çeşitli teklifler veriyorlar, bu ihalenin teklif verme gününden 15 gün önce genel 

müdür imzasıyla isteklilere gönderilen bir tebligatta bu projeyle ilgili verecekleri tekliflerin 3 

alternatifli teklifler halinde verilmesi duyurusu yapılıyor ve istekliler buna büyük ölçüde uyuyor. 

Alınan bu teklifler görevlendirme komisyonu tarafından, öncelikle, geçerlilik şartı anlamında test 

ediliyor, daha sonra isteklilerle görüşmelerle sürdürülen bir süreç yaşanıyor ve en sonunda bir "ara 

karar 3" adı altında 40 küsur sayfalık genel bir karar yazılıyor, bu kararın esasında çok ayrıntılı bir 

değerlendirmeyi kapsıyor ve sonuç bölümünde de en uygun teklif olarak, isteklilerden, isteklilerin 

sıralamasının tespit edildiği görülüyor ve en uygun teklif olarak tercih edilen, birinciden başlamak 

üzere uygulama sözleşmelerine geçilmesi karar altına alınıyor ve bu komisyon üyelerinin bütün 

imzalarından sonra genel müdürün uygun teklifiyle bakanın onayına sunuluyor, bakanın 

onaylamasıyla bir idarî işlem hüviyeti kazanıyor ve bundan sonra beklenir ki, demin açıklamaya 

çalıştığım hukukî tanımlamalar, aşamalar anlamında ikinci olan, zaten bu kararın da öngörmüş 

olduğu uygulama sözleşmesi müzakerelerinin başlanılarak uygulama sözleşmesi sürecinin tahakkuk 

etmesi aşaması başlamak gerekiyor, nitekim öyle de oluyor. İdareyle konsorsiyum, birinci derecede 

tercih edilen, en uygun teklif sahibi olarak tespit edilen konsorsiyum arasında uygulama sözleşmesi 

müzakereleri başlatılıyor ve yaklaşık 3 aylık, 30.4.1997 tarihinde bu karar almıyor, 10.10.1997 

tarihinde görevlendirme komisyonunun yeni bir kararım görüyoruz ve o da içerik olarak, öz olarak, 

daha önce alınan karar gereği en uygun teklif sahibi olarak saptanan birinci istekliyle müzakerelerin 

sürdürüldüğünü ve müzakerelerde mutabakata varıldığım, dolayısıyla bu kişiyle uygulama 
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sözleşmesi imzalanmasını ve görevlendirildiğini, bu şirketin görevlendirildiğini kapsayan bir metin 

oluşuyor ve komisyon üyelerinin hepsi bunu imzalıyor, genel müdürün uygun görüşüyle bakan 

onayına sunuluyor. İşte Yaşar Topçu beyi ilk kez burada görüyoruz. Bu kararın altında, sayın 

Yaşar Topçu bey de onay veriyor ve daha sonra, tabiî bu bir imtiyaz sözleşmesi olduğu için, 

idareyle görevli şirket arasında bu ana unsurlar çerçevesinde müzakereler daha da olgunlaştırılıyor, 

taslak sözleşmeler paraf ediliyor ve Damştaya gönderiliyor, Danıştay belli konularda düzeltmeler 

istiyor, sanıyorum bir, iki gidiş gelişler oluyor. Hem fırmamn birtakım duyarlılıkları var, 

KarayoUanmn birtakım duyarlılıklan var, ama geniş müzakerelerden sonra 1998 yılının Kasım 

ayında son olarak Damştay İdarî İşler Kurulunun onayıyla sonuçlanan bir sözleşme metni ortaya 

çıkıyor ve taraflann imzalamasıyla son halini alması öngörülen bir sözleşme ortaya çıkıyor ve iki 

kez, idareyi temsilen görevlilerin şirkete, istekliye çağrı yapmasına rağmen, hatta ikincisinde tarih 

bile vermesine rağmen firma bu sözleşmeyi imzalamaktan, bilemediğimiz nedenlerle veya bilinen 

nedenlerle, muhataplannca mutlaka biliniyordur ve bu sözleşmeyi imzalamaktan, onaylamaktan 

kaçımyor ve bu süreç şu an itibariyle de, şayet bilgimiz dışında başka gelişmeler yoksa, şu an 

itibariyle de aynı noktada duruyor değerli arkadaşlar. 

Böylelikle, ben, hukukundan anladığımı, hukukundan nasıl bir uygulama tarif edildiğinden 

ne anladığımı ve uygulanan işlemin kısa bir özetini vermeye çalıştım. 

Bütün bunlann içerisinde, bugün "karar toplantısı" adı altında bir toplantı yaptığımız için 

şahsî görüşümü birinci bölüm için söylemem usulden midir değil midir, nasıl bir usul uygulayacağız 

bilemiyorum, ama benim için bir beis yok, ben bu konuda, kamu görevlilerinin, tabiî benim 

anlayışıma göre, herhangi bir aykınlık oluşumu manasında sorumlulukları var mıdır yok mudur, 

benim değerlendirmemi arz edebilirim veya sırayla bütün arkadaşlar söyleyebilir, nasıl uygun 

görürseniz, ama almışken isterseniz ben mi bitireyim kısa birkaç cümleyle ("Siz bitirin, çok uygun 

olur" sesleri) 

Burada, gerek her birimizin bireysel incelemelere, olaya nüfuz etme çabalarımız sırasında 

karşılaştığımız, gerek danışman ve bilirkişi manasında kamu görevlilerinin bize vermiş olduğu 

bilgilendirme, açıklama şeklindeki yardımlar sonucunda hatta daha sonra bunu yazıya döküp 

metinler halinde bize ulaştırdığı metinlerden gördüğümüz gibi, orada da Tasladığımız gibi, gerek 

birinci ihale olarak adlandırdığımız ihale sürecinde ve bütün bu bilglilenmelerin, bu değerlemelerin 

dokümanları ve bilgileri ışığında benim değerlendirmem o ki, birinci ihale aşamasındaki 

uygulamalar, bu uygulamayla ilgili Bakanlar Kurulu kararnamesinin ilgili hükümlerine aykırılıklar 

taşır gibi. Şu manada taşır gibi: Bu, özellikle son kanun olduğu için onun yönetmeliğinde, 15 inci 

maddesinde "görevlendirmede uyulacak ortak esaslar" başlığı altındaki 15 inci maddesinde "istekli 



- 8 1 3 -

çıkmadığı veya tekliflerin uygun görülmediği hallerde idare aynı yatırım ve hizmetler için, bu 

kararda öngörülen usullerle yeniden başvurmakta serbesttir" şeklinde bir hüküm var. Bu hüküm 

çerçevesinde buradaki fiili olayı mukayese ettiğimizde istekli çıkmama ve tekliflerin uygun 

görülmeme hallerinin gerçekleşmemiş olduğunu görüyoruz. Bir kere, istekli var. Bir tane veya çok 

az, ama bu olayda bir tane var. Teklifin uygun görülmemesi hali ancak teklifin değerlendirilmesi 

sonucunda ve uygun görülüp görülmemesinin anlaşılabileceği şeklinde düşündüğümüzde bu her iki 

halin de bu ihalede gerçekleşmemesine rağmen görevlendirme komisyonunun değerlendirmeye 

girmemesi bir eksiklik gibi görülüyor, ama bu niçin girmediği bir art niyetten değil de bir konuya 

açıklık getirilmesini idareden istediği için, daha ziyade idarenin bunun gereğini yapıp bu başlayan 

ihalenin sonuçlandırılmasına yol açması gerekirken bunu yapmadan başka şekilde açılımlar 

getirmeyi düşünmesi, girişimlerde bulunması ve onlardan da daha sonra rücu edip aynı usulle 

yeniden çıkması şeklindeki bir davranışının, ben bu manada usul ve esaslara aykırılıklar 

oluşturabileceği, oluşturduğu şeklinde bir düşünceye yöneliyorum, ama bunun karşılığında bir cizai 

sorumluluk oluşur mu oluşmaz mı, o tamamen farklı bir değerlendirme, tamamen yargının yapacağı 

bir değerlendirme diye düşünüyorum. 

Daha sonra, ikinci ihale boyutunda, ihaleden 15 gün önce işin bu YPK'dan bir bütünlük 

halinde çıkan bu projenin ve şartnamelerde, ihaleye teklif verme belgelerinde ve bu işle ilgili bütün 

belgelerde, bütün yazışmalarda, bütün bakan olurlarında bu iş, bir bütün olarak tarif edilmesine 

rağmen, zeyilnamede de, işin kapsamıyla ilgili herhangi bir düzenleneminin düşünülmediği 

belirtilmesine rağmen, ihaleye 15 gün kala, böylesine işi bölümlendiren bir düzenlemenin de 

hukukuna uygun düşmeyeceği şeklinde bir yorumum var. 

Daha sonra ihaleye verilen tekliflerin tashihi, .resmî geçerlilik manasındaki 

değerlendirmelerinde ve daha sonraki aşamalarda komisyonun yaptığı çalışmalarda pekçok 

bakımlardan, önceden ilan edilen şartnamedeki usul ve esaslara uygun olmayan boyutların olduğu, 

örneğin, şartnamelere aykırılık taşıyan, şartnamede olmayan koşulları taşıyan tekliflerin geçerli 

sayıp, değerlendirmeye alınması, örneğin, teklif kavramının, ön teklif, alternatif teklif, kesin teklif, 

kesin olmayan teklif gibi birtakım tanımlarla verilmesinin, örneğin, bazı tekliflerin teklif mektubu 

örneğine aykırılıklar taşıdığı, en azından uymadığının görüldüğü, bu ve bunun gibi her birinizin de 

çalışmalarımız sırasında dile getirdiğiniz ve uzman arkadaşlarımızın çalışmalarında da ayrıntılı 

olarak vurgulandığı gibi, bu ihalede, bu ve başka manalarda değerlendirme sürecinde, hukukuna 

aykırı şekilde uygulamalar yapıldığı düşüncesi ve kanaatindeyim. 
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Daha sonra, bu adına sıralama verilen kararın, aslında ihale şartnamesinde tarif edilen, 

tekliflerin değerlendirilmesi usulü bakımdan mütalaa edildiğinde, incelendiğinde, şartnamede 

değerlendirme iki şekilde belirlenmiş: 

Birincisi, genel bir değerlendirme usul ve esasları; bu halle idarenin, teklifleri malî, teknik, 

hukukî bakımdan bir değerlendirmeye tabi tutacağı, müphem konuların açıklığa kavuşturulması 

bakımından isteklilere sorular yöneltebileceği, görüşmeler yapabileceği, idarenin isteği dışındaki 

her türlü önerinin iyileştirmenin ve teklifin kabul edilmeyeceğini, bu genel değerlendirmede, 8 tane 

kıstasdan dolayı tekliflerin irdeleneceğini belirten bir usul var. 

Bir de, özel bir usul var, o da şöyle: İdare, Karayolları Genel Müdürlüğü, değerlendirme 

sürecini seçme ve müzakere şeklinde iki aşamaya bölebilir şeklinde bir ön başlık altında, özel bir 

değerlendirme usulü uygulanmış. Orada da, Karayolları Genel Müdürlüğü isteklilerden bazılarının 

görüşmeleri daha ileri aşamaya sürdürme amacıyla, bazılarını seçebilir. 

Seçilen istekliler, yani, elemeyi kazanıp, seçilen istekliler, birtakım bilgileri anında vermekle 

yükümlü tutuluyor vesaire ve daha sonra, bu seçilen istekliler, hangi kriter olduğu anlaşılmayan bir 

şekilde sıralamaya tabi tutulacağı vurgulanıyor ve sıralamada birinci sırayı alanla uygulama 

sözleşmesi müzakerelerinin başlanacağı vurgulanıyor. Şayet, bununla anlaşma sağlanmazsa, daha 

sonraki sıradakilerle, bu görüşmelerin sürdürüleceğini belirten, bütün bu tanımlamaları, aşamaları 

kapsayan bir özel değerlendirme usulü var. 

Burada yapılan, özellikle, 3 nolu ara karar başlığı taşıyan kararda, 40 küsur sayfalık 

değerlendirmeyi kapsayan karara baktığımızda, bu özel usul değil, bu genel usulün uygulandığı, 

geçerli olan tekliflerin öncelikle tespit edildiği ve daha sonra geçerli tekliflerin malî, hukukî, teknik 

manada hepsinin masaya yatırıldığı, enine boyuna çok ayrıntılı bir değerlendirmeye tabi tutulduğu, 

malî bakımdan tercih edilebilirlik sıralamasının 1, 2, 3 olduğu, hukukî bakımda tercih edilebilirlik 

sıralamanın, yani, birinci derecedeki tercihin tespit edildiği, 1, 2, 3 sıralamasının yapıldığı ve diğer 

teknik bakımdan bütün tekliflerin çok ayrıntılı bir değerlendirmesinden sonra 1, 2, 3 diye 

sıralamasının yapıldığı, en sonunda, bu her üç anlamdaki puanlamaların veya sıralamaların, genel 

bir sıralamasının yapıldığı, 1, 2, 3 ve bunun tercih edilebilirlik sıralaması, birinci derecede tercih 

edilebilen firmanın, öncelikle tespit edilmesi hüviyetinde olduğu ve birinci sıradakiyle, uygulama 

sözleşmelerinin başlamasına amir olan bir irade, bir idarî işlem şekline dönüştürüldüğü görülüyor. 

Bu manada, bu kapsamda, bu içerikte, bu muhtevada ki bir kararın sonunda veya tanımlandığı gibi 

sıralama anlamından çok daha ötede, yasada ve kararnamelerde tarifini bulan en uygun teklifi 

bulma, isteklilerden birisin tercih etme şeklinde, seçme şeklinde tarifini bulan görevlendirme işlemi 

kuvvetinde olduğunu düşünüyorum ve nitekim, bu esas olarak bu şekilde olduğu gibi, buna 
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kararnamede öngörülen şekli geçerlilik, şekil şartımnda genel müdürlük onayıyla, bakan onayıyla 

da esas itibarmın yanı sıra, şekil olarak da bu idarî işlemin gerekliliklerinin yerine getirildiği de bir 

an için dikkate alındığında, bu idarî işlemin, bir manada, bir görevlendirme kuvvetinde olduğu, 

tercih edilen en uygun teklif sahibi birinci istekliyi tespit edilmesi kudretinde ve kuvvetinde olduğu 

esas olduğu, esas ve şekil itibariyle de, mevzuatında tanımlandığı görevlendirme kuvvetinde olduğu 

şeklide bir düşüncem var. 

Daha sonra, görevlendirmeden sonra, hukuk gereği sözleşmeye bağlanma süreci 

başlayacağı için, sözleşmeye bağlanma sürecinde de, kamu adına kimin yetkili kılındığı, bu 

sözleşmenin görüşmeleriyle ve sonuçlandınlmalanyla ilgili yasayla kimin yetkilendirilidiği belli, bu 

idare yürütecek, görevlendirilen muhatapla yürütecek ve bu sürecin başladığını, bu süreç devam 

ederken, mevzuatında öngörmediği halde, uygulama sözleşmelerinin yapıldığına dair, 

yürütüldüğüne dair ve mutabakata vanldığına dair bir görevlendirme komisyonu karan alındığı ve 

görevlendirme komisyonu karannın genel müdür onayıyla ve bakan onayına da tabi tutulduğu 

şeklindeki bir karamı, aslında, tamamen sözleşme süreci içinde kaldığı, sözleşmeyi 

kuvvetlendirdiği, sözleşme esaslarım belirginleştirdiği kuvvetinde olduğunu düşünüyorum ve bu 

hüviyetiyle -şayet doğru düşünüyorsam- zaten mevzuatında da böyle bir görevlendirme komisyonu 

karan, bakan onayı da özel olarak öngörülmediği de dikkate alındığında, bunun bir yok hükmünde, 

bir fuzulî, bir fazladan işlem olduğun düşünüyorum ve daha önce konuşlandınlan, alınan, yapılan ve 

görevlendirme kuvvetinde gördüğüm işlemde de, bir değişiklik, bir yenilik, onu bir etkileyen, onu 

bir zaafa uğratan, onun dışında bir yeni hukukî durum yaratır nitelikte olmadığını düşünüyorum ve 

dolayısıyla, sırf bundan dolayı, Sayın Yaşar Topçu'nun görevli tutulabileceğinin mümkün 

olmadığını düşünüyorum. 

Ancak, sayın bakanlann, direkt ya da endirekt şekilde ilgili ve bağlı olan birimlerin yasaya 

ve mevzuata uygun işlem tesis etmeleri konusunda da denetim görevleri olduğunu da 

düşünüyorum. Zaten, hukukunda da böyledir. Hal böyle olduğu zaman, gerek birinci aşamada 

Sayın Bakanımızın önüne konulan işleme vermiş olduğu onayı, inceleyerek, irdeleyerek veya 

incelettirerek, denetleyerek bir onay vermesi beklenirdi diye düşünüyorum. 

Daha sonra, Sayın Yaşar Topçu'nun her ne kadar bu sözleşme sürecinde bakanların 

sorumlu tutulmadığı, böyle bir karar alınmasına dair de belirgi bir hukukunda bir hüküm 

olmamasına rağmen, önüne getirilen olayı gördüğünde, onun da, bunun kökenini, niceliğini 

inceleyip, irdeleyip, denetleyip, ona göre bir tasarrufta bulunması beklenirdi diye düşünüyorum; 

ama, her iki halde de, Sayın Bakanlann pozisyonlarının yani, bir cezaî sorumluluğu gerektiren bir 

görev ihmali veya görevi kötüye kullanma manasında bir işlem olduğunu da düşünmüyorum. 
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Nitekim, Sayın Cevat Ayhan'ın da, burada çağırdığımızda, çok samimi görüşmemizde ifade 

ettiği gibi, kendisinin tamamen bu kamu hizmetinin bir an önce usulüne, hukukuna göre yürütülüp, 

sonuçlandırılması şeklinde algıladığını ve bununla ilgili kendisinden ne isteniyorsa, o katkıyı 

yaptığını vurguladı. Burada bir ardniyet, burada bir suiniyet, burada bir ihmal, bir savsaklama 

olmadığı şeklinde bir düşünceyi düşünüyorum. 

Keza, Sayın Yaşar Topçu'nun da, aynı şekilde, kendi önüne konulan bir işlemin gerçekten 

aslî bir görevi olup olmadığım ve önüne konulan işlemin bütün gelen safahat içinde hukukuna 

uygun yapılıp yapılmadığının denetlenip, incelenip, ona göre bir tasarrufta bulunması gerektiği 

hususuna geldiğimizde de, yine, sayın bakanın bu manada bir kasıtla bunu ihmal ettiği, bir amaç, 

özel amaç güderek, bunun savsakladığı şeklinde bir kanaat sahibi olmak için benim elimde, bilgim 

dahilinde, bulgum dahilinde önemli bulgular ve belgeler yok. 

Bir diğer husus, Sayın Yaşar Topçu'nun bakan olarak bulunduğu süreçte, konu basına, 

medyaya yansıyor ve yargıya yansıyor, orada, Başbakanda dahil -o dönemki Sayın Başbakan-

Sayın Bakana da, bu duyurumlar gönderiliyor. İşte, burada beklenir ki, bir an için, burada denetim 

görevi, bu tür ihbar, bu tür şikâyetlerin anında, içdenetim yolları kullanılarak, harekete geçirilerek, 

bunların incelenmesi beklenir. Ancak, burada, bunun yapılmadığını görüyoruz. 

Bizim sormalarımız sonucunda, Karayollarından ve bakanlıktan aldığımız bilgiler bu 

doğrultuda; ama, burada iş, zaten yargıya intikal ettiğini de dikkate almak lazım. En önemli 

denetim yolları biliyorsunuz, bağımsız yargının denetim yollandır. 

Bir de, bu şikâyetlerde bulunan kişi, bu ihalede umduğunu bulamayan bir firma olduğu ve 

idareyle de, muhattap bir kimlik olduğunu da düşünmekte yarar var. Bunu da, tabiî her birimizin 

kanaatlerine ve takdirlerine bırakıyorum. 

Ben, olayın genelini özetlemiş oldum. Benim vardığım muhakemeler, analizler sonucunda, 

bütün bu bilgi ve bulgular beni buraya sürükledi. Huzurunuzda, samimi olarak da bunu ifade 

etmenin mutluluğunu duyuyorum. Yaklaşık 3,5 aylık bir sıkıntı, böylelikle benim namıma biraz 

izale edilmiş oldu. 

Uygun görürseniz, burada bir ara verelim. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, sizin son kararınız ne, ben onu tam 

anlayamadım. 

BAŞKAN - Daha karar geçmedik, değerlendirme yapıyoruz. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Oylayalım bitsin. 

BAŞKAN - Efendim, çok acele ediyorsunuz. 4 ay sabrettik... 

Toplantımıza 10 dakika ara veriyoruz. 
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Kapanma Saati: 15.15 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.23 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, kendi adıma bu geniş değerlendirme ve açıklamayı yapmış 

bulunuyorum. Sizlerin de, bundan sonra, görüş ve düşüncelerini sırayla alabiliriz. 

Ancak, bu benim açıklamalarımı, olayın tamamı ve özellikle birinci bölüm için olduğu 

varsayalım; çünkü, ikinci bölüm, Sayın Topçu'nun sorumluluğu konusunda kısa bir değerlendirme 

ihtiyacı yine duyuyorum. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Bu neydi Sayın Başkanım? 

BAŞKAN - Aslında, gündem iki aşamalıydı. Bir, kamu görevlilerinin sorumluluğunun 

değerlendirilmesi; iki, Sayın Yaşar Topçu'nun sorumluluğunun değerlendirilmesi ve oylama 

demiştik; ama, ben, arkadaşlar söz almayınca, hem genel manada bir bakış, bir de kendi kritiğimi 

söyleyeyim diye söz almıştım ve onu, tamamlamış bulunuyorum. 

Şimdi, sizler, tabiî ihtiyaç duyan, gereksinim duyan arkadaşlarımızın görüşlerini sırasıyla 

alabiliriz. 

Ya da, bu ikisini birleştirebiliriz; çünkü, işlem bir bütün, görev alan kamu görevlileri var, 

görev alan siyasî büyüklerimiz var, isterseniz, bütün olarak mütalaa edelim. 

Bütünüyle ilgili görüş açıklamak isteyen?.. 

KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Efendim, genelde usul, üyelerimizden başlanarak, daha 

sonra Başkanlık Divanına, Kâtip, Sözcü, Başkanvekili ve Başkan açıklamalarıyla yapılır ve 

açıklamasını yaparken, sonunda sayın vekilim oyunu da kullanabilir. 

BAŞKAN - Şimdi, bu şekilde bir uygulama_ Açıklama yapmak isteyen arkadaşım 

açıklamasını yapar, bilahara oylamaya geçtiğimizde, oyunu söyler. O anda bile bir ihtiyaç 

duyuyorsa, görüşlerini söylemesine bir engel yoktur. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - O zaman, Dilek Hanımın söylediği 

prosedürle devam edelim. 

BAŞKAN - Söz isteyen?.. 

Ben, konuşmak istiyorum, yani, buna engel bir hal var mı; çünkü, değerlendirme yapacağız, 

en sonunda da oylama yapacağız. 

MAHMUT BOZKURT (Adıyaman) - Ben çok kısa olarak söyleyeyim; bu meyanda 

oyumuzu da söyleyebiliriz. 

BAŞKAN - İsterseniz oylama şeklide yapalım sonra. Yani, bu değerlendirme manasında_ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 



- 8 1 8 -

MAHMUT BOZKURT (Adıyaman) - Sayın Başkanım, 3,5 aydır yapmış olduğunuz bu 

çalışmadan dolayı, ben, Komisyondaki bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, gerçekten, özverili 

bir çalışma oldu, son derece objektif oldu her şey. En azından kinci geçmemesi, üzüntülü 

geçmemesi, benim açımdan, bu komisyonun yaptığı en güzel çalışma şeklinde bende bir kanaat 

uyandırdı. Dolayısıyla, ben, şahsınızda bütün arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. 

Tabiî, çalışmanın seyri, hepimizin kafasında aşağı yukarı belli, bütün bilgiler, belgeler 

topladı, bütün dokümanlar masanın üzerine yatırıldı, dinlenecek arkadaşlarımız dinlendi, bunlar 

kamu görevlisi oldu, bunlar yetkili kişiler oldu, bizler kanaatlerimiz ihsar ettik, inanıyorum, ki, 

bugün işin neticesine gelmiş durumdayız. 

Yalnız, kısa ve öz olarak şunu söyleyeyim, bu Vinsan Şirketi, tabiî, ülkemizde bir 

müteahhitlik hizmeti veren bir şirket. Bu şirket, doğru yaptığı iş de kendisinindir, yanlış yaptığı iş 

de kendisinindir; ama, ben, buradan şunu anlıyorum -ki, siz de konuşmalarınızda aşağı yukarı bu 

içeriğe biraz dokundunuz- bu şirket, bu yola, bu ihaleye alamamanın acısıyla girmiş durumdadır, 

Yani, bu ihaleyi alamaması, maddî olarak veya başka sebeplerden dolayı, bu şirket üzerinde bir 

derin şeye yol açmıştır. 

Sizler de bahsettiniz, bütün belgeler, bütün bilgiler, son derece net ve sarih. Ayrıca, idare 

mahkemesinin verdiği karar ve Danıştayın verdiği karar; fakat, benim son öğrendiğim şeye göre, 

Danıştayda, bu karan bozma yolunda bir teşebbüsün olduğu, bilemiyorum. 

BAŞKAN - Tashihi karar istendi efendim, temyiz edildi, yargı süreci bitmedi, devam 

ediyor. 

MAHMUT BOZKURT (Adıyaman) - Burada ana hedefleri, bu Komisyonumuzdan çıkacak 

neticeyi bu mahkemede delil olarak kullanacağı noktasında bende bir kanaat var. 

Şahsini olarak, ben, Sayın Bakanın burada bilerek -ufak tefek sıkıntılar olabilir- bu ihalenin, 

ülke adına bir zarar getirmesi noktasında bir tasarrufun içerisinde olduğu kanaatinde değilim. Bu 

ülke hepimizin, bu ülkede işlerin devam etmesi lazım, bu ülkede yatırımların devam etmesi lazım. 

Eğer, bu işler devam etmezse, bu ülkede, hepimiz zarar görürüz, bu ülkenin insanları zarar görür, 

bu ülkede, bizden sonra gelecekler de zarar görür. 

Bana göre, iş yapmanın, icraat yapmanın faturası bu şekilde acı da olmamalı. Gönül arzu 

ederdi ki, burada çok somut birtakım deliller olsun, yani, bu ihalede, işte, önümüze, büyük 

suiistimallerin olduğunu ortaya koyan böyle bizde de, vicdanî yönden, hakikaten altından 

kalkamayacağız birtakım veriler olsun, doneler olsun; ama, gördüm ki, bunların hiçbirisine de 

rastlanmadı. Dolayısıyla, ben, burada, eğer, bu komisyonumuzda lehte çıkacak her oyun, Vinsan 
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Şirketinin arkasında bir güç olacağı kanaatindeyim; çünkü, aldığım son bilgilere göre, eğer, 

buradan çıkacak netice... 

BAŞKAN - Ama, onu o şekilde söylemeyelim isterseniz; gerçi, tasarruf sizin, özgürsünüz. 

MAHMUT BOZKURT (Adıyaman) - Efendim, ama, duyduğumuz bunlar. 

BAŞKAN - Komisyonumuzun, sanki, bu manada bir işleme, konuma itilmesi manasını 

taşıdığı için, pek de... 

MAHMUT BOZKURT (Adıyaman) - Peki, özür dilerim. 

BAŞKAN - Takdir sizin; yani, ben müdahale etmiş olmayayım. 

MAHMUT BOZKURT (Adıyaman) - Ben, arkadaşlarımı tenzih ediyorum. Dışarıdan 

duyduğum dedim; dışarıdan duyduğum şey bu şekilde. Yani, sanki, buradan çıkacak karan, gidip, 

kendileri, kendilerini temize çıkarmak veya bu ihaledeki intikamı alabilmek, bu ihaleyi kaybetmenin, 

en azından, üzüntünün telafi etme noktasında bir şey olarak kullanacakları kanaatindeyim. Bunu 

duyum olarak aldığım için söylüyorum. Dolayısıyla, arz ettiğim gibi, her şey sarih. Ben, vicdanen 

çok rahatım, çok mesterihim. Oyumun da renginin ret olduğunu burada ifade etmek istiyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Ona sonra geçelim. 

Buyurun Mustafa Bey. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkanım, arkadaşımız, sayın milletvekilimiz gerçi 

sonradan şey yaptı; ama, ben de böyle bir cümlenin kanaatinde değilim. 

MAHMUT BOZKURT (Adıyaman) - "Duyum" dedim ben; "dışarıdan duyum" dedim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Buradan çıkacak bir oy, hiçbir zaman, VİNSAN şirketinin 

veya şunun, en azından şahsım için söylüyorum, kesinlikle şeysinde olamaz, öyle bir şey de söz 

konusu değildir. 

BAŞKAN - Mustafa Bey, onu düzeltiyor. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Düzelttiğini de söylüyorum; ama, başka bir şeyi daha ben 

burada vurgulamak istiyorum. Defalarca da konuşuldu; hiçbir zaman, VİNSAN meselesi gibi orayı 

görmek de çok yanlıştır, olmamalıdır. Burada, asıl, ben -daha önce de söyledim- İPKO firması, 

aslıda daha çok mağdur olanlardan birisidir. Mahkemeye başvurmasına rağmen sonradan 

vazgeçmiştir ve hatta, bir arkadaşımız bir şeyde sorduğu zaman son ihale aldınız mı; "evet, altı ay 

sonra ihale aldık" demiştir. Ama, ben, bundan dolayı da aldı gibi bir olaya da girmek istemiyorum; 

çünkü, o da çok farklı bir olaydır. 

Sonra, mahkeme deyip duruyoruz; daha önce de görüştük, mahkemede karar şundan dolayı 

verilmiş; Karayollarından savunma alınmış, defalarca okuyoruz. Görevlendirme kararının nasıl 
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telafı edileceğinin belirtilmesi -çok uzatmıyorum- nihai karar değildir, işlem tamamlanmamıştır, 

bitmemiştir, başkalarıyla da görüşebiliriz dediğinden dolayı, mahkemede daha işlem bitmemiş, belki 

. sizle de görüşebilir diye onu bozduğu kanaati de var. Dolayısıyla, bu mesele sadece VİNSAN 

meselesi değil. Onlardan çıktıktan sonra bunu değerlendirmemiz lazım. O da yapsa, başka biri de 

yapsa, şu anda peki VİNSAN meselesi bitti, bu firmaya verilmesi gerekiyordu, üç senedir yapmadı, 

imzalamadı; bunun sorumluluğuyla, VİNSANPın veya başka bir şeyin bağlantısı olamaz. Bizim asıl 

konuşmamız gereken bu olmalı; ama, tabiî, maddî olarak bir cezaî duruma girmiş mi; girmemiş. 

Niye girmemiş; sözleşme imzalanmadığı için, daha doğrusu kendileri bilerek imzalamadığı için, ön 

şartlar koştuğu için. Danıştay, bunu, ön şartlan kabul etmeyip imzalamadığı için en son 6 Nisanda 

galiba, son olarak imzala demesine rağmen imzalamadığı için, beklemiş beklemiş kalmış, maddî bir 

zarara dönüşmemiş veya tevessül edildiyse bile o firmaya verme olayı, ki bana göre de o şekilde bir 

yönlendirme -var demeyelim- var gibi. O hedefe ulaşılamadığı için de, bir nakit maddî zarara 

girmemiş gibi görülüyor. Tabiî, arkadaşların takdirine, sonucuna saygılı olmak görevimizdir. 

Buradan çıkan netice ne olursa olsun, hayırlı olması gerekir, yatırımların önünün kapanmaması 

gerekir. Bu yatırımın da bu kadar gecikmemesi gerekirdi, şimdiye kadar bitmesi gerekirdi. Hepsi 

külliyen yanlış, teklifler yanlış, sorulan sorulan bakıyorsunuz, cevaplara bakıyorsunuz; yanlış. 

Geliyor, başka bir genel müdür, 8 inci maddeden haberdar değil; böyle şey olabilir mi; ama, 

neticede nihai bir olaya girmediği için, Yüce Divan gibi bir yargılama yapılmalı mı yapılmamalı mı, 

arkadaşlann karanna tabiî ki saygılı olacağız. Oy için, aynca, sıra gelince belirtirim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Başka söz isteyen arkadaşımız var mı? 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Oylamadan önce konuşacağız... 

BAŞKAN - Tabiî, tabiî; sonra da oylayacağız. Klasik bizim komisyonlarımızda, genelde... 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Oylama parmak kaldırma usulü mü olacak? 

BAŞKAN - Evet ya da hayır yapacağız. Gitsin, gitmesin şeklinde tek tek oylayacağız. Her 

üyemize oyunu soracağız. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Biz, hem kanaatimizi konuşmamızın 

sonunda belirleyip, tekrar sonra oylama mı yapacağız? 

BAŞKAN - Bir ihtiyaç içinde olabilirsiniz, bir konuya açıklık veya bu aşamada da olsa, bir 

konunun biraz daha vuzuha kavuşması ihtiyacı içinde olabilirsiniz; olmuyorsanız sorun yok zaten. 

Bundan sonra hemen oylamaya geçeceğiz. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - O zaman ben de bir şeyler söyleyeyim. 

BAŞKAN - Buyurun Mihrali Bey. 
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MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Çok değerli arkadaşlarım, gerçekten üçbuçuk aydan beri 

yorucu bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmada, ne aklama ne karalama gibi bir niyetimiz yok. 

Türkiye'de, siyaset adamına, bürokrata ve iş aleminde iş yapan insanlara güven duyulacak bir 

ortamı oluşturmak görevi, öyle zannediyorum ki, Türkiye Büyük Millet Meclisine düşmektedir. 

Çünkü, bu Yüce Meclis, bu yüce irade, bu devleti kuran iradedir. Bu anlayışla yola çıktık. Şimdi, 

hakikaten, özellikle son bir haftadır hep kendimle gidip geliyorum, kendimle savaşıyorum; ama, 

vicdaden müsterih olabilmek; yani, az evvel arz etmeye çalıştığım hususa bir katkıda bulunmayı 

sağlayabilmek için oldu bunlar. 

Şimdi, burada, başlangıçta bir iş ortaya konulmuş; ama, bu iş tarif edilmemiş. Bu iş net bir 

şekilde tarif edilmediği için, gelen insanlar da kendi irade, görüş ve teknik deneyimleri 

doğrultusunda bir çalışma içerisinde olmuşlar. Maalesef, bunu öyle zannediyorum ki, bütün 

arkadaşlarım zannediyorum kabul ederler. Dolayısıyla, yapılan değerlendirmeler objektif olmadığı 

kanaatine vardım. Şimdi, 20.6.1995 tarihli bakan onayında yer alan 8 inci maddeye ben hiç 

takılmadım. Niye takılmadım -sonuçta takılmadım tabiî- şimdi, o 8 inci maddenin yer aldığı bakan 

onayına baktığımız zaman, eklerinde şartnameler var, sözleşmeler var, zeyilname falan hepsi var; 

ama, hiçbirisinin içinde bu 8 inci madde; yani, kısa süreyle ilgili bir şeye rastlamadım. Buradan da 

ben şunu anlıyorum, herhalde bu 8 inci madde bu teşkilatın kendi iç hukuku çerçevesinde kalmış. 

Bana göre doğru da olmuş, rekabet şartlarının oluşması bakımından da bana göre doğrudur. Yani, 

onları öyle bir değerlendirmeyi, bu işin muhatabı olan konsorsiyumların bilmesine de gerek yoktur. 

Dolayısıyla, ben 8 inci madde kıstasına göre bir değerlendirmenin, menfi veya müspetliğinin bu 

sonucu etkilememesi noktasında bir fikre sahip oldum şahsen. Bana göre bu sonuçta fazla bir 

kıymeti harbiyesi yok gibi geliyor; çünkü, dikkat buyurulursa, ilk bakan onayında çok geniş tahliller 

yapılmış. Çok geniş tahliller yapılırken, az evvel arz ettim, objektif olunamamış; o doğrudur; ama, 

o tahlillerde de bu kısa süre zikredilmiş, denilmiş ki, her ne kadar da şu kısa süre noktasında bir 

teklifte bulunmuşsa da, teknik, idarî, malî ve hukukî noktalarda şu şu şu eksiklikleri veya şu şu 

fazlalıklarından dolayı ki, o son değerlendirmede gelinen noktayı da muhatapları açısından da ben 

çok ahlakî bulmuyorum. Yani, oradaki o tahlillerin sonucunda öyle bir noktaya varılmış ki, iki 

firmayı görüşmeye kayda değer bulmamış, maalesef bulmamış. Bu konuda kanaatimi sorarsanız, 

bana göre, bu üç teklifin de, gerek sözleşme gerek şartname gerek zeyilname noktasında 

baktığımızda, üçünün de uymadığı yönleri var; hepsinin ek talepleri var. Normalde bu tekliflerin 

değerlendirilmemesi gerekir; ama, biri değerlendirilmiş; diğerleri fazla da kale alınmamış. 

Şimdi, ilk bakan onayında, genel müdür imzasıyla bir olur olsaydı, bunu bir sıralama gibi 

algılamak mümkündü; ama, görevlendirmenin tarifinde mercilerin onayı diyor. Yetkili mercilerin 
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onayı deyince, yetkili merciler genel müdür ve bakandır. O zaman, ilk bakan onayı, bana, bir nevi 

çok kuvvetle muhtemelen bir görevlendirme gibi geliyor. İkinci kez, o olayın ikinci bakan 

tarafından tekrar edilmesinin, bana göre hukukî bir anlamı yok, fazladan bir işlem gibi algılıyorum. 

Bunu şunun için söylüyorum, şimdi, yönlendirme ve kasıt çok ağır bir itham. Gerçekten vicdanî 

düşünmek zorundayız. İki farklı partinin, iki farklı hükümetin iki bakanının aynı firma üzerinde 

yönlendirme yapmasını, ben, çok anlamlı bulamıyorum, çok ahlakî de bulamıyorum. Çünkü, isnat 

edilen suça göre bir yere varmamız lazım. Buradaki değerlendirmem böyle tecelli etti. Kaldı ki, her 

iki bakanın da bu noktada birbirleriyle bir meşveret içerisinde olduğunu da ifadelerinden anlıyoruz. 

Bu anlamda, birisi için kasıt ve arniyet ki, ben ikisini de tenzih ediyorum, devlette görev yapmış 

herkes şereflidir, görüşleri ne olursa olsun birbirlerine de güvenmek durumundadırlar ki, öyle 

görmek durumundayız; ama, somut bir şeye ulaşmış olsaydık, ben bunu söyleme hakkını kendimde 

bulamazdım. Bu noktada, kasıt olayım, yönlendirme olayını; çünkü, işlem iki bakan dönemini 

paylaştığı için, iki insanın, iki farklı insanın, farklı görüş, farklı siyasî düşüncedeki insanın bir firma 

için yönlenmesi ithamında bulunmak bana biraz ağır geliyor gibi. 

Şimdi, görevlendirme, tabiî, bir eylemdir; yani, sonuçlanmış bir eylemdir; ama, 

görevlendirmeden sonraki sözleşmenin bitimine kadar geçecek süreç de bir eylemdir. Şimdi, Sayın 

Topçu'nun görevi bu ikinci dönemi kapsıyor; ama, Danıştaydan gelen sözleşme onaylanmadığı için, 

bana göre eylem de bitmiş değildir. Yani, o sözleşmeye sayın bakan imzasını atmış olsaydı, bu 

noktada ir şeyler söylemek mümkündü. Yani, olayın bu boyutundan baktığımda, işte 

toplayabildiğim bilgiler muvacehesinde, sözleşme imzalanmadığı için, bu noktadaki eylem 

tamamlanmadığı için, hukuken eylem bitmediği için suçlama da söz konusu olamaz gibi bir kanaate 

varıyorum. Tabiî, takdir bir vicdanî kanaattir, münferit kanaattir. Benim de geldiğim, ana hatlarıyla 

değerlendirmeler noktasındaki sonuç bu; ama, son kanaatim de bu ihalenin mutlaka iptal edilip, 

yeniden ihale yapılması, hatta, yap-işlet-devretle ilgili gerek bu yasanın ve gerekse buna bağlı 

yönetmeliğin bütün bu açmazları da nazan dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi gerekir diye 

düşünüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Başka arkadaş?.. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat)- O zaman, daha sonra bir söz hakkımız 

olmayacaksa... 

BAŞKAN - Var efendim; bu bize bağlı söz zamanlaması. Buyurun, her an söz alabilirsiniz. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Ben de diğer arkadaşlar gibi, hakikaten 

üçbuçuk ay gibi uzun bir süre çalışılan bir konuda sonuna geldik, bütün çalışanları tebrik ediyor, 
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teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu arada, hiçbirimizin hâkim ve savcı olmadığımızı ve belli ölçülerde 

uzman da olmadığımızı gözardı etmemek gerektiğini ifade etmek istiyorum. Çünkü, Meclisteki 550 

parlamenter arkadaşımızdan, hasbelkader, buraya belli öcülerde mesaimizi teksif etmemiz için, 

gruplarımız adına görevlendirildik, geldik ve iyi niyetle belli mesailer de verdik zannediyorum. 

Sonuçta, ben, sonuç üretmediğimiz kanaatindeyim. Sonuçta, bu çalışmaların sonucunda, 

sonucu bir üretmiyoruz; yani, sonuca müteallik çalışmalar yapıyoruz; ama, sonucu biz üretmiyoruz. 

Genel Kurula inecek, yine Genel Kurulda arkadaşlarımızın tamamına, olaylar, tekrar, birtakım 

vesilelerle aktarılacak ve orada Genel Kurulun kanaati sonuca müessir olacak. 

Şimdi, böyle bir yapılanma içerisinde, peki biz ne yapıyoruz; "biz de bizden istenilen 

kanaatleri Genel Kurula arz etmek için bir mesai sarf ediyoruz. O zaman, şöyle düşünüyorum; yani, 

Yüce Divana gitmek hiçbir şey için kötü bir son değil. Yüce Divan talebini kötü bir son olarak da 

kabul etmiyorum, eğer bu kadar uzman kişiler olmadığımıza göre, bu insanların şahsî 

kanaatlerinden sonuçta Yüce Divana sevkı bile çıksa, bunun kötü bir son olmadığının altını çizerek 

olaya bakmak istiyorum. Çünkü, belki de, Sayın Bakan ve görevlilerin gelecekte önünün açılarak, 

daha güzel bir sonuca doğru koşar adım gitmesini belki temin edecek. O manada kötümser değilim 

demek istedim. 

Şimdi, İzmit körfez geçiş ihalesine global olarak baktığımızda, bir, soruşturma konusu; iki, 

iddilar; üç, sonuç olarak ben olayı biraraya getirmek istiyorum. Soruşturma konusu neydi; 

Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Erman Şahin tarafından onaylanmış bulunan olurun 8 inci 

maddesinin ihlal edildiğiydi. Daha sonra, sıralama ve görevlendirmenin iptal davası devam 

etmekteyken ihaleyle ilgili olarak yargı kararının dikkate alınmadığıydı, demin arkadaşlarım da 

söylediler. Tabiî, o arkadaşlarımızın kanaatine katılmak durumunda değiliz, hani sonuçlanmadı, 

imzalanmadı dediler ya. Daha sonra, yapım ve işletme süresi 22 yıl olan Enka grubundan beş yıl 

daha kısa süreyle tüpgeçit teklif eden firmanın gözardı edildiğiydi, yani soruşturmanın konusu 

olarak. İhaleyle ilgili son olarak da mahkemelerce istenen belge ve bilgilerin Sayın Bayındırlık ve 

İskân Bakanınca eksiksiz olarak makamlara verilmediğiydi; olay buydu. Şimdi, bu iddia, bu 

soruşturma konusunun paralelinde de, iddialar olarak ihalede yönlendirme olduğu, ihale usul ve 

esaslarının ihlal edildiği, rekabet ortamının oluşturulamadığı, Enka firmasının kayrıldığı, devletin 

de, sonuçta, trilyonlarca lira cezaya maruz bırakıldığı iddiaları vardı. 

Olayın kronolojisine bakacak olursak, Bakan Erman Şahin dönemi var, Halil Çulhaoğlu 

dönemi var, bakan değişikliğiyle tekrar Onur Kumbaracıbaşı'nın olaya müdahil olduğu bölümler 

var, yine tekrar Erman Şahin'in geri gelmesi var. Bu kronolojide Sayın Keçeciler var, Cevat Ayhan 

var ve en sonda Yaşar Topçu var. Şimdi, burada, tabiî, ben komisyonun vaktini almak 
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istemiyorum. Bu kronolojik şeyde, aslında her bakanın zamanında kendime göre yapılan yanlışları 

tespit ettim ve kendime göre eleştiri hakkımı kullanmak üzere hazırlık yapmıştım; ama, öyle detaylı 

bir şekilde konuya girmek istemiyorum, vaktinizi almamak doğrultusunda. Ancak, önemli noktalar 

ve bazı sorular aklıma geliyor. İşte bu 8 inci maddedeki süre sıralamasına zaten hiçbir bakan 

döneminde uyulmamış; ama, bütün aşamalarda görüşme için sıralama yapılması usulü açıkça 

görülüyor. Cevat Ayhan da, sıralama yapmış, görevlendirme değil. Bunu Yaşar Topçu'ya da 

söylemiş "sıralama doğru, görüşmelere birinci sıradan başlayarak devam edin" dediğini hepimiz 

sayısız kereler dile getirmiştik. 

Şimdi, Yaşar Topçu bu sıralamayı neden kesin ihale sonucu olarak değerlendirmiş; Yaşar 

Topçu, Sayın Bakanımız, bu sıralamayı, âdeta, kesin ihale sonucu olarak görmüş, değerlendirmiş 

ve neden yetkisini sözleşme görüşmelerine geçmek yönünde kullanmış diye bir soru geliyor aklıma. 

Şayet, bu yönde değil de sıralamayı görüşmelerin sıralaması olarak düşünseydi, üç firmanın 

şartnameye olan aykırılıkları ve bazı şüpheli noktalar görüşme süreci içinde açıklığa 

kavuşturulabilir ve en uygun çözüm için mesafe alınabilirdi. Kaldı ki, ilk iki firma asmaköprü, 

diğeri tüpgeçit teklifi vermiş, bu halde, görüşmeler sonunda, ilk iki firmayı birbirine göre 

değerlendirip teke indirmek ve üçüncü tüpgeçit teklifinin de kabul edilebilir olduğu anlaşıldığı 

zaman, bu iki farklı alternatifin kamu yaran bakımından birbiriyle mukayesesi yapılarak, sonuca 

ulaşmak gerekirdi kanaatinde. 

Şimdi, sonuç; vallahi bilemiyorum, bir on madde sıraladım sonuçla ilgili, nasıl yaparız? 

BAŞKAN - İsterseniz, siz onu bir özetlerseniz... O sizin kanaatinizi sanıyorum 

belirlemenizde... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Sonucun değerlendirilmesiyle ilgili 

konuşmam lazım. 

BAŞKAN - Bir özet yaparsanız çok iyi olur. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Şöyle, isterseniz, bunun kayıtlara intikal 

etmesini arzu ediyorum. Yazılı olarak vermem usule uygunsa, benim için hiçbir beis yoktur. 

BAŞKAN - Bilmiyorum, usul olarak ekleyebilir miyiz tutanağa? 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Sayın Başkanım, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN-Buyurun. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Usulîdir; arkadaşımız oyunun ekinde, yazılı olarak, şerh olarak 

verir. "Yazılı olarak vermiştir" deriz ve yazıyı dosyaya koyarız. 

BAŞKAN - Şerh olarak verebilir; tamam, dosyaya koyarız. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - O zaman, sonuç, vakti kısaltmış oluyoruz... 
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BAŞKAN - Son bölümü yine bir okuyun. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat) - Bunun değerlendirmesi zaman alacağı için, 

sadece konu başlıklarını söylüyorum o zaman. 

1- Yaşar Topçu, kendisinden önceki 30.4.1997 tarihli sıralamanın uygunluğu onayını kesin 

görevlendirme; yani, ihale sonucu olarak değerlendirmiş ve yetkisini sözleşme görüşmelerine 

geçmek yönünde kullanmıştır; birinci tespit. 

2- Şartname ve Bakan olurunda, uygulama sözleşme görüşmelerine belirlenen sırayla 

başlanacağı ve uygulama sözleşmesine ilişkin müzakerelerin üç ay içinde tamamlanacağı belirtildiği 

halde, müzakereler bu süre içinde belirtilmemiş, ikinci sıradaki firmayla bile görüşülmemiş ve idare, 

bu nedenle, ilgili firmalarla mahkemelik olmuştur. 

3-10.10.1997 tarihli komisyon kararında öteleme yapılmadığı -Sayın Başkanım, bu konuya 

ben önem veriyorum- projenin tamamı üzerinde anlaşma sağlandığı belirtildiği halde, daha sonra 

imtiyaz sözleşmesi tasarısında güney otoyolunun ötelendiği ve trafik akışına ait süreler konulduğu 

anlaşılmaktadır. Böylece, bu şekilde, AJTC firmasına büyük bir ekonomik kolaylık sağlanmıştır 

kanaatindeyim. Yani, öteleme karan alınmadığı halde, o iki veride, resmî veride çok ciddî 

tutarsızlık olduğu kanaatindeyim. Bu, Sayın Bakamn hatalarından birisidir. 

4- Başlangıçta, diğer firmaların hazine garantisi talepleri bile reddedilmişken, AJTC firma 

grubu tarafından, bu biraz önce sözünü ettiğim 10.10.1997 tarihinde Karayolları Genel 

Müdürlüğünce yazılan yazıda, bazı şartlar öne sürülerek Dünya Bankası garantisi istenilmiş ve 

firmanın bu talebi uygun bulunup kabul edilmiştir. Ayrıca, bu husus şartnamelere aykırı olarak, 

idare, Sayın Bakan ve YTK tarafından da onaylanmıştır. Danıştaya kadar gtimiş yani bu iş. 

5- Danıştaya gönderilen sözleşme taslağında -en az 200 milyon diyor ya- 200 milyon 

dolarlık Dünya Bankası risk garantisi verilmesinin yolu açılmıştır. Bu çok önemli bir kayırmadır 

yani diye düşünüyorum. 

6- Güney otoyolu yapımındaki bazı değerler nedeniyle, AJTC grubuna, köprü gelirleriyle 

otoyolu yapma gibi çok büyük bir imkân sağlanmış ve şartnamelere aykırı davranılmıştır maalesef. 

Yani, köprü geliriyle öyle bir zamanlamada, o deminki söylediğim iki uyuşmaz karardan ötürü öyle 

bir sonuç çıkmış ki, âdeta, müteahhit firma, köprü geliriyle inşaatın diğer bölümünü, ihalenin diğer 

bölümünü gerçekleştirir hale getirmiş ki, bu, bence dikkate alınması gereken bir konudur. 

7- Tahkimin olmaması nedeniyle baştan ihaleye katılamayan -hatırlarsınız, o kadar tartıştık; 

ben, hatta sayın bakanlara da soru sormuştum o konuda- üç firma grubunun gözardı edilmesine 

rağmen, sonunda, tahkim şartı daha sonra kabul edilmiştir biliyorsunuz AJTC geldiğinde. Bu 

tahkim şartı, müteahhit firma için ne kadar önemli olduğu tartışılmaz bir gerçektir. 
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8- Şartname ve belirlenen kıstaslara aykırı olarak, sonradan sözleşmede bazı hükümlere yer 

verilmiş, ancak bunlar Allaha şükür ki, Danıştay tarafından reddedilmiştir. Bakın, bu çok önemli. 

Sözleşmede yok, sonradan altı tane madde; diyor ki müteahhit firma, ben şunu şunu şunu isterim. 

Bunlar konuluyor ve Damştaya kadar da gidiyor. Demin, arkadaşım dedi ki "Sayın Bakan 

sözleşmeyi imzalamamıştır." Ama, sözleşme aşamasından önceki ve müteahhit firma gelip de 

verilen sürede o sözleşmeyi imzalamış olsaydı, olay zaten tartışılmaz bir şekilde, bütün üyeleri, evet 

burada çok ciddî bir kayırma vardır denilebilirdi. Yani, sadece mesele, müteahhit firmanın gelerek 

görevini yerine getirmeyip, imza atmamasında düğümlenirse, bu çok adil bir yorum olmaz 

kanaatindeyim. Bir de, işin ilginci, Sayın Bakan, sanki Damştaydan dönen bu altı tane istekle ilgili 

olarak, mütemadiyen genel müdür vasıtasıyla Danıştayı uyarıyor: "Bakın, siz bu konuda, bize, 

doğru, istediğiniz sonucu göndermiyorsunuz; ama, bunlar bizim için çok önemlidir, bu olmazsa 

sıkıntımız olur" diye, âdeta, Yüce Danıştay bile manipile edilmeye çalışılıyor. Yazıları 

okuduğumuzda, hepimiz, bunu defalarca yapmasından ötürü, çok iyi fark ediyoruz. 

9- Görevlendirilen firmaya iki defa sözleşme daveti yapılmasına rağmen, zaman verilmiş, 

gel tekrar imzala denmiş ve bugüne kadar, herhangi bir işlem yapılamamış. Yani, bugün, hâlâ, 

bakın, demin sayın milletvekili kardeşimizin de, başkan yardımcısı milletvekili kardeşimin de 

söylediği gibi, daha imza atılmamış diyor ya, imza niye atılmamış; çünkü, müteahhit firma 

sözleşmeye gelmemiş, ondan. Yani, bu, Sayın Bakamn tasarrufu değil. İşi verdiği firmanın 

tasarrufuyla bu imza atılmamış. 

Şimdi, sonuçta, usulsüzlük iddialarına ve dava konusu olmasına rağmen, Bakanlıkça, hiçbir 

müfettiş soruşturması yapılamaması da, benim için, çok calibi dikkat bir konu olarak göründü. 

Bunu, bilgilerinize arz ediyorum ve bütün bunlardan sonra, bu nedenlerle, ihalede yönlendirme 

olduğu, ihale usul ve esaslarının ihlal edildiği, rekabet ortamının oluşturulamadığı, Enka firmasının 

kayınldığı, ülkenin bu yüzden çok büyük ölçüde zaman kaybettiği -zaman da çok önemlidir-

uluslararası alanda, bu işle ilgili firmaların refüze edilmek, çünkü bu güvensizlik ortamında, 

uluslararası firmalar, bizim yerli yetişmiş az sayıdaki firmalarımızın bile bu çektiği sıkıntılardan 

ötürü bundan sonra Türkiye ile yapacakları anlaşmalarda daha farklı dikkat göstereceklerdir. Bizim 

firmalarımızı dikkate alma konusunda da, ciddî çıtalar koyacaklardır diye düşünüyorum. Bu da, 

bizim firmalarımızın dünyaya açılıp, uluslararası entegrasyonları yakalamak için sıkıntı tahmil ettiği 

kanaatimi burada önemli bir şey olarak anlatmak istiyorum. 

Bir de, yap-işlet-devret modelinin ilk uygulamalarından olan böyle bir projenin 

sonuçlanamaması yüzünden Türkiye'de ciddî umutsuzluklara yol açılmıştır. Şimdi, projenin bugüne 

kadar uygulanamaması nedeniyle, bölgedeki trafik yoğunluğu ve sorunun çözümünde telafisi 
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imkânsız sosyoekonomik maddî ve manevî kayıplara yol açıldığı kanaatindeyim. İlle para, şu kadar 

lira zarar etti denilebilir mi; onu da tartışırız. Ayrıca, aradan üç yıla yakın geçen zamanda, doların 

Türk Lirası karşılığında yaklaşık olarak üç misli artmış olması sebebiyle, proje maliyeti bugün 

itibariyle üçe katlandığından,- devletin trilyonlarca lira zarara uğratıldığının da altını çizmek 

istiyorum. Eğer, rakam istiyorsanız, 14.10.1997'de 1,8 milyon dolar 320 trilyon liraydı, şimdi 

bugün, 6.6.2000'de, bu, dolann katlamasından ötürü, bu proje maliyeti 1.2 katrilyon liraya 

çıkmıştır. Bugün her şeyiyle yapmaya kalksak, zaman israfinı, falan, her şeyi yok saysak, 

Türkiye'deki enflasyonist politikalardan ötürü bu projenin maliyeti üçe katlanmıştır bugün bile; ki, 

ne zaman başlanacağını bilmiyoruz. Bu kadar elzem bir proje. 320 trilyon lira; ki, 1997'deki 

verilere göre, 1995'lerden falan bahsetmiyorum, 320 trilyon 1.2 katrilyon liraya çıkmıştır. 

Şimdi, Bayındırlık ve İskân eski Bakanımız Sayın Yaşar Topçu'nun, Türkiye Cumhuriyeti 

Kanununun, efendim, ceza şeyleriyle ilgili kanaatimi son aşamada vermek üzere sözlerimi 

sonlandınyorum, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Dağcıoğlu. 

Buyurun Sayın Pamukçu. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt)- Ben de kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. 

Özellikle, biraz önce bir arkadaşımızın ikazı üzerine bu değerlendirmeyi yapmak istiyorum. 

"Hukukî süreç henüz bitmemiştir" dediniz. 

Şunu ifade edeyim ve bunun da tutanaklara geçmesini istiyorum. Ayrıca, zatı âlinizden 

Başkan olarak da buradaki görüşmelerle ilgili kararlann ve tutanaklann, tabiî açıklanabilecek 

olanlann, hukukî süreç devam ettiğine göre, Danıştay, şu anda Danıştayda devam ediyor, 

Damştaya gönderilmesini istiyorum. Çünkü, iddia, devletin zarara uğratıldığı iddiasıdır, kamunun 

zarara uğratıldığı iddiasıdır. Hukukî süreç sürdüğüne göre Danıştay bunu, buradaki karar ne olursa 

olsun, bu komisyonun karan hangi yönde olursa olsun Danıştay, devletin ya da kamunun zarara 

uğramaması için titiz bir çalışma yapmalıdır diyorum ve buradaki bilgi ve belgelerden de 

yararlanmak suretiyle bu konuda, bu sözleşmenin bu şekliyle imzalanması durumunda eğer 

kamunun zaran varsa sözleşmeyi iptal etmelidir diyorum Danıştay, zarar yoksa da onaylamalıdır, 

hak, hukuk neyse yerini bulsun diyorum, ama buradaki oylama ne olursa olsun. Bunun da 

tutanaklara geçmesi için bu açıklamayı yaptım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Ben teşekkür ederim. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 

Ben de bu konuya kısaca değinmek istiyorum, 
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Değerli arkadaşlar, yine önergeden yola çıkacağım, ama öncelikle şunun altım çizeyim. 

Sayın Dağcıoğlu'nun tespitlerine büyük ölçüde katılmak şeklinde bir düşüncem olduğunu ifade 

etmek istiyorum. Çünkü, çalışmalarımız sürecinde de hep birlikte, bu, öncelikle kişilerin dışında 

işlendi ki, olgulan tespit etme çalışmalanmızda bunlann çoğuna hatta onlara ilave edeceğimiz pek 

çok hususu zaten tespit etmiştik; ancak, bu önergedeki iddialara baktığınızda klasik lisanla, ihale 

tanımıyla ifade edilmiş, ihalede birtakım aykınlıklar olduğu, ihalede bazı suçlar ve ihlaller yapıldığı, 

dolayısıyla suç oluştuğu şeklinde bir iddia. 

Peki, bu ihalenin, bu bizim olayımızdaki karşılığı görevlendirme. Görevlendirmenin ne 

olduğunu daha önceki söz alışımda kendi anlayışıma göre ifade etmeye çalıştım. Şimdi ona bir kez 

daha girmek istiyorum. 

Şimdi öncelikle şartnameden başlamak istiyorum. Bakın, bu hani kalın, bavul gibi bir şey 

var demiştik teklif verenlerin belgeleri adı altında, ama işte şartname bu. Danışman firma 

hazırlamış, genel müdür de bakan onayının eki olarak onaylamış bütün içeriğini ve bu ihalede 

olacak şartlar bunlar. Burada "uygulama sözleşmesi" bölümü var. Diyor ki "Karayollan Genel 

Müdürlüğü, İzmit Körfezi geçişi, köprü ve otoyol projesinin finansmanı, tasarımı, yapımı, 

işletmeye alınması, bakım ve işletilmesi ve transferi konusunda seçildikten sonra görevli şirket 

adıyla anılacak olan istekliyle bir uygulama sözleşmesi imzalamayı planlamaktadır." 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)- Sayın Başkan, bir teklifim var. 

Konuşmayı bir 10 dakika, 20 dakikayla sınırlandıralım. (Gülüşmeler) 

Herkes birbirine diyor ki "Başkan 1 saat konuşacak" diyorlarlar ben onun için söylüyorum. 

(Gülüşmeler) 

BAŞKAN- Hayır hayır, kesinlikle 1 saat konuşmayacağım. 

Şimdi bakın değerli arkadaşlar, altım çizmek istediğim bu cümledeki şu: "Seçildikten sonra 

görevli şirket adıyla anılacak olan istekliyle bir uygulama sözleşmesi imzalamayı planlamaktadır." 

İhale şartnamesinde diyor ki "bir seçim yapacağım daha sonra uygulama sözleşmeleri müzakereleri 

yapacağım ve bunu sözleşmeye dönüştüreceğim" şeklinde bir öngörüsü var. Bu şartnamenin 

ifadesi. Daha sonra ihaleye davet mektubuna geliyoruz. Bu mektup bu bölümüyle hem birinci hem 

de ikinci ihale için gönderilen örnektir; bütün ihale koşullanm yazdıktan, yani görevlendirme 

koşullannı yazdıktan sonra, isteklilerde ve tekliflerde öngördüğü koşullan yazdıktan sonra diyor ki 

"teklifiniz idare tarafından en uygun teklif olarak seçilmesi halinde görüşmelere davet yazısının 

tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde çerçeve sözleşme imzalamanız, uygulama 

sözleşmesine ilişkin müzakereleri üç ay içerisinde tamamlamanız gerekmektedir" diyor. Bu ne 

demek?.. Yani, burada genelde ihale kavramına denk düşen, görevlendirilen firmayı, seçilen firmayı 
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tespit etmek için bu işlemlerin yapılacağını, en uygun teklif olarak seçildiğiniz, tercih edildiğiniz 

anda şu gerekliliklere uymanız gerektiği vurgulanıyor. Dolayısıyla, görevlendirme ve sözleşmenin 

burada da ayrıldığını görüyoruz. Daha sonra ne olmuş?.. Bu işlemi yapmış idare, idarî işlemini 

kurmuş, itirazlar olmuş yargıya gitmiş. Öncelikle Ankara Onuncu İdareye gitmiş, Onuncu idare 

bunun bir idarî işlem olmadığım, idarenin bir iç işlemi olduğu, hazırlık işlemi olduğundan bahisle 

reddetmiş davayı. Muhatap bunu temyiz etmiş, Danıştay Onuncu Dairesi konuya bakmış ve sonuç 

olarak, adı "sıralama" denilen bu olayı, Danıştayın tabiriyle, tanımlamasıyla yorumu ve kararı şu 

şekilde arkadaşlar: "Bu haliyle, dava konusu edilen görevlendirme komisyonu karan, verilen 

tekliflerin derecelendirilmesine, bir başka deyişle tekliflerin birbiriyle mukayesesi esasına 

dayandığından ve bu yönüyle de görevlendirmeye esas teşkil ettiğinden, davacının hukukunu 

etkileyen ve iptal davasına konu edilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idarî işlemdir" diyor. 

Yani, görevlendirmeye esas olacak. Ne demek?.. Esası budur işte. 

Değerli arkadaşlar, hal böyle olunca bu önergedeki iddiaları dört kategoride topladığımız, 

demin de Ergün beyin ayrıntılı olarak anlattığı iddialar büyük ölçüde, ihale süreci dediğimiz... 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat)- Özür dilerim Başkanım, ben ayrıntılı olarak 

anlatmadım, sadece konu başlıklarını söyledim. (Gülüşmeler) 

Çünkü, burada, zatı âliniz hep görevlendirmeyle ilgili söylüyorsunuz da, yani "şu konuda 

endişem var ve sıkıntı tespit ettim" deyince bunu komisyon arkadaşlarıma, öyle afaki değilde realist 

olarak ispat etmem lazım. Onun için, bütün doneler elimin altında olmasına rağmen okumadım 

demek istiyorum. 

BAŞKAN- Peki, teşekkür ederim. 

Benim konuşmam bölündü. 

Tespitlerinize, olay anlamında katılıyorum, sorumlular anlamında farklı olmak her birimizin 

hakkı, farklı düşünmek. 

Şimdi değerli arkadaşlar, bu önergedeki iddialara baktığınızda bu iddiaların 4 tanesinin 

hepsi ihale sürecindeki usulsüzlüklerden, ihale için öngörülen birtakım usullere uyulmadığından, bir 

firmanın tercih edilmediğinden, göz ardı edildiğinden, vesaire, bahsediyor. Bütün bunlar, işte bu 

sıralama, yargının da söylediği gibi görevlendirmeye esas teşkil eden karan sürecinde, öncesinde 

olması muhtemel, olması gereken olaylar. Ha burada bir usulsüzlük, aykırılık varsa zaten Yaşar 

Topçu o anda yok, ortada yok. Bundan sonraki aşama, demin okuduğum metinlerde de görüldüğü 

gibi, sözleşme sürecidir. Sözleşme sürecinde, zaten, hukukunda kimin yetkili olduğu, dolayısıyla 

sorumlu tutulacağı zaten belli. O zaman, gerçekten, sözleşme süreci, müzakereleri ve aktedilmesi 

arayışı sürecinde ben de pek çok aykınlıklar olduğuna katılıyorum, bu yönde bir düşüncem var. 
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Hem ihale başlangıcında, sürecinde bu 3 nolu görevlendirme karan alınma süreçlerinde önemli 

aykırılıklar olduğunu düşünüyorum hem de bu sözleşme, görevlendirilen firma, görevlendirilmesi 

öngörülen firma belli olduktan sonra yaşanan sözleşme süreci ve bugüne kadar olan süreçte önemli 

aykırılıklar ve aksaklıklar olduğunu düşünüyorum ve burada sorumlu anlamında bir kimlik veya 

kimlikler tarif etmek gerekirse bunların öncelikle bu işin yapımında yetkili tutulan, iradeli olan 

kamu görevlileri olduğunu düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, dolayısıyla, sözleşme sürecinde değinilen veya her birimizin zaman 

zaman karşılaştığı bu tür aykırılıklardan sorumlu tutulmak gerekecek bir merci varsa kamu 

görevlileridir. Çünkü, hukuku, Bakana böyle bir yetki ve sorumluluk yüklemiyor. 

Bir diğer iddia burada, ihaleyle ilgili, mahkemelerce istenen belge ve bilgiler Bayındırlık ve 

tskân Bakanlığınca eksiksiz olarak verilmemiştir. Bir kere, bu belgeler Bakanlıktan istenmemiş, 

Karayolları Genel Müdürlüğünden istenmiş. Mahkemeye verilen, evvelemirde YPK'nın 

yetkilendirildiği idare kimliğiyle Karayolları Genel Müdürlüğü. Şayet böyle bir iddia varsa bu zaten 

Karayolları Genel Müdürlüğüyle ilgili bir iddiadır. Sayın Bakanın direkt, şahsen veya makamı, 

konumu itibariyle muhatap tutulması ayrıca tartışma konusu bir mesele. "Sıralama ve 

görevlendirme iptal davası Onuncu İdare Mahkemesinde devam etmekteyken ihaleyle ilgili olarak 

yargının karan dikkate alınmamıştır" ifadesi, demin okuduğum; çünkü, bu önergenin verildiği 

sırada bu dava vardı, işte, Danıştayın vermiş olduğu şu kararla ilgili. Burada "Danıştayın, yargının 

karan dikkate alınmamıştır" derken bundan önce verdiği bir yürütme karan, onun dışında verdiği 

karar yok ki. Yürütmenin durdurulmasını reddetmiş. Buradaki iddiayı diyorum. Bakın, bunun tarihi 

kaç biliyor musunuz?.. 22.10.1998. Yani, bu sırada sadece şu karar var. Yani, bu kararda da zaten 

bu iddia sahibinin "yürütmeyi durdurun" demesini yargı reddetmiş. Hangi karan vermişte idare 

bunu uygulamamış? Yani, bu da afaki, çok şey bir iddia, ayakları yere basmayan bir iddia diye 

düşünüyorum. Yani, özetle, bütün bu iddialar aslında ihale sürecinde olması muhtemel aksaklıklar 

ve eksiklikler. Sözleşme sürecine dair herhangi bir iddiayı şuradaki satır başlarıyla vurgulanan 

hususlar içermiyor. İçerdiğini varsaysak bile bu iddialardan dolayı muhatap tutulacak olan sayın 

idaredir, idarenin temsilcileridir, yetkili onlardır. Kanunu, hukuku sayın bakanlara bu anlamda ne 

yetki vermiş, ne sorumluluk vermiş. Ben de bu babda bu görüşlerimi bir kez daha kısaca dile 

getirdikten sonra, şimdi bundan sonraki safahatı, programladığınız gibi, karar oylaması şeklinde 

diyeceğimiz bölüme geçmemizde herhalde bir sakınca yok, geçebiliriz. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur)- Sayın Başkan, özür diliyorum; son cümlenizden olmak üzere, 

Bakanlar Kurulunun Kuruluşu Hakkındaki Kanunu daha önce konuşmuştuk, 3045'nın 21 ve 22 nci 

fikralan gereğince de genel müdüründen, müsteşarından bakan direkt sorumludur. Burada bakanın 
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müsteşarı, genel müdürü yanlış yaptı diye o zaman genel müdürle ilgili soruşturma yaptırılır sayılır. 

Burada bakan da direkt olarak onlardan sorumludur. (Karşılıklı konuşmalar) 

BAŞKAN- Karşılıklı konuşmayalım arkadaşlar. 

Buyurun Sayın Aksu. 

MİHRALİ AKSU (Erzincan)- Sayın Başkan, bir cümle söyleyeceğim. 

"Bu işlemleri idare yürütür" diyor. Burada bazı bakanların imza atması olayı girifte sokmuş. 

Hattı zatmda birinci, mesala, Sayın Yaman Kök'ün arz edip Sayın Cevat Ayhan'ın imzası olmasaydı 

onu biz sıralama kabul ederdik, ama bakan onaylayınca görevlendirme hüviyeti kazanmış. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOGLU (Tokat)- "Biz" deyince zatı âliniz öyle kabul 

ediyorsunuz. "Ben" demediniz "biz" deyince. "Biz" değil. 

BAŞKAN- Şahsî düşüncesini ifade ediyor. Zaten bu bölüm onunla ilgili. 

Şimdi değerli arkadaşlar, oylama bölümüne, genelde komisyonlarımızın, bütün 

komisyonlarımızın uyguladığı usulle oylama bölümüne geçmeyi teklif ediyorum. Yalnız, burada, 

kamu görevlilerinin sorumluluğundan dolayı, zaten bu kendi kararnamede de amir hüküm var. 

"Usul ve esaslarına aykırı bir şekilde işlem tesis ettiği anda genel usullere göre idarî ve cezaî 

soruşturma yapılır" diye bir hüküm var. Bu olmasa bile genel hükümler var. Biz gündemimizi, belki 

ihtiyaç olur diye iki aşamalı yapma ihtiyacımız da buradan doğdu. Kamu görevlilerinin bu manada 

yetkilerini ve görevlerini kullanırken yasayla, mevzuatla belirlenen ilke, usullerin dışında 

addedebileceğimiz eylemlerinden dolayı bunların hakkında soruşturma yapılıp yapılmaması 

hususunun yargı birimlerine intikal ettirilmesi hususunun da bir karara bağlanmasını şahsen ben bir 

ihtiyaç olarak görüyorum. Şayet siz de buna katılıyorsanız öncelikle bu konuda bir, yani suç 

anlamında değil de bu konunun soruşturulması anlamında, varsa sorumlulanyla ilgili idarî, yasal 

işlemlerin yapılması kabilinden bir duyurunun yapılması konusunda sizin de eğiliminiz, düşünceniz 

varsa öncelikle bunun bir tutanaklara, bizim de kararımıza geçmesi açısından bunun oylanmasının 

uygun olacağım düşünüyorum. 

GAFFAR YAKIN (Afyon)- Sayın Başkan, o yanlış olur. Bu bizim görevimiz dışında. 

MtHRALİ AKSU (Erzincan)- İzniniz olursa bir şey söylemek istiyorum. 

Tabiî, 8 bakan döneminde görev yapmış bürokratlar var. Şayet burada bir sorumluluk ve 

eksiklik, yanlışlık varsa bu 8 bakanı kapsayacak şekilde olsa katılırdım. Yani, bu bakanların da 

beraber olacağı bir şekilde, ayırmadan bütün hepsini söylüyorum, ama siyasileri ayırıp sadece 

bürokratlar noktasında böyle bir düşünceyi ben çok uygun bulmuyorum, bu benim şahsî kanaatim. 

("doğru, katılıyoruz" sesleri) 
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GAFFAR YAKIN (Afyon)- Sayın Başkan, bizim araştırma konumuz Sayın Yaşar Topçu ile 

ilgili. Sadece ve sadece Taşar"f opçu ile ilgili bizden bir kanaat arzu ediliyor. Varsayım üzerinden 

konuşuyorum. Mesala, biz, Yaşar Topçu'yu akladık, Yüce Divana gitmesine gerek yoktur, burada 

bir suiistimali yoktur, ama bürokratlann vardır dediğimizde tenakuza düşmüş oluruz. Öyle bir şey 

olmaz. Burada, bürokratlarda varsaydığımız birtakım aksaklıklar yap-işlet-devret modelinin 

belirsizliğinden birtakım aksaklıklar ortaya çıkıyor. Yani, sistemin kendisinden çıkıyor. 

Bir de, bütün buradaki insanlar "bu işi Türkiye'ye kazandıralım" diye düşünmüşler ve iyi 

niyetle "biraz daha ileri götürelim" derken bizim klasik ihale sisteminin dışında bir uygulamaları 

olmuş. Bütün o uygulamalar, uygulamadaki yanlışlıklar, sistemin, yap-işlet-devret sisteminin 

aksaklıklarından kaynaklanıyor. Onun için, burada direkt olarak falanca bürokrat tarzındaki bir 

suçlama da yanlış olur düşüncesindeyim. 

İkincisi, bizim araştırmakta olduğumuz kısım Yaşar Topçu ile ilgili dönemdir zaten. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt)- Bürokratlarla ilgili hususlar bizim görev alanımıza girmez; 

ancak, biraz önce söylediğim gibi, Danıştay nihai karar verirken, madem şu anda yargı süreci 

sürüyor "bu sözleşmede kamunun zararı var" şeklinde iptal yönüne giderse ondan sonra yetkili 

merciler, savcılık derhal harekete geçer o konuda gerekeni yaparlar. Bizim görevimize girmez. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Ben her iki arkadaşımıza da katılmıyorum. Yani, ben yanılıyor olabilirim. Katılmıyorum... 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat)- Sayın Başkan, sizinle biz geçenlerde bunu 

uzun müddet konuşup belgelerini açık açık okuduğumuz için, tabiî, olmayan arkadaşlar nasıl ilzam 

ettiği konusundaki o basamaklamayı... (Karşılıkla anlaşılmayan konuşmalar, gürültüler) 

BAŞKAN- Olabilir Sayın Dağcıoğlu. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt)- Olsa da bizi ilgilendirmez. Biz mahkeme merci değiliz ki. 

Yani, velevki bürokrat bu işte kusurluysa bu konu bizi ilgilendirecek bir husus değildir, yargıyı 

ilgilendirecek olan bir husustur. 

BAŞKAN- İzin verirseniz, komisyonumuzun, gerek yasal anlamda, net anlaşılabilir yetkileri 

ve çalışma alanı, gerek teamülleri anlamındaki çerçevesinin ve geldiğimizden, bu işe 

başladığımızdan bu yana ben sık sık, gerek raportör arkadaşımızla, gerekse yukarıdaki yetkililerle 

sık sık görüşerek bilgi alıyoruz ve onlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda olayları irdeleme, 

değerlendirmeye bu manada gayret ediyoruz. Bu konudaki ilgililere müracatımızda, bilgilenme, 

açıklama isteğimizde kendilerinin bize izahatları, açıklamaları, en azından bana ulaşan, şöyle 

özetlenebilir: Burada komisyonunuz bir kamu görevi yapıyor ve milletvekilleri olarak da. bakanlar 

olarak da bizler bir ceza hukuku açısından veya hukuk açısından diyelim kamu görevlileri olarak, 
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yani memur olarak addolunuyoruz ve hukukta şöyle bir de düzenleme var, bir anlayış var* Kamu 

görevlileri, görevlerinden dolayı herhangi bir çalışma esnasında kamuyla ilgili bir cezai sorumluluğu 

gerektirecek bir olaya Tasladıklarında, tanık olduklannda, tespit ettiklerinde bunu duraksamaksızın 

ilgili mercilere bildirmek görevleridir. TCK 235'inci maddesi idi galiba. Erdoğan beyin getirdiği. 

"Şayet bunu bildirmezlerse kendileri mesul olurlar" anlamında bir yasal düzenlemenin de ışığında 

komisyonumuzun bu kanaate, bu düşünceye vardığında, bu düşünce sahibi olduğunda pekala bu 

manada yargının incelemesi, yargının harekete geçmesi için karar alabileceği, talepte bulunabileceği 

doğrultuda genel bir görüş aldık. Bunun çerçevesinde, gerçekten, ben kendi adıma söylüyorum, bu 

işin içinde önemli aykırılıklar olduğunu düşünüyorum. 

AHMET AYDIN (Samsun)- Sayın Başkan, böyle bakarsak, geçmişteki parlamento da, 

yap-işlet-devret kanununu çıkartmadığı için onlar da suçlu olur. Böyle geriye doğru gidersek bir 

sonuca varamayız, işin içinden çıkamayız. 

MAHMUT BOZKURT (Adıyaman)- Sayın Başkan, bunlar bizim alanımızda değil. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt)- Sayın Başkan, münferit olarak suç duyurusunda 

bulunabilirsiniz, ona kimsenin bir itirazı yok, ama komisyon olarak böyle bir karar almaya ne 

yetkimiz var ne de böyle bir görevimiz var. Ama, siz münferit olarak, bir vatandaş olarak da suç 

duyurusunda bulunabilirsiniz herhangi bir suç varsa. Hepimizin ayrı ayrı görevidir o, ayrı, ama 

komisyon görevleri içerisine girmez. Komisyon Anayasaya ve İçtüzüğe göre kurulmuş bir 

komisyondur, görevleri de Anayasa ve İçtüzükte belirtilmiştir. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)- Sayın Başkan, oylama noktasına geldik, dolayısıyla, uygun 

görürseniz oylanıp oylanmayacağını arkadaşlarımıza danışalım ve ondan sonra oylamaya geçelim. 

Çünkü, üzerinde durdukça zaman kaybı, mesai kaybına vesile teşkil edecek. 

BAŞKAN- Peki efendim, raportör arkadaşımız da, bu konudaki temasları ve kendi 

düşünceleriyle bize ışık tutarsa... 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)-Hangi konuda? 

BAŞKAN- Şu: Yani, bu idarî, incelediğimiz dosya kapsamındaki olayı incelerken herhangi 

bir anlamda bir kamu görevlisinin usule aykırı... 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)- Öyle bir şey yok Sayın Başkan. Lütfen, arkadaşlarımı da zor 

duruma sokmayınız. Dolayısıyla, burada geldik son noktaya... 

BAŞKAN- Efendim, niye zor duruma sokalım, usulü tartışıyoruz. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)- Bakın, sayın Meclis görevlilerini bu işlerin içerisine sokarsanız, 

yarın, verdikleri cevaplardan ötürü sıkıntıda kalırlar. Hiç muhatap etmeyiniz onları. Oylamayı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 511) 



- 834 -

yapalım. Ben oylamanın yapılmasını teklif ediyorum. Onun için, oylayalım, oylamanın yapılması 

kabul edilirse oylamanın usul ve esasına göre oylamayı yapalım bitsin. 

BAŞKAN- Efendim, bu komisyonlar çalışırken uygulayacakları usuller, esaslar, teamüller 

anlamında bu değerli, Meclisin bu konuyla ilgili görevlendirilmiş olan birimleri, kişilikleri... 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)- Bu farklı ama. Birinci söylediğinizle bu farklı oluyor. Bu 

söylediğiniz başka. 

BAŞKAN-Bize bilgi veriyorlar. Yani, biz bu bilgilendirmenin ışığında bunu söylüyoruz. 

Tabiî ki, raportör arkadaşımıza bu konuda görevler verdik. Araştırmalar yaptı, ilgililerle görüştü. 

Yani, bunu, görüşünü veya almış olduğu bilgileri aktarmasının ne sakıncası var onu bilmiyorum. 

NEVZAT TANER (Kahramanmaraş)- Yani, oylama şekliyle ilgili değil mi? 

BAŞKAN- Hayır, komisyonumuzun bu yönde bir eğilim, bir kanaat, bir karar belirtip 

belirtemeyeceği konusunda, görev alanına girip girmeyeceği konusunda görüşlerini söyleyecek ya 

da... 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)- İşin içinden çıkamayız Osman bey. İçtüzük cari kardeşim. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt)- Bizi sadece Anayasa ve İçtüzük bağlar Sayın Başkanım. 

BAŞKAN- Tamam da İçtüzük bize bir kamu görevi yüklüyor. Kamu görevlisinin yapmış 

olduğu bir görev esnasında raslamış olduğu aykırılıklar, usulsüzlükler ve kanuna avkırılıkları 

bildirmek görevidir. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt)- Tamam, onu münferiden bildirirsiniz, ona kimsenin bir 

itirazı yok ki; ama, komisyonun görev alanı içerisinde değil. 

BAŞKAN- Ama, komisyon olarak görev yapıyoruz. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt)- Hayır efendim, böyle şey olur mu? Komisyonun görevleri 

ve yetkileri belirtilmiş. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)- Oylamaya geçilmesi hususunu oylamanızı arzu ediyorum. 

Lütfen, oylayın. Arkadaşlarımız 6 saat daha görüşelim diyorlarsa onu yapalım. 

BAŞKAN- Efendim, tabiî oylamaya geçeceğiz tabiî ki. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)- Benim teklifimi lütfen oylaymız ama... 

BAŞKAN- Ama, sayın bakanım, yani bu yola çıkarken her birimiz bu kadar zaman sonra 

belli bir yere geldik, vicdanımız da sızlıyor, açık söylemek lazım. Lütfen, izin verirseniz birkaç 

kelime söylemek istiyorum. 

MAHMUT BOZKURT (Adıyaman)- Vicdanınızın sesi oylamayla ortaya çıkacak Sayın 

Başkan. Yani, oyunuz'size aittir. 

BAŞKAN- Efendim, birkaç şey söylemek istiyorum. 
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Türkiye'nin yüz akı olması gereken bir proje var önümüzde. Bu proje şu anda, maalesef, 

yüz karası demeyeceğim, ama hazin bir şekilde ortalıkta duruyor. Sayın bakanların kasıtlı olmadığı 

• konusunda ben kanaat sahibiyim. Çünkü, kasıtlarını gösteren bir bulgu ve belgeye henüz 

raslayamadım, ama bu işlemin yapılmasında, yani bu aykırılıkların, adını, biraz önce 

arkadaşlarımızın da değindiği benim de değinmeye çalıştığım pek çok alanda, gerek ihale 

görevlendirme aşamasında, gerek sözleşme görüşmeleri sonunda ve bugün bu sözleşmenin hâlâ bir 

ölü gibi ortada yatıyor olmasında kamu görevlilerinin önemli dahilleri var ve usul ve esaslara aykırı 

davranışları var. Yani, bunlara şimdi tek tek girmek de istemiyorum, ama burada bir suç kastı var 

mıdır, bir suç unsuru var mıdır? Çünkü, sayın kamu görevlileri ayrı bir yargı denetimine tabi, onlar 

savcılık kanalıyla araştırılacak varsa zaten sürdürülecek, yoksa zaten bir şey yapmayacak, ama 

diyoruz ki, sayın bakanlar da bir kül olarak, bütün olarak onlar da sorumludur, ama sayın 

bakanların nasıl denetleneceği, yargı denetimine tabi olacağının özel usulü var. Onlarla ilgili biz 

karar vereceğiz, ama kamu görevlileri... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt)- Biz bakan hakkında karar veririz zaten. Öbürleri bizi 

ilgilendirmez. 

BAŞKAN- Ama, bağlı işte. Ben anlatmaya çalıştım, ama siz şiddetle katılmadığınız için... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt)- Hatta ilglili bakanın, yani Sayın Topçu'nun bakanlıktan 

sonra herhangi bir tasarrufu olmuşsa milletvekili olarak ona bile bakamayız. Yani, bizim yetkimiz 

yok. Çünkü, Anayasa ve îçtüzük bizim yetkilerimizi belirlemiş, bu yetkinin dışına çıkma hakkımız 

yok ki; ama, münferit olarak suç buyurusunda bulunacakmışsınız kimsenin buna itirazı olmaz. 

Hepimiz ayrı ayrı münferit olarak suç duyurusunda bulunabiliriz. 

BAŞKAN- Sayın Pamukçu, ben bunu kendi başıma, kendi takdirim olarak bir usul 

yaratmıyorum. Başından beri özenle soruyorum, buradaki Kanunlar Kararlar Dairesindeki 

yetkililere defalarca sordum, sayın raportör arkadaşın kanalıyla sorduk. Onun bana anlatmış olduğu 

usullerle ilgili çerçeve dahilinde bunu gündeme getirmeye çalışıyorum. Yoksa, kendi başıma usul 

yaratıyor değilim. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt)- Biz de kanaatimizi söylüyoruz ki, yetkimiz dışındaki bir 

konuyu bize sormayın diyoruz, ("oylayalım o zaman sesleri" karşılıklı konuşmalar, gürültüler) 

MUSTAFA ÖRS (Burdur)- Sayın Başkan, o zaman açıklayın. Madem öğrendiniz Kanunlar 

Kararlardan "şunları şunları yapabilirsiniz" dediler deyin o zaman. 

BAŞKAN- Efendim, söylüyorum, ama arkadaşlar karşı çıkıyorlar. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur)- Hayır, "arkadaşa soralım" diyorsunuz. 
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BAŞKAN-^Ben Başkan olarak, raportör arkadaşın bu konudaki bilgilerini aktarmasını rica 

ediyorum. 

Buyurun. 

OSMAN FEVZİ ZİHNİOGLU (Sakarya)- Sayın Başkan, bir şey söylemek istiyorum. 

Sizin açıklamalarınızdan, bürokratlarla ilglili de bir görüş ortaya koyalım ifadesini anladım. 

Bürokratlarla ilgili bir görüş.,ortaya koyarken bu dönemdeki bakanlarla ilgili de ortaya bir görüş 

koymamız gerekecek. Yani, bürokratların dünden bugüne yapmış olduğu çalışmalarda hataları, 

eksiklikleri, suiistimali veya değişik davranışlarını değerlendirirken o dönem onların başındaki 

bakanlarla ilgili de, yani bu karan alırken bizim bu bakanlarla ilgili de bir görüş ortaya koymamız 

gerekir. 

GAFFAR YAKIN (Afyon)- Hayır efendim, öyle bir görevimiz yok. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt)- Zaten netice onu doğurur. 

BAŞKAN- Hayır efendim, siyasilerle ilgili boyutunu zaten tartışıyoruz ve karara 

bağlayacağız. 

OSMAN FEVZİ ZİHNİOGLU (Sakarya)- Ama, siyasî olarak sadece bir bakanla ilgili 

olarak, mevcut, Sayın Yaşar Topçu ile ilgili, ama bir önceki dönemdeki bürokratın yanlışı da o 

dönemin bakanını ilgilendiriyor. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt)- Yani, biz bütün bakardan burada soruşturma kapsamına 

almış oluyoruz. 

OSMAN FEVZİ ZİHNİOGLU (Sakarya)- Bu oylamayı yapacaksak kafamda bir istifham 

olduğu için açıklama açısından soruyorum. Yani, öyle bir oylama yapacaksak biz o dönemin 

bakanlannı da ne şekilde değerlendiririz onu bilip o şekilde bir görüş ortaya koymamız gerekir. 

BAŞKAN- Efendim, bakanlar anlamında demiyorum. Zaten bu süreçle ilgili, bugüne kadar 

olan süreci çok aynntılı değerlendirdik. Siyasilerin yetkilendirildiği, siyasilere görev ve sorumluluk 

yüklenilen boyutlan bu görevlendirme sürecinde belli zaten. O konuda rol oynadığı var sayılan her 

iki bakanın da bu konudaki dahillerinin bir kasıt unsuru içinde olmadığı, zaten yapılan işlemin 

büyük ölçüde kamu görevlileri tarafından yürütülüp sayın bakanların önüne konulduğu şeklinde 

genel bir... 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat)- Ama, bu zatı âlinizin tespiti... (Karşılıklı 

anlaşılmayan konuşmalar, gürültüler) 

BAŞKAN- Efendim, kendi görüşüm olarak söylüyorum zaten. 

O zaman, izin verirseniz, sayın raportör arkadaş bu konudaki... 
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SUAT PAMUKÇU (Bayburt)- Raportörün raporu da bizi bağlamaz Sayın Başkan. Bizi 

İçtüzük ve Anayasa bağlar. Yapmayın... 

BAŞKAN- Efendim, görüşünü söyleyecek, sizi bağlamayacak ki zaten. Biz kendi 

görüşümüz doğrultusunda hareket edeceğiz. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat)- Bir söylesin de bu işi bitirelim, raportör de 

söylesin de bitirelim. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt)- Olmaz kardeşim, olmaz. Burada biz İçtüzük ve Anayasaya 

göre görev yapıyoruz, görevimizin dışına taşmış oluruz. Raportör raporunu burada söyleyemez 

kardeşim. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat)- Neyse Suat bey. Hayır, rapor söylemiyor. Ne 

kadar yanlış anlaşılıyor yahu. 

Suat bey, raportör raporunu okusun demiyor. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt)- Kardeşim, görevimizin dışına taşacak şekilde hiçbir şeyi 

burada tartışamayız. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat)- Suat bey, raportör rapor okusun demiyor ki 

Başkan. 

Sayın Başkanım, siz olayın arasına, beni bağışlayın, yani çok amiyane tabirle, iyi niyetinizle 

reklam alıyorsunuz. Dolayısıyla iş uzuyor. Yani, raportör hanıma, bu konudaki bilgiyi lütfen aktanr 

mısınız deseniz hiç kimse, reklam vermeden işi bitirecektik yani. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt)- Tamam da bizi ve burayı ne ilgilendirir bu konuşma. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat)-Tamam da kabul etmeyebilirsiniz. 

BAŞKAN- Efendim, izin verirseniz, ben Başkan olarak raportör hanımın bilgi aktarmasını 

rica ediyorum. 

Buyurun. 

KOMİSYON RAPORTÖRÜ- Soruşturma komisyonumuz ortak karar alarak kamu 

görevlileri hakkında da suç duyurusunda bulunabilir; ama, şayet ortak karar alamazsak sayın 

vekillerim münferiden tek başlanna da bu konuda kamu görevlilerini suçlu buluyorlarsa, o 

kanaatteyseler o zaman onlar da suç duyurusunda münferit olarak bulunabilirler. Şayet karar, 

bakan hakkında, Yüce Divana sevk yönünde çıkarsa ilgili kamu görevlisi de orada yargılanır, 

geçmişte örnekleri var, aksi yönde çıkarsa bu durumda kamu görevlileri hakkında Cumhuriyet 

Başsavcılığına sayın vekillerim suç duyurusunda bulunabilirler. 

Arz ederim. 

BAŞKAN - O zaman efendim, ben devam edeyim. 



- 8 3 8 -

Bu izahatların ışığında -ki, benim bilgilerim de bu doğrultudaydı- kamu görevlileri hakkında 

bir duyuruda bulunmak konusunu Komisyonumuzun oylarına sunacağım. 

Suç duyurusunda bulunulmasını kabul edenler Kabul etmeyenler Suç duyurusunda 

bulunulmamasına karar verilmiştir; ama, münferit olarak, dileyenler başvuruda bulunabilinir. 

9. KARAR: 
((Komisyonun 09.06.2000 tarihli değerlendirme ve karar toplantısı tutanağından aynen 

alınmıştır.) 

Değerli arkadaşlar, bütün bu çalışmalarımızın sonunda geldiğimiz noktada, ben, her bir 

arkadaşımı, Sayın Soruşturma Komisyonu kurulmasına muhatap, hakkında soruşturmayla ilgili 

çalışmalar yaptığımız Sayın Yaşar Topçu'nun bu iddialardan dolayı, bu dosya kapsamından dolayı 

yargı denetimine tabi tutulup tutulmamasını, yani, diğer bir deyişle Yüce Divana sevk edilip, orada 

yargı denetimine tabi tutulup tutulmaması hususunu tek tek oylanmza sunacağım, bu konudaki 

kanaat ve görüşlerinizi alacağım. 

Gaffar Beyden başlıyoruz. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Bence, Yüce Divana gitmesine gerek yoktur. 

BAŞKAN - Ali Rıza Gönül yok. 

Mustafa Örs, buyurun. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Neye göre yapıyoruz oylama sırasını efendim? 

KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Üyelerden başlayarak, illerin alfabetik sırasına göre... 

BAŞKAN -Bizim uyguladığımız yöntem, genelde Meclis komisyonlarının uyguladığı 

yöntem. Konu görüşülür, sonra oylamaya sunulur anlamında. O zaman aynen devam edelim. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - İl sırasına göre olsun, ne fark eder. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Oturuş sırasına göre olsun. 

BAŞKAN - İsterseniz ben başlayayım, fark etmiyor. Hep beni başlattınız en başından beri, 

hep beni konuşturdunuz. 

KOMİSYON RAPORTÖRÜ - En son Başkanlık Divam oyunu belli ediyor. 

BAŞKAN - Bizde de, tersi_ 

Ben başlıyorum, değerli arkadaşlar. 

Ben de, bütün bu çalışmaların sonucunda, oluşan vicdanî kanaatim o doğrultudadır ki, 

Sayın Yaşar Topçu Beyin bu iddialarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Yüce Divan yoluyla, 

yargı denetimine tabi tutulmasına gerek yoktur. 

Teşekkür ediyorum. 
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MİHRALİ AKSU (Erzincan) - Benim de, az önce değerlendirmede de ifade ettiğim gibi, 

Sayın Yaşar Topçu'nun isnat edilen suçlardan dolayı Yüce Divana gitmesi noktasında bir kastı 

oluşmadığını düşünüyorum ve Yüce Divana gitmesine gerek yoktur diyorum. 

AHMET AYDIN (Samsun) - Bu konu Yüce Divana gitmelidir diyorum. 

OSMAN FEVZİ ZİHNİOGLU (Sakarya) - Benim, bu çalışma sonucunda edindiğim 

intibalar neticesinde vardığım sonuç, gitmesi'veya gitmemesi yönünden ziyade, henüz kararsız bir 

tutum, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bilmiyorum. Gitmesi veya gitmemesi yönünde bir fikir 

sunmak istemem. Çekimser kalıyorum. 

BAŞKAN - Burada çekimser oy var mı efendim. 

KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Şimdi, Sayın Başkan, çekimser oy kullanabilirsiniz; ama, 

herhangi bir karar doğrultusunda 7 oyu bulamazsak komisyon karar alamamış olur ve raporu 

teslim edemez. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O zaman ne olur? 

KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Kalır efendim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Peki, şöyle bir şey var mı, oylama bittikten sonra çekimser 

oylara tekrar sormak gibi_ 

KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Olur tabiî efendim. 

OSMAN FEVZİ ZİHNİOGLU (Sakarya) - Bir dakika_ Raporun verilememesi de, bu 

Komisyonun bir sonucudur değil mi? "" 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Yeniden komisyon kuruyorlar o zaman. 

BAŞKAN - Oylamaya devam ediyoruz. 

Suat Bey 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Ben de, biraz önce bahsettiğim şerhle birlikte, yani, devlet 

zarar uğramışsa bunu incelesin Danıştay, ona karar versin, bu şekliyle Danıştaya da iletilsin. Ancak, 

ben, şu andaki kanaatim olarak, Yüce Divana şevkine gerek olmadığı yönünde kanaatimi belirtmek 

istiyorum. 

BAŞKAN - Ama, Danıştayın bu manada kamu zararı tespit yetkisi yok; ceza hukuku 

konusu., 

Yaşar Bey, buyurun efendim. 

YAŞAR CANBAY (Malatya) - Yüce Divana gitmesine gerek yoktur. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Ben söylemiştim. 

BAŞKAN - Sırayla gittiğimiz için bir kez daha alalım. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Yüce Divana şevkine gerek yoktur. 
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ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Yüce Divana şevkine gerek yoktur. 

MAHMUT BOZKURT (Adıyaman) - Ben de, Sayın Yaşar Topçu'nun bu tasarrufunda . 

herhangi bir suç unsuru görmemekteyim, bu bir devlet hizmetidir, bu bir ülke hizmetidir; Yüce 

Divan gitmesine gerek yoktur. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Şimdi, bütün konular, daha önce söylediklerim aynen geçerli 

olmak kaydıyla, tabiî o yetkimizin olup olmadığım bilmiyorum; ama, çok önemli bir proje olduğu 

için, gerek depremlerin olmasından dolayı gerek projedeki eksiklerin hepsini biliyoruz 

tespitlerinden dolayı, hem bir an önce yapılması için hem de değişen ekonomik şartlar veya tahkim 

şartlan gibi bütün bu olayları belirtmemiz kaydıyla, ilgili yerlere bildirmek kaydıyla, bu ihalenin bir 

an önce iptal edilmesini, bu gerekçeleri yazarak, artık o nasıl, hangi şekil olur bilemiyorum ve bu 

sözleşmenin imzalanmaması bu anlamda belki de bir şans olmuştur; ama, ben, burada, Yaşar Topçu 

beyin direkt suçludur veya suçsuzdur olayında, vicdanî kanaatim olarak, her ikisini de 

söyleyemiyorum. 

Nedeni de şu: Dahli olduğu veya en azından ihmali olduğu konuşulan veya tespit edilen 

konuların hepsinde var, iki üç sene gibi bir sürenin geciktiği konusunda da en azından ben 

düşünüyorum, sözleşme aşamasında çok uzatılıp, diğer ikinci veya üçüncü firmanın görüşmeye 

çağrılmaması konularında bana göre ihmalleri var; ama, biraz önceki konuşmamda da arz ettiğim 

gibi, direkt maddî olaya tam olarak girmediği için, yani, hem kendisine hem de örneğin müteahhite 

veya devlete maddî anlamda cebinden çıkan bir zararı olmadığı için, her iki konuda vicdanî 

kanaatimi çekimser anlamında söylüyorum. Oyumu çekimser olarak kullanıyorum. 

Teşekkür ederim. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Ben, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar 

Topçu'nun incelediğimiz konusunda, konunun yargıya intikalinin gerekli olduğunu görüyorum. 

Ayrıca, Yüce Divan yolunun hem olayın aydınlatılmasına hem de kendisine aklanma fırsatı 

vereceği kanaatimi arz ediyorum. 

NEVZAT TANER (Kahramanmaraş) - Başından beri bu proje, çok çelişkilerle dolu bir 

proje. Hakikaten Sayın Üyelerimiz, Sayın Başkanımız, bu projede çok büyük bir emek sarf etti; 

fakat, yap-işlet-devret modeli olarak ilk başlayan bir uygulama sonucunda çeşitli hataların 

olmamasını söylemek mümkün değil; ama, çeşitli bakanlar döneminde geçen bir süreç yaşanmış 

böyle bir süreç içerisinde, ben de, yine, diğer arkadaşlarımızın bir çoğunun katıldığı gibi, bu 

projenin iptali konusunda bir görüş bildirmek istiyorum; çünkü, tamamen şaibe olmuş bir olay. 

Sayın Yaşar Topçu'nun da, Yüce Divana gitmesini gerekli görmüyorum. 
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ORHAN OCAK (Bursa) - Bir ihale başladıktan sonra bir kaç bakan değişmiş ve bunların 

hepsinin sorumluluklan vardır; ama, burada bütün suçu bir kişiye yüklemek gibi bir sorumluluğu da 

girmek istemiyorum. Onun için, gerek yoktur diyorum. 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, yapılan oylama sonucuna göre, 9 üyemiz, Yüce Divana 

şevkine gerek yoktur şeklinde kanaat belirtiler; 2 üyemiz Yüce Divana şevkine gerek gördüler, o 

yönde kanaat bildirdiler; 2 üyemiz de, çekimser kaldılar, o yönde oy kullandılar. 

Bu sonuçlar itibariyle, Sayın Yaşar Topçu Beyin Yüce Divana şevkine gerek olmadığı 

şeklinde Komisyonumuz bir karar vermiş bulunuyor. 

Hayırlı, uğurlu olsun. 

Değerli arkadaşlarım, çalışmalarınızdan dolayı, yaklaşık 4 aya yaklaştığımız bu yorucu, 

uzun, neredeyse bir nevî maraton diyebileceğimiz çalışmaya, her birinizin katkılanndan dolayı çok 

teşekkür ediyorum. 

Ancak, ben, bir konuya değinmek istiyorum, bu kamu projesinin, bu kamu yatırımının 

süratle bu tıkanma halinden kurtularak, bir an önce realize edilir hale getirilmesinin son derece 

yararlı olacağım düşünüyorum. 

Değineceğim bir diğer husus da, bu çalışma sırasında da gördük ki, bu çalışma süresinde, 

kamuoyunda gelişen olaylar olarak da izledik ki, anayasal bir sistem olarak düzenlenen bu 

soruşturma mekanizması, gerçekten amaçlanan sonuçları vermekte yetersiz kalıyor. Bir şekilde 

kamu vicdanım tatmin etmediği gibi, biz parlamenterleri de zor durumda bırakıyor, vicdanî 

kanaatlerimizin oluşması konusunda son derece zor bir durumda bırakıyor. 

Onun için, bu sistemin, Anayasada düzenlenen sistemin, süratle değiştirilerek, yeni bir 

düzenlemeyle, yargının önünün açılması gerek milletvekilleri açısından gerek bakanlar ve 

başbakanlar açısından yargı denetimini olanaklı hale getirecek bir düzenlemenin yapılmasının 

yerinde olacağım düşünüyorum. 

Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. 

10. SONUÇ: 

9.6.2000 tarihli değerlendirme ve karar toplantısına (13) üye katılmış ve değerlendirmeler 

sonucunda soruşturma önergesi oylanmıştır. (9) üye önergenin reddi yönünde, (2) üye önergenin 

kabulü yönünde ve (2) üyede çekimser yönde oy kullanmışlardır. Bu oylama sonucunda İzmit 

Körfez Geçiş Projesi İhalesinde; İhale Usul ve Esaslarım İhlal Ederek Rekabet Ortamının 

Oluşmasını Önlediği, Firma Seçiminde Yanlı Davranarak Devleti Zarara Uğratmak Suretiyle 
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Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine 

Uyduğu İddiasıyla, verilen önerge nedeniyle Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Yaşar TOPÇU'nun 

YÜCE DİVANA ŞEVKİNE MAHAL OLMADIĞINA karar vermiştir. 

Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tasvip ve takdirlerine saygıyla arz 

olunur. 
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Karar No: 8 Karar Tarihi: 09/06/2000 

Uye 
Şükrü YÜRÜR 
Ordu Milletvekili 

Osman Fevzi ZIHNİOĞLU 

Sakarya Milletvekili 

Uye 
Ahmet AYDIN 

Samsun Milletvekili 

Uye 
Mehmet Ergün DAĞCIOĞLU 

Uye 

Suat PAMUKÇU 

Bayburt Milletvekili 
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05/06/2000 

9/39 SAYILI SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık ve iskan eski Bakanlarından Sayın Yaşar TOPÇU ile ilgili 
olarak İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞ İHALESİ hakkındald iddiaları inceleyen 
soruşturma komisyonunun almış olduğu karara katılmıyorum. Bu konuyla 
ilgili gerekçeli muhalefet şerhim ilişiktedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz 
ederim. _ _ y 

M.Ergün DAĞCIOĞLU 
Tokat Milletvekili 

SORUŞTURMA KONUSU 

Bayındırlık ve iskan eski Bakanı Erman şahin tarafından onaylanmış bulunan "olur"un 
8'nci maddesinin ihlal edildiği 
Sıralama ve görevlendirmenin iptal davası devam etmekte iken ihaleyle ilgili olarak 
yargı kararının dikkate alınmadığı 
Yapım ve işletme süresi 22 yıl olan ENKA (AJTC) grubundan 5 yıl daha kısa süre ile 
tüp geçit teklif eden firmanın gözardı edildiği 
İhaleyle ilgili olarak mahkemelerce istenen belge ve bilgilerin Bayındırlık ve iskan 
Bakanlığınca eksiksiz olarak verilmediği 

İDDİALAR ı İhalede yönlendirme olduğu 

İhale usul ve esaslarının ihlal edildiği 

Rekabet ortamının oluşturulmadığı 

ENKA firmasının kavırıldığı 

Devletin trilyonlarca zarara uğratıldığı 
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OLAYIN KRONOLOJİSİ 

BAKAN ERMAN ŞAHİN DÖNEMİ 
• 12/5/1993 tarih ve 4402 sayılı kararname ile bu işin ihalesinin 2886 sayılı Devlet ihale kanunu 

hükümlerinin uygulanmamasına karar verilmiş 
• 28/5/1993 gün ve 1265 sayılı bakan oluru ile görev yeri köprü dahil 50 km.lik otoyol olarak belirlenmiş 
• 1993 yılında Ekonomiye kazandırılacak bazı kamu yatırımlarının yap-işlet-devret modeliyle 

yapılmasına dair 3996 sayılı yasa çıkarıldı (15.nci madde: "birden çok teklifin ve her teklifin geçerli 
olduğu ve aynı olduğu haldc.süre tercihi" ) 

HALİL ÇULHAOĞLU DÖNEMİ 
• 31/5/1994 gün ve 1347 sayılı bakan olum ile İzmit İstanbul arasında Dilovası mevkiinde köprü 

yapılmasına dair görevlendirme usul ve esasları belirlenmiş (en fazla 5 firmanın davet edileceği 
öngörülmüş. 8.nci madde: tekliflerin süreye göre sıralanması) 

BAKAN DEĞİŞİKLİĞİ ONUR KUMBARACIBAŞI 
• 25/11/1994 tarihinde danışmanlık yapacak firma DELCAN(Kanada)+DAP(Tûrkive) ortak girişimi 

olarak seçilmiş 
• İlan ve başvuruların değerlendirilmesi (Müşavir firma 10 firmadan 3 tanesi bu isi yapabilir diyor) 
• Müşavir firmanın karan dikkate alınmıyor ve 6 firma teklif verme hakkı elde ediyor. 7/3/1995 

tarih ve 0634 sayılı önseçim komisyonu karan ile en yüksek puan alan 6 firma grubunun davet 
edilmesini bakan oluru alınmış 

• 18/5/1995 TARİHNDE Yüksek Planlama Kurulu projenin bir bütün olarak 3996 sayılı kanun 
kapsamında gerçekleştirilmesi ile KGM' ne yetki vermiş 

BAKAN DEĞİŞİKLİĞİ ERMAN ŞAHİN 
• 20/6/1995 tarih ve 1647 sayılı bakan oluru ile daha önce belirlenen usul ve esaslara ilaveten yeni 

görevlendirme usul ve esasları belirtilmiş. Yeniden bakan onayı alınıyor, 8.nci madde yine var"en 
kısa süreyi vereni alın.görüsün. ikinciye.ücüncüve devam edin ve sonunda görevlendirmeyi vapm" ve 
"Asma köprü dışında başka alternatifler de kabul ediliyor" 

• 20/6/1995 tarihinde gönderilen davet mektuplarına göre tekliflerin 14/12/1995 tarihine kadar 
verilmesi istenilmiş Bouyges-Vinsan 5'nci (6 firma içinde asma köprü dışında alternatifi olan sadece 
Bouygcs-Vinsan) 

• Anayasa mahkemesi yap-işlet-devret modeliyle yapılacak kamu yatırımlarına dair kanunun sözleşme 
yapılmasım düzenleyen 5'nci maddesini iptal ediyor, Anayasa mahkemesi hu tür sözleşmelerin 
imtiyaz sözleşmeleri olduğunu ve Danıştay denetiminden geçirilmesi gerektiği görüşünde (özel 
hukuk*İmtiyaz sözleşmesi sorunu) 

• 14/9/1995 tarihinde KGM'de firmalarla bir toplantı yapılmış 
• 24/11/1995 tarih ve 153 sayılı yazı ile teklif verme günü 14/2/1996 gününe ertelenmiş (Anayasa 

mahkemesi gerekçeli karan bekleniyor, teklif verme süresi uzatılıyor 2 ay) 
• 14/9/1995 tarihinde KGM'de firmalarla yapılan toplantı ve görüşmeler sonucu düzenlenen zeyilname 

23/1/1996 tarih ve 153 sayılı yazı ile gönderilmiş 
• 12,2,1996 tarihinde firmalar erteleme taleplerinin sonucunu beklerken gece 22.33 te uzatma 

taleplerinin kabul edilmediği, ihalenin 14/2/1996 tarihinde yapılacağı ve tekliflerin getirilmesi 
isteniyor 

• 14/2/1996 tarihinde yapılan ilk ihalede sadece BVinsan teklif vermiş diğerleri ertelenme teklifi 
yapmışlar, İhaleye 6 firmadan sadece BV teklif veriyor (İşletme süresi 34 yıl geçiş ücreti 12 dolar, 
eğik aşmalı köprü ve tüp geçiş) 

• 2/5/1996 tarihli ara kararla sadece bir teklif olması dolayısıyla Komisyon olmaz diyor 
bizim aradığımız şartlara uygun değil 

HÜKÜMET ANAYOL, BAKAN MEHMET KEÇECİLER 
• Komisyonun, 3 ara karan var, sonunda YPK dan görüş istenmesine karar vermişler, 
• 23/5/1996 tarih ve 10863 sayılı yazı ile Yüksek planlama kuruluna yazı yazılmış 
• 24/7/1996 tarih ve 2890 sayılı yazı ile YPK idarenin yeni bir görevlendirme usulünde serbest 

olduğu ve bunun için YPK karanna gerek olmadığını bildirmiş 
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HÜKÜMET DEĞİŞİYOR REFAHYOLCEVATAYHAN,YAMAN KÖK 
• 31/7/1996 tarih ve 1312 sayılı Genel Müdür oluru ile on seçimi kazanan 6 firma grubundan yeniden 

yazılı teklif alınması kararlaştırılmış, Belli istekli 6 firmadan teklif alınmak suretiyle Yeniden ihaleye 
' çıkıyor. (Kapalı zarf usulü) ', ,_ 
© 16/8/1996 tarih ve 1409 sayılı yazı ile Bvinsan firmasına 14/2/1996 tarihinde verdikleri teklifin 

değerlendirilmediği. yeni teklif verip vermeyeceklerinin veya eski tekliflerinin geçerli olup olmadıkının 
19/8/1996 tarihine kadar bildirilmesi istenilmiş 

• 28/8/1996 tarih ve 1474 sayılı yazı ile BVinsan firmasının 4/12/1996 tarihine kadar teklif mektubu 
örneğine uygun olarak yeniden teklif tanzim etmeleri bildirilmiş 

o 18/11/1996 tarih ve 1966 sayılı Genel müdür oluruyla yeniden görevlendirme komisyonu 
oluşturulmuş 

• 19/11/1996 tarih ve 1973 sayı ile firmaların tekliflerini alternatifli olarak ihaleden 15 gün önceye 
kadar verebilecekleri bildirilmiş 

o 5/12/1996 tarihli görevlendirme komisyonu ara kararına göre teklif verme günü olan 4/12/1996 tarihine 
kadar fic firmanın teklif \cnlifti,( İhaleye üç firma başvuruyor sıralama: l.nci AJTC 2,nci IBCO-asma 
köprü- ve 3.ncü BV -tüp geçit ve eğik askılı köprü- şeklinde, süre dikkate alınmamıs.yap-işlct-dcvrct 
modelinde sflre-ücrct-genel ve teknik şartnamelere uygun olmak şartları var) 

• 15/1/1997 tarihli görevlendirme komisyonu ikinci ara kararı ile firmaların görüşmelere çağrıldığı 
o 15/3/1997 tarihinde Tüm isteklilere eşit imkan vermek amacıyla teklif değişikliklerini ve bunun 

yazılı teyidini istediği 
• 19/3/1997 tarihinde Bvinsanla toplantı 

. • 20/3/1997 tarihinde Bvinsan tekfifini iyileştirmiş, BV ihaleden sonra %25 tenzilatlı yeni bir teklif ve 
proje-800 metre açıklık- gönderiyor 

• 24/3/1997 tarihinde AJTC grubu ile toplantı 
o 2/4/1997 tarihinde Bvinsan ikinci defa iyileştirici teklif vermiş 
o 30/4/1997 tarihli görevlendirme komisyonu 3'ncü ara kararı ile yeni bazı ilke kararları alınarak 

uygulama sözleşmeleri görüşmeleri katılım sırasının bakan onayıyla belirlendiği. (Kazanan firmayı 
çağırın sözleşme görüşmelerine başlayın ! Birinci teklif şartlara uymaz,ona göre bir sözleşmeyi kabul 
etmezse, ikinciyi., üçüncüyü.) 

• 2/5/1997 tarih ve 573 sayılı yazı ile görüşmelerin bu sıraya göre yanılacağı firmalara bildirilmiş 
• 5/5/1997 tarihinde Bvinsan yürütmenin durdurulması talebiyle dava açmış 

ANASOL-D HÜKÜMETİ, YAŞAR TOPÇU, DİNÇER YİĞİT 
• 3/7/1997 tarihinde KGM idare mahkemesine verdiği savunmada dava konusu işlemin nihai olmadığı 

hazırlayıcı olduğu bu nedenle iptal konusu olamıyacagı belirtilmiş. Danıştay " bu bir ihale tercihi de 
olca incelenmesi gerekir" dedi ancak sonuçta idarenin vantıgı işte hukuka aykırı bir durum 
görülmedi. 

« Müzakereler devam ederken 25/7/1997 tarihinde görevlendirme komisyonu yeniden belirlenmiş 
• 10/10/1997 tarihli komisyon kararında 1. sıradaki AJTC ile uygulama görüşmelerine başlanıldığı ve 

görevlendirmenin bu firmaya yapıldığı Bakan Yasar TOPÇU tarafından uygun bulunduğu 
• Aynı gün AJTC firması idareden 6 istekte bulunmuş (içinde tahkim şartı ve Dünya bankası garantisi 

de var) Bu istekler kabul edilmiş 
• 13/10/1997 tarihinde mutabakat sağlanan sözleşmenin Yüksek Planlama kurulu üyelerince 

imzalanması 
« 22/10/1997 tarihinde imtiyaz sözleşme tasarısı Danıştaya gönderilmiş 
• 8/9/1998 tarihinde Danıştaya gönderilen 1/9/1998 tarihli ikinci sözleşme taslağından: İkinci aşama 

Güney otoyolu yapımının yıllık ortalama trafik değerlerine bağlanması, sürenin ilk aşamada 1/1/2008 
tarihine kadar ertelenmesi ve her halükarda 1/1/2012 tarihini aşmamasının idarece kabul edildiği 

o 23/10/1998 tarihinde Danıştay bir çok maddesinde değişiklik yanarak dosyayı idari işler kurulunca 
inceleme yapılmak üzere göndermiş 

• 10/11/1998 tarihli Danıştay kararı ile imtiyaz sözleşmesinin kabul edilen metni KGM've 
gönderilmiş 

• 26/11 /1998 tarih ve 1560 sayılı yazı ile AJTC firmasına Danıştay onaylı sözleşmenin en kısa sürede 
imzalanması için başvurulması istenmiş 

• 24/3/1999 tarih ve 388 sayılı yazı ile AJTC ikinci kez 6/4/1999 tarihine kadar sözleşmeyi 
imzalamaya davet edilmiş 

• Halen sözleşme imzalanmamış 
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SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ 

1. Yasar TOPÇU kendisinden önceki 30/4/1997 tarihli sıralamanın 
uygunluğu onayını kesin görevlendirme yani ihale sonucu olarak 
değerlendirmiş ve yetkisini sözleşme görüşmelerine geçmek yönünde 
kullanmıştır ! 

Çünkü; 

KGM 10'ncu idare mahkemesine 3/7/1997 tarihinde verdiği savunmasında; 

o Dava konusu işlemin etkili, nihai ve icrai nitelikte bir idari bir işlem olmadığını, 
hazırlayıcı bir işlem konusu olduğunu, 

o 30/4/1997 tarihli onayla henüz ortada nihai karar/işlem bulunmadığını ayrıca bu 
sıralamanın 1' sırada yer alan grubun görevlendirilmesinin zorunlu olduğu yolunda 
amir bir hüküm içermediğini hatta idareye sıralamada yer alanlar arasında seçim 
yapma hakkı tanıdığını ve hazırlayıcı muameleler dışında henüz idare tarafından bir 
seçim yapılarak davacı tarafların elemine edilmediğini... 

o Uygulama sözleşmesi görüşmelerine AJTC,İBKO ve BV sıralamasına göre 
başlanmasına karar verildiğini.... 

© Teldif verme belgelerinin l'nci cilt 3.3 maddesinde KGM'nin değerlendirme süresini 
Seçme ve Müzakere şeklinde iki aşamaya bölebileceği... 

e 6'ncı paragrafında; seçme aşamasının ardından,KGM ile ilk sırayı alan istekli 
arasında müzakerelere geçileceği, ilk sırayı alan istekli ile anlaşmaya varılamazsa 
müzakerelere son verilip ikinci sırayı alan istekli ile müzakerelere geçileceği ve bunun 
böylece devam edeceği.. 

e görevlendirme için uygulama müzakerelerine başlamak üzere yapılan sıralamanın tamamen usulfinc 
uygun olarak yapıldığı" bildirilmiştir. 

2. Şartname ve bakan olurunda uygulama sözleşme görüşmelerine 
belirlenen sıra ile başlanacağı ve uygulama sözleşmesine ilişkin 
müzakerelerin üç ay içinde tamamlanacağı belirtildiği halde müzakereler 
bu süre içinde bitirilmemiş, 2.sıradaki firma ile bile görüşülmemiş ve idare 
bu nedenle ilgili firmalarla mahkemelik olmuştur! 

Çünkü; 

2/5/1997 tarih ve 0573 sayılı yazıyla görevlendirme görüşmelerinin tespit edilen sıraya göre 
yapılması kararı ilgili firmalara bildirildiği halde 3 ay içinde l'nci sıradaki görüşmelerin 
bitirilmemesi üzerine İBKO ve B V grupları İdare mahkemesinde dava açmışlardır 
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3. 10/10/1997 tarihli komisyon kararında öteleme yapılmadığı, projenin 
tamamı üzerinde anlaşma sağlandığı belirtildiği halde, daha sonra imtiyaz 
sözleşmesi tasarısında Güney oto yolunun ötelendiği ve trafik akışına ait 
süreler konulduğu anlaşılmaktadır. Böylece bu şekilde AJTC firmasına 
büyük ekonomik kolaylıklar sağlanmıştır! 

Çünkü; 
Görevlendirme komisyonunun kararında; 
• Anadolu otoyolu-Dilovası Ayrımı-Orhangazi (Körfez köprüsü dahil) otoyolunun 
üzerindeki tüm tesisleri ile birlikte 
• Yap-İşlet-Devret modeline göre 49 aylık bir sürede tasarım ve yapımı ile 
• otomobil geçiş ücreti 11 ÂBD doları olmak üzere 
• 22 yıl 11 aylık bir sürede bakımı,onarımı,işlctilmesi ve 
• bu süre sonunda her türlü borçtan ari çalışır ve kullanılır durumda KGM'ye devri 
• sıralamada l'nci seçilen AJTC konsorsiyumu ortaklarınca 3996 sayılı kanuna göre 
kurulacak şirketin görevlendirilmesine 
oy birliği ile karar verildiği ve bu kararın Yaşar Topçu tarafından UYGUNDUR şeklinde 
onaylandığı anlaşılmaktadır. 

Ayrıca KGM ve AJTC arasında 16/10/1997 tarihinde imzalanmış bulunan "İzmit Körfez 
Geçişi Projesi Anlaşması" ile AJTC konsorsiyumu ile yapılan sözleşme görüşmeleri 
sonucunda; 
« taraflar arasındaki 10/10/1997 tarihli yazışma ve parafe edilen uygulama sözleşmesi 
taslağı hükümleri çerçevesinde anlaşmaya vardıkları 
• bu anlaşmaya göre; Körfez geçişi, Asma köprüsü ve Anadolu Otoyolu ile D 130 
karayolu arasındaki bağlantı yollarının yer tesliminden sonra 49 ayda hizmete gireceği, 
• Orhangazi otoyolu dahil bütün tesisin, yapım,işletme toplam süresi 27 yıl sonunda 
KGM'nc devredileceği belirtilmiş 
bu anlaşma da KGM genel müdürü, Bakan Yaşar Topçu ve Başbakan Mesut Yılmaz 
tarafından imzalanmıştır. 

4. Başlangıçta diğer firmaların hazine garantisi talepleri bile 
reddedilmişken AJTC firma grubu tarafından 10/10/1997 tarihinde 
KGIVPve yazılan yazıda bazı şartlar öne sürülerek Dünya bankası garantisi 
istenilmiş ve firmanın bu talebi uygun bulunup kabul edilmiştir. Ayrıca bu 
husus şartnamelere aykırı olarak idare. Savın Bakan ve YPK tarafından 
onaylanmıştır ! ~-

Çünkü 
AJTC uygulama sözleşmesi taslağını paraf etmekle birlikte aynı gün bir yazı ile KGM'den 6 
maddelik isteklerde bulunmuştur. 
Özellikle 6' ncı maddede "Dünya bankası garantisi sağlanmasına izin verilmesi halinde 
süre ve ücretlerde tenzilat yapılacağını bildirmiştir. 
Bu talepler KGM genel müdürü tarafından kabul edilmiş ve uygulama sözleşmesi 13/10/1997 
tarihinde Yüksek - Planlama Kurulu üyeleri, Yaşar Topçu ve Mesut Yılmaz tarafından 
imzalanmıştır. 
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5. Danıstava gönderilen sözleşme taslağında 200 milyon dolarlık Dünya 
bankası risk garantisi verilmesinin yolunun açılmıştır!^ 

Çünkü; 
Bakan Yaşar Topçu imzasıyla Damştayla gönderilen 8/9/1998 tarihli yazı ve eki 1/9/1998 
tarihli sözleşme taslağında; 
o En az 200 milyon dolarlık bir dünya bankası risk garantisinin verilmesi durumunda 
görev süresinin 27 yıldan 26 yıla indirileceği 
bildirilmektedir. 

6. Güney otoyolu yapımındaki bazı değerler nedeniyle AJTC grubuna 
köprü gelirleriyle oto yolu yapma gibi çok büyük bir imkan sağlanmış ve 
şartnamelere aykırı davranılmıştır! 

Çünkü; 
Bakan Yaşar Topçu'nun 8/9/1998 tarihinde Danıştaya gönderdiği 1/9/1998 tarihli sözleşme 
taslağından; 
• İkinci aşama Güney otoyolu yapımının yıllık ortalama trafik değerlerine bağlanması 
• sürenin ilk aşamada 1/1/2008 tarihine kadar ertelenmesi ve 
« her halükarda 1/1/2012 tarihini aşmamasının 
idarece kabul edildiği anlaşılmaktadır. 

7. Talikimin olmaması nedeniyle bastan ihaleye katılamayan üç firma 
grubunun göz ardı edilmesine rağmen "Tahkim şartı" daha sonra kabul 
edilmiştir ! 

Çünkü; 
KGM 3/11/1998 tarihinde Danıştaya yazdığı bir yazı ile; 
• Diğer kanunların cevaz vermesi halinde ihtilafların çözümünde taraflar milletlerarası 
tahkimi kabil edeceklerdir 
şeklinde sözleşmeye ilave hüküm konulmasını istemiştir. 

8. Şartname ve belirlenen kıstaslara aykırı olarak sonradan sözleşmede 
tekrar tekrar bazı hükümlere ver verilmek istenmiş ancak bunlar 
Danıştayca reddedilmiştir! ' 

Çünkü; 
Danıştay 10/11/1998 tarih ve 1998/157 esas ve 167 sayılı kararıyla; 
• Bir kamu kuruluşunun projenin maliyetini arttıran veya gelir kaybına neden olan 
herhangi bir tasarrufu halinde, gelir kaybına neden olan kapsam değişikliğinin şirkete 
tazminat ödenmesini gerektirir teklifini, 
• Şirkete iş alanının 5 km. yakını içerisinde deniz hafriyatı dökme izni verilmemesi 
karşılığı maliyet artışı teklifini, 
• KGM araba vapuru ücretlerinin geçerli köprü ücretlerinin %80'inin altında 
olmamasını sağlayacaktır teklifini, 
• KGM'nin milletlerarası tahkimi kabul edecekleri yönündeki teklifi, reddetmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 511) 
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9. Görevlendirilen firmaya iki defa sözleşme daveti yapılmasına rağmen 
gelmemiş ve bugüne kadar herhangi bir işlem yapılamamıştır! ' 

Çünkü; 
• Uygulama sözleşmesi taslağı paraf edilmesine, 
• bu konuda ayrıca bir anlaşma imzalanmasına 

rağmen kabul edilen imtiyaz sözleşmesinin Danıştay'dan gelmesinden sonra 
• 26/11/1998 
• 24/03/1999 

tarihlerinde yapılan iki davete rağmen firma bugüne kadar sözleşmeyi imzalamamıştır. 

10. Usulsüzlük iddialarına ve dava konusu olmasına rağmen bakanlıkça hiç 
bir müfettiş soruşturmaması yapılmaması 

Çünkü; 
Bu konuda yapılmış hiçbir idari soruşturmaya rastlanmamıştır. 

BU NEDENLERLE; 
• İhalede yönlendirme olduğu 
• İhale usul ve esaslarının ihlal edildiği 
• Rekabet ortamının oluşturulmadığı 
• ENKA firmasının kayırıldığı 
• Ülkenin bu yüzden çok büyük ölçüde zaman kaybettiği 
• Uluslar arası alanda bu isle ilgili firmaların refüze edildiği ve Yap-islet-Devret 

modelinin ilk uygulamalarından olan böyle bir projenin sonııçlanamaması 
yüzünden umutsuzluklara vol açıldığı 

o Projenin bugüne kadar uygulanamaması nedeniyle bölgedeki trafik yoğunluğu ve 
sorununun çözülftünde telafisi imkansız sosvo ekonomik maddi ve manevi 
kayıplara vol açıldığı 

• • Aradan üç yıla yakın gecen zamanda doların tfirk lirası karşılığı iki misli artmış 
olması sebebiyle proje maliyeti bugün itibariyle ikiye katlandığından Devletin 
trilyonlarca lira zarara uğratıldığı 

Bu yüzden , Bayındırlık ve iskan esld Bakanı Yasar TOPCU'nun 

o TCK'nun 240'ncı maddesinde belirtilen "GÖREVİNİ KÖTÜYE 
KULLANMAK" sucunu işlediği, 

e konunun yargıya intikalinin gerekli olduğu 

Ayrıca Yüce divan yolunun hem olayın aydınlatılmasına hem de kendisine 
aklanma fırsatı vereceği KANAATİNDEYİM 
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DİZİ PUSULASI 

(9/39) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMA KOMİSYONU 

Sıra No 

1 

2 
2 (a) 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Tarih 

-

7.4.2000 

-

-

-

8.3.2000 

-

- ' 

_ 

Sayı 

-

15 

-

-

B.091.TC 
K...0364 

-

-

_ 

Sayfa 

70 

59 

7 

17 

32 

556 

763 

1 defter 

e 
1 defter 

Özü 

Giden Evrak 

Gelen Evrak 
Video Kaset 

Komisyon kararları 

Devam Cetveli 

Evrak Zimmet İmzaları 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları 
Genel Müdürlüğünden intikal eden tüm bilgi ve 
belgeler 

Tutanak 

Evrak Zimmet Defteri 

* 
Evrak Kayıt Defteri 

e ; 



Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 510) 

20 nci Yasama Döneminde Konya Milletvekili Veysel Can
dan ve 61 Arkadaşı Tarafından Verilen Telsim ve Türkcell 
Firmalarıyla imzalanan Sözleşmelere ve 4046 Numaralı 
Özelleştirme Kanunu Hükümlerine Aykırı Davranmak Su
retiyle Devleti Gelir Kaybına Uğratarak Görevlerini Kötü
ye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan 
Ahmet Mesut Yılmaz ve Ulaştırma Eski Bakanı Necdet Men-
zir Haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci 
Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önerge ve (9/42) Esas Numaralı Meclis Soruşturması 

Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
PTT Genel Müdürlüğü 1980'li yıllarda telefonlaşma sahasında büyük atılımlar yaparak, kısa 

zamanda hem telefon abonesi sayısında, hem de teknolojik alanda büyük gelişmeler göstermiştir. 
1990'lı yıllarda, mobil telefon sahasında önce araç telefonlarını, sonra da 532 ve 542 kodlu 

GSM cep telefonlarını devreye sokarak, bu konuda önemli gelişmeler göstermiştir. Bugün takriben 
1,5 milyonu cep telefonu olmak üzere 17,5 milyon aboneye ulaşılmıştır.' 

1993 yılında PTT ile Telsim ve Türkcell firmaları arasında Gelir Paylaşımı Sözleşmesi, 1988 
yılında da aynı firmalarla GSM (Global System Mobile) lisans sözleşmesi imzalanmıştır. Bu söz
leşme mobil sistem kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesini kapsamaktadır. 

Ülkemiz için önemli bir gelir kaynağı oluşturan cep telefonlarının özelleştirilmesi esnasında, 
hem tespit edilen değer açısından, hem Gelir Paylaşımı Sözleşme hükümlerine uyulmaması açısın
dan, hem de bir firmaya çıkar sağlaması açısından devlet gelir kaybına uğratılmış ve idare aleyhine 
hukukî sonuçlar doğuracak bir anlaşmaya imza atılarak görev kötüye kullanılmıştır. 

Anayasanın 167 nci maddesi "Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağ
lıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı tedbirler alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak 
tekelleşme ve kartelleşmeyi önler" demektedir. Halbuki bu özelleştirme tekelleşmeyi beraberinde 
getirmektedir. Bu da Anayasayı ihlal anlamına gelmektedir. 

4046 sayılı Özelleştirme Kanununun (d) fıkrası tekelci yapının önlenmesini, (ı) fıkrası özelleş
tirme işlemlerinin değer saptaması da dahil aleniyet içerisinde yapılmasını öngörmektedir. Halbuki 
bu sözleşmede tekelci bir yapının oluşmasına fırsat verilmiştir. 
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PTT ile Telsim ve Türkcell firmaları arasında 1993 yılında imzalanan sözleşmede gelirin 
% 85'i idareye, % 15'i firmalara bırakıldığı halde, GSM lisans sözleşmesinde ise gelirin % 15'i ida
reye, % 85'i firmalara bırakılmıştır. Bu da idare için büyük bir gelir kaybı demektir. 

Sözleşmenin 2 nci maddesiyle mevcut şebeke, bu şebekelerdeki abonelerin hakları ve Gelir 
Paylaşımı Sözleşmesindeki vecibeler yok sayılmıştır. Bu madde idarenin aleyhine hukukî sakınca
ları beraberinde getirmektedir. 

Gelir Paylaşımı Sözleşmesine göre firmalar sadece telefon haberleşme haklarına sahiptiler. Li
sans devri ile Data, Çağrı, Teleteks ve Videoteks gibi servislerin işletme hakları da bu firmalara 
devredilmiştir. Halbuki bu servisler ayrı ayrı özelleştirilerek daha fazla gelir elde edilebilirdi. 

İlk anlaşmada 2 frekans bandı tahsis edilmişken, bu sözleşmede bedelsiz olarak yeni band tah
sisleri yapılmıştır. 

GSM abone sayısı 400 000'e ulaştığında bu iki firmanın dışında yeni firmalarında lisans hak
kı doğmasına rağmen, sözleşme iki firmayla imzalanmıştır. Bu da rekabeti ortadan kaldırmakta, te
kelleşmeyi beraberinde getirmektedir. Ayrıca idare asgarî 2 milyar dolarlık bir kayba uğratılmıştır. 

Diğer ülkelerde lisans ücretinin tespitinde, nüfus başına 30-50 dolar arasında bir bedel alınmış
tır. Örneğin Brezilya'da kişi başına 40 dolarlık bir fiyatla ihaleye çıkılmış ve 7 milyar dolarlık bir 
gelir elde edilmiştir. Ülkemizde de bu yol takip edilmiş olsaydı 1,5 milyar dolar daha fazla bir ge
lir elde edilecekti. 

GSM'lerin aylık geliri 40 trilyon civarındaydı. Eski sözleşmeye göre 1-2 yıl içinde 1 milyar 
dolar gelir zaten elde edilecekti. 

Lisans sözleşmesinde "Değişen Şartlara Uyarlanması" maddesi, firmalara kâr garantisi veren 
ve Ulaştırma Bakanlığını tazminat ödemek zorunda bırakan bir maddedir. 

Sözleşmenin "ücret tarifesi" maddesinde ülke gerçekleri göz önünde bulundurulmadan hazır
lanmıştır. Bu da vatandaşı sıkıntıya sokacaktır. Burada da firmalar lehine bir karar verilmiştir. 

Yeni sözleşmeyle firmalara, 532-542 kodlara ilaveten, 8 adet ücretsiz kod imkânı verilmiştir. 
Her kodun milyonlarla ifade edilen abone potansiyeli olması ve bir çok yeni hizmette kullanılabi
leceği dikkate alındığında, bu kodların ücretsiz olarak verilmesi, milyarlarca dolar gelir kaybı de
mektir. 

Sözleşme sona erdiğinde bazı istasyonlar ve abone santrali gibi önemli teçhizat ve teçhizata ait 
yazılımın belirsiz bir bedelle Bakanlığa satılacağı belirtilmektedir. Bu durum Ulaştırma Bakanlığı
nı bu iki firmaya bağımlı hale getirmektedir, bedelsiz olması gereken sistemi, bakanlığın çok yük
sek bir bedelle geri almak zorunda kalması, idareyi zarara uğratmaktadır. 

Sözleşmede "Kapsama Alanı" başlığı altında nüfusun % 50'si için 3 yıl, % 90'ı için 5 yıllık bir 
süre tanınmış, ayrıca nüfusu 10 binin altındaki yerler içinse kapsama alanı dışında tutularak firma
lara avantaj sağlanmış ve bu yerlerde yaşayan insanlar bu hizmetten mahrum bırakılmıştır. 

Sözleşme detayları içermemektedir. Yani firmalara istasyonların yerini, gücünü, hücre genişli
ğini ihtiyaca göre değilde, kendine göre en kârlı bir şekilde yapma imkânı sağlanmıştır. Microcell 
şebeke kurma yerine, daha az yatırım yaparak Genişcell uygulamasına devam edecektir. 

Firmalardan Telsim'in 1997 Eylül ayında, 400 milyon dolar daha fazla ödeme talebini dikkate 
almayarak, satışın iki firmaya sadece 1 milyar dolara yapılması, devletin 400 milyon dolar (bugün
kü değerle 100 trilyon TL) gelir kaybına sebep olunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 510) 
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Bu nedenlerden dolayı Başbakan Mesut Yılmaz ve Ulaştırma Eski Bakanı Necdet Menzir hak
kında TCK'nun 240 inci maddesindeki görevi kötüye kullanma sonucunu oluşturan eylemlerinden 
dolayı, Anayasanın 100 üncü ve TBMM İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Veysel Candan 
Konya 

Ramazan Yenidede 
Denizli 

Abdullah Arslan 
Tokat 

Mehmet Emin Aydınbaş 
İçel 

Zeki Ünal 
Karaman 

Musa Demirci 
Sivas 

Nedim ilci 
Muş 

Celal Esin 
Ağrı 

Mustafa Hasan Öz 
Ordu 

Alaattin Sever Aydın 
Batman 

Hüseyin Arı 
Konya 

Teoman Rıza Güneri 
Konya 

İsmail Yılmaz 
İzmir 

Mehmet Aykaç 
Çorum 

Naci Terzi 
Erzincan 

Mustafa Yünlüoğlu 
Bolu 

Musa Okçu 
Batman 

Kazım Arslan 
Yozgat 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Metin Perli 
Kütahya 

İsmail İlhan Sungur 
Trabzon 

Ahmet Karavar 
Şanlıurfa 

Yaşar Canbay 
Malatya 

Saffet Benli 
İçel 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Hayrettin Dilekcan 
Karabük 

Ekrem Erdem 
İstanbul 

Zülfükar İzol 
Şanlıurfa 

Şaban Şevli 
Van 

Feti Görür 
Bolu 

İlyas Arslan 
Yozgat 

Süleyman Metin Kalkan 
Hatay 

Bekir Sobacı 
Tokat 

Memduh Büyükkılıç 
Kayseri 

Hasan Hüseyin Öz 
Konya 

Abdullah Gencer 
Konya 

Mehmet Bedri İncetahtacı 
Gaziantep 

İbrahim Ertan Yülek 
Adana 

Yakup Hatipoğlu 
Diyarbakır 

Necati Çelik 
Kocaeli 

İsmail Özgün 
Balıkesir 

Zülfükar Gazi 
Çorum 

Ömer Özyılmaz 
Erzurum 

Sıtkı Cengil 
Adana 

Remzi Çetin 
Konya 

Muhammet Polat 
Aydın 

Kemal Albayrak 
Kırıkkale 

Nurettin Aktaş 
Gaziantep 

Kahraman Emmioğlu 
Gaziantep 

Ahmet Nurettin Aydın 
Siirt 

Lütfi Yalman 
Konya 

Mehmet Sılay 
Hatay 

Osman Hazer 
Afyon 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Ahmet Çelik 
Adıyaman 

Mikail Korkmaz 
Kırıkkale 

Ömer Naimi Barım 
Elazığ 

Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Bursa 

Murtaza Özkanlı 
Aksaray 

Osman Pepe 
Kocaeli 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 510) 
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(9/42) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(9/42) Esas Numaralı 

Meclis Soruşturması Komisyonu 

Esas No.: A.01.1.GEÇ.9/42-63 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Telsim ve Türkcell Firmaları ile İmzalanan Sözleşmelere ve 4046 Numaralı Özelleştirme Ka

nunu Hükümlerine Aykırı Davranmak Suretiyle Devleti Gelir Kaybına Uğratarak Görevlerini Kö
tüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddi
asıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Ulaştırma Eski Bakanı Necdet Menzir Hakkında 
Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Kurulan (9/42) Esas Numaralı Mec
lis Soruşturma Komisyonunun yaptığı soruşturma sonucunda düzenlediği raporu ve ekleri ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

20.6.2000 
Mehmet Nacar 

Komisyon Başkanı 
Kilis 

EKLER: 
Ek 1. Soruşturma Komisyonu Raporu 
Ek 2. Tekmil İşlem Dosyası 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 510) 



1. KOMİSYONUN KURULUŞU 
2. KOMİSYON ÇALIŞMALARI 
3. ÖNERGEDEKİ İDDİALAR 
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İÇİNDEKİLER 

4. OLAYLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ 
5. PTT VE TÜRK TELEKOM'UN HUKUKÎ YAPISI 
6. TANIK İFADELERİ 

6.1. Veysel Candan 
6.2. Hayrettin Soytaş 

6,3. Halil Can Yeşilada 
6.4. Ayhan Sarısu 

6.5. Veli Bettemir 

6.6. Cengiz Bulut 

6.7. Prof. Dr. Atilla Sezgin 

6.8. Güneş Taner 
6.9. Mehmet Şahin Onaner 
6.10. Ersin Refik Pamuksüzer 
6.11. Enver Ibek 
6.12. Murat Emin Akata 

7. ESKİ BAŞBAKAN MESUT YILMAZ'IN SAVUNMASI 
8. ULAŞTIRMA ESKÎ BAKANI NECDET MENZÎR'IN SAVUNMASI 
9. DEĞERLENDİRME 

10. GENEL DEĞERLENDİRME 

11. SONUÇ VE KARAR 

Sayfa 
6 
7 

14 
16 
18 

21 
21 
21 

24 
27 
32 

35 
39 

43 
48 

49 
56 
62 
70 
79 
88 

121 

135 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 510) 
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1.- KOMİSYONUN KURULUŞU: 
20 nci dönemde; Konya Milletvekili Veysel Candan ve 61 Arkadaşı, Telsim ve 

Türkcell Firmaları İle İmzalanan Sözleşmelere ve 4046 Numaralı Özelleştirme Kanunu 
Hükümlerine Aykırı Davranmak Suretiyle Devleti Gelir Kaybına Uğratarak Görevlerini 
Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu 
İddiasıyla Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve Ulaştırma Eski Bakanı Necdet MENZİR 
Haklarında Anayasanın .100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin bir önerge vermişlerdir. 

Söz konusu önerge; T.B.M.M. Genel Kurulunun 10.11.1998 tarihli 16 nci 
Birleşiminde okunmuş, 26.11.1998 tarihli 25 inci Birleşimde görüşülerek 614 Karar No ile 
Telsim ve Türkcell Firmaları İle İmzalanan Sözleşmelere ve 4046 Numaralı Özelleştirme 
Kanunu Hükümlerine Aykırı Davranmak Suretiyle Devleti Gelir Kaybına Uğratarak 
Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
Maddesine Uyduğu İddiasıyla Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve Ulaştırma Eski Bakanı 
Necdet MENZİR 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 başlamasına, 
karar verilmiştir. 

Telsim ve Türkcell Firmalarıyla imzalanan sözleşmelere ve 4046 numaralı 
Özelleştirme Kanunu hükümlerine aykırı davrandıkları iddiasıyla Eski Başbakan A.Mesut 
Yılmaz ve Ulaştırma eski Bakanı Necdet Menzir haklarında kurulan (9/42) esas numaralı 
Meclis Soruşturma Komisyonu Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimini yapamadığı 
için çalışmalarına başlayamamış ve seçimler nedeniyle yasama dönemi sona ermiştir. 

İçtüzüğün 77 nci maddesinin 2 nci fıkrası " Yasama Dönemi başında, önceki dönemde 
verilmiş soru, Meclis Araştırması, Genel görüşme ve Gensoru Önergeleri hükümsüz sayılır." 
Hükmüne havi olup, Soruşturma önergeleri kapsam dışında tutulmuştur. Bu nedenle, geçen 
20 jıci Yasama Döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen ancak, çeşitli 
nedenlerle aynı dönemin içinde sonuçlandırılmayan soruşturma önergeleri, aynen 21 inci 
döneme intikal etmiştir. 

T.B.M.M. Başkanlığı bu önergeler hakkında yapılması gereken işlemin belirlenmesi 
amacıyla Danışma Kurulu'nu 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 
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Meclis Soruşturması önergelerinde belirtilen ilgililer hakkında .Anayasanın 100 üncü 
maddesine göre geçen yasama döneminde ilgileri nedeniyle birleştirilen (9/40-41) Esas 
Numaralı Meclis Soruşturma önergeleri için bir, diğer önergelerin her biri içinde bir olmak 
üzere görüşme yapılmaksızın 15 Meclis Soruşturması Komisyonu kurulması ve 
Kömisyohlann ilk~iki~âylık 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 Yüce Genel Kurul'un bilgilerine ve takdirlerine sunmuş, öneri T.B.M.M. Genel 
Kurulu'nun 23.11.1999 tarihli 23 üncü Birleşiminde okunarak 656 sayılı Kararla kabul 
edilmiştir. 

Komisyon 18.02.2000 tarihinde saat: 14.00'de en yaşlı üye Antalya Milletvekili 
Osman MÜDERRİSOĞLU başkanlığında toplanmış, toplantıya 12 üye katılmış ve Başkanlık 
Divanı seçimi yapılmıştır. Yapılan gizli oylama ile Başkanlığa Kilis Milletvekili Mehmet 
NACAR, Başkanvekilliğine Yalova Milletvekili Hasan SUNA, Sözcülüğe Eskişehir 
Milletvekili İ.Yaşar DEDELEK ve Katipliğe Kocaeli Milletvekili Cumali DURMUŞ 
seçilmişlerdir. 

Ankara Milletvekili Birkan Erdal ile Hatay Milletvekili Metin Kalkan Komisyonumuz 
üyeliklerinden çekilmişler ve yerlerine Bursa Milletvekili Kenan Sönmez ve Erzurum 
Milletvekili Fahrettin Kukaracı seçilmişlerdir. 

Soruşturma Komisyonumuz Anayasanın 100 üncü, T.B.M.M. İçtüzüğünün 107 ila 113 
üncü maddeleri ve genel hükümler çerçevesinde görev yapmıştır. 

18.02.2000 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyonumuz, Anayasanın 100 üncü 
maddesine göre iki aylık sürede çalışmalarını tamamlayamadığı için 11.04.2000 tarihinde 
T.B.M.M. Başkanlığına müracaat ederek 20.04.2000 tarihinden itibaren iki aylık ek süre 
istemiştir. Bu talebimiz Genel Kurulun 14.04.2000 tarihli 81 inci Birleşiminde 20.04.2000 
tarihinden itibaren iki aylık ek süre verilmiştir. 

2.- KOMİSYON ÇALIŞMALARI: 

18 Şubat 2000 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyonumuzun ilk toplantısında 

çalışma günleri ile bilgi ve belge toplamak üzere neler yapılması gerektiği tartışılmış, 

komisyona konu ile ilgili teknik bilgi vermek üzere ilgili kurumlardan uzman istenmesine 

karar verilmiştir. Komisyonumuz çalışmalarına başladığı 18 Şubat 2000 tarihinden itibaren 16 

toplantı yapmış ve bu toplantılarda aldığı kararlar doğrultusunda 63 adet yazışma yapmıştır. 
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Komisyonumuz Fazilet Partisi Konya Milletvekili Veysel CANDAN'ı önergedeki ilk 

imza sahibi olması nedeniyle iddia sahibi olarak dinlemiştir. 1993 yılında Özelleştirme İdaresi 

Eski Başkan Yardımcılığı yapmış olan Can YEŞİLADA, Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme 

Genel Müdürü Hayrettin SOYTAŞ, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Proje Grup 

Başkanı Ayhan SARISU, PTT ve Posta İşletmesi Eski Genel Müdürü Veli BETTEMİR, Türk 

Telekomünikasyon A.Ş. Eski Genel Müdürü Cengiz BULUT, Türk Telekomünikasyon AŞ. 

Eski Genel Müdürü Atilla SEZGİN, İstanbul Milletvekili Güneş TANER, Hazine 

Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Şahin ONANER ile Türkcell ve 

Telsim'in yetkililerinin bilgisine müracaat edilmiş, hakkında soruşturma önergesi verilen eski 

Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve eski Ulaştırma Bakanı Necdet MENZİR'den 

haklarındaki iddialar karşısında savunmalarını yapmaları istenmiştir. 

A.- Yazışmalar: 

Komisyonumuz çalışma süresi boyunca toplam 63 adet yazışma yapmıştır. Bunlardan 
soruşturma ile ilgili belge ve bilgiler getirilmesi amacıyla 22 adet yazışma yapmış bu bilgi ve 
belgeler aşağıya çıkarılmıştır. 

1) 02.03.2000 tarih ve 5 sayılı yazımız ile Ulaştırma Bakanlığından GSM Firmaları 
(Türkcell ve Telsim) ile imzalanan sözleşme ve diğer bilgi ve belgelerin gönderilmesi 
istenilmiştir. 

- Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü'nün 6.3.2000 tarih ve 7.1/505 
sayılı yazıları ekinde Türkcell ve Telsim firmalarıyla imzalanmış olan Danıştay'ca 
onaylanmış İmtiyaz Sözleşmelerinden birer suret gönderilmiştir. 

2) 02.03.2000 tarih ve 6 sayılı yazımız ile Türk Telekom Genel Müdürlüğünden yazı 
ekinde gönderilen önergeye ilişkin tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenilmiştir. 

- Türk Telekom Genel Müdürlüğünün 3.2.2000 tarih ve 336 sayılı yazısı ekinde 
Türkcell ve Telsim Firmalarına ait Gelir Paylaşımı Sözleşmesi sureti gönderilmiştir. 

3) 02.03.2000 tarih ve 7 sayılı yazımız ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığından, yazı 
ekinde gönderilen önergeye ilişkin tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenilmiştir. 

- Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 6.3.2000 tarih ve 1749 sayılı yazıları 
ekinde GSM 900 Değer Tespit Komisyonu Tutanak ve Rapor sureti gönderilmiştir. 

4) 02.03.2000 tarih ve 8 sayılı yazımız ile Maliye Bakanlığından, Bakanlığınız Hesap 
Uzmanları Kurulundan konuya ilişkin (GSM firmaları) inceleme yapılıp yapılmadığı, 
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yapıldıysa söz konusu incelemeye ilişkin tüm bilgi ve belgeler ile konuya ilişkin başka bir 
incelemenin olup olmadığı ve buna ilişkin tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenilmiştir. 

- Maliye Bakanlığının (Hesap Uzmanları Kurulu) 6.3.2000 tarih ve 220/18 sayılı 
yazıları ekinde 1 adet Lisans Devir Sözleşmesi sureti, 1 adet Gelir Paylaşımı Sözleşmesi 
sureti, 2 adet Ödeme Svvifti örneği, 2'şer adet Bilanço ve Gelir Tablosu örneği gönderilmiş 
olup, Hesap Uzmanları tarafından yürütülen ve kapsamı belirtilen incelemeler tamamlanmış, 
konuya ilişkin raporlar düzenlenme aşamasında olduğu bildirilmiştir. 

5) 02.03.2000 tarih ve 9 sayılı yazımız ile Danıştay Başkanlığından, yazımız ekinde 
gönderilen önergeye ilişkin inceleme dosyasının ve buna ilişkin tüm bilgi ve belgelerin 
gönderilmesi istenilmiştir. 

- Danıştay Genel Sekreterliğinin 3.3.2000 sayılı yazıları ekinde Danıştay Birinci Daire 
Başkanlığından temin edilen E: 1997/132, K: 1998/12 ve E: 1997/133, K:1998/13 sayılı 
dosyalar (Lisans Sözleşmeleri) sureti gönderilmiştir. 

6) 07.03.2000 tarih ve 11 sayılı yazımız ile Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel 
Müdürlüğünden, yazımız ekinde bir sureti gönderilen önerge konusu işlemin geçirdiği 
aşamaların ilk gününden bugüne kadar ki kronolojik sırasının detaylı bilgi notu şeklinde 
hazırlanarak gönderilmesi istenilmiştir. 

- Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü'nün 9.3.2000 tarih ve 7.1/545 
sayılı yazıları ekinde, soru önergesi konusu işlemler hakkında kronolojik sıralama listesi 
gönderilmiştir. 

7) 27.03.2000 tarih ve 17 sayılı yazımız ile Maliye Bakanlığından ilgi yazılarında 
düzenleme aşamasında' olduğu belirtilen raporların düzenlenip düzenlenmediğinin, 
düzenlenmiş ise birer suretinin 31.03.2000 tarihinden önce gönderilmesi istenilmiştir. 

- Maliye Bakanlığının 31.3.2000 tarih ve 348 sayılı yazılarında, sözü edilen raporların 
incelemesi tamamlandığı ancak rapor yazımı devam ettiği belirtilerek raporların 
düzenlenmesini müteakiben birer örneklerinin gönderileceği bildirilmiştir. 

8) 30.03.2000 tarih ve 19 sayılı yazımız ile Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel 
Müdürlüğünden, İmtiyaz Sözleşmelerinin imzalanması aşamasında Danıştay tarafından 
istenen Gelir Paylaşımı Sözleşmesindeki elde edilen gelir ile imtiyaz sözleşmesinin 
imzalanması durumunda elde edilecek gelirlerin karşılaştırılmasına ilişkin raporların 
03.04.2000 tarihine kadar gönderilmesi istenilmiştir. 

- Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünün 31.3.2000 tarih ve 7.1/663 
sayılı yazıları ekinde, İmtiyaz Sözleşmelerinin imzalanması aşamasında Danıştay tarafından 
istenen Gelir Paylaşımı Sözleşmesindeki elde edilen gelir ile İmtiyaz sözleşmesinin 
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imzalanması durumunda elde edilecek gelirlerin karşılaştırılmasına ilişkin dosya 
gönderilmiştir. 

9) 30.03.2000 tarih ve 20 sayılı yazımız ile Türk Telekom Genel Müdürlüğünden, 
1.- Şebekelerarası irtibat ve işbirliği sözleşmesi (ara sözleşme) 

2.- Telsim'in Gelir Paylaşım Sözleşmesinin iptaline ilişkin belge, 
3.- Telsim ile olan Sulh Sözleşmesi, 

4.- Telsim ve Türkcell'in şebekenin işletmeye açıldığı tarihten itibaren 15.08.1997 
tarihine kadar yıllık abone sayısının, 03.04.2000 tarihine kadar gönderilmesi istenilmiştir. 

- Türk Telekomünikasyon Genel Müdürlüğünün 3.4.2000 tarih ve 3393 sayılı yazısı 
ekinde, 

Şebekelerarası İrtibat ve İşbirliği Sözleşmesi, Telsim'in Gelir Paylaşım Sözleşmesinin 
iptaline ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Telsim'e yazılan bildirim yazısı, Şirketimizle 
Telsim A.Ş. arasında yapılan Sulh Sözleşmesi ve GSM Şebekelerinin kuruluşundan Lisans 
veriliş tarihi olan 27.4.1998 tarihine kadar olan abone sayılarını gösterir liste gönderilmiştir. 

10) 09.04.2000 tarih ve 28 sayılı yazımız ile Başbakanlık Teftiş Kurulu 
Başkanlığından yazı ekinde gönderilen Soruşturma önergesi ile ilgili incelemelerin şu ana 
kadar soruşturması istenmiş olan tüm soruşturma dosyalarının gönderilmesi, eğer 
tamamlanmamış dosyalar varsa safahatları hakkında bilgi verilmesi istenilmiştir. 

- Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 11.4.2000 tarih ve 090/565 sayılı yazısı 
ekinde; 

1.- 04.11.1999 tarih, 24/99-8 sayılı inceleme raporu ve ekleri ile bu rapora istinaden 
Başbakanlık Makamından alman 24.12.1999 tarih, TEFTİŞ.M.223 sayılı Makam Oluru ve 
konuyla ilgili yazışmalar, 

2.- 15.02.2000 tarih, 24/00-01 sayılı soruşturma raporu ve ekleri ile bu rapora 
istinaden Başbakanlık Makamından alınan 20.03.2000 tarih, TEFTİŞ.M:050 sayılı Makam 
Oluru ve konuyla ilgili yazışmalar. 

3.- T.B.M.M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nun 15.11.1999 tarih, 339 sayılı 
yazılarında yer alan konuya ilişkin olarak Başbakanlık Makamından alınan 13.12.1999 tarih, 
TEFTİŞ.M:197 sayılı Makam Oluru, bu olura istinaden görevlendirilen Başbakanlık 
Başmüfettişi R.Tarık LÜLEÇ ile Ulaştırma Bakanlığı Başmüfettişi Yusuf ÖZHAN tarafından 
Başkanlığımıza tevdi edilen 10.04.2000 tarih, 24/00-4 sayılı görüş yazısının bir örneği 
gönderilmiştir. 

11) 12.04.2000 tarih ve 31 sayılı yazımız ile Türk Telekom Genel Müdürlüğünden; 
Gelir Paylaşım Sözleşmesinin taraflarından olan Telsim ve Türkcell Firmalarının sözleşme 
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hükümlerinde belirtilmiş olan birinci, ikinci ve üçüncü faz olarak ifade edilen alanların 
sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde süresi içerisinde ve yeterlilikte tamamlanıp, 
tamamlanmadığı hususu ile kaplama alanlarının süresi içerisinde tamamlanmaması bahis 
konusu ise bu konuda İdarece ne gibi yaptırımların uygulandığı hususuna ait bilgi ve 
belgelerin 17.04.2000 tarihine kadar gönderilmesi istenilmiştir. 

- Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğünün 19.4.2000 tarih ve 4092 sayılı 
yazılarında, Türkcell ve Telsim Firmalarının Sözleşmede öngörülen süre içerisinde Faz-1 İş 
Programını yerine getirmemesi üzerine Türkcell Firmasına SEK 10.475.051.- lik, Telsim 
Firmasına ise DM.8.231.134.- 'lik gecikme cezası tahakkuk ettirilmiş ve firmaların 
alacaklarından mahsuben tahsil edildiği bildirilmiştir. 

12) 12.04.2000 tarih ve 32 sayılı yazımız ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığından, 
İdarenizde danışman olarak çalışmış olan Mac Kinsey ve Goldman Sachs şirketlerinin 
konuyla ilgili raporlarının birer örneğinin 17.04.2000 tarihine kadar gönderilmesi 
istenilmiştir. 

- Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 14.4.2000 tarih ve 2761 sayılı 
yazıları ekinde, danışmanlık hizmeti vermiş bulunan Mac Kinsey Firması ile Türk 
Telekomünikasyon A.Ş. Değer Tespit Komisyonu'na danışmanlık hizmeti vermiş bulunan 
Goldman Sachs Konsorsiyumunun GSM-900 lisanslarına ilişkin yaptıkları çalışmaların birer 
örnekleri gönderilmiştir. 

13) 12.04.2000 tarih ve 36 sayılı yazımız ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Başkanlığından, Türk Telekom Genel Müdürlüğünün 1997 - 1998 yıllarına ait YDK denetim 
raporları ile GSM şirketleri (Telsim ve Türkcell) ile ilgili inceleme raporu var ise 17.4.2000 
tarihine kadar gönderilmesi istenilmiştir. 

- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığının 17.4.2000 tarih ve 
B.02.1.YDK-0.7004/608 sayılı yazıları ekinde, Türk Telekom A.Ş.'nin 1997-1998 yıllarına 
ait denetim raporlarından birer adet gönderilmiş, Telsim ve Türkcell şirketleri ile ilgili olarak 
herhangi bir inceleme ve soruşturma raporu bulunmamaktadır. 

14) 19.4.2000 tarih ve 40 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığından; 
1.- Telsim ve Türkcell Firmaları ile ilgili Lisans Sözleşmesinin imzalanmasi ve 

bedelin yatırılması ile ilgili süre uzatımına ilişkin tüm yazışma evrakları ile bilgi ve 
belgelerin, 

2.- O tarihte Telsim Firmasının yeni bir ortak alması hususunda Yabancı Sermaye 
Genel Müdürlüğüne başvurusunun olup, olmadığı başvurusu var ise bu konudaki evrak ve 
belgelerin 24.4.2000 tarihinden önce gönderilmesi istenilmiştir. 
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- Hazine Müsteşarlığının 24.4.2000 tarih ve 32 392 sayılı yazıları ekinde, Lisans 
Sözleşmeleri ile ilgili yazışmalar ve 1 aylık ek süre verilmesine ilişkin yazıların fotokopileri 
(Eki: 15) gönderilmiştir. 

15) 19.4.2000 tarih ve 41 sayılı yazımız ile Ulaştırma Bakanlığından, 

1.- Telsim ve Türkcell Firmaları ile ilgili Lisans Sözleşmesinin imzalanmasi ve 
bedelin yatırılması ile ilgili süre uzatımına ilişkin tüm yazışma evrakları ile bilgi ve 
belgelerin, 

2.- O tarihte Telsim Firmasının yeni bir ortak alması hususunda Yabancı Sermaye 
Genel Müdürlüğüne başvurusunun olup, olmadığı başvurusu var ise bu konudaki evrak ve 
belgelerin, 

24.4.2000 tarihinden önce gönderilmesi istenilmiştir. 
Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünün 21.4.2000 tarih ve 864 sayılı 

yazıları ekinde, Lisans Sözleşmeleri ile ilgili yazışmalar ve 1 aylık ek süre verilmesine ilişkin 
yazıların fotokopileri (Eki: 19) gönderilmiştir. 

16) 20.4.2000 tarih ve 42 sayılı yazımız ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığından, (9/42) Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonumuza Özelleştirme 
İdaresinden gelen Mac Kinsey ile Goldman Sachs Şirketlerinin raporlarının acilen tercüme 
edilerek tarafımıza gönderilmesi istenilmiştir. 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından tercümesi istenen belgeler 
Komisyonumuza 3.5.2000 tarih ve 24 sayı ile gelmiştir. 

17) 27.03.2000 tarih ve 17 sayılı yazımız ile Maliye Bakanlığından ilgi yazılarında 
düzenleme aşamasında olduğu belirtilen raporların düzenlenip düzenlenmediğinin, 
düzenlenmiş ise birer fotokopisinin 31.03.2000 tarihinden önce gönderilmesi istenilmiştir. 

- Maliye Bakanlığının 08.05.2000 tarih ve 407 sayılı yazıları ekinde Türkcell İletişim 
Hizmetleri A.Ş. ve Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. nezdinde yürütülen 
incelemeler (KDV konusunda) sonucu düzenlenen 07.02.2000 gün ve 926/340-2, 926/341-?. 
sayılı iki adet Vergi İnceleme Raporu gönderilmiştir. 

18) 24.5.2000 tarih ve 51 sayılı yazımız ile Ulaştırma Bakanlığından, Gelir Paylaşım 
Sözleşmesi süresince Türk Telekom A.Ş (PTT), Türkcell A.Ş. ve Telsim A.Ş. gelir paylan ile 
Lisans Sözleşmesinin imzalanmasından günümüze kadar Türk Telekom A.Ş., Türkcell A.Ş. 
ve Telsim A.Ş. gelir payları ayrıca Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Emin 
AKATA'nın 27.6.1998 tarihli GSM Ara bağlantı sözleşmesi tarifeleri ve birim temel ücret ile 
ilgili olarak Türk Telekom'un içine düşebileceği güçlükler ve çözüm yolları adlı raporunun 
göndedir * ; :stenilmiştir. 
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- Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünün 29.05.2000 tarih ve 1090 
sayılı yazıları ekinde, Ara Bağlantı Sözleşmesi Çağrı Sonlama Ücret Tarifeleri ile Emin 
AKATA'nın raporu gönderilmiştir. 

19) 24.5.20Ö0 tarih ve 52 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığından; Lisans 
Sözleşmesinin imzalanmasından günümüze kadar GSM Şirketlerinin brüt gelirlerinden % 15 
oranında Hazineye yaptıkları ödemelerin Türkcell ve Telsim Şirketleri için ayrı ayrı olmak 
üzere ödemeler tablosunun gönderilmesi istenilmiştir. 

- Hazine Müsteşarlığının 29.5.2000 tarih ve 52320 sayılı yazıları ekinde, Türkcell 
İletişim Hizmetleri A.Ş. (Türkcell) ile Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. 
(Telsim) tarafından bugüne kadar yapılan Hazine payı ödemelerine ilişkin tablo 
gönderilmiştir. 

20) 24.5.2000 tarih ve 53 sayılı yazımız ile Rekabet Kurumu Başkanlığından, 
26.11.1998 tarih ve 2439 sayılı Ulaştırma Bakanlığının hitaben yazılmış "Birim temel ücret 
ve azami ücret tanım ve uygulamalarının Türk Telekom ile GSM İşletmecileri arasındaki 
rekabetin sonuçlarına ilişkin" raporun gönderilmesi istenilmiştir. 

- Rekabet Kurumu Başkanlığının 26.05.2000 tarih ve 1150 sayılı yazıları ekinde, 
26.11.1998 tarihli rapor gönderilmiştir. 

21) 02.06.2000 tarih ve 57 sayılı yazımız ile Ulaştırma Bakanlığından; 
- Türk Telekom A.Ş.nin GSM Şirketlerinden 1998, 1999 ve Mayıs 2000 tarihine kadar 

tahsil etmiş olduğu toplam ücretlerinin dökümünün, 
- Türk Telekom'un GSM Şirketlerine 1998, 1999 ve Mayıs 2000 tarihine kadar 

ödemiş olduğu toplam ücretlerin dökümünün, 
- Lisans Sözleşmesinin 8. maddesindeki "İşletmecilerin tüm abone sayısı üzerinden 

elde edilecek brüt gelirin % 15'ini her ay Hazine'ye ödeyecektir" hükmüne bağlı olarak 1998, 
1999 ve Mayıs 2000 tarihine kadar yıllar itibariyle tahsil edilen toplam ücretlerin dökümünün 
gönderilmesi istenilmiştir. 

- Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü'nün 05.06.2000 tarih ve 1162 
sayılı yazıları ekinde, Türk Telekom Ara Bağlantı Sözleşmesine göre Türkcell ve Telsim 
A.Ş.ne ödenen ve tahsil edilen tutarlar ile Türkcell ve Telsim Firmalarınca tüm abone sayısı 
üzerinden Hazine'ye ödenen % 15'lik pay ödemelerine ilişkin tablolar gönderilmiştir. 

22) 09.06.2000 tarih ve 62 sayılı yazımız ile Nisan 1998 tarihinden bugüne kadar aylar 
itibariyle Türkcell ve Telsim'e ait abone sayılarının bildirilmesi istenilmiştir. 
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- Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünün 09.06.2000 tarih ve 1190 

sayılı yazıları ekinde Türkcell ve Telsim Firmalarının 27.04.1998 tarihinden Nisan 2000 

tarihine kadar olan abone sayılarını gösterir cetvel gönderilmiştir. 

3.- ÖNERGEDEKİ İDDİALAR: 

Konya Milletvekili Veysel Candan ve 61 Arkadaşının imzaladığı soruşturma 

önergesinde; (EK. 1) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

PTT Genel Müdürlüğü 1980'li yıllarda telefonlaşma sahasında büyük atılımlar 
yaparak kısa zamanda hem telefon abonesi sayısında, hem de teknolojik alanda büyük 
gelişmeler göstermiştir. 

1990'lı yıllarda, mobil telefon sahasında önce araç telefonlarını, sonrada 532 ve 542 
kodlu GSM cep telefonlarını devreye sokarak, bu konuda önemli gelişmeler göstermiştir. 
Bugün takriben 1.5 milyonu cep telefonu olmak üzere 17.5 milyon aboneye ulaşılmıştır. 

1993 yılında PTT ile Telsim ve Türkcell Firmaları arasında Gelir Paylaşımı 
Sözleşmesi, 1988 yılında da aynı firmalarla GSM (Global System Mobile) lisans.sözleşmesi 
imzalanmıştır. Bu sözleşme mobil sistem kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesini 
kapsamaktadır. 

Ülkemiz İçin önemli bir gelir kaynağı oluşturan cep telefonlarının özelleştirilmesi 
esnasında, hem tespit edilen değer açısından, hem Gelir Paylaşımı Sözleşme hükümlerine 
uyulmaması açısından, hem de bir firmaya çıkar sağlaması açısından devlet gelir kaybına 
uğratılmış ve idare aleyhine hukuki sonuçlar doğuracak bir anlaşmaya imza atılarak görev 
kötüye kullanılmıştır. 

. Anayasanın 167 nci maddesi "Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet 
piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı tedbirler alır; piyasalarda fiili veya 
anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler" demektedir. Halbuki bu 
özelleştirme tekelleşmeyi beraberinde getirmektedir. Bu da Anayasayı ihlal anlamına 
gelmektedir. 

4046 sayılı Özelleştirme Kanununun (d) fıkrası tekelci yapının önlenmesini, (ı) fıkrası 
özelleştirme işlemlerinin değer saptaması da dahil aleniyet içersinde yapılmasını 
öngörmektedir. Halbuki bu sözleşmede tekelci bir yapının oluşmasına fırsat verilmiştir. 
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PTT ile Telsim ve Türkcelll firmaları arasında 1993 yılında imzalanan sözleşmede 
gelirin % 85'i idareye, % 15'i firmalara bırakıldığı halde, GSM Lisans sözleşmesinde ise 
gelirin % 15'i idareye, % 85'i firmalara bırakılmıştır. Bu da idare için büyük bir gelir kaybı 
demektir. 

Sözleşmenin 2 nci maddesiyle mevcut şebeke, bu şebekelerdeki abonelerin haklan ve 
Gelir Paylaşımı Sözleşmesindeki vecibeler yok sayılmıştır. Bu madde idarenin aleyhine 
hukuki sakıncaları beraberinde getirmektedir. 

Gelir Paylaşımı sözleşmesine göre firmalar sadece telefon haberleşme haklarına 
sahiptiler. Lisans devri ile Data, Çağrı, Teleteks ve Videoteks gibi servislerin işletme 
haklarıda bu firmalara devredilmiştir. Halbuki bu servisler ayrı ayrı özelleştirilerek daha fazla 
gelir elde edilebilirdi. 

İlk anlaşmada 2 frekans bandı tahsis edilmişken bu sözleşmede bedelsiz olarak yeni band 
tahsisleri yapılmıştır. 

GSM abone sayısı 400.000'e ulaştığında bu iki firmanın dışında yeni firmalarında 
lisans hakkı doğmasına rağmen, sözleşme iki firmayla imzalanmıştır. Bu da rekabeti ortadan 
kaldırmakta, tekelleşmeyi beraberinde getirmektedir. Ayrıca idare asgari 2 milyar dolarlık bir 
kayba uğratılmıştır. 

Diğer ülkelerde lisans ücretinin tesbitinde, nüfus başına 30-50 dolar arasında bir bedel 
alınmıştır. Örneğin Brezilya'da kişi başına 40 dolarlık bir fiyatla ihaleye çıkılmış ve 7 milyar 
dolarlık bir gelir elde edilmiştir. Ülkemizde de bu yol takip edilmiş olsaydı 1,5 milyar dolar 
daha fazla gelir elde edilecekti. 

GSM'lerin aylık geliri 40 trilyon civarındaydı. Eski sözleşmeye göre 1-2 yıl içinde 1 
milyar dolar gelir zaten elde edilecekti. 

Lisans sözleşmesinde "Değişen Şartlara Uyarlanması" maddesi, firmalara kar garantisi 
veren ve Ulaştırma Bakanlığını tazminat ödemek zorunda bırakan bir maddedir. 

Sözleşmenin "ücret tarifesi" maddesinde ülke gerçekleri göz önünde bulundurulmadan 
hazırlanmıştır. Buda vatandaşı sıkıntıya sokacaktır. Burada da firmalar lehine bir karar 
verilmiştir. 

Yeni sözleşmeyle firmalara 532-542 kodlara ilaveten, 8 adet ücretsiz kod imkanı 
verilmiştir. Her kodun milyonlarla ifade edilen abone potansiyeli olması ve bir çok yeni 
hizmette kullanılabileceği dikkate alındığında, bu kodların ücretsiz olarak verilmesi, 
milyanlarca dolar gelir kaybı demektir. 

Sözleşme sona erdiğinde bazı istasyonlar ve abone santralı gibi önemli teçhizat ve 
teçhizata ait yazılımın belirsiz bir bedelle Bakanlığa satılacağı belirtilmektedir. Bu duaım 
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Ulaştırma Bakanlığını bu iki firmaya bağımlı hale getirmektedir, bedelsiz olması gereken 
sistemi, bakanlığın çok yüksek bir bedelle geri almak zorunda kalması, idareyi zarara 
uğratmaktadır. 

Sözleşmede "Kapsama Alanı" başlığı altında nüfusun % 50'si için 3 yıl, % 90'nı için 5 
yıllık bir süre tanınmış, ayrıca nüfusu 10 binin altındaki yerler içinse kaplama alanı dışında 
tutularak firmalara avantaj sağlamış ve bu yerlerde yaşayan insanlar bu hizmetten mahrum 
bırakılmıştır. 

Sözleşme detayları içermemektedir. Yani firmalara istasyonların yerini gücünü, hücre 
genişliğini ihtiyaca göre değilde, kendine göre en karlı bir şekilde yapma imkanı sağlanmıştır. 
Microcell şebeke kurma yerine, daha az yatırım yaparak, Genişcell uygulamasına devam 
edecektir. 

Firmalardan Telsim'in 1997 Eylül ayında, 400 milyon dolar daha fazla ödeme talebini 
dikkate almayarak, satışın iki firmaya sadece 1 milyar dolara yapılması, devletin 400 milyon 
dolar (bugünkü değerle 100 trilyon TL) gelir kaybına sebep olunmuştur. 

Bu nedenlerden dolayı Başbakan Mesut YILMAZ ve Ulaştırma Eski Bakanı Necdet 
MENZİR hakkında T.C.K.'nun 240 ncı maddesindeki görevi kötüye kullanma sonucunu 
oluşturan eylemlerinden dolayı, Anayasanın 100 ncü ve TBMM İçtüzüğünün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

denilmektedir. 

4.- OLAYLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ : 

Ahmet Mesut YILMAZ Başbakanlığa, Necdet MENZİR Ulaştırma Bakanlığına 
30.6.1997 tarihinde atanmıştır. 

10.6.1994 tarih ve 4000 sayılı Kanundan önce cep telefonu diye adlandırılan "Pan 
Avrupa Mobil Telefon Sistemi (GSM)" kurulması amacıyla tüm yatırım masrafları yerli yada 
yabancı firmalarca karşılanmak üzere "GELİR PAYLAŞIMI" (Yasal düzenlemelerle ileride 
lisansa dönüştürülmek üzere) esasına göre yapılan ihale sonucunda hazırlanan sözleşme. 
Türkiye Cumhuriyeti, Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü (PTT) ile 
Telekom Fınland, Ericsson Telekomünikasyon A.Ş., Penta A.Ş., Çukurova Grubu ve Kavala 
Grubu Şirketlerinden oluşan konsorsiyum (TURKCELL) arasında 1.7.1993 tarihinde, yine 
PTT Genel Müdürlüğü ile Detecon, Alcatel Sel, Siemens , Teletaş ve Simko Şirketlerinden 
oluşan konsorsiyum (TELSİM) arasında 2.7.1993 tarihinde imzalanmıştır. (Ek: 2,3) 
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Söz konusu sözleşmelerin 3. maddesinde gelir paylaşımı esasına dayanan sözleşmenin 
süresinin 15 yıl olduğu, 7. maddesinde gelirlerin tesis ücreti, aylık sabit ücret ve konuşma 
ücretinden oluştuğu, adıgeçen gelirlerin katma değer vergisi ve haberleşme vergisi 
düşüldükten sonra kalan net tutarın % 32.9'unun şirketlere, % 67'nin ise PTT'de kalacağı, 15. 
maddesinde de ise yasal düzenlemeler sonucu lisans verilmesi halinde lisans bedelinin 500'er 
milyon ABD doları olduğu 2 yıl içinde ve 4 taksitte ödeneceği, lisans alan firmaların brüt 
gelirlerinden PTT'ye % 15 ödeyeceği, Türkiye'deki toplam GSM abone sayısı 400.000'e 
ulaşana kadar lisans sayısı 2 firma ile sınırlı olacağı, lisans süresinin lisans verilme tarihinden 
itibaren 25 yıl olacağı hususları yer almaktadır. 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, Ulaştırma Bakanlığınca gönderilen 
25.7.1997 tarih ve 1232 sayılı yazıda; 

"1.8.1996 tarih ve 4161 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, söz konusu gelir 
paylaşımı esasına dayalı sözleşmelerin 25 yıl süreli ve elde edilecek brüt gelirlerin %15'i nin 
Türk Telekomünikasyon A.Ş.ye ödenmesi kaydıyla lisans sözleşmelerine dönüştürülmesi için 
görüşmelere baz alınacak lisans bedellerinin oluşturulacak bir Komisyon marifetiyle tespiti ve 
sonucunun Bakanlığımıza bildirilmesini rica ederim" denilmektedir. (Ek:4) 

4161 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri gereğince, Ö.İ. Başkanlık Makamının 
08.08.1997tarih ve B.02.1.ÖİB.0.01/511 sayılı Olurları ile Ö.İ.B Temsilcisinin Başkanlığında, 
Ulaştırma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türk Telekom ve SPK Temsilcilerinden oluşan 
GSM Lisans Değer Tespit Komisyonu teşkil edilmiştir. (Ek:5) 

GSM Lisans Değer Tespit Komisyonu tarafından yapılan incelemede, diğer ülkelerin 
aldıkları lisans ücretleri toplamının toplam nüfusa oranlanmasıyla nüfus başına lisans bedelini 
tespit etmek suretiyle, Türkiye için yapılan hesaplamada "lisans verilmesi halinde alınacak 
ücretlerin, gelir paylaşımı esasına dayalı sözleşmelerde yeralan (2x500.000.000 US $ = 
1.000.000 US $) tutarlardaki bedelin peşin ödenmesine ilaveten alınacak % 15'lik paylarda 
dikkate alındığında incelenen ülke ortalamalarına göre makul bir bedel olarak 
değerlendirilmektedir" denilmiştir. (Ek:6) 

Değer Tespit Komisyonu tarafından belirlenen lisans değeri üzerinden Bakanlar 
Kurulu'nun 19.08.1997 tarih ve 97/9833 sayılı kararı ile ilgili firmalarla Lisans Sözleşmesi 
imzalanmasına karar verilmiştir. (Ek:7) 

Katma Değerli Telekomünikasyon Hizmetleri Lisans yönetmeliği ve ilgili diğer 
mevzuat çerçevesinde hazırlanan İmtiyaz Sözleşmeleri Danıştay incelemesine sunulmuş olup, 
Danıştay İdari İşler Kurulunun 16.2.1998 tarih ve 1998/23/24 sayılı kararı ile İmtiyaz 
Sözleşmeleri uygun bulunmuştur. 
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Danıştay İdari İşler Kurulunca kabul edilmiş bulunan İmtiyaz Sözleşmelerinin 
imzalanmasını teminen TÜRKCELL ve TELSİM Şirketleri Ulaştırma Bakanlığının 9.3.1998 
tarih ve 180-181 sayılı yazıları ile 27.3.1998 Cuma günü için davet edilmişler. (Ek:8) 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 27.3.1998 tarih ve 5328 sayılı yazıları eki 
Başbakanlık Oluru ile sözleşme imza tarihinin 27.3.1998 tarihinden 27.4.1998 tarihîne 
ertelendiği Ulaştırma Bakanlığına bildirilmiştir. (Ek:9) 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 27.4.1998 tarih ve 21897-21898 sayılı yazıları ile 
Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.ile Telsim Mobil Telekomünikasyon A.Ş.nin lisans bedeli 
olarak taahhüt ettikleri 500'er Milyon ABD Dolarının Merkez Bankasındaki 85 76 000 no.lu 
hesaplarına yatırıldığını, Lisans sözleşmelerini imzalayabileceklerini bildirmişler ve aynı gün 
(27.4.1998 tarihinde) Ulaştırma Bakanlığı ile adıgeçen firmalar arasında anlaşmalar 
imzalanmıştır. (Ek: 10, 11,12, 13) 

5.- PTT ve TÜRK TELEKOM'UN HUKUKİ YAPISI: 

Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü (PTT) 
8.6.1994 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca oluşturulmuş, 
hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, teşkilat yapısını belirleyen ana statüsü; 233 sayılı 
KHK ve bu kararnamenin geçici 5. maddesi hükmü uyarınca Yüksek Planlama Kurulu 
tarafından kabul edilerek 9.11.1984 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. 

14 Eylül 1993 tarih ve 509 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile; 233 KHK 
hükümlerine göre kurulmuş olan, ama görev ve yetkileri 406 sayılı Telgraf ve Telefon 
Kanunu ile 5584 sayılı Posta Kanununda belirlenen T.C. Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi 
Genel Müdürlüğünden posta ve telgraf hizmetleri dışındaki hizmetlerin ayrılarak, haberleşme 
hizmetlerini yürütmek üzere, Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili tüzel kişiliği haiz" Türk 
Telekomünikasyon Anonim Şirketi" kurulmuştur, 

Ancak, 14.9.1993 tarih ve 21698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 509 sayılı "Türk 
Telekomünikasyon Anonim Şirketinin Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname'nin" Anayasanın 5, 10, 47 ve 167. maddelerine aykırılığı savıyla iptali ve iptal 
davası sonuçlanıncaya kadar "yürütmeyi durdurma" istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava 
açılmış, Anayasa Mahkemesi, söz konusu 509 sayılı KHK'nin iptaline karar vermiş ve karar 
metni 6.11.1993 tarih; 21750 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Daha sonra 18.6.1994 tarih ve 21964 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4000 sayılı 
"Telgraf ve Telefon Kanunu'nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve 
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Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun"la 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 1 
maddesinde yapılan değişiklikle "Posta ve telgraf tesis ve işletmesine ilişkin hizmetler T.C. 
Posta İşletmesi Genel Müdürlüğünce (P.İ.), telekomünikasyon hizmetleri ise Türk 
Telekomünikasyon Anonim Şirketi (Şirket) tarafından yürütüleceği, şirket ana sözleşmesi 
Ulaştırma Bakanı tarafından onaylandıktan sonra faaliyete geçeceği, şirket bu Kanun ile 233 
sayılı KHK, TTK ve özel hukuk hükümlerine tabi olacağı" hüküm altına alınmıştır. Söz 
konusu 4000 sayılı Kanun hükümleri gereğince, telekomünikasyon hizmetlerini yapmak 
üzere, Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili tüzel kişiliği haiz" Türk Telekomünikasyon Anonim 
Şirketi" kurulmuştur. 

Ancak, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair 10.6.1994 tarih ve 4000 sayılı 
Kanunun, Anayasaya aykırılığı savıyla iptali iptal davası sonuçlanıncaya kadar "yürütmeyi 
durdurma" istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açılmıştır. Anayasa Mahkemesi; söz 
konusu 4000 sayılı Kanunla ilgili olarak yürürlüğün durdurulmasına karar vermiş (Karar 
metni 20.8.1994 tarih ve 22027 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış), bilahare 4000 sayılı 
yasanın özelleştirme ile ilgili 2 ve 3. maddeleri 22.12.1994 tarih ve 1994/70 esas, 1994/65-3 
sayılı kararı ile iptal edilmiş ve karar 24.12.1994 tarih ve 22151 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır. 

Anayasa Mahkemesince iptal edilen 4000 sayılı yasanın Türk Telekomünikasyon 
A.Ş.nin özelleştirilmesiyle ilgili bulunan 2 ve 3. maddeleri, 3.5.1995 tarih ve 4107 sayılı 
Kanunla yeniden düzenlenerek 6.5.1995 tarih ve 22279 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

4000 sayılı yasa uyarınca her iki Genel Müdürlüğün merkez teşkilatları 1.5.1995 tarihi 
itibari ile fiilen ayrılmış, daha sonra da taşra teşkilatlarının ayrılmaları tamamlanmıştır. 

27.11.1994 tarih ve 22124 Resmi Gazete de yayımlanan 4046 sayılı "Özelleştirme 
Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 1. nci maddesinin son fıkrasında; KİK'lerin mülkiyet 
devri dışında kalan yöntemler ile özelleştirilmesinin bu kanun hükümlerine tabi olduğu, bu 
kuruluşların mülkiyetinin devrine ilişkin hususlar kuruluşların gördükleri kamu hizmetinin 
esaslarına ve özelliklerine göre ayrı kanunlarla düzenleneceği, 233 sayılı KHK'nin 2 nci 
maddesinin 3 numaralı bendi ile anılan KHK'nin ekindeki "B-Kamu İktisadi Kuruluşları 
(KİK)" bölümünün yeniden tespit edildiği ve 4000 sayılı Kanun hükümleri gereğince 
Telekomünikasyon hizmetlerini yapmak üzere kurulan "Türk Telekomünikasyon A.Ş." ile 
"T.C. Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü"nün burada yer aldığı tespit edilmiştir. 
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Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun bu şirketle ilgili olarak aldığı 14.6.1995 tarih ve 
95/40 sayılı kararında "4000 sayılı Kanun ile kurulan Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin; 
24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince özelleştirme kapsamına ve 
prograLmına alınmasına, aynı Kanunun 17 nci maddesinin (c) bendi gereğince statüsünün 
aynen devamına, şirket hisselerinin en çok % 49'unun satış yöntemi ile özelleştirilmesine, 
ayrıca şirketin 03.05.1995 tarih ve 4107 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen usul ve 
esaslar çerçevesinde de özelleştirilebilmesine " denilmiştir. 

Ancak, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine, Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 03.05.1995 tarih 
ve 4107 sayılı Kanunun, Anayasaya aykırılığı savıyla iptali ve iptal davası sonuçlanıncaya 
kadar "yürütmeyi durdurma" istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açılmış, Anayasa 
Mahkemesi söz konusu 4107 sayılı Kanunla ilgili olarak yürürlüğün durdurulmasına karar 
vermiş ve karar metni 02.03.1996 tarih ve 22568 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun aldığı söz konusu kararın 
uygulama imkanı ortadan kalkmıştır. 

Bilahare, Anayasa Mahkemesince 4107 sayılı yasanın özelleştirme ve lisansla ilgili 
Ek.17 maddenin 3 ve 4.fıkrasıyla Ek 18.maddenin 3.fıkrası 28.2.1996 tarih ve 1995/38 esas, 
1996/7 sayılı kararı ile iptal edilmiş ve karar 24.5.1996 tarih ve 22645 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır. 

Daha sonra, Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen 4107 sayılı yasanın Türk 
Telekomünikasyon A.Ş.'nin özelleştirilmesi ve lisansla ilgili hususları içeren konular, 
01.08.1996 tarih ve 4161 sayılı Kanunla yeniden düzenlenerek 05.08.1996 tarih ve 22718 
(mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

01.08.1996 tarih ve 4161 sayılı Kanunun 4.maddesiyle 406 sayılı Telgraf ve Telefon 
Kanununa eklenen Geçici ö.maddesinde; "10.6.1994 tarihli ve 4000 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce katma değerli telekomünikasyon hizmetleri kapsamında PTT İşletmesi 
Genel Müdürlüğü ile imzalanmış ve lisans sözleşmesine dönüştürülmesi öngörülmüş, gelir 
paylaşımı esasına dayalı sözleşmelerin her birinin, lisans sözleşmelerine dönüştürülmesine bu 
sözleşmelerdeki lisans esasına geçişle ilgili hükümler saklı kalmak üzere Bakanlar Kurulunca 
karar verilebilir. Danıştay'ın incelemesinden geçirildikten sonra Bakanlık ile Firmalar 
arasında lisans sözleşmesi imzalanır" denilmektedir. , 

Ancak, anılan geçici ö.maddede yer alan ".... bu sözleşmelerdeki lisans esasına geçişle 
ilgili hükümler saklı kalmak üzere "ibarelerinin Anayasa Mahkemesince iptal edildiği 
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24.1.1997 tarihinde Basın Organlarında yer almışsa da Anayasa Mahkemesinin gerekçeli 

kararı henüz yayınlanmamıştır. 

6.-TANIK İFADELERİ: 

6.1.- Veysel CANDAN (Konya Milletvekili) 
11.4.2000 tarihinde Komisyonumuza verdiği ifade de özetle; 
21.7.1993'te PTT ile Türkcell arasında, daha sonra 20.08.1993'te PTT ile Telsim 

arasında bir gelir paylaşımı sözleşmesi imzalanmıştır. Daha sonra yine bu anlaşmaya göre, 
bu sözleşme lisans sözleşmesine çevrilecektir. Türkcell ve Telsim firmaları; cep telefonu 
dediğimiz global mobil sistem, yani GSM alt yapısını kuracaklar ve bunu işletmeye 
açacaklardır. Aradan takriben 5 yıl geçtikten sonra 27.4.1998 tarihinde sözleşme lisansa 
çevriliyor. Bu nedenle, Gelir Paylaşım sözleşmesiyle, Lisans Sözleşmelerinin mukayese 
edilmesi, Gelir Paylaşım Sözleşmesi iptal edilerek idarenin zarara sokulduğu, fiyat tesbitinin 
sağlıklı yapılmadığı, yeni avantajlar verilirken bunların paraya çevri Imediği,- abone 
sahiplerinin haklarının korunmadığı, gelir paylaşım süresinin 15 yıl olmasına karşın lisans 
sözleşmesinin 25 yıla artırıldığı, abone sayısının 400.000'ni geçmesine rağmen üçüncü bir 
firmaya niçin ihaleye yapılmadığı, lisans sözleşmesi ile gelirin % 85 'i şirketlere, % 15 'inin 
PTT'ye bırakıldığı, Danıştay incelemesinin oy çokluğuyla olduğu, bu sözleşmeyle, 14 konunun 
ihlal edildiğiyle ilgili kanaatimi bilgi olarak vereceğim, bağımsız bilirkişiler gelir 
değerlendirir, bu sözleşmelerde ne tür bir iyileştirme yapılabilir, en azından bu komisyonun 
tavsiyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda okunur, okunan raporlar 
doğrultusunda Ulaştırma Bakanlığı onu mehaz alarak yeni sözleşmelerde daha ciddi, daha 
doğru kararlar almaya gider, yönelir. 

6.2- Hayrettin SOYTAŞ (Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Eski Genel Müdürü) 
28.3.2000 tarihinde Komisyonumuza verdiği ifade de özetle; 

PTT Genel Müdürlüğü ile Türkcell ve Telsim firmaları arasında yapılan gelir 
paylaşımı sözleşmesinin lS.nci maddesinde lisansa geçişle ilgili hükümler bulunmakladır. 
4161 sayılı yasayla yapılan değişiklikle, eklenen geçici 6. maddenin "bu sözleşme/erdeki 
lisans esasına geçişle ilgili hükümler saklı kalmak üzere" ibaresi Anayasa Mahkemesince 
iptal edildiği duyumunu alınca bu maddeyi ibaresiz tatbik ettik. Lisansa geçişle ilgili 
hükümlerin en önemlisi 4 taksitte 24 ayda alınacak 500 milyon ABD dolardı. 

Biz Bakanlık olarak serbest kaldık. O halde, bu lisansın değeri ne olsun, ne olmalıdır 
diye hukuk müşavirimizin de görüşünü alarak 406 sayılı yasada değişiklik yapan 4161 sayılı 
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yasada belirtildiği şekilde Değer Tespit Komisyonu'nun kurulmasını talep ettik, kurulan 
komisyon değer tespitini yaptı, değeri Bakanlar Kurulu onayladı. Ulaştırma Bakanlığı da 
onaylanan bu değeri firmalardan tahsil etmek suretiyle, gelir paylaşımı sözleşmesi, lisans 
sözleşmelerine dönüştürülmüş oldu. Bu uygulamanın 4046 sayılı yasayla alakası yoktur. 

Anayasa Mahkemesinin 4161 sayılı Kanunun geçici 6. maddesindeki ibareyi iptal 
etmesi üzerine lisans bedeli olarak belirlenen 500 'er milyon ABD dolarını defaten alabildik 

Değer tespitiyle ilgili iki tane yöntem var. Bunlardan birisi, iş planı dediğimiz 25 sene 
süreyle şirketi kurup çalıştırıp, tekrar başa dönüp, net bir mülk değerini bulup ondan da iç 
verim oranından bir lisans değeri tespit etmek, ikincisi de benzer ülkelerde yapılmış olan 
değer tespitlerini esas alıp nüfus başına belli değerler almak suretiyle ekstrem durumları, çok 
düşükleri ve çok yüksekleri atmak suretiyle ortalama bir değer tespiti yapılıyor. Bizimki, 
dünyada uygulanan iki metottan birisiydi. Başka da bir metot yok. Ayrıca Hazineye giden % 
15 görünmüyor. Onu da dikkate aldığınız da Lisans bedeli 1 milyar dolar değil, 2,8 milyar 
dolardır. Bununda dünyada emsali yoktur. 

Türkiye Cumhuriyetinin GSM 900 'de kullanabileceği 25 megahertzlik bir frekans 
bandı vardır. Bu 25,5 olamaz. Dolayısıyla bu üyesi ve kurucusu olduğumuz Uluslararası 
Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından, Birleşmiş Milletlerin alt kuruluşu tarafından 
Türkiye"e tahsis edilmiş frekans bandıdır. PTT Genel Müdürlüğü, bu frekans bandının 10 
megahertzini TürkçeII, 10 megahertzini Telsim'e verdi. Halen, elimizde kalan bit bantta 
kullanılabilecek olan 5 megahertzdir. Buradan hareketle Türkiye 'nin 5 megahertzin dışında, 
öyle lisans verebilecek bir frekans bandı yok. Dolayısıyle bütün dünyada sıkışıklıklara neden 
olduğu için 1800 megahertz bandı tahsis edildi. 

Bu sözleşme yapılırken 1800 megahertz bandı ITU'da görüşmelerdeydi. 1800 
megahertz bandı 1996-1997"lerde açıldı. PTT Genel Müdürlüğü yöneticileri, o zamanki 
işletmecileri teşvik etmek için, gelin siz yapın, biz sizi koruyacağız, 400.000 aboneye 
ulaşıncaya kadar başkasına lisans vermeyeceğiz anlamında sözleşmeye konulmuştur. Çünkü 
400.000 abone dolduğundan haydi bir lisans daha verelim deseniz, verecek frekansınız yok. 
GSM hatlarından, telekom hatlarını, normal hatlardan GSM hatlarının aranması durumunda 
ödenecek tutarları belirleyen ara bağlantı sözleşmesidir. Bu ara bağlantı sözleşmesi Türk 
Telekom ile Türkcell ve Telsim tarafından kendi iradeleriyle hazırlanıp imzalanmıştır, orada 
bizim Bakanlığımızın tek sorumluluğu vardır. Lisans verdiği işletmeciye Türk Telekomla bir 
ara bağlantı sözleşmesi imzalanmasını müteakip sözleşmenin yürürlüğe gireceği taahhüdünü 
vermiştir. 
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Eğer Türk, Telekomla işletmeciler bir ara bağlantı sözleşmesi imzalayamasalardı, 
bizim sözleşmemizde hüküm ifade etmezdi. Bakanlığımızın oradaki yetki ve sorumluluğu 
sadece ve sadece bir işletmeciye ben Türk Telekomla senin ara bağlantı sözleşmesi 
imzalamanı müteakip bunu yürürlüğe koyacağımdan ibarettir. Yetki tamamen iki tarafındır. 
Lisansa geçmek kanun emri; kanun emri yerine getirildi sektör libere edildi. 

O günlerde Hazinemizin çok büyük baskısı vardı, Hazine Müsteşarlığının çok büyük 
baskısı vardı, çok büyük paraya ihtiyacı vardı hükümetimizin. Yani, bunu, ben siz/erin 
bildiğini varsayarak söylemedim, bu çok büyük baskı oluşturmuştu bizim üzerimizde, 
Hazinenin yazıları var Bakanlığımızda. Bizde bunlara dikkat ettik 

îlk önce, bu 500 milyon doların hesaplanmasında birinci yöntem kullanılmış, bu, 
uluslararası kabul görmüş bir yöntemdir. Bugün ise başka bir yöntem kullanılıyor. 
Dolayısıyla, bu rakamlar, mukayese ettiğimizde tam 500 değildir efendim, orada, 
yanılmıyorsam 467 de olabilir, 487 milyon dolar da olabilir, öyle bir rakama ıılaşmışızdır; 
ama, firmalar 500 milyon dolar vermeye razı olduğu için, itiraz da gelmediği için dolayısıyla, 
500 milyon dolar uygun bir değerdir denilmiştir. 

Biz de, mevzuata uymak suretiyle bunu yaptık ve Danıştay aşamasında aynı soru 
bize Danıştay 'ca soruldu, biz o zaman şöyle bir sakıncayla, çekinceyle -özür dilerim- dedik 
ki, yani, değer tespit komisyonu kanunla kurulmuş hür bir komisyondur, çok da önemlidir. 
Biz, değer tespit komisyonunun değerini, iyidir değildir anlamında -bu çok önemli- değer 
tespit komisyonunun bulduğu değer haddi layıkındadır, değildir anlamında fikir vermeye 
yetkili değiliz. Çünkü, değer tespit komisyonu kanunla kuruluyor. Bu çekinceyle demin ben 
sizi cevaplamaya çalıştım, hâlâ aynı çekinceyi taşıyorum efendim. Çünkü, değer tespit 
komisyonu, bağımsız üyelerden kanıma göre kuruluyor, bir genel müdürün, kalkıp da, o beş 
arkadaşımızın hazırladığı değer hadde layıkındadır veya değildir veya uygundur demesi 
zordu efendim. Bunu, Danıştay 'da da anlattık. 

ikinci metot zor bir metottur. Yani, bunu sorun efendim, bana inanmayın da, 
gerçekten zor, çok uzmanlık gerektiren bir metottur ve bütün dünyanın da kullanmakta 
olduğu metottur. Birinci metot da bütün dünyanın kullanmakta olduğu bir metottur; ama, 
terk edildi, biz de onu terk ettik. O tarihte -samimiyetle söylemek gerekirse- ikinci metanı 
kimse bizim önümüze koymamıştı, kolay değil tabiî yani. O günkü bilgi, o arkadaşlarımızın 
bilgisi buna müsaitti. 
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6.3-Halil Can YEŞİLADA (Özelleştirme İdaresi eski Başkan Yardımcısı) 
28.3.2000 tarihinde Komisyonumuza verdiği ifade de özetle; 

Özelleştirme İdaresinde Temmuz 1992 ayında başkan yardımcısı olarak göreve 
başladım, bu görevim Nisan 1995 sonuna kadar sürdü. Bu toplam süre içersinde iki dönem 
vekalet ettim. 

1993 senesi başlarında -yani Sayın Çiller hükümetinde- devletin gelirlerinin 
artırılması ve özelleştirmeye olan inancın da gerçekten üst seviyede olması nedeniyle, bir 
monopol hizmeti olan PTT hizmetlerinin de öncelikle ikiye ayrılması ve telekomünikasyon 
hizmetlerinin ayrı bir müteşebbis yönetim şekli altında toplanması ve arkasından da 
özelleştirilmesi yönünde kararlı bir tutum vardı. Bunun sebebi de, değişen dünya şartları 
içerisinde böyle değeri yüksek hizmetlerin özel sektör eliyle yürütülmesinin daha doğru 
olacağı inancıydı. Dolayısıyla, 509 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde önce 
bu hizmetlerde, ifade ettiğim gibi posta ve telgraf ayrıldı, Telekom adlı bir anonim şirket 
kuruldu ve ayrı bir yönetim altında ve hemen özelleştirme için ne gerekliyse yapılsın diye 
Hükümetimizce bir karar alındı. Bu arada, tabiî ki, 1993 senesinde, GSM denilen katma 
değerli bir hizmet olan telekomünikasyon çerçevesinde, bildiğimiz gibi mobil telefonlar, 
kablolu TV, ankesörlü telefonlar gibi hizmetlerin ayrı bir şekilde lisanslandırılarak satışında 
da yine bu kararname çerçevesinde Ulaştırma Bakanlığına yetki verilmesi şeklindeydi. 
Özelleştirme İdaresinin katkısı da teknik düzeydeydi; yani, kararnamede başka özel bir görev 
verilmemişti, sadece bir danışman hüviyetinde destek vermeye başlamıştık. 

Bu çerçevede mal varlığı nasıl ayrılsın, lisans şeklinde özelleştirilecek olan -ki, hu 
arada ihale yapılmıştı, mobil telefon ihalesi- ve tabiî, bu, gelir paylaşımı şeklindeydi; yani, 
daha hukukî altyapı hazır olmadığı için gelir paylaşımı sözleşmesi, 1993 Ağustos aynıda 
imzalanmıştı ve ondan sonra da bir hukukî zemin hazırlığı ve mücadelesi başladı. 509 sayılı 
kanun hükmünde kararname, önce, Anayasa Mahkememizce iptal edildi; arkasından 4000 
sayılı kanun yürürlüğe kondu. Tarihlerde yanılabilirim. Haziran 1994'te. Ve arkasından 
bunda yine yürütme durduruldu. Ama, gaye hep tekdi, bu hizmetlerin ayrıştırılması ve 
özelleştirilmesi ve GSM denilen hizmetin, yani, gelir paylaşımı tarzında özelleştirilmiş olan 
veya icara verilmiş olan hizmetlerin de bir an evvel, anlaşmada belirtilen 500'er milyon 
doların alınarak, özelleştirilmesi hedefleniyordu. Arkasından da müteakip lisanslar verilebilir 
diye bekleniyordu. Ama, bu hukukî mücadele, tabiî ki, eksikliklerden dolayı, bilerek veya 
bilinmeden yapılan eksikliklerden dolayı, bildiğim kadarıyla, 1996'nm sonuna, 1997'ııin 
başına kadar devam etti. Dolayısıyla, benim çalıştığım dönem içerisinde istenilen 
gerçekleştirilemedi. 
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O dönemde, o yıllarda dünyada da çok yeni bir hizmetti bu GSM denilen hizmet ve 
dolayısıyla kıstaslar çok daha sınırlıydı. Gelir paylaşımı sözleşmeleri imzalandığında, çok 
daha mütevazı düşünülüyordu üye sayısı olarak; ama, bu, dünyada çok belirgin örnekler 
olmadığından dolayı diye hatırlıyorum. Daha sonradan bu gelir ortaklığı sözleşmelerine, 
tartışmalar sırasında Ulaştırma Bakanlığınca yapılmıştı; ama, bilebildiğim kadarıyla, 
şirketler tarafından bir üçüncü lisans verilirse, ne olur bizim anlaşmamız endişesinden 
kaynaklanmıştır bir sınır koymak; yani, 400 000 kişi aboneye ulaşınca PTT, lisansör, bir 
üçüncüye yolu açma hakkını haiz olarak belirtilmiştir. 

Şimdi, 500 milyon dolar, bir lisans için ödenen bir şey; yani, daha altyapı yok, baz 
istasyonlar, bu yatırımlar daha kurulmamış. Dolayısıyla geleceğinin de o kadar... Ne süratle 
büyüyebileceği, dünyada örneklerinin de o tarihte belki süratle gelişmesi herkesin 
tahminlerini aşmıştır; ama 1993'ün başlarında, ortalarında, bu 500 milyon dolar, gerçekten, 
bayağı yüksek ve yeterli bir meblağ olarak düşünülebilir; ancak, daha sonra, tahminlerin çok 
çok üzerinde bir sayısal artış olmuştur. 400 000, herhalde 1996'ın başlarında, ortalarına 
doğru aşılmıştır ve süratle milyonlar seviyesine çıktı. O tarihte yapılması gerekirdi, 
değerlemenin. Çeşitli safhalarda da bu değerlemenin yapıldığını sanıyorum; çünkü, 4046 
sayılı Özelleştirme Kanunu hem değer tespit komisyonunun nasıl oluşacağı hem de değer 
tespit komisyonunun hangi kıstaslar çerçevesinde değerlemelerini yapacağı gayet açık ve net 
olarak belirtilmiştir. Ancak, bu 4161 sayılı Telekom'un özelleştirilmesiyle ilgili kanunun, 
artık, 1996'mn sonunda yürürlüğe girmesiyle birlikte bir değerleme komisyonu kurulmuş 
olması lazım ki, ben o zaman icraatta olmadığım için bu konuda spekülatif bir şey söylemek 
istemiyorum. 

Benim çalıştığım dönemde, biraz evvel ifade etmeye çalıştığım gibi, bir an evvel bu 
katma değerli değerlerin lisanslarının fiilen devredilmesi hedeflenmişti. Yani 400 bin sınırını 
bulur bulmaz bu iş yapılsın, çünkü 500 milyon doları da bir an evvel dört taksitte devletin 
kasasına girsin gayreti var idi ve o tarihte yapılan işte aslında bayağı da iyi bir gelir 
paylaşımı idi. 

Bu arada da tabiki yatırımlar yapıldı, PTT yolu açtı, yani icarcılara diyeyim, tesis 
kurmaları için yerler gösterdi, bu destekleri verdi, tabiki bunların bir değeri olması gerekir. 
Yatırımları ihaleyi alanlar yaptı, PTT yapmadı. Ancak, biliyorsunuz PTT'nin sınırları 
dahilinde yer gösterme yükümlülüğü de vardı PTT'nin yani onların tesislerine yakın baz 
istasyonları kurulsun diye yer gösterme yükümlülüğü vardı. 

Şimdi, burada gerçekten maddî bir sual ve cevapta bulunmam mümkün değil, tek ifade 
edebileceğim, 4046'ya göre değerleme komisyonu kurulmuş olması lazımdı, yine 4161'de de 
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ne şekilde değer tespiti yapılacağına dair bir tarif de var, bunların, bu çalışmanın neticesinde 
bir değer tespitinden sonra lisans devrinin yapılması gerekirdi. Yalnız, yine benim şahsî 
kanaatim, 1996 sonlarına kadar bu işin uzamasında bürokratik bir kusur yok; yani bir hukuki 
zemin hazırlama ve Anayasamızın bazı maddelerinin maalesef özelleştirmeyi tarif etmemesi, 
kamulaştırmaya yolu açması ama özelleştirmeye yolu tıkamasından dolayı uzamıştır. 

Şimdi, 1996ya gelinceye kadar alanların da bir hakkı vardı. Yani 500 milyon doları 
verdim mi ben lisansımı alırım diye. Çünkü gecikme onların kusuru değil. Bir hukukî 
altyapının hazırlanması. 

Lisansla birlikte brüt gelirin % 15'inin PTT'ye bırakılacağı başlangıçtaki sözleşmede 
var diyebiliyorum. Yani ilk sözleşmede yine lisans sözleşmeleri imzalandığı safhada bu iş 
ileride çok değerli olabilme ihtimali dikkate alınarak yani tüm yüzde 100 geliri özel sektöre 
bırakmamış olmak için o zaman düşünülmüş bir şey diye hatırlıyorum. 

Her şeyden evvel şunu dikkate almak lazım, orada bir bedel ödüyorlar, yani 500 er 
milyon dolar peşin ödeme yaptıkları zaman lisans imzalamaya hak kazanıyorlar. Yani ben 
şöyle düşünüyorum, 400 bin abone dolar dolmaz, bu para tahsilatına gidi lebi Iseydi, tüm 
ondan sonraki harcamalar, üye kayıtları ve hiçbir masraf... Dikkat ederseniz brüt gelir 
üzerinden yüzde 15 yani elini kolunu sallamadan PTT, yani devlet alacaktı, bir de 500 er 
milyon dolardan 1 milyar dolar, burada oldukça büyük bir menfaat vardı; ama şimdi bir 
lisansı bir hakkı veriyorsunuz ama yıllar geçtikçe belli projeksiyonlar, doğru çıkar, yanlış 
çıkar, bir işletmenin kendi değeri ortaya çıkar. 

özelleştirme İdaresinin gelir paylaşımı sözleşmesi safhasında resmî bir görevi yoktur 
Ulaştırma Bakanlığının ve PTT'nin yetkisi çerçevesinde oldu. Tabii ki daha sonra 
özelleştirme çalışmaları sırasında bir tarafta bizi tahdit eden bir anlaşma var, gelir paylaşımı 
sözleşmesi var bir tarafta, bir tarafta da bir an evvel işte lisansı devir aşamasına gelinebilir.se 
özelleştirme safhasında acaba değer nasıl tespit edilmeli, ondan sonraki katma değerler ne 
şekilde değerlendirilmeli gibi düşünceler dolayısıyla bu detaya girmiş idim. Yani hu 
rakamların oluşmasında, özelleştirme idaresinin resmî bir katkısı olmamıştır. Biz hu 
sözleşmeye daha sonra vakıf olmuşuzdur. 

4107 sayılı Kanunda özelleştirme İdaresi yetkilendirilmişti. Yani değer tespitinde, 
hisselerin halka arzında Özelleştirme İdaresi 4046 çerçevesinde bu yürütmeden sorumlu 
olacak denmişti. Dolayısıyla biz daha fazla işe kendimizi hazırlamıştık. Ama kanun sürekli 
yürürlükte kalamadığı için yapılamadı, lisans sözleşmesi imzalanamadı; ama bu arada gelir 
ortaklığı sözleşmesi bir başkasıyla imzalanabilir miydi? Şöyle bir şey vardı, yani kapasite 
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uygun değil diye; yani belli bir frekansta faaliyet gösterebiliyor böyle hizmetler, orada 
kapasite doluluğundan dolayı yeni bir lisansör alınamamış olabilir. 

6.4-Ayhan SARISU (Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Proje Grup 
Başkanı) 6.4.2000 tarihinde Komisyonumuza verdiği ifade de özetle; 

Bilindiği üzere, telekomünikasyon alanındaki son gelişmelerden biri de GSM 
teknolojisiydi. Bununla ilgili daha önceki hükümetler zamanında 1993 yılında Turkcell ve 
Telsimle PTT arasında gelir paylaşma sözleşmesi akdedilmiştir. Ancak, bu tarihte imzalanan 
gelir paylaşım sözleşmelerinde 15 inci madde dikkat çekicidir. Bu madde lisansa geçişle ilgili 
düzenlemelerin hangi surette, usulde yapılacağını kaleme almıştır. 

Tabiî, bu sözleşmelerin imzasına esas teşkil eden bir de ihale söz konusudur. Daha 
önce Ulaştırma Bakanlığı bu işi ihale etmiş ve TurkcelTe Telsim arasında sözleşme imzalamış 
ihale sonrasında da. 15 nci maddesi şöyle özetle: Lisans esasına geçişle ilgili hususlar 
bölümünde: Sözleşmelerin yasal düzenlemeler çerçevesinde lisansa dönüştürüleceği, lisans 
süresinin yirmibeş yıl olacağı, lisans bedelinin dört taksitle 500 milyon dolar olacağı, 
taksitlerin altı ay sonra yüzde 40, oniki ay sonra yüzde 30, onsekiz ay sonra yüzde 15 ve 
yirmidört ay sonra yüzde 15 olacağı tespit edilmiştir sözleşmelerde. Ayrıca, tüm brüt 
gelirlerden PTT'ye yüzde 15 pay ödeneceği de hüküm altına alınmıştır. Bu gelir paylaşım 
sözleşmesinin belkemiğidir, esasıdır. 

Ayrıca bir madde daha var. Abone sayısı 400 000 adete ulaşıncaya kadar Ulaştırma 
Bakanlığı, yani devlet üçüncü bir lisans vermeyeceğim de taahhüt altına almıştır. Bunun 
sebebi de herhalde yeni bir piyasa olması, yeni bir iş olması, bu işi üstlenen firmaların da 
herhalde 400 000 abone sayısına ulaşıncaya kadar korunmak istenmesidir ki, öyle 
anlaşılıyor. Bu çerçevede, 25 Temmuz 1997 tarihinde Ulaştırma Bakanlığından Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığına bir yazı geldi. Bu 25.7.1997 tarihli ve 1238 sayılı yazı da aynen"4161 
sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde söz konusu gelir paylaşımı esasına dayalı sözleşmelerin 
yirmibeş yıl süreli ve elde edilecek brüt gelirlerin yüzde 15'inin Türk Telekoma ödenmesi 
kaydıyla lisans sözleşmesine dönüştürülmesi için görüşmelerde baz alınacak lisans 
bedellerinin oluşturulacak bir değer tespit komisyonu tarafından belirlenerek sonucunun 
Ulaştırma Bakanlığına bildirilmesi." denilmekteydi. 

4161 sayılı Kanunun ilgili maddesinde, yani katma değerli hizmetlerden lisans 
verilmesine karar verilenlerin değer tespit komisyonlarının başkanlığını ve sekreteryasını 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının temsilcisi yapıyor. Bu Komisyonlarda Ulaştırma 
Bakanlığının, sermaye piyasası kurulunun, Hazinenin ve Telekom'un da birer üyesi 
bulunuyor. 4161 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde "Ulaştırma Bakanlığının TTAS'm önerisi 
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üzerine lisans verilecek katma değer niteliğinde telekomünikasyon hizmetini ve bununla ilgili 
gerekli görülen nitelik ve şartları özelleştirme idaresi Başkanlığına bildirecektir. Lisans 
değerinin yurtdışı emsal lisans satışlarında kullanılan yöntemler esas alınarak, bu kanundaki 
esaslara göre değer tespit komisyonlarınca belirleneceği..." denilmektedir. Komisyon teşkil 
olduktan itibaren yaptığı görev, diğer ülke örneklerinde bu iş nasıl yapılmış, GSM lisansları 
hangi şart ve usullerle verilmiş; bunlara baktık gördüğümüz şey şuydu; Almanya, Portekiz, 
Norveç, Yunanistan, Macaristan, İtalya, İspanya gibi bazı Avrupa ülkelerine verilen GSM 
lisans bedellerinin nüfus başına ortalamasından hareket ettik. Lisans verilmesi ha/inde 
alınacak lisans ücretinin gelir paylaşma esasına dayalı sözleşmelerde yer alan bedellerin 
peşin ödenmesine ilaveten sözleşmede vadeden bahseder, iki yıl içerisinde dört taksitle 
ödeneceği söylenir. Alınacak yüzde 15'lik paylar da dikkate alındığında, incelenen ülke 
ortalamalarına göre makul bir bedel olarak değerlendirildiğini karar altına alıp ilgili 
makama arz etmiştir. 

Komisyonun 4161 sayılı Yasada belirtilen esaslara göre hazırladığı raporun 
Ulaştırma Bakanlığına teslim edilmesinden sonra adı geçen Bakanlıkça konu 4161 sayılı 
Kanun gereği Bakanlar Kuruluna sunulmuş, Bakanlar Kurulunun ilgili kararı gereği 
Danıştay 'm incelemesinden de geçerek, adı geçen firmalarla Ulaştırma Bakanlığı arasında 
lisans anlaşmaları imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmalarla ilgili tüm yetki Ulaştırma 
Bakanlığı uhdesinde olduğundan, lisans anlaşmalarının içeriği ve imzalanması süreci 
hakkında herhangi bir bilgimiz olmamıştır. 

Değer Tespit Komisyonu raporunu kaleme alırken, aşağıdaki hususları dikkate aldık. 
Komisyonumuzca 1998 yılından başlatılarak 2022 yılına kadar yirmibeş yıllık bir dönemin 
tahminî GSM nakit tablosu hazırlanmıştır. Rapor ekinde yer alan söz konusu tablo 
incelendiğinde görüleceği üzere 2022 yılına kadar tahmin edilen asgari brüt hâsıla toplamı 
bizim yaptığımız tahminî nakit tablosunda 33 518 255 821 Amerikan Dolarıdır. Lisans 
verilmesi durumunda elde edilecek brüt hasılattan Türk Telekom 'un karşılıksız yüzde 15 pay 
alacağı öngörüldüğünden 2022 yılına kadar oluşabilecek hasılat toplamından Türk Telekom 
tarafından tahsil edilecek toplam gelir 4 895 826 116 Amerikan Dolarıdır. Türk Telekom 
tarafından tahsil edilecek yüzde 15'lik payın o dönemde Hazinenin dış borç maliyeti olan 
libor artı yüzde 2,5 iskonto oranıyla 1.1.1998 tarihine indirgenmiş değeri ise, 1 891 127 794 
Amerikan Doları olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla, lisans verilmesi ve lisans ücreti dışında 
Türk Telekom 'un lisans verilen firmaların elde edeceği toplam brüt gelirlerden yüzde 15 pay 
alacağı düşünüldüğünde, her yıl, tahsil edilecek yüzde 15 oranındaki gelir ile lisans ücreti 
dışında kamuya düzenli bir kaynak sağlanacağı da görülmüştür. 
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Lisans verilmesi halinde Türk Telekom 'un 1994-2025 yılları arasında faturalama, 
insan gücü kullanımı ve sair işletme giderlerinden sağlayacağı tasarruf da dikkate alınmıştır 
ki, bu rakam 1994-1996 yılları arasında toplam gelirin yüzde 8'i civarındadır. Yüzde 8'i 
civarında bir tasarruf da sağlayacaktır Türk Telekom 'un toplam gelir zayiatından. 

Gelir Paylaşma Sözleşmeleri uyarınca Türk Telekom tarafından üstlenilmek zorunda 
olunan tahsil edilemeyen GSM alacaklarından sağlanacak tasarruf -ki, tahsil edilemeyen 
GSM alacakları 1994 yılında yüzde 6,97, 1995 yılında 20,1, 1996 yılında 7,63, 1997 Haziran 
itibariyle 8,31'dir. Son yıllarda Almanya, Portekiz, Norveç ve benzeri bazı ülkelerin GSM 
lisanslarını ücretsiz vermesi, ücret mukabili lisans verilen ülkelerde ise, alınan lisans ücreti 
dışında işletmeci GSM kuruluşlarından lisans süresince elde ettikleri hasılattan herhangi bir 
pay tahsil edilmemiş olması, lisans verilmesi ve lisans ücreti dışında Türk Telekom 'un toplam 
gelirlerden yüzde 15 pay alacağı düşünüldüğünde, her yıl tahsil edilecek yüzde 15 oranındaki 
gelirle lisans ücreti dışında kamuya düzenli bir kaynak sağlanacak olması da dikkate 
alınmıştır. 

Emsal ülke örneklerine bakıldığında, lisans verildikten sonra gelirin yüzde 15'ine 
ortak olunan başka bir ülke örneği yoktur, bu görülebilir. Yani, bizim komisyon olarak 
dikkate aldığımız hususlar, ana başlıklar itibariyle bunlardı. 

Ayrıca, haberleşme teknolojisindeki hızlı gelişme ve değişme nedeniyle mevcut. GSM 
teknolojisinin 20 ile 25 yıl içerisinde büyük değişikliğe uğrayacağı, hatta ortadan 
kalkacağının öngörülmesi, piyasaya GSM dışında bir başka teknolojik modelin, mesela DCS-
1800'ün -ki, şu anda ihalesi gündemdedir- her an piyasaya girebileceği ve bu durumun da 
mevcut firmaların, yani Turkcell ve Telsim firmalarının piyasa payının yüzde 30'lar 
mertebesinde azaltacağım, piyasa paylarında azalma olacağını, DCS-1800 için gerekli 
çalışmaların tamamlanarak istenilmesi halinde her an uygulamaya geçilmesinin mümkün 
olduğu', ayrıca, tespit edilen lisans bedelinin her hal ve durumda tüketiciye yansıyacak olması 
hususları bir bütün olarak dikkate alınmıştır. 

Değer tespit komisyonumuzun kaleme aldığı raporun üçüncü sayfasında, 
komisyonumuzun hesaplamayı nasıl yaptığı yer almıştır. Burada bizim söylediğimiz şey 
şudur: Uç ülkeleri dışarıda bırakmak suretiyle, lisans ücretleri toplamı bolü ülkelerin toplam 
nüfusu eşittir nüfus başına lisans ücreti rakamını bulmaktır. Bu hesaplamayı Türkiye'ye 
uyguladığımızda karşımıza bir rakam çıkar. Bizim raporumuzda bundan başka bir ifademiz 
yok. 

Ülke nüfusunun 65 milyon olduğu bu nüfusun % 15 'ini GSM abonesi olacağı ile ilgili 
hesap yöntemi komisyonumuzun yaptığı bir hesaplama değildir. Bizim bunu buraya 
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almamızın sebebi, o 500 milyon rakamının GSM gelir paylaşımı sözleşmelerindeki 500 milyon 
dolar rakamının nereden bulunduğunun, nasıl hesap edildiğinin sonılup öğrenildikten sonra 
Türk Telekom Genel Müdürü Cengiz Bulut ve ilgili Sinan Amiklioğlu Komisyonumuza gelip 
bilgi verdiklerinde hesabın böyle yapıldığını ifade etmişlerdir, bu tutanakta sadece bilgi için 
yer almıştır. 

Emsal ülkeler içerisinde Fransa, İngiltere o tarihte, sanırım, bizim elimize ulaşan 
bilgilerde yoktur. Tabloya bakalım... 

Ulaştırma Bakanlığından gelen yazıda, abone sayısını dikkate alın diye bir şey 
söylemiyorlar, "4161 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde söz konusu gelir paylaşımı 
esasına dayalı sözleşmelerin 25 yıl süreli ve elde edilecek brüt gelirlerin yüzde 15'inin Türk 
Telekom'a ödenmesi kaydıyla lisans sözleşmesine dönüştürülmesi için, görüşmelerde baz 
alınacak lisans bedellerini bildirin" diyor. Dönüyoruz, o sözleşmelerde yer alan hükümler 
nelerdi? Bizim abone sayısıyla bir işimiz olmadığı için, verilen lisans 10 megaherz 
kapasitesinde olan bir lisans. Bunun abone sayısı l'de olabilir, 1 milyon da olabilir. 

O sözleşmelerle Türkcell ve Telsim 'e verilen lisanslar 10 'ar megaherz kapasitesinde 
dolayısıyla abone sayısı fazla önem taşımıyor. 

Bizim, bu raporu kaleme alırken, Mac Kinsey isminde idarede bir danışmanımız yoktu. 
GSM lisans değerinin tespit etmek üzere konuyla ilgili olarak daha önce yapılan çalışmaların 
Ulaştırma Bakanlığı ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. 'den ivedilikle temin edilmesine karar 
verilmiştir. Söz konusu karar gereğince, konuyla ilgili olarak daha önce yapılan çalışmaların 
bir nüshasının ivedilikle idaremize teslim edilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz 
ederim." 

Artı, bir yazıda, yine bizim komisyon başkanlığı yaptığımız ve grup başkanlığı 
yaptığımız proje grubundan başkanlık makamına, dönemin başkanlık makamına, 12.8.1997'de 
5 numaralı yazı ayni içerikte yazı, demin okuduğum içerikte "söz konusu karar gereği konuyla 
ilgili olarak daha önce yapılan çalışmalardan idaremizde mevcut olanların bir nüshasının 
alınan komisyona verilmek üzere proje grup başkanlığımıza teslim edilmesi hususunda 
bilgilerinizi ve gereğini arz ederim" sormuşuz. 

Cevap yok efendim. Cevap, şifahî olarak geldi, dönemin başkanvekili, böyle bir 
çalışmanın olmadığını, yani, idaremizin kayıtlarında böyle resmî olarak yapılan bir 
çalışmanın -dikkatinizi çekerim- olmadığını, Mac Kinsey'nin bir dönem kendisinin in house 
adviceser olarak, yani, içeride bulunan danışman sıfatıyla idarenin danışmanlığını yaptığı 
dönemde bir taslak çalışması yaptığını, bunun da bir resmiyet taşımadığını ifade ettiler. 
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Diyelim ki, o rapor tamamlanmıştı ve komisyonumuza da intikal etmişti. Bu, sadece 
bir gösterge niteliğini taşıyacaktır komisyon açısından baktığımızdan. 4161 sayılı Kanıma 
göre kurulan komisyon, arzu ederse, yeterli görmezse kendisini, danışman tutabilir; ama, 
komisyon böyle bir karar almamıştır. 

Bakın, eğer öyle bir şey olsaydı, Ulaştırma Bakanlığı öyle bir görev tevdi etseydi bize, 
yani, bunu da dikkate alın deseydi; tabiî ki, dikkate alırdık Fakat, bize gelen yazı şunu 
söylüyor: "4161 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde söz konusu gelir paylaşımı esasına 
dayalı sözleşmelerin 25 yıl süreli ve elde edilecek brüt gelirlerin yüzde 15'inin Türk Telekoma 
ödenmesi kaydıyla" diyor. 

Şimdi, aslında tam .da öyle olmadığım düşünüyorum. Neden derseniz, tablolara 
bakarsanız komisyon kararının ekindeki, bazı şeyleri çok açık söylememekle birlikte, mefhumu 
muhalifinden giderek bunu görebiliriz. Biz, burada yüzde 15'lik payın 25 yıl sonra bugüne 
indirgenmiş hali, ne edeceğini öngördük. Bunun tersi de, toplam gelirden bu rakamı 
çıkarırsanız, o büyük rakam; zaten, o ifade edilmiştir dolaylı da olsa. 

Evet, tabiî, öyle de düşünülebilir; yani, biz, raporu kaleme alırken, biraz önce ifade 
etmeye çalıştığım üzere, hangi görev verilmişse yazılı olarak komisyona o görevi ifa etmek 
üzere çalıştık. Yani, tersine bir şey aklımıza gelmedi; yani, öyle bir şey talep edilmiş olsaydı o 
yöne de bakılabilirdi tabiî ki, Ulaştırma Bakanlığı belki bu raporu aldığında, iyi, peki 
kardeşim de neden böyle yaptın, bu yönden niye bakmadın, buna da bakılması gerekiyordu 
diye eğer bir yazı gelseydi ona da bakardık herhalde. 

Son noktaya geldiğinizde, yine söylemeye çalışıyorum ki, yani biz elimizden gelen, 
verilen görev neyse onu yapmaya çalıştık. Yani, esas şudur, bu esas üzerinden hesap yapın 
dendiği için öbür yöne bakmak aklımıza gelmedi açıkçası; yani, tersinden gidersek, raporun 
ekindeki tabloda, zaten, yüzde 15'lik payın, 25 sene sonraki rakamın bugüne, asgari rakamdır 
bu indirgendiği halde, nasıl bir rakam olduğu belli. Bunun geri kalan kısmı yüzde 85'tir; yani, 
33 milyar küsur rakamından bahsediyoruz. Bunun zaten kendinde var olduğunu ifade etmeye 
çalışıyorum söylemeye çalıştığınız rakamın. Eğer, Ulaştırma Bakanlığı bunu uygun görmemiş 
olsaydı Bakanlar Kurulu veya Danıştayın incelemesinden sonra, o tür bir hesaplama da 
yapılabilirdi. 

Bir bürokrat olarak önünüze gelen evrak üzerinde işlem yapmak durumundasınız. 
Tabiî, söylediğiniz şeylere katılmak mümkün değil. Biz, buradaki rakamları bu şekilde 
Ulaştırma Bakanlığına intikal ettirdiğimizde, Ulaştırma Bakanlığı, tamam, ben iptal ediyorum 
sözleşmeleri veya revize ediyorum, asgari rakam 500 'dür, açık artırmaya gidiyorum da 
diyebilirdi. Herhalde, adresi bu sorunun Ulaştırma Bakanlığı olacaktır. 
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6.5-VeIi BETTEMİR (PTT ve Posta İşletmesi Eski Genel Müdürü) 18.4.2000 
tarihinde Komisyonumuza verdiği ifade de özetle; 

PTT de değişik pozisyonlarda görev yaptım ve PTT genel müdür vekili olarak 27 
Aralık 1991'den itibaren genel müdürlüğe vekâlet etmeye başladım. 30 Nisan 1993 yılına 
kadar vekâleten bu görevi yürüttüm. 30 Nisan 1993 tarihinden itibaren de, PTT genel 
müdürlüğüne asaleten atandım. 24 Nisan 1995 tarihinde, PTT'nin posta ve telekom diye ikiye 
bölünmesinden sonra, ben Posta İşletmesi Genel Müdürü olarak posta kesimine geçtim. I 
Ekim 1997 tarihine kadar da Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü görevinde bulundum. 

GSM şebekeleri, tamamen benim genel müdürlüğe vekâletim ve asaletim döneminde 
ihalesi ve işletmeye girmesi o döneme rastlar. Yanılmıyorsam, 1992'nin sonlarında ve 
1993'ün başlarında bir ihaleye çıkıldı, iptal edildi, tekrar yeniden bir ihaleye daha girdik ve 2 
Mayıs veya 3 Mayıs 1993 tarihinde Türkcell ve Telsim adıyla iki firmayla bu GSM şebekeleri 
sözleşmesi imzalandı. Yine, zannediyorum 1 Mart 1994'te de işletmeye açıldı şebekeler. O 
zamanki sözleşmede, firmalarla yapılan sözleşmede henüz lisans işlemleri için gereken hukukî 
altyapı, zemin müsait değildi ve o zamanki ihale, tamamen gelir paylaşımı üzerine yapılmıştı. 
Ancak, ileride lisans verilebilir düşüncesi ile sözleşme iki kategoride, iki bölümde yapıldı. 
Biri, gelir paylaşımı esasına göre birinci bölüm, ikinci bölüm de lisans verilmesi halinde 
neler olacak, nelere tabi olacak o bölümü kapsamaktadır. Şimdi, birinci bölümde, yani gelir 
paylaşımına göre firmalar teçhizatı getirecek, kuracak, işletmeye hazır hale getirecek ve 
PTT'ye devredecek; yani, işletmeci, işletmenin tamamen sorumlusu ve sahibi yine PTT olacak. 
PTT diyorum, çünkü, daha henüz o yıllarda bölünmediği için PTT olarak geçmektedir. Bu 
işletmeden elde edilen gelirlerin yüzde 67,1'i PTT'nin olacak, yüzde 32,9'u da Türkcell ve 
Telsim firmalarının olacak. Gelir paylaşımı devam ettiği sürece bu oran yürürlükte kalacak 
bu gelir dağılımı, gelir paylaşımı. Ne zaman hukukî altyapı oluşturulur, lisans verilebilir 
duruma gelirse, o zaman ikinci bölüm... Onu ikinci bölümde de zaten belirtmiştik. Şöyleydi 
ikinci bölümde de, abone sayısı 400 000'e ulaşıncaya kadar üçüncü bir operatör işletmeye 
girmeyecek, verilmeyecek; yani, PTT ayrı bir ihaleye çıkıp da üçüncü bir operatör işletmeye 
giremeyecekti 400 000'e kadar. Abone sayısı 400 000'i aştıktan sonra, PTT isterse yeni bir 
ihaleye girer, üçüncü, dördüncü operatörü de devreye sokabilecekti; yani, sözleşmenin ikinci 
bölümü buydu. Yine, şöyle bir şey vardı; abone sayısı 400 000'i geçtikten sonraki lisans 
işlemleri olursa ve abone sayısı 400 000'i geçerse, bu firmalardan 500'er milyon dolar lisans 
bedeli alınacaktı. Bu sözleşmede varittir, mevcuttur. 500'er milyon dolar lisans bedeli olarak 
alınacaktı. Ayrıca, 400 000'i aştıktan sonra, gelirlerden de yüzde 15'iniyine PTT'ye verecekti. 
Abone sayısı 400 000'i aştığı zaman... Aşmadan da lisans alabileceklerdi. Mesela, 200 000, 
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300 000 lisans verilecek; ancak, 5OO'er milyon dolar alınacak, abone sayısı 400 OOO'e ulaştığı 
zaman, 400 OOO'ü geçtikten sonra gelirlerinin yüzde 15'ini de PTT'ye vereceklerdi. 

1993-1994 yıllarında lisansla ilgili birtakım kanunî düzenlemeler yapıldı. 
Hatırladığım kadarıyla da, bu kanunî düzenlemeler, yine o yıllarda Meclisimiz tarafından 
çıkarıldı ve Anayasa Mahkemesine bu kanunun iptali için gidildi ve iki defa da Anayasa 
Mahkemesinden bu özelleştirmeyle ilgili kanunlar reddedildi. 1994 tarihinde Anayasa 
Mahkemesinin bir kararı vardı. Bu kararda aynen "esas ana telekomünikasyon şebekesi 
dışında kalan katmadeğerli hizmetlere lisans verilebilir" diyordu. Yani, bu şu demekti; cep 
telefonları, yani GSM şebekeleri, data şebekeleri, çağrı şebekesi, kablo TV hizmetleri; yani, 
bu katmadeğer hizmetleri dediğimiz bu hizmetler Anayasa Mahkemesinin de o günkü 
kararıyla lisans verilebilir duruma geldi. Yani artık katma değerli hizmetler için lisans yolu 
açılmış oldu. 

Bildiğiniz gibi, Nisan 1995'te biz PTT olarak ayrıldık ben artık Nisan 1995 ayından 
itibaren postada görev yapmaya başladım. Bu GSM ile ilgili olsun, diğer katmadeğerli 
hizmetlerin özelleşmesiyle ilgili olsun, benim tamamen bilgim uzaktan bildiğim, duyduğum 
şeylere dayanıyor. 

1992, 1993 yıllarında GSM, daha dünyada da yeni, Türkiye'de aslında bu ilkler 
arasında yer alıyor, Geleceğinin de ne olduğu belli değil ve hele hele Türkiye'de önünüz 
tamamen sis perdesiyle kaplı, adım attığınız zaman bir çukura mı düşeceksiniz, denize mi 
düşeceksiniz, su da mı boğulacaksınız bilemiyorsunuz; çünkü, o yıllarda önümüzde bir şey 
vardı, o yıllarda hizmete girmiş NMT sistemi vardı; yani, araç telefonu dediğimiz bir sistem 
vardı. 

Elbette GSM'in NMTye göre çok daha gelişeceğim ve geleceğin teknolojisi 
telekomünikasyon aracı olacağını biliyoruz; ama, şimdi, Türkiye'de de böylesine hızlı bir 
gelişme olacağını, o yıllarda kimse tahmin etmiyordu; hatta bizden ihaleye girmek üzere 
dosya alan, birtakım yabancı şirketlerle konsorsiyum kurmuş yerli firmalar, bu konuda 
aylarca ön araştırmalara yaptılar ve bize geldiler dediler ki, bu 500 milyon dolar çok büyük 
para. Yani, bu büyük paranın çıkarılması, işletme gelirleriyle bu paranın kazanılması 
mümkün değil, siz, bu ihaleyi yapamazsınız. O yıllarda Avrupa'da yeni yeni ihaleler oluyordu 
ve bildiğim kadarıyla da, Türkiye'de yapılan ihale, bizim için en iyi ihaleydi. 500 milyon dolar 
artı yüzde % 15 gelirin PTT'ye verilmesi gibi bir sözleşme bir başka Avrupa ülkesinde, bir 
başka yerde yapılmamıştı. 

Yani, o yıllarda, eğer, müsait olsaydı, yine lisans verilmek suretiyle ihaleye 
çıkılabilirdi; ama, arz ettiğim gibi hukukî altyapı müsait olmadığı için, o gün için gelir 
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paylaşımıyla çıkıldı ve hatta bizim o zaman ki hedefimiz, önce gelir paylaşımıyla çıkalım, 
daha sonra, kısa sürede hukukî altyapıyı oluşturup, lisans verelim. Düşüncemiz buydu. 

Hepimizin bildiği gibi yeni GSM şebekeleri açılıyor bu 1800 megahertz bandında 
yapılıyor. Şimdi, o yıllarda 1800 megahertz bandı, biraz kirli bir bant. Yani, kirli bir bant 
derken, bazı kuruluşlar, o bant içinde kendileri kullanmışlar. Her şeyden evvel 1800 bandım 
temizlemek lazımdı; yani, daha evvel kullanılan frekansları bir başka yere aktarıp, o ban ti 
tamamen temizlemek lazımdı. Bu tabiî, biraz zaman alan bir konuydu ve o yüzden biraz 
gecikme oldu. Yoksa 900 megahertz bantında 3 üncü bir şebekeyi faaliyete geçirmek, pek 
mümkün değildi. Mümkündü; ama, 900 megahertz bantı artık dolmuş vaziyette, daha fazla o 
bantta gerek abone sayısı gerek operatör koymak gereği de yoktu. Onun için yeni bir bant 
açmak lazımdı, o da, 1800 megahertz bantıydı. O yıllarda da, dediğim gibi o bant, tamamen 
temiz, apaçık bir bant değil, bazı kurumlar, bazı kuruluşlar, o bantın bazı yerlerini 
kullanmışlardı. Onun için, o kullanıcıların bir başka yere aktarılması gerekiyordu, tabiî, bu 
da zaman alıyordu. 

GSM şebekesi ilk defa yapılıyor, geniş bir altyapı lazım ve bir de rekabet ortamı var; 
şimdi, iki firma birbiriyle kıyasıya yarışıyor, kendi abone sayısını çoğaltmak ve özellikle de, 
paralı aboneyi kendine çekmek için kıyasıya bir mücadele var. Şimdi, bu mücadele ortamında 
diyor ki "ben abone sayımı şuna çıkaracağım." Şimdi, siz eğer 10 megahertz değil de, 5 
megahertz vermiş olsanız, o zaman, o işletmenin, o operatörün abone sayısı oldukça sınırlı 
kalmış olacak, "böyle bir sınırlama halinde, ben gerekli rekabet ortamını sağlayamayacağım" 
diyor. 

Zaten, bizim 900 megahertzde ayırdığımız banta ilave abone bağlamanız da mümkün 
değil; ama, dilerseniz, 2 milyon bir, 3 milyon bir abonesi olan 5 tane operatör kuralım 
derseniz, o zaman aynı şeyi yaparsınız; ama, gerekli rekabet ortamını sağlayamazsınız, 
hazırlayamazsınız. 

Bizim de zaten buradaki bütün esas hedefimiz, rekabet ortamı yaratarak, aboneye 
daha ucuz haberleşme sağlamak, daha kaliteli haberleşme sağlamak ve en son teknolojiyi 
kullanan operatörü sağlamak. Buradaki hedef de o zaten; ama, bantı sınırlarsanız, dar 
tutarsanız, o zaman küçük 5 operatör yaparsınız o da size hiçbir şey sağlamayacaktır, 
yarışacak gücü olmayacaktır. 

Nitekim, bizim, o yıllarda 1800 frekansını ileride faaliyete geçireceğiz ve 1800 
megahertz bandı mutlaka kullanacak ve yeni operatörler devreye girecek düşüncesi zaten o 
zamandan vardı. 
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1993 yılında Türkiye Avrupa Birliğine katılmak durumunda ve adaylık için sürekli 
başvuruları var. Şimdi, Avrupa Telekomünikasyon Birliğinin birtakım kararları var, diyor ki 
"1998 yılında mutlaka birtakım şebekeleri özelleştireceksiniz, özelleşmeye gireceksiniz." 
Avrupa Telekomünikasyon Birliğinin kararı bu. Şimdi, siz, bir taraftan hem Avrupa Birliğine 
üye olacağım diye şey yapıyorsunuz, bir taraftan da Avrupa Birliğinin aldığı birtakım tavsiye 
kararlarını es geçiyorsunuz, uymuyorsunuz. Yani, o yıllardan beri sürekli uyum toplantıları 
yapılıyordu. 

Zaten, ilk özelleşecek telekomünikasyon şebekeleri de "yine Avrupa'da da öyle " katma 
değerli hizmetlerle başladı, Yani, bu da işte GSM gibi, data şebekesi gibi, çağrı gibi, kablo ft> 
gibi. Bu katmadeğerli hizmetlerden başlamak gerekiyordu. Şimdi, yeni bir ihaleye çıkmışsınız, 
bu ihalenin geleceğini de, gerek Avrupa Telekomünikasyon Birliğinin kararlarına uygunluğu 
bakımından gerekse bu işletmeci firmaların bizim geleceğimiz ne olacak, önümüz ne olacak 
diye, şimdi, onlar açısından işletmenin de sağlığı bakımından böyle bir şeyi mutlaka koymak 
gerekiyordu. 

6.6-Cengiz BULUT (Türk Telekomünikasyon A.Ş. Eski Genel Müdürü) 18.4.2000 
tarihinde Komisyonumuza verdiği ifade de özetle; 

Mesleğim elektronik mühendisi. 1980-1995 arası PTT, daha sonra Nisan 1995-Ekim 
1997 tarihleri arasında Türk Telekomda Genel Müdür olarak görev yaptım. Eylül 1998 
itibariyle de devletten ayrıldım. 

Avrupa'da da sanıyorum 1987 yılında serbest dolaşım yapabilecek bir mobil telefon 
sistemi tasarlanması ve hayatiyete geçirilmesi kararı alındı Avrupa'da ve 1987 yılında bu 
MOU komitesi denilen Memorandum Of Understanding'in baş harflerinden oluşuyor. Bu 
MOU komitesine Türkiye de imzacı 37 ülkenin arasında olmuştu. Daha sonra, 199 l'U yıllarda 
Avrupa'da GSM sistemi hayatiyete geçmeye başladı. Bundan önce diğer ülkelerin ve 
Türkiye'nin de mobil telefon sistemleri vardı; fakat, bunlar serbest dolaşım yapabilen 
sistemler değildi. Her birisi değişik protokollarda, frekanslarda sadece kurulu bulunduğu 
bölgede çalışabiliyordu. Bildiğiniz gibi, GSM'nin en büyük özelliği dünyanın çok geniş bir 
kesiminde serbest dolaşım yapabilmesi ve her yerde çalışabilmesi. 19917/ yıllarda bu 
şebekeler Avrupa'da hayatiyete geçmeye başlayınca, o zamanki PTT her zaman zaten 
teknolojinin ve gelişmelerin çok yakından takipçisi olmuştur. MOU komitesinin de imzacısı 
olması hasebiyle, bu sisteme Türkiye'nin de bir an önce dahil olması gerektiği karara 
bağlandı gerekli makamlarla da istişare edilerek, bunun üzerine bir ihaleye çıkıldı, O zaman 
planlanan bunun artık Avrupa'daki başlayan uygulamaların paralelinde lisans şek/inde 
verilmesiydi bu hizmetin gördürülmesi. Yalnız, o zamanki hukukî altyapı buna müsaade 
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etmiyordu. Bu itibarla, şebekenin de daha fazla gecikmemesi için şöyle bir formül geliştirildi. 
Bunu gelir paylaşımlı olarak, fakat lisansa geçişi amir hükümler de ihtiva etmek suretiyle bir 
ihaleye çıkıtsın ve o arada da bakanlık kanalıyla Yüce Mecliste gerekli hukukî altyapı 
çalışmaları tamamlansın, olursa direkt lisans şeklinde, olmazsa da hemen en kısa zamanda 
lisansa dönüştürülerek bu hizmet gördürülmeye devam etsin. Bu amaçla çıkılan ihale bu 
bakımdan iki bölüm ihtiva etmekteydi. Birinci bölümü, bu işin gelir paylaşımı esasına göre 
PTT'nin operatör, muhataplarının yani şirketlerin ise yatırımcı olduğu konumda, gelirlerinde 
ihalede belirlenecek yüzdelere göre paylaşılması esasını ana hatlarıyla ihtiva eden ilk 
bölümü, daha sonra lisansa geçilmesi halinde ise, ödenmesi gereken lisans ücreti ve bu lisans 
ücretini takviye etmesi açısında ihaleyle belirlenecek gelirlerden ödenmesi öngörülen bir 
yüzde şeklindeydi. Bununla ilgili 529 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkarıldı. Tabi, o 
sırada mevcut kanunla yapılmış bir düzenlemeler vardı. Bu düzenlemelerin kanun hükmünde 
kararnameyle değiştirilemeyeceği anlaşıldı, bu iptal oldu. Ondan sonra, biliyorsunuz, 4000 
sayılı Kanun çıktı; 4107, 4161 böyle gitti ve bunlar sürekli Anayasadan gelen yahut 
düzenlemelerdeki eksikliklerden ötürü belli kısımları Anayasa Mahkemesinde iptal ola ola 
nihayet en son şeklini aldı 1997 yılı sonunda ve 1998 yılının Mayısında da lisans verilmesi 
kısmet oldu. Dolayısıyla, o zaman hemen akabinde planlanan lisansa geçiş planlaması 
uygulanamadı. 1998 yılına kadar gelir paylaşımı sözleşmesindeki hükümler çerçevesinde bu 
şebeke kurduruldu ve yürütüldü. 

Gelir paylaşımı, zaten PTT ve Telekom için çok yabancı bir model değildir. Buradaki 
esaslar ihaleyle saptandığı için, o kısımla ilgili söylenecek fazla bir şey de yok. Bir ihaleye 
çıkıyorsunuz, ben böyle bir şebeke kurduracağım diyorsunuz. Şebekenin standartları belli 
olduğu için ayrıca teknik bir şey tanımlamanıza gerek kalmıyor. Yani, GSM 900, Avrupa'daki 
MOU komitesinin belirlediği standartlara göre üretilen bir sistem. Zaten, her yerde aynı 
olması lazım ki, her yerde çalışabilsin. Böyle bir şebeke kurduracağım, bu şebekeyi sen 
kuracaksın, ben işleteceğim, buna göre oluşacak gelirleri de hangi yüzdelerde bu yatırımı 
PTT'ye hiçbir külfet yüklemeyecek şekilde yapman karşılığında hangi yüzdelerde paylaşmaya 
hazır olduğunu belirt diyorsunuz ihalede temel olarak. Buna göre verilen yüzdelerin en iyisini 
alıyorsunuz, iki işletmeci istediğiniz için ikinci iyi durumda olana da o şartlara gelip 
gelmeyeceği soruluyor ve bu şekilde belirlenmiş oluyor. Gelir paylaşımı esasına göre bu 
hizmeti gördüreceğiniz, yatırımı yaptıracağınız iki firma. Bunun lisans kısmıyla ilgili olarak 
ise, hukukî düzenlemelerin ne getireceği bilinemediği için, o anlamda çok fazla bir şey 
konulamıyor tabiî. Yalnız, burada ana kriter lisans ücretinin ne olacağı. Tabiî, 1993'lü 
yıllarda daha bu konular, konseptler çok yeni. Onun için ilgili dairelerimiz, Avrupa'daki 
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örneklerine baktılar. Çeşitli kriterler kullanıldı. Şimdi hatırladığım kadarıyla, örneğin 
Avrupa'daki uygulamalarında nüfus başına böldüğü zaman ne düşüyordu, diğer ülkelerde 
lisanslar ne kadara veriliyordu, o zamanlar yanlış hatırlamıyorsam Avrupa ortalaması 10-15 
dolar arasında bir yerde gidiyordu nüfus başına böldüğünüz zaman. Çok yakın zamanda da 
1993'ün başı ya da 1992'nin sonu olabilir, Yunanistan lisansı, yine yanlış hatırlamıyorsam 
170 küsur milyon dolara verilmişti. Yunanistan'ın gayri safî millî hâsılası, hat başı gelirleri 
bize göre değerlendirilerek; çünkü, en son ben görevi bıraktığım sırada Yunanistan'ın hat 
başı gelirleri 360-370 dolar mertebesindeydi, Türkiye'ninki 180 dolar mertebesindeydi. Gayri 
safî millî hâsıladan kaynaklanan farklar vardır. Bu tür şeyler de kriter alınarak ve bakanlıkla 
da istişare edilerek 500 milyon dolar, Türkiye'nin o sırada kabaca 55 milyon nüfusu, 
Avrupa'daki ortalamadan kabaca 10 dolar giderseniz, Yunanistan örneği, en somut, yakın ve 
Akdeniz ülkesi bize benzemesi nedeniyle 500 milyon dolar o günün şartlarında iyi bir değer 
olarak saptandı. Burada herhangi bir aksaklık, eksiklik olursa ileride günlerin neler 
getireceği belli olmaz düşüncesiyle, buna bir de ihaleyle belirlenecek şöyle bir madde 
konuldu. Denildi ki, şebekeyi çalıştıracak olan işletmeciler'ayrıca brüt gelirlerinden yüzde 
kaç pay vereceklerini de ihaleye teklif olarak belirtecektir. Diğeri de en iyi teklif seviyesine 
gelmek zorundadır diye... O zaman yüzde 15 çıkmıştı o ihalede. Bu yüzde de o şekilde 
belirlenmişti. İkinci durumda olan şirket de bu yüzdeye onların çok daha düşük bir rakamdı. 
Onlar da en iyi durumdakini ihale şartnamesi gereği kabul ettiler ve 500 milyon dolar lisans 
ücreti, artı brüt gelirlerden yüzde 15 lisans ömrü boyunca pay ödenmesi şeklindeki yapı 
oluşturulmuş oldu. Diğer kısımları da, hukukî altyapı belli olduktan sonra, lisans sözleşmesi 
yapılırken, o günün koşulları ve hukukî altyapı göz önüne alınarak doldurulacaktı. 

4161'in aldığı son şekilden sonra, hukukçuların değerlendirmesi, gerek Bakanlığın 
gerekse Telekomun... Zaten, o sırada, 4161, hatta 4107'den itibaren bu görev Türk 
Telekomdan gidiyor. Bakanlıkta, Haberleşme Genel Müdürlüğü başlığı altında bir düzenleyici 
bir birim kuruluyor, regülatör body ve ruhsat ve lisans verilmesi işlerinden Ulaştırma 
Bakanlığı sorumlu hale geliyor. Türk Telekom, bu lisans sözleşmelerinde sadece altyapı ara 
bağlantı sözleşmelerinin karşılıklı imzalanması yönünden taraf hale geliyor. Yani, bakanlık 
nezdinde, Türk Telekom da bir operatör durumuna geçmeye başlıyor. Tabi, bu son kainin 
çıkana kadar o dönemde o kadar netleşmemişti; ama, 4107'den sonra lisans devirleri, 
ihalelerinden tamamen sorumlu, yetkili merci, Ulaştırma Bakanlığındaki düzenleyici birim 
olan, o kanunla kurulmuş olan Haberleşme Genel Müdürlüğüydü. 

O günkü şartlarda yeniden bir değer tespiti yapılabilmesi, SPK'dan, Bakanımıan, 
Özelleştirmeden, Telekomdan falan alacağınız birer kişiyle yapılacak bir iş değil. Bu, çok 
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geniş boyutlu piyasa araştırmaları isteyen, Avrupa muadilleriyle mukayeseler yapılacak, 
ondan sonra, bunun için çok değişik yöntemler var. Bu yöntemlerle tek tek yapılıp soma 
bunlar yeniden harmanlanıyor falan. Bu tür çalışmalar yapılabilmesi için, değer tespit 
komisyonunun belki uluslararası standartlarda kabul görmüş bir danışman tutması çok daha 
uygun olurdu. O anlamda ben bunu bir teyit diye değerlendiriyorum; yani nedir, çeşitli 
ülkelerin lisanslarına bakıyor. İspanya'nın 600 küsur milyon dolarlık lisansını saymazsanız, 
en pahalı lisans bizde görülüyor, öte yandan, Türk Telekomun değer tespitinin yapılması için 
Goldman Sachs tutulmuş, Bu konsorsiyum, Türk Telekomun değer tespitini yapıyor. Goldman 
Sachs, burada bu lisans bedelinin Avrupa standartlarında, muadillerinden iyi olduğunu, 
özellikle diğer Avrupa ülkelerinde görülmeyen bir husus var, o da bu brüt gelirlerden yüzde 
alınması. Çünkü, bu yüzde 15'ler lisans ömrü boyunca bakıldığı zaman, Goldman Sachs'm 
değerlendirmesine göre, yaklaşık 2 küsur milyar dolar para tutuyor. İşte, 500 milyon dolar
da, İspanya'yı saymazsanız, Avrupa'daki en pahalı lisans konumunda. Tabiî, ülkelerin 
nüfusları farklı. O anlamda bana daha sonra anlattılar, bu konuları oradan biliyorum. 
Komisyon bir de, o zaman her ülkenin lisansını nüfusa bölüp bakalım, abone sayısına bölüp 
bakalım bizimki nerede kalıyor diyor. Yani, göreceli bir karşılaştırma sonucunda, 500 milyon 
doların Avrupa standartlarında da kötü bir değer olmadığını ve Goldman Sachs raporuyla 
da... Çünkü, özelleştirme İdaresi vasıtasıyla devletin resmî olarak tuttuğu danışmanıdır 
Telekomun değer tespiti için. Esas görevi olmamakla birlikte, Telekomun değerini irdelerken, 
önem arz ettiği için, Goldman Sachs bununla ilgili bir değerlendirme çalışmaları da yapmış. 
Bu yüzde 15 brüt gelirlerden alınan payla birlikte, Avrupa'daki en iyi lisanslardan birisi 
olduğunu raporunda belirtiyor. Bu çerçevede, bu değerin sağlıklı olduğuna karar veriyor. 

Türkiye hat başı gelirlerinde Avrupa sonuncusudur. Bu tabi, gayrî safî millî hâsıladan 
kaynaklanıyor. Ben, görevden ayrıldığım sırada, özelleştirmeden dolayı, her hafta bu iş/erle 
yatıp kalkıyorduk, tablolara bakıyorduk ne var, ne değişti diye. Benim aklımdaki en son 
rakam, Yunanistan'ın hat başı geliri 370 dolardı, bizim 180 dolardı. Sadece nüfus faktörü 
değil yani, getirileri de önemli. Mesela, Yunanistan'ın nüfusu 10 milyonsa lisans da 170 
milyonsa, o zaman Türkiye'nin nüfusu 50 milyon, bunu 5'le çarp yaklaşımı çok doğru 
olmuyor. 

1998 Mayısta lisans verildi; bu tarihe kadar iki şebekenin toplamı 1,9 milyon abone 
yapılabilmiş. 2000'in başına geliyoruz, 10 milyon abone. Yani, bu hizmetlerin rekabet ortamı 
içerisinde, özel sektör dinamizmiyle gördürmenin bir getirişi var, burada o görülüyor. 
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Benim değerlendirmem o şekilde; çünkü, neden öyle değerlendiriyorsun dersen, gidip, 
yeniden bir uluslararası kabul görmüş bir danışman tutulup da hadi bakalım bu Türkiye'nin 
şeyi için yeniden bir değer tepsitiyap, bu tür bir lisans için denilmedi. 

Değer tespit komisyonunun raporundaki rakamlar gerçekçi her ülkenin lisansını 
alıyor, nüfusuna bölüyor bakıyor, bizimkini de bölüyor, hangi aralıkta kalıyor, dönüyor 
bakıyor Macaristan kaça vermiş, Yunanistan kaça vermiş, İtalya kaça vermiş, ispanya kaça 
vermiş, bakıyor, Avrupa'da bizimkinden tek pahalı lisans 615 milyon dolar İspanya lisansı 
var; onun dışındaki bütün lisanslar, bizimkinden ucuz. 

Yalnız, hiçbirinde olmayan bir şey var, Goldman Sachs raporunda onu vurguluyor "bu 
yüzde 15, bizim projeksiyonumuza göre, bu kadar dönemde yaklaşık 2 milyar dolar eder, 
bunun bugüne indirgenmiş değeri ise yaklaşık 1 milyar dolardır, bununla birlikte bu sağlıklı 
bir rakamdır" diyor. 

6.7-Prof. Dr. Atilla SEZGİN (Türk Telekomünikasyon A.Ş. Eski Genel Müdürü) 
18.4.2000 tarihinde Komisyonumuza verdiği ifade de özetle; 

Türk Telekom'da göreve 1 Nisan 1998 tarihinde başladım. 14 Temmuz 1999'da da 
görevden alındım; yaklaşık bir yıl dört ay kadar bir süre Türk Telekom'un genel müdürü ve 
yönetim kurulu başkanvekili olarak görev yaptım. Turkcell, Telsim'e; yani, GSM şebekelerinin 
verilmesiyle ilgili konuda ise, ben göreve başladıktan sonra 27 Nisan 1998'de bu iki firma 
500'er milyon doları getirdikleri takdirde lisans anlaşmasını imzalayacaklardı. Ancak, o 
dönemde, 27 Nisanda bu parayı zannediyorum temin edemedikleri için kendilerine bir ay 
daha süre verildi Ulaştırma Bakanlığınca ve 27 Mayısta da gerekli ücreti yatırarak lisans 
anlaşmasını imzaladılar. Ondan sonraki olaylar, zaten rutin bir çalışma içerisinde gitti. Yani, 
benim dönemimde, iki aylık bir süre kadar, daha önce imzalanmış olunan gelir paylaşımlı 
model çerçevesinde Turkcell-Telsim'le Türk Telekom'un ilişkileri devam etmiştir. 
Konu, Türk Telekom'dan ziyade Bakanlığı ilgilendiren bir konudur. Lisans verme yetkisi 
Ulaştırma Bakanlığındadır. Tabiatıyla, Türk Telekom'un genel müdürü olarak, zaman zaman 
Bakanla, Bakanlıkla temaslarımız oluyordu. Ben zaten göreve başladıktan bir ay sonra böyle 
bir erteleme çıktı. Bildiğim kadarıyla, ertelemenin nedeni, 500 milyon doların firmalar 
tarafından temin edilememesiydi ve bu bir aylık erteme sonucunda da firmalar parayı temin 
ederek lisans anlaşması yapıldı. 

Bildiğim kadarıyla, Turkcell ve Telsim Firmalarıyla gelir paylaşımlı olarak Türk 
Telekom'un imzalamış olduğu anlaşmada, bir madde gereği, herhangi bir şekilde, Bakanlık 
GSM lisansını vermesi halinde, bu lisansın 500'er milyon dolarlık bir bedelle verileceğini 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 510) 



- 40 -

öngören bir maddesini içermektedir. Bakanlık da o maddeye dayanarak, firmalara böyle bir 
çağrıda bulunmuş ve firmaların ediminden sonra da lisans anlaşması imzalanmıştır. 

Katma değerli bir hizmet olarak; yani, 4000 sayılı Telekom Yasası çıktıktan sonra, ki, 
gelir paylaşımı bundan önce 1993 yılında zannederim ihaleye çıkılmış, 1994 yılında da 
firmalar çalışmaya başlamış. Yani, Telekom, eski adıyla PTT Yasası zaten böyle bir lisans 
verilmesine cevaz vermeyen bir yasaydı. O nedenle, her iki firmayla yapılan sözleşmeye, 
ileride böyle bir lisans verilmesi halinde, buna ışık yakan, önünü açan bir madde konulmuş. 
Tabiî, bu o dönemdeki yöneticilerin takdiri çerçevesinde yapılmış bir olay. Bilahare, 4000 
sayılı Yasa çıkarılınca, PTT ile yani Posta ile Türk Telekom ayrılınca 1995'in Mayısında da 
zaten Türk Telekom kendi başına çalışmaya başlamış. Şimdi, herhangi bir lisansın 
verilebilmesi zaten ancak 4000 sayılı Yasayla mümkün olabilecek bir durumdadır. Bu yasa 
çıktıktan sonra da yasanın öngördüğü bir madde vardır. Bu maddeye göre, herhangi bir 
katma değerli hizmetin lisans verilebilmesi için Türk Telekom'un önerisini istemektedir Yasa. 
Bu öneri, benden önceki dönemde verilmiş bunun üzerine de Bakanlık zaten işlemleri 
geliştirerek 500'er milyon doları alarak lisansı vermiş. Şimdi, lisansın verilmesinde... Tabi, 
yasa lisans verilmesini düzenliyor. Bu düzenlemeye göre, hem Özelleştirme İdaresi hem 
Bakanlık hem Türk Telekom'un hem de Hazinenin belli sorumlulukları var veya görevleri var 
diyeyim. Bu tanımlanan görevler içerisinde herhangi bir katma değerli hizmetin, lisans 
verilebilmesi için, bunun değerinin tespit edilmesi gerekiyor. Bu amaçla da, Özelleştirme 
İdaresinin Başkanlığını yaptığı bir değer tespit komisyonu var, halen bu komisyon da faaliyet 
gösteriyor. Nitekim, Türk Telekom'un özelleştirilmesi konusunda da bu komisyon çalışma 
yapıyor. Şimdi, bu komisyonda Türk Telekom'dan bir yetkili, Özelleştirme İdaresinden bir 
yetkili, Hazineden bir yetkili ve Ulaştırma Bakanlığından bir yetkilinin oluşturduğu ve 
Özelleştirme İdaresinden katılan üyenin başkanlığında bir değer tespit komisyonu var. Bu 
komisyon, 900 megahertzlik iki lisansla ilgili değerini tespit ediyor; yani, burada, bildiğim 
kadarıyla, bu değerin tespit edilmesinde komisyonun görüşü esastır; çünkü, teknik bazda bir 
çalışma yapmaktadır komisyon ve tespit edilen bu değer Ulaştırma Bakanının onayından 
sonra da geçerli bir hale gelmektedir. Dolayısıyla, yani, Ulaştırma Bakanı kendiliğinden bir 
değer tespit etmemektedir. Nitekim, şimdi, 1 800'le ilgili konuda da bu komisyon değer tespit 
etmiştir, 648 küsur milyon dolarlık bir değer tespit etmiştir. Dolayısıyla, tespit edilen değer, 
az görülür çok görülür, o ayrı bir konudur; ama, bir teknik bazı vardır, bu, gerekli mercilerin 
onayından geçtikten sonra yürürlüğe girmektedir. Şimdi, bu bir ticarî olaydır; yani, devlet bir 
hakkı veya bir malını satmaktadır. Nitekim, benim Demir-Çelik'teki görevim sırasında 
Karabük'ü 1 liraya satmıştır; yani, siyasî irade o gün öyle değerlendirmiştir. Yapılan iş bir 
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ticarî iştir, devlet ticarî işten zaten özelleştirme kavramıyla elini çekmektedir ki, doğru da 
yapmaktadır; çünkü, devlet ticaretle uğraşamamaktadır. Memur eliyle ticaret yaptırmak 
kadar yanlış bir iş olmadığını, ben şu yaklaşık yedi yıllık kendi genel müdürlük dönemimde 
çok yakından izliyorum. Zaman zaman çok başarılı kurumlar ortaya çıkmaktadır, zaman 
zaman da o başarılı kurumların birden bire çöktüğünü görmektesiniz. Dolayısıyla, şunu arz 
etmek istiyorum: Mesela, bir örnek daha vereyim; İngiltere'de ilk cep lisansları hiçbir ücret 
alınmadan verildi. Şu anda, UMTS diye yeni bir; yani, mevcut kullanılan GSM şebekelerinin 
daha gelişmiş bir sistemi var, bunun da şu anda internet üzerinden ihalesi yapılıyor ve 4 
milyar pound değer biçiliyor. Demek ki, o gün verilen değerlerle bugünkü farklı yaklaşımlar, 
belki o gün bedava verilmesi bugün 4 milyar pound elde edilmesini sağlamıştır. Aynı şekilde, 
o gün 500 milyon dolara verilen bu lisanslar bugün 2,5 milyar dolarlık bir lisansla devlete 
gelir sağlamaktadır. Dolayısıyla, özellikle kişi veya kurumlara belirli bir menfaat 
sağlanmadığı dikkat ediliyorsa veya böyle bir işaret yoksa, o değerin az veya yüksek 
olduğunu kimsenin tartışması mümkün değildir diye düşünüyorum. 

Bu firmalarla öncelikle "interconnection" dediğimiz ara bağlantı anlaşması yapılması 
gerekiyordu; çünkü, bu sistem Türk Telekom'un networkünü kullanarak, onun mevcut yapışım 
kullanarak, tabiî, kendileri de birtakım yatırımlar, pazistasyon tabir edilen yatırımlar 
yapıyorlar; ama, esas transmisyon Türk Telekom'un üzerinden geçmektedir. Dolayısıyla, cep 
sistemi abonelerinin kullandığı her kullanımda, karşılıklı bir trafik oluşmaktadır. Bu trafik 
cep sisteminden Türk Telekom'a veya Türk Telekom'dan cep sistemine gitmektedir. Bu trafiğin 
akışı ve bunun parasal boyutlarının belirlenmesi gereği var ki, dünyada da bu böyledir. Buna 
ara bağlantı anlaşması deniliyor. Bu ara bağlantı anlaşmasını hazırladık ve ara bağlatın 
anlaşması bu her iki firmayla yapıldı, şu anda da zaten, o anlaşma yürürlüktedir, devanı 
etmektedir. Bu ara bağlantı anlaşmasından sonra da bizim onlarla firmalarla olan ilişkimiz 
tamamen bir parasal alış veriş; yani, karşılıklı trafikten kim ne kadar alacaklıysa, o anlaşma 
çerçevesinde paraların tahsil edilmesi, zamanında ödenip tahsil edilmesi. Benim dönemimde 
bu iki firmayla herhangi bir parasal problem yaşanmadı, vaktinde ödediler, biz onlara ödedik 
veya onlar bize ödediler, karşılıklı trafikten oluşan parasal değerleri. Bir sorunumuz çıkmadı. 
Onun dışında, firmalar bu anlaşma çerçevesinde; mesela, Türk Telekom müsaitse bir 
santralında kendi baz istasyonu için yer kiralamak istiyordu, bunun bedeli anlaşmada belli, 
varsa veriliyor yoksa yok deniliyor, onlar da başka yerler arıyorlar. Yani, bu dönem 
içerisinde firmalarla bir problem yaşamadık 

KDV konusu, tamamen kendi, içerisinde oluşan bir başka olgu olarak ben algılıyorum; 
çünkü, Türkiye'deki uygulamada herhangi bir satışta KDV içinde de değer tespit edilebiliyor 
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veya KDV hariç şeklinde de değer tespit ediliyor; çünkü, yasa buna müsait. Bu uygulama 
içerisinde benim KDV'yle ilgili herhangi bir bilgim yok; çünkü, lisans işi tamamen Bakanlığın 
yönetiminde ve bilgisi tahtında yürüyen bir iştir. Türk Telekom'la hiçbir ilgisi 
bulunmamaktadır; ama, bu konuda, Maliye Bakanlığı, Hazine veya Bakanlığın gözünden 
kaçmış olabilir diye düşünüyorum. 

Türk Telekom, son yasa değişikliğine kadar tam bir KİT, adı anonim şirket; ama, tam 
bir KİT yapısında olduğu için... Mesela, biz, reklam harcaması yapmak istiyoruz, Bakanlığa 
yazıyoruz, Bakanlık Başbakanlığa yazıyor, Başbakanlık 100 lira istediysek 50 lirayı veya 25 
lirayı uygun görüyor veya hiç görmüyor. O nedenle, mesela, bizim araç telefonumuz vardı o 
zaman, o kadar çok uğraştık; çünkü, bu cep telefonuna rakip olabilecek bir sistem var Türk 
Telekomun elinde; ama, reklam harcaması için izin alamadık. TRT'ye yalvardık, TRT'nin 
trilyonlarca borcu var Türk Telekom 'a, onlar dayan çizdiler. Dolayısıyla, yapılamıyor; yani, 
bir kamu kuruluşu olarak eliniz kolunuz bağlanmış durumda ve bunu yapamıyorsunuz. Bu 
nedenle, lisans sonrası bunda patlama oldu ve abone sayısı da çok hızlı olarak arttı, Bir 
başka hususu daha size arz edeyim bir arkadaşımdan edindiğim bilgiyi. Şimdi, bu ilk GSM 
olayı 1990'lı yıllarda zaten dünyada ortaya çıkmaya başlıyor teknoloji olarak. Türkiye'de de 
erken sayılabilecek, 1993'te şekilleniyor, 1994'te işletmeye başlıyor; ama, o dönemde ihale 
yapıldığındaki gelir paylaşımı için de ihale yapılmış. Gelir paylaşımı ihalesi yapıldığında, 
firmaların projeksiyon yapmaları lazım; yani, önümüzdeki kaç yılda ne kadar abone 
kaydedebilirim, ücretler ne olabilir, ne kadar gelir elde ederim, ne kadar masrafım olur, bir 
gelir gider hesabı yapmaları lazım. O dönemde yapılan hesaplamalarda, Türkiye'de 1993-
1994'lerden üç yıl içerisinde ancak abone sayısının 30 000 olabileceği projeksiyonu yapılmış. 
Yani, görememiş; işadamları da, Türk Telekom da, devlet de, Türkiye'de bu işin bu kadar hızlı 
patlayacağım, gelişeceğini görememiş. O nedenle, mesela şimdi Sabancı, Koç ağlaşıp 
duruyorlar. Niye kaçırdık, biz onu göremedik diyorlar. Şimdi de aynı belki söylenebilir. Yani, 
şunu arz etmek istiyorum; ortada bilinmeyen bir sistem var. Bu sistem kurulurken, cesur iki 
tane firma, o zaman... Aslında Uzan'ların eline de daha sonra geçmiş; çünkü, Alcatel Tele taş 
ile Simko'nun Siemens'in, Telsim'in adı oradan geliyor. Bunlar el atmışlar, onlar da 
çekinmişler, Türkcell atak davranmış. Bunlar Uzan'lara satmışlar, nasıl sattıklarını 
bilmiyorum. Dolayısıyla, bu bir vizyon meselesidir, işadamının risk alma meselesidir ve o 
zaman için, bana sorarsanız, konulan 500 milyon dolarlık lisans herkesi ürkütmüş aslında. 
Yani, bu 500 milyon doları biz bu işi yapıp da nasıl kazanırız da öderiz diye ürkmüş ve o 
nedenle girememiş birçok büyük gruplar Türkiye'de. Ama, zaman gelmiş, olay patlamış, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 510) 



- 4 3 -

sistem bütün dünyada gelişmiş. Şimdi deniyor ki, 500 milyon dolar az mıdır, çok mudur. 

Bunun kararını bir tek şeye bakarak vermek çok zor. 
1994'ten 1998'e kadar dört yıllık bir sürede sisteme 2 milyon abone kaydedi lebi imiş 

bu kaydedilen abonenin, daha doğrusu oluşan gelirin yüzde 67'sini Türk Telekom almış, 
yüzde 33'ünü de firmalar almış. Firmalar dayatırım yapmışlar. Şimdi, sistem devredildikten 
sonra, 500'er milyon dolar almış devlet, artı, bugün firmaların brüt gelirlerinden yüzde 15 
pay alıyor hazine, doğrudan hazineye ödeniyor, KDVsini alıyor, haberleşme vergisini alıyor. 
Devlet olarak bakıyorum, Türk Telekom 'un belki oradan yüzde 67 bir gelir kaybı oldu; ama, 
bu kayıp o günkü rakamlarla ben size arz edeyim, 150 trilyon civarında bir rakamdı. Yani, 
1998'de 150 trilyonluk bir gelirden vazgeçmiş oldu Türk Telekom; ama, buna karşılık devlet 
ne kazandı; 1 milyar dolar aldı, elde edilen gelir neyse o geliri hesaplamak lazım net 
olabilmek için. Yüzde 15'i alıyor, haberleşme vergisini alıyor, KDVsini alıyor, bu firmalar 
kâr ediyorsa kârdan vergisini, kurumlar vergisini alıyor. 

6.8- Güneş TANER (İstanbul Milletvekili) 25.4.2000 tarihinde Komisyonumuza 
verdiği ifade de özetle; 

Bu Soruşturma Komisyonu, dönemin Başbakanı ve Ulaştırma eski Bakanını 
görevlerini kötüye kullandıkları için, devleti gelir kaybettirdikleri iddiasıyla kurulmuş. Şimdi 
bu söz üzerine dönüp bakmamız lâzım, görev nerede kötüye kullanılmış ve devlet, bir gelir 
kaybına uğramış mıdır, uğramamış mıdır? Bunu yapabilmek için bence sizin elinizdeki en 
önemli belge değer tespit komisyonu raporudur. Değer tespit komisyonu raporunu önünüze 
aldığınız takdirde burada GSM lisansları, telekomünikasyon sistemi ve bunun gelişmesiyle 
İlgili olarak Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, nereye gittiğini, dünyanın nereye gittiğini 
ve bunun içerisindeki değerlerin ne olduğunu anlamak mümkündür. Şimdi, 1980'li yılların 
başında, ülkemizde telekomünikasyonun dünyadaki gelişmelere ayak uyduramayışı 
neticesinde yaklaşık 3 milyon aboneyle sınırlı ve Türkiye'de herkes telefon almak için 
müracaat ediyor, telefon alamıyor ve talebe devletin imkânları yetersiz kalıyor idi. O sırada, 
dünyada telekomünikasyonda telefon haberleşmesinin telsize dönüşmeden evvelki menşei olan 
Amerika'dan başlayıp bütün dünyada gelişmesinde ve geometrik dizi gibi bütün dünyada 
artarken, Türkiye, buradaki nasibini çok az miktarda almış; yatırımlar yabancı teknolojiye 
bağlı olduğu için, maliyetler yüksek olduğundan ve Türkiye'de gelişen bir ülke olarak çeşitli 
yerlere kaynak ayıracağından dolayı buraya yeteri kadar kaynak tahsis etme imkânı olmamış. 
1983'ten sonra bu politika değiştirilmiş ve Türkiye, Avrupa ve ileri ülkeler düzeyinde yeni 
teknolojiyi ithal etmeye başlamış ve Türkiye'de, 1983'ten 1999 senesine kadar varan zaman 
içerisine baktığımız zaman, sistemin değiştiğini, altyapının yenileştiğini, buna bağlı olarak 
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sabit hat 3 milyondan, yaklaşık 16,7 milyona yaklaştığını, mikrodalga ve uydular 
aracılığıyla haberleşmenin de Türkiye'ye geldiğini, Türkiye'deki otomatik santrallerin, 
fiberoptik sistemle beslendiğini, bir başka deyişle, dünyadaki telekominikasyon sistemlerine 
paralel, hatta yatırımların bir kısmı daha yeni bir teknolojiyle yapıldığı için gelişmiş olan bir 
ulaştırma, bir telekominikasyon şebekesine ulaşmış oluyoruz. Bu süreç devam ederken, özel 
sektörün, Türkiye'de, daha bu sahalara girmiş olmaması veya girmesinde yeteri kadar imkânı 
olmaması bu yatırımları, devlet eliyle Türk Telekom veya o zamanki adıyla PTT yapmaktaydı. 

Nitekim, bu gelişmelere paralel olarak 1983 senesinde dünyada ilk defa başlayan 
seliler telefon, mobil telefon kullanımına paralel olarak da, 1987 senesinde, o zamanki Türk 
Telekom, Türkiye'ye, bizim, araba cihazları olarak bildiğimiz bir mobil telefon sistemini 
kurdu, buna da bayağı para harcadı. O günkü beklentilerde de, bu araç telefonlarının da 
Türkiye'deki gelişmenin önünü açacağı düşünülerek başlanmış; fakat, daha sonra geldiği 
noktalara baktığımız zaman, teknolojinin yetersiz olduğu; çünkü, sistemin analog olduğu, 
halbuki, dünyadaki sistemin, bilgisayarla beraber dijital bir sisteme dönüştüğü görülmemiştir. 
O dönemde bu kararı veren PTT'deki teknik heyetteki arkadaşlar, bir seçim içerisindelerdi. 
Ya bir fiyata bunu yapacaklardı veya daha pahalı bir fiyata yeni gelişmeye başlayan, 
Avrupa'da başlayan GSM'yi seçeceklerdi. İkisi arasındaki fiyata baktılar, dediler ki, o da 
gelişiyor, bu da gelişiyor, bu kadar para verip de biz buraya yatırım yapacağımıza, öbürünü 
yapalım, ucuzunu seçelim dediler, seçtiler ve bugün, o, ölü yatırım olarak devletin harcadığı 
paralar arasında bir yerde köşede kaldı, öbür tarafa yapmış olsalardı, o para, belki, bir 
miktar devletin kazancına sebebiyet verecekti. 

İki tane özel şirket gelmişler, bir anlaşma yapmışlar. Simdi, bu anlaşma çerçevesinde, 
500 milyon dolar ödemek kaydı şartıyla bu lisansa dönüşecek. İki operatöre, abone sayısı 
400 bine gelinceye kadar da, başka operatör verilmeyecek diye bir güvence veriliyor. Simdi 
bu, çok önemli bir şey, burası tam sarih değil. Deniliyor ki burada siz, bu işe yatırım 
yapıyorsunuz, para koyuyorsunuz, burada parayı da kaybetmeyin, siz, 400 bine gelene kadar 
biz, kimseye başka lisans vermeyeceğiz. Biz size, devlet olarak bu işletme hakkım veriyoruz, 
gelin siz burada bu işi yapın. Bu, devletin egemenlik hakkı ulaştırmada, size veriyorum, 
müsaade ediyorum, benim kontrolüm altında yapacaksınız, yatırımı siz yapacaksınız, 
topladığınız gelirin de, fiyatlandırmayı da ben yapacağım, tarifeleri, yüzde 66,7'sini de ben 
alacağım. Şimdi, bu anlaşma içerisinde onlar da, peki diyorlar, anlaşmaya giriyorlar. Şimdi, 
1998'e girildiğinde, 97 ağustosunda başlıyor, siyasî otorite, dünyadaki trend, Türkiye'deki 
gelişme ve malî hesaplara bakarak, şirketlere bu lisansı vermek için harekete geçiyor. 
Türkiye'nin, 97 ve 98 içerisindeki içinde bulunduğu ekonomik durumu düşünürseniz, 
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piyasadaki faizler yüzde 15 ile yüzde 20 arasında bir yerde dolar faizleri, Türkiye hazinesi 
dışarıdan para bulmakta zorlanıyor, onlar çıkacaklar, 500'er milyon dolar bulacaklar 
getirecekler devlete verecekler. 

Bunun üzerine, çalışmalar yapılmış ve kendileriyle yapılan anlaşma çerçevesinde, 
lisans devri için çalışmalara başlanmış, bu arada değer tespit komisyonu, bir araya gelerek, 
bu lisans anlaşmasındaki bu rakamı nasıl meydana getireceğine karar vermiş. Yani, bir 
taraftan daha evvelden yapılan ve ismi konulan bir rakam var, daha sonra da bir lisans tespit 
komisyonuna getiriyorsunuz, bu komisyona diyorsunuz ki, bakın bakalım, bu rakam o rakam 
mı. Şimdi, bu, nasıl oldu bilmiyorum; ama, devletin garabeti bu. Ama, o günkü şartlar 
içerisinde bundan sorumlu olan kişiler, teknik kişiler, finans bilen kişiler bir araya getirmiş, 
oturmuşlar, bakmışlar. Neye bakacaklar; dünyaya bakmışlar, dünyadaki sisteme bakmışlar ve 
şunu görmüşler: Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde, lisans verilirken ücret 
almamışlar. İtalya ve İspanya almış, öbür diğer küçük ülkeleri katmıyorum, gelişmiş ülkelerin 
klasifıkasyonu açısından söylüyorum. Şimdi, aldıkları rakamlara bakmışlar, biz 500 milyon 
dolar yazmışız, bir tanesi 600 milyon dolar demiş, bir tanesi 700 milyon dolar demiş, peki, 
bunun gerçek rakamını nasıl bulacaksınız? Dönmüşler, bunu, millî gelire bölmüşler, millî 
geliri şöyle bölersek gerçek rakam çıkar, buraya bölersek böyle bir rakam çıkar, peki böyle 
rakamı Türkiye ile karşılaştırırsak acaba biz, aynı parametreler içerisinde miyiz. Şimdi, bütün 
bu hesabı yaparken, tabiî, kendilerine göre ve o dönemde GSM kurulduğu sırada dünyadaki 
ülkelerin gelişmelerine bağlı olarak yaptıkları bir hesap var. Mesela, hep bahsedilir bir yerde 
bir yabancı rapor var, Mc Kenzee Raporu, şimdi, Mc Kenzee Raporuna bakıyorsunuz, Mc 
Kenzee raporu yaptığı tarihte ve dönemde kendisinin, Amerika'daki, Avrupa'daki GSM talebi 
ve erişeceği nokta hakkında doğru bir tespiti yok ki, Türkiye için de doğru tespiti yok. Bu 
tespit komisyonunun ellerindeki 94, 95, 96 rakamları hakikî, 97 rakamı yarı hakikî; çünkü, 
yarısı geçmiş senenin, ondan sonrasını oturuyorlar, ileriye dönük tespitte bulunuyorlar. 
Türkiye'de telekominikasyon nereye gidebilir? Bakın, 2022 senesinde toplam abone sayısın m 
5,6 milyon olacağını hesaplıyorlar. Şimdi, arkadaşları takdir mi edeceğiz, suçlayacak mıyı:.? 

Şu anda 9 milyonu aşmışız ve bugün, bundan bir hafta evvel veya iki hafta evvel yapılan 
ihaledeki, herhalde muhakkak sizin de merak ettiğiniz sual var, nasıl oldu da, birileri geldi 
2,5 milyar dolar artı KDV, yani, yaklaşık 3 milyar dolar verecekler, bir piyasaya, 9 milyon 
aboneyle girilmiş, erişilmesi muhtemel olan, hesaplara göre... Bir hesaba göre diyebilirsiniz 
ki, kim ne kadar GSM telefonu alabilir, ne kadar sabit hat varsa, o kadar GSM telefonu 
alabilir. 
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Telefonu sadece sabit hat olarak düşünmeyiniz, bunun içerisine, diğer 
telekomünikasyon sistemini koyun, WAB sistemini koyun, ondan sonra UTMS yeni gelecek 
sistem şebekeleri koyun, hepsini bağladığınız zaman, bugün tarif ettiğimiz tek hat, 16 milyon 
değil, belki 26 milyona gelecek, belki de gelmeyecek. 

Şimdi, o günkü rakamlara bakıyorum tekrar dönüyorum, devlet zarara uğradı mı 
uğramadı mı, rakamını gelebilmek için basit bir hesap yapacağız. Diyeceğiz ki, devlet, kaç 
para yatırdı ve devlet, kaç para aldı ve devrettikten sonra da, bugüne kadar kaç para aldı ve 
kaç para almaya devam ediyor. Eğer, bu verilen rakamlar ve bugün aldığı rakamlar, dün 
aldığı rakamlardan büyükse, devlet zarara uğramamış bugün aldığı rakamlar, dün aldığı 
rakamlardan küçükse, devlet zarara uğramıştır. 

Yapılan ihale değil, lisans sözleşmesinin şartlarının yerine getirilmesidir. Ulaştırma 
Bakanlığı bir tarih tespit ediyor, o tarihte başlıyor, o tarihten sonra bir süreç var. Ulaştırma 
Bakanlığında çözemediğimiz bir hadise oluyor. Ulaştırma Bakanlığı, Türk Telekomun 
şirketlerle yapması gereken Enter Connetct Anlaşmasını bir türlü yapamadı. Bu anlaşma, 
enter connect olarak PTT'ye ne kadar para vereceksiniz konuşma üzerinden ve neticede, 
fiyatlarınız ne olacak ve bu fiyatlara göre cironuz ne olacak, devlete verdiğiniz gelirler ne 
olacak ve bundan sonra da ortaya çıkan tabloda çıkan gelirlerin o şirkete verilen parayı 
karşılayıp karşılamayacağı, faiz ödeyip ödeyemeyeceği için test olacak. Yani, bankalar, gerek 
Telsimin gerekse Turkcellin finansmanının getirdiği ve niyet veren bankalar bu anlaşma 
olmadan parayı vermeyeceklerini ifade ediyorlar. Şimdi, bu biliniyor. Ulaştırma Bakanlığına 
diyoruz ki, zaman geçiyor, tarih koymuşsunuz, şu anlaşmayı yapın 48 saat kala ortaya 
çıkıyor ki, Ulaştırma Bakanlığı şartlar bu diyor anlaşma olmaz diyorlar, onun üzerine 
Başbakan başkanlığında, Maliye Bakanı, ben, Ulaştırma Bakanı, bürokrasiden arkadaşlar ve 
o şirketin temsilcileri ve toplantıda aynı şeyler konuşuluyor. Biz diyoruz ki, her şey hazır günü 
geldi; ama, şu Enter Connetct Anlaşmasını yapmadınız. Ulaştırma Bakanının sözü kardeşim, 
siz yola çıkarken 550 milyon doları bilmiyor muydunuz, raporu hazırlamadınız mı? 

Şimdi, sene 1998, Asya krizi geçmiş, arkasından Rusya krizi patlamış, o yaz, sanki 550 
milyon doları bir bankada hesapta hazır bekletilip de verilebileceği gibi bir his duymuş. 
Şimdi, orada izah edildi ki, bu para, bir finansman meselesi, finansmanla gelecektir. İki 
tarafta, kendilerine göre, ortaklarıyla aracı kuruluşlarıyla, bankalarıyla, finansmanını 
ayarlamışlar; fakat, Enter Connetct Anlaşması olmadan bu işin oluşması mümkün değil ve o 
süre verilip de inter connect anlaşması fiilen bitirilmeden de sözleşmenin imzalanması 
mümkün değil. Onun üzerine, eksüre isteniyor. Eksüre, eğer, Ulaştırma Bakanlığı bir hafta 
içerisinde tamam yarın oturuyoruz biz bu işi bitiriyoruz demiş olsaydı bir haftaydı. Ulaştırma 
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Bakanının talebi üzerine, bir ay, çünkü, bu talebe bağlı olarak da'anlaşmayı siz haftada 
üçüncü günü yapsanız, üçüncü günden sonra bu anlaşmanın matematiğini alıp şirketler 
götürecekler, finansman bulacaklar şirketlere, gösterecekler ve bu şartı yerine getirmeye 
çalışacaklar. Getiremedikleri takdirde, başka öbsiyonlarına bakacaklar. Bu obsiyonlar yerine 
gelmediği takdirde de, eğer, o gün geldiğinde, saat 17.00'ye kadar Merkez Bankası hesabına 
550 milyon dolar para yatmadığı takdirde, yatırmayan şirket defolta' girecet, def olta 
girmesiyle beraber lisans üzerindeki haklarını kaybettiği gibi, enteresan, hukuki bir sorun 
doğuyor; kaybetti, peki ne olacak, bir başkasınamı vereceğiz. Hangi yöntemle vereceğiz, peki 
neyi vereceğiz? Lisans hakkını verdik; ama, halihazırda çalışan bir şirket var. Şirketin 
elindeki varlığı alamazsınız ki siz; adam oraya 500 milyon dolar, 700 milyon dolar olarak 
yatırım yapmış. O zaman, hukukî bir sorun içerisinde bir başka şirket devralırken kendi iki 
tane özel şirket arasındaki alışverişe devlet girer mi girmez mi, peki girdi, devlet ne olarak, 
müdahil olarak mı girecektir, yoksa devlet mi devralacaktır, devlet devraldıktan sonra, bu 
vatandaşın bütün parasını ödeyip, bu elini devletleştirme yaptığı şirketi şimdi özelleştirme mi 
yapacaktır gibi birtakım hukuki sorunlar gözüküyordu. Bu sorunları çözebilmek için yapılan 
toplantı sonucunda taraflar bir aylık süre verildiği takdirde ve bir an evvel Enter Connetct 
Anlaşması yapılması şartıyla, bu süre içerisinde, bu parayı getirebileceklerini söylediler. Biz, 
Hazine olarak, bu şirketlerin bu parayı alabilecekleri hakkında finansal şirketlerden yapmış 
olduğumuz istihbaratta, bu paraların verilebileceği hissi vardı. 

Süreç başladı; ama, o süreç içerisinde yerine getirilmesi gereken birtakım şeyler var, 
anlaşmalar var. Bu anlaşmaların içerisinde en önemlisi Enter Connetct Anlaşması şirketlerin 
konuşmasıyla, şirketlerin konuşmasının Telekomun sabit hatlarına ve sabit hatları vasıtasıyla 
uluslararası ve yurtiçi şebekelerde dolaşmasından doğan bir ücret. Şimdi, bu ücreti, çeşitli 
ülkeler çeşitli şekilde fıyatlandırmışlar. Yapılan görüşmelerde, Türk Telekomun söylediği, biz, 
uluslararası fıyatlandırma neyse o ftyatlandırmadan vereceğiz. Şirketler diyorlar ki, tamam, o 
zaman yazın bir kâğıda bu fiyata vereceğiz deyin, bu fiyatların ne olduğu bilindiği için biz 
anlaşmamızı yapacağız; o kâğıdı da vermediler. Masaya oturun; masaya oturmadılar. Böyle 
sürünceme devam etti, etti, etti, 48 saat kaldı, pazartesi günü mühlet bitecek, bittiği takdirde, 
ödenmesi mümkün değil, iki şirketin de ödemesi mümkün değil, çünkü, bu hesabı yapan. 
parayı verecek olanfinans kuruluşları, hesap yapabilmek için geliri gideri görmeleri lazım. 
Devletin bir kuruluşuna kaç para verecekler? 100 lira vereceklerse başka bir şey, 1 milyon 
lira verirlerse başka bir şey. Bu meydana gelmediği için, takıldı; onun üzerine bu konuşuldu; 
taraflara soruldu, siz para getirebilecek misiniz, getireceğiz... 
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Anayasa Mahkemesiyle ilgili şeylerde benim bir bilgim yok. Konu ortaya çıkmadı 
mesele haline bile gelmedi. Sıkıntı, Enter Connetct Anlaşmasını PTTnin veya Telekonnm 
birtürlü yapmakta zorluk çekmesiydi. Simdi, onu da çözebilmiş değilim; ama, sonunda, 
anlaşma şöyle nihayetlendirildi; Türk Telekomun yapmak istediği tarife, eğer, 100 ise o tarife 
müdahale edip, 130 üzerinde yaptırmak Onlar 100 istiyorlardı, biz döndük dedik ki şirketlere 
tarife 130. Niye bunlar yüzde 30'a razılar. Yüzde 100'e razılar; ama, anlaşmayı 
imzalamıyorlar. Şimdi, ortada 48 saat var, 48 saat sonra 100 değil 500'de versen, bir şey 
gelmeyecek. Dolayısıyla, siz, ya şu kadar daha fazla vereceksiniz, ki o günkü rakamı yanlış 
hatırlamıyorsam şirketlerin her birine 33 milyon dolar ek maliyet getirmektedir, o civarda bir 
rakamdı. Ben kendilerine dedim ki ya 33 milyon dolar ek maliyeti alın, bu işi bitirin; yahut da 
bu böyle sürüncemede kalacak ikinci bir uzatma mevzubahis değil, bu uzatma süresi 
içerisinde de geldiği yere kadar gelir, ondan sonra, şeriatın kestiği parmak da acımaz, ne 
olursa olur, ondan sonra herkes oturur bir çare buluruz. Onun üzerine, anlaşma yapıldı ve iş 
bitti. 

Şimdi, olaya, şöyle bakalım; çeşitli yerlerde söylenir en doğru adalet hızlı adalettir. 
Şimdi, biz, adaletten bahsediyoruz, Anayasa Mahkemesi Türkiye'nin en büyük adli kuruluşu, 
kararını almıyor, bu kadar süre sürüncemede bırakıyor, oysa devletin her gün alması gereken 
kararlar var. Yani, biz, burada, Anayasa Mahkemesi bu kararı almadı, biz o zaman 
bekleyelim, on sene almadı, on sene bekleyelim; bunu yapabilir misiniz? 

Şimdi, devletin çeşitli kademelerinde şu yapılmıştır; onun için gerekçeli karar özelliği 
vardır; gerekçeli karar çıkana kadar aynen devam eder. O zaman, eğer, Anayasa Mahkemesi, 
uzayda yaşamıyor, Türkiye'de yaşıyor, televizyonları seyrediyor, gazeteleri görüyor... 

Şimdi ben size şöyle arz edeyim: Bir ülkedeki en büyük kabadayı devlettir. Eğer devlet, 
bunu, gelir ilave gelir olarak almak için KDV istiyoruz derse, bunun formülünü uydurur ve o 
KDV'yi alır; ama, hakkaniyete sığınıp da, vergi tarifi olarak bakarsanız, işin içerisinde bil
işin vergiye tabi olabilmesi için, bir üretim olması lazım, bir alım satım olması lazım. Ortada 
alınan satılan bir şey yok. Siz, müsaade veriyorsunuz, müsaade verdiğiniz kağıt parçası için 
para alıyorsunuz artı bundan KDV istediğiniz zaman, bunun yani, bu işleri bilen bir insanın 
vicdanına sorarak, makul bulamazsınız; ama, ben devletim, ben bundan KDV dedim mi, 
bunun çaresi yok, ben dedim, dedim oldu. Yani, bu şekilde olur. 

6.9- Mehmet Şahin ONANER (Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel 
Müdürü) 25.4.2000 tarihli toplantıda Komisyonumuza verdiği ifade de özetle; 

Telsim Şirketi Nisan 1998 ayı başında Genel Müdürlüğümüze başvurarak yerli 
ortaklardan, Rumeli Telefon Sistemleri A.Ş. ve Rumeli Holding Sanayi ve Ticaret A. Ş. 
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hisselerinden toplam sermayenin, şirket sermayesinin yüzde 23'lük kısmına tekabül eden 
bölümünü, yurî dışında yerleşik yeni bir yabancı ortağa (Examplary Holding Limited Şirketi, 
Chanel irlanda) yurtdışında bulunan bir kuruluşa devretmek için izin /talebinde bulundu. 
Bunlar, bizim yabancı sermaye mevzuatının ilgili kararı ve tebliği çerçevesinde incelenen 
rutin taleplerdir. Nitekim, biz, Sayın Müsteşarımızın, galiba, dün imzaladığı bir yazı ekinde de 
size bazı bilgi ve belgeler gönderdik. Orada da belirtildiği gibi, yabancı sermaye çerçeve 
kararı ve onunla ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde bu talep değerlendirildi ve belirli 
şartların yerine getirilmesi öngörülmek suretiyle sonuçlandırıldı. Şöyle bir şart da izin 
verilirken, bu tip devirlerde, ilk önce izin için, şimdi yeni anlamında onu değiştireceğiz, kayıt 
diyeceğiz, bir yerde otomatiktir o izinler, hayır ben vermedim şeklinden ziyade bir bilgi 
edinme anlamındadır. O izin verildikten sonra, bu iştirak fiilen gerçekleşir, dövizin gelişi. 
vesaire, ondan sonra da vize tabir ettiğimiz nihai kayıt işlemi olur. Biz de hisse devrinin 
gerçekleşmesini müteakip, ortaklar pay defterinin ilgili sayfalarının noter tasdikli suretleri ve 
yeni yabancı ortağın hisse devri karşılığını yurtdışından getirdiğine ve karşılığım döviz 
olarak şirkete ödediğine ilişkin döviz alım belgesi veya söz konusu tutarın döviz tevdiat 
hesabında tutulduğuna ilişkin banka yazısının da en geç iki ay içerisinde genel 
müdürlüğümüze gönderilmesi şartını da koyarak bu izni, biz, başvurudan bir iki gün sonra 
sonuçlandırdık ve gönderdik ilgili tarafa, talep sahibine; ancak, o gün bugün, bu işlemin 
vizesi için gelinmedi. Dolayısıyla, bizim kayıtlarımıza, bizim tespitlerimize göre bu başvuru 
yapılmıştır; fakat, bu işlem hayata geçmemiştir; dolayısıyla, şirketin ortaklık yapısı, bugün, 
bize ilk geldikleri dönemdeki gibidir. 

Yerli ortaklar 99,07 oranında hisseye sahiptirler; yabancı üç tane ortak 
gözükmektedir. Ancak binde 9 dolaylarında ihmal edilebilir bir ağırlıkları vardır. 

6.10.- Ersin Refik PAMUKSÜZER (Türkcell Şirketi Kurucu Ortaklarından 
Ericsson'un Genel Müdürü) 9.5.2000 tarihinde Komisyonumuza verdiği ifade de özetle; 

Bu mobil telefon veya cep telefonu dediğimiz sektör, kuzeyli operatörlerin kendi 
bakım, işletme elemanları için yaratılmış bir sektördü ve o zamanki kullanım şekli bir 
arabanın bagajını doldururdu. Böyle bir cihaz bir arabanın bagajını doldurarak çalışırdı. 
İşadamlarından bunu görüp de ilgili olanlar, bunların ticarî uygulamaya da sokulmasını 
istediler ve ticarî uygulamaya da çok cüzi miktarlarda geçmeye başladı. Bu, ticarî kabul 
görünce, birtakım standartlar oluşmaya başladı. 

Bu standartlardan ilk çıkanlardan biri, NMT Nording Mobil sistemidir. Kuzey ülkeler 
arasında, kuzey ülkeleri arasında yapılmış bir sistemdi. Ondan sonra, Almanya'da ve 
İngiltere ve Amerika'da da, birleşik olmayıp da tek bazlı birtakım sistemler uygulamaya alındı 
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ve bunların büyüme hızları, o zaman oldukça düşüktü, çok az sayıda aboneleri vardı. Cihaz/ar 
da Türkiye'ye ilk önce, NMT olarak 1986'da giriş yaptı, O zaman da, cihazların büyüklüğü, 
Türkiye'ye ilk girenler, işte, 5 kilo, 10 kilo civarı bir ağırlıkta, taşınması oldukça zor, araçta 
taşınan sistemlerdi. 

NMT'nin başarısı, en az üç dört ülkede kullanılabilir olmasından dolayı diğerlerine 
nazaran daha yüksek oldu. Bundan dolayı, kuzeyli ülkeler Avrupa içinde bir kampanya 
başlattılar. Dediler ki, biz, acaba, bir grup sistemi oluşturabilir miyiz bu cep telefonlarıyla 
ilgili. Bu grup sistemine de GSM adına verdiler; fakat, bu çalışmalar sırasında ortaya çıktı ki, 
dünyanın değişik yörelerinden bu şeye katılmak isteyen bir sürü değişik ülkeler müracaat etti. 
Bunun üzerine, bu grup lafını kaldırdılar global mobil sistemi adı altında GSM'i lanse ettiler. 
1987 senesinde de, ilk 12 imzacı ülkenin yanında Türkiye de, imza attı bu GSM'e. Bunun özeti, 
GSM standardında, bu ülkelerin teknik adamlarının bir araya gelerek yarattığı standartta, 
Avrupa içinde her yerde kullanılabilecek bir sistem oluşturmaktı ve altında imzacı olan 
ülkeler 1991 senesi itibariyle bu sistemi çalışır vaziyete getireceklerinin taahüdünde 
bulunuyorlardı ve Türkiye de buna imza attı. Birtakım şartları vardı. Şartlardan bir tanesi, 
örneğin, bu sisteme dahil abonelerin telefonlarının serbest dolaşımıydı; yani, bir Türk, 
Almanya'ya gittiğinde kimse senin yanında niye bu telefon var diye soramayacaktı. Bu tip ve 
bir de ona ilave olarak, en az iki şirketin her ülkede faaliyet göstermesi öngörülüyordu. Yani, 
rekabetçiliği ve uluslararası dolaşımı ön plana çıkaran ve dijital, sayısal sistem standart/ 
olan bir sistemin Avrupa boyutunda kurulması, daha sonra dünyaya yayılması şeklinde bir 
başlangıçtı. 

Türkiye olarak biz, 1987 senesinde bunu imzaladıktan sonra, uygulamaya maalesef 
geçemedik. 199l'deki ilk taahhüt tarihimiz geldiğinde, hâlâ bu sistem ülkemizde yoktu. Fakat, 
o sırada, Türk Telekomun tekeli devam etmekteydi. Türk Telekomun tekelinden dolayı bir 
gayret içine girildi; bu gayret de, işte, böyle bir sistemi bir an önce getirmek üzere çeşidi 
ihaleler açıldı. 

Bu ihalenin gelişmesinde ilk iptal olanlardan sonra, sonuna doğru ihalenin, içine bir 
lisansa dönüş maddesi diye bir madde ilave edildi ve buraya 500 milyon dolarlık bir lisans 
ücreti yerleştirildi 15 inci madde olarak. Bu maddeyle ilgili operatör olan firma Vodofon 
firması böyle bir ücreti ödeyemeyeceğini, ancak memlekete ödediği, çalıştırdığı personelin 
vergileri, diğer KDV, diğer şirket vergileriyle 25 sene içinde 800 milyon dolarlık vergi 
verebileceğini beyan etti ve bunun da 500 milyon dolardan fazla olduğunu beyan etti. Bu 
beyana göre, onlar elendiler bu şeyde. 3 firma devam etti ihale sürecine, o 3 firma arasında 
Alcatel-Siemens'in üretici grup olarak içinde olduğu, Motorola'mn üretici grup olarak içinde 
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olduğu, bir de Ericsson'un içinde olduğu 3 grup vardı Burada en son ihalede Motorola'mn 
içinde olduğu grupta 500 milyon dolarlık lisans ücretini ödeme taahhüdünü yapamadığı için 
elendi, 2 firma kaldı; biri Siemens-Alcatel bazlı firma, öbürü de Ericsson bazlı firma. Bu 2 
firmadan en çok yüzdeyi veren firmanın oranına diğer firma da çekilerek 2 firmaya aynı 
şartlarda gelir ortaklığı anlaşması imzalanmasına gidildi. 

Gelir ortaklığındaki mantık şuydu; bizim kanunlarımıza göre telekomünikasyon tekeli 
Türk Telekomun üzerindeydi ve Türk Telekom, devlet eliyle bu tekeli yürütme durumundaydı. 

•Firmanın sorumluluğu böyle bir altyapıyı kurmaktı. Kurduktan sonra işletme, bakım, 
pazarlama, abone işleri, tahsilat, faturalama, kötü tahsilat, bütün bunlar Türk Telekomun 
sorumluluğundaydı. Firma ise, yalnız baz istasyonlarını, santralları getirip kurup işletir 
vaziyette Türk Telekoma devretme sorumluluğundaydı. Bu işbölümüyle gelir ortaklığı 
anlaşması imzalandı. Bunu müteakiben, çeşitli kereler, sayın üyelerimizin veyahut da o 
zamanki üyelerin de gayretiyle Meclisimizden, bu tekelin kaldırılması konusunda kanunlar 
geçti. Ancak bu kanunlar Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu süreç içinde de 
lisans vermek mümkün olmadı. Ne zamana kadar; 1997 senesindeki kanunun geçmesine 
kadar. 1997'deki 416Vdi galiba, sayılı Kanun geçince yeniden lisans görüşmeleri başladı. 
Aslında, lisans görüşmeleri sürekli devam ediyordu, fakat Anayasa Mahkemesi iptal edince 
yeniden bir sonraki kanuna kalıyordu. Nisan 1998 itibariyle lisans sözleşmesi aktedilebildi. 
Bu süreç içinde, lisansın dönüşmesiyle birlikte ve dönüşmesine doğru, birtakım gelişmeler 
oldu, bu gelişmelerin içinde bir tanesi bu gelir ortaklığı sözleşmesinin 15 inci maddesinde 
karara bağlanmış 500 milyon doların ödenmesi dört taksitleydi, Türk Telekoma yapılacak bir 
yüzde 15'lik ödeme vardı. Bunların bu süreç içinde Anayasa Mahkemesinden gerekçeli kararı 
çıkmamış olan bir basın veya bir yerden veya kısa karara dayanarak bu şeyin 15 inci 
maddeye sadık kalmama, onun dışında hareket edebilme imkânı doğduğu için yeniden 
pazarlıklar yapıldı, 500 milyon doları peşin alma yoluna gitti, daha doğrusu pazarlık neticesi 
elde etti hükümet. Yüzde 15'in Türk Telekoma ödenmesi gerekirken, yine benzeri nedenlerden 
dolayı Türk Telokomun özelleştirileceği nedeniyle bu yüzde 15'in Türk Telekoma değil de, 
doğrudan hazineye gitmesi şeklinde bir uygulama, Danıştay yoluyla lisans sözleşmesinin içine 
nakledildi. Kısacası, o gelir ortaklığı sözleşmesinde bulunan maddeler, olduğu gibi değil de 
kısmen değişerek ve bu da Anayasa Mahkemesinin kararına dayandırılarak Damşlayda 
özellikle ve 500 milyon dolar ise bakanlıkta yapılan görüşmelerde değişerek, lisans şekline 
dönüştü. 

Tabiî, lisansla gelir ortaklığının arasında iki önemli büyük unsur vardır; bunlardan 
bir tanesi az önce saydığım gibi, gelir ortaklığında lisansör, lisanslı işletmeci Türk Telekom 
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olduğu için, bütün işleri Türk Telekom yapması gerekiyordu. Ancak, normal hayatta firmalar 
nasıl olsa biz bir gün lisansa geçeceğiz bu kanun, mevzuat elverdiği gün diye yeteri kadar 
olmasa da bile aktif bir şekilde pazarlama yapıyorlardı, bayi ağı kurmuşlardı. Tabiî, bunlar 
böyle kanunun gereği çok serbest bir şekilde olmuyordu. Mesela, Türk Telekomun adına 
yapıldığı için bir abone merkezine Türk Telekomdan yetkililer de oturtuluyordu, onlar da 
orada çalışıyorlardı ki, Türk Telekom adına yapıldığının teyiti gerçekleşsin diye. 

Lisansta ise, bütün bu mevzuat tamamen değişerek özel sektöre geçti; firmaya, 
Türkcell'e geçti bu durumda. Türkcell, Türk Telekomun üzerindeki olan sorumlulukların 
hepsini devralmak durumunda kaldı. Türk Telekomun bünyesinde kalan önemli bir unsur 
vardı; o da ara bağlantı sözleşmesi ve Türk Telekomun imkânlarından yararlandırılmak. 
Tabiî, bu böyle geçerken, Türk Telekomun ara bağlantısı ve imkânlarından yararlanma da, 
bir anlaşmayla, ara bağlantı anlaşmasıyla mevcudiyetini devam ettirdi. Geçmişte böyle bir 
anlaşmaya gerek yoktu; çünkü, Türk Telekom kendi adına yapıyordu bütün bunları. Lisans 
süreci de, işte 1998 Nisan itibariyle gerçekleşmiş oldu. 

Tabiî, ben, şu anda yorum olarak aktarabilirim, daha sonra da sorulara daha net 
cevap verebilirim. Buradaki esas önemli unsur, dünya piyasaları tarafından algılanmaktı. 
Gelir ortaklığı dönemine veya gelir ortaklığı öncesine baktığınız zaman, dünyaca tanınmayan, 
ne idüğü belirsiz bir anlaşma şekli; yani, dünya finans camiası baktığı zaman, böyle bir şeyi 
finanse edemiyordu ve bundan dolayı da lisansa kadar gelir ortaklığının finansmanı 
firmaların üzerinden yapılmıştır, sermaye veya kredi olarak firmaların garantörlüğü altında 
yapılmıştır. Lisansla birlikte, dünyanın da tanıdığı bir çalışma şekli ortaya çıktı; yani, dünya 
lisansa alışıktı, 1998 senesinde verilen lisansla o ortaya çıktı. Tabiî, bu gelir ortaklığının 
tanınmaması ve finansmanının zorluğundan dolayı, gelir ortaklığı döneminde, firmalar 
altyapıyı kurmanın üstündeki gayretlerinde çok aşırı gidemediler; çünkü, bir mantığı yoktu. 
Fakat, lisanstan sonra dünyaca tabiî belirli bir tanınır lığa ve finansman kabiliyeti ve yatırım 
kabiliyetine ulaştıkları için lisans sonrası bu faaliyetlerini artırdılar, örneğin, lisans öncesi 
1998 senesi öncesine baktığımızda, yıllık reklam bütçesi, pazarlama reklam bütçesi 15-20 
milyon dolardı. 1998 senesine baktığınız zaman, 350 milyon dolar; yani, 20 kere artabildi. 
Tabiî, bunun aboneye yansıması da değişti. Niye değişti; çünkü, ilk çıktığı zaman bu 
telefonların en büyük özelliği, büyük, ağır, pili kısa, çabuk biten olmalarıydı ve pahalı 
olmalarıydı. İlk telefonu biz 1500 dolardan piyasaya sunduk. laman içinde bu lisans dönemi 
1998 geldiği zaman, hem telefonlar küçüldü, pillerin ömrü uzadı ve fiyatları düştü ve 
firmaların da bunu satışını kolaylaştırıcı faaliyetleri daha verimli olmaya başladı; çünkü, 1 
500 doları finanse edip ucuz vermek yerine, 100-200 doları finanse edip ucuz vermek çok 
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daha mantıklı ve kolay olduğu için, abone sayılarında hem reklam harcamalarındaki artış 
hem satış ağındaki büyüme hem bu finansman sorumluluğunun altına girme neticesinde 
abone sayıları tabiî ölçüsüz derecede büyüdü. 1994 senesinde biz 63 000 abone alırken 
Türkcell olarak, 1999 senesinde 3 küsur milyon aldık; yani, inanılmaz bir derecede 50 küsur 
kere artan bir abone bazı oldu. Bunun da tabiî nedeni, hem teknolojideki gelişme hem de 
lisansla birlikte firmaların dünya pazarlarına daha rahat hitap edebilmeleri ve bu abone 
girişini destekleyecek pazarlama ağı ve destek telefon cihazım ucuzlatma gayreti içine 
girmeleri oldu. 

Danıştay'da da aynı bu konulara değinildi. Niye 400 000 abonede bir lisans 
verilmedi; şimdi 400 000 abone olayına baktığınız zaman, biz bu işe girerken ilk sene 14 000 
abone alacağız diye girdik; yani, böyle bir düşünce vardı ve bizim uzman Finlilerimiz, o 
zaman gelen Finli arkadaşlar, İstanbul'a 14 tane baz istasyonu koyalım dedi/er. Bunun 
üzerine, yerli ortaklarımızdan bir tanesi dedi ki, siz çok yanlış yapıyorsunuz, bizim 
memleketimiz daha hızlı algılar bu işleri, yayalım diye kavgalar oldu ve sonunda 50 baz 
istasyonu koyduk. Şimdi, bu tartışmaların ışığı altında, 400 000 abone sayısı, oraya, 
firmalara karşı verilmiş bir garanti olarak konuldu. Firmalara dendi ki, tamam biz anlıyoruz, 
sen Türkiye'nin her yerine yatırım yapacaksın, bunun karşılığını da a veya b şeklinde alman 
lazım. Bunun için de biz 400 000 aboneye kadar yeni bir lisans vermeyeceğiz. 

O gün için kimse bir şey bilmiyordu ki ne yapacağını. O gün için büyük rakamdı. 400 
000 rakamı o gün için hiçbir abone sayısı orayı bulmuş operatör yoktu. Yani, kimsenin 400 
000 abonesi yoktu. Böyle bir rakam bütün dünyada inanılmaz bir rakam olarak gözüküyordu. 
Şimdi, böyle bir rakamı orada görünce yatırımı kolaylaştırıcı bir karardı bu. O yönüyle biz 
çok tatmin olduk. Şimdi, her 400 OOO'e bir lisans verilmesi olayıysa mümkünatı olmayan; 
yani, teknolojik açıdan, tabiî ki bir mümkünatı vardı teorik açıdan. İşte, mesela televizyon 
yayını yapılmaz, uçak uçmaz, bilmemne olmaz ve bütün frekanslar bu işe ayrılırsa, üç beş 
tane daha şey çıkarabiliriz; ama, bu frekans denilen aralık 25 megahertzle sınırlandırılmıştı, 
iki üç şirket en fazla giriyordu ve dünya iki şirket üzerinde karar vermişti. Ancak ne oldu; iki 
şirketin üzerinde talep geldiğini hissettiklerinde 1994 senesinde, 1994-1995'te ülkeler 
toplandılar, dediler aman burada çok büyük bir talep var, biz bunu bu mevcut frekans 
aralığıyla yapamayacağız, 1800 megahertzde de yer açalım dediler. 400 000 aboneden sonra 
hükümet lisans verebilirdi, ancak kanun yerine geldikten sonra verebilirdi ve verebileceği 
lisans sayısı da işte dünya teamüllerine göre maksimum 4, yalnız Hollanda'da 5 var, Hong 
Kong'ta 5 var sayabiliriz. 
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Bugün dünyadaki en pahalı verilmiş lisans, bizim bu geçen aylarda ihale olan 
lisanstır; yani, İş Bankası Telekom İtalya'nın lisansıdır. Bugün için dünyanın en pahalı 
lisansıdır. İkinci en pahalı lisans, Fas'ta verilen üçüncü operatör için verilen lisanstır. 
Üçüncü en pahalı verilen lisans ise, yine Türkiye'de verilen Türkcell, Telsim lisanslarıdır. 
Eğer, zaman açısından bakarsanız; yani, 1994 senesini alırsanız, zaten hiç ölçüsü yok. Yani, 
1994 senesindeki 500 milyon dolar hiçbir türlü ölçülemeyecek derecede yüksek bir fiyat. 1998 
senesini ele alırsanız, dünya birincisi fiyat; neleri dikkate alarak; Türkiye'nin nüfusu, 
alımgücünü dikkate alarak dünyanın en yüksek fiyatıdır. Bu sene itibariyle üçüncü en 
pahalısıdır 1998 itibariyle en yükseğidir. 

Bu lisans konusunda ülkeler iki tip yol izlediler; bir tanesi ülke ekonomisini 
hızlandırmak açısından yalnız masraflarını karşılayan lisans ücretine gitti. Bunlar, işte bütün 
İngiltere, İsveç vesaire, bunların hepsi bedava lisansları verdiler, masraf karşıladılar. Bir 
kısmı ise, bütçeye destek olsun diye bunları ihale etti. Biz Türkiye olarak destek olanların 
arasına giriyoruz. Birde tabiî, bir yanlış anlaşılma daha var lisansla ilgili, bu yüzde 15 olayı 
var, Türk Telekoma ödenecek bir ücretti bu. Türk Telekom, hizmetleri altyapıdan 
yararlandırma, artı, ara bağlantı hizmetleri göz önüne alarak, ilk gelir ortaklığı sözleşmesine 
yüzde 15'lik bir ücret konulmuştu gelirden. Bu yüzde 15'lik ücret, işte bu Danıştay pazarlıkları 
sırasında, doğrudan hazineye gitmesi, özelleşecek Türk Telekomun üzerinde kalması 
konusunda metin yeniden yazıldı. 

Sabit ücret; bu teknolojinin özelliği açısından, sürekli, sizi, cep telefonunuzu sistem 
aramakta. Kontrol ediyor, nereye gittiniz, evin önünde misiniz, Adapazarı'nda mısınız, 
İzmir'de misiniz. Bunun için sürekli bir gayret sarfediliyor, altyapı, sürekli, abonenin kaydını 
alıyor ki, aranması halinde nerede olduğunu bulup oraya bağlasın, orayla irtibat kurabilsin 
diye. Bu itibarla, sabit ücret dünyanın her yerinde uygulanmakta. Türkiye'de de lisansında 
var, kanunda var. Ancak, birtakım talihsizlikler neticesi, Türk Telekomun sabit ücretiyle bu iş 
karıştırıldı. Türk Telekomdaki sıkıntı şuydu; Türk Telekom sözleşmelerini yaparken, 
abonelerinden sabit ücret alacağını beyan etmedi; yani, aboneyle bir sözleşme yapıyor, diyor 
ki, sen benden şu şartlarda hizmet alırsın sabit telefonlar için. Ondan sonra, beyan etmediği 
bir ücreti o aboneliğin ortasında uygulamaya kalkıyor. Tabiî, haklı olarak, abone de 
mahkemeye gittiğinde diyor ki, benim sözleşmemde bu yok, onun için benden bunu alamaz. 
Tabiî, mahkeme de haklı olarak müşteri yanında yer alıyor. Mobil şebekelerine geldiğiniz 
zaman, bu abonenin sözleşmesinde var, abone altına imza atıyor ben ödeyeceğim bu sabit 
ücreti diye. Sabit ücretin kalkması hukukî bir zeminde mümkün değil. Ancak, yeniden kanuni 
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düzenlemelere gidip mevcut kanun değişir, mevcut kanunun değişmesi neticesinde geriye 
yönelik ne yapılabilir bilmiyorum; ama, pek bir şey yapılabileceğini de zannetmiyorum. 

Lisansa, karayollarının devlet yolu tanımına giren her yeri kaplama sorumluluğu 
konuldu. Zaten bütün bu sorumluluklar da yerine getirildi. Yani, orada önemli devlet yolu 
yazılacağına, devlet yolunun tanımı yapılıp, devlet yollarının hepsi, önemli lafı kaldırıldı, 
orada yani kapsama alanı açısından geri kalan hiçbir şey yok. Tamamen bunların hepsi 
kapsama alanına alındı ve daha fazlası alındı. 

Bu înterconnect Ara Bağlantı Anlaşmasının yapılma süreci, artı, niye firmalara bir ay 
süre verildi olayı var. Biz bunların içinden yaşadığımız için, şimdi bu lisans olayını biraz izah 
ettim. Uluslararası dünya, gelir ortaklığını anlamıyordu, lisansı anlıyordu. Lisans yönünden 
kanun çıktı, lisans verilebilir hale geldi; fakat, bir lisansın bir anlam taşıması için ava 
bağlantı anlaşmasının yapılması gerekti; yani, ara bağlantı sözleşmesi neticesinden, firmanın 
ne gibi bir maliyeti ne gibi bir masrafı olacak ki, bu operasyonu yapabilsin. Bütün dünya 
bunu görmeden, hem bu şirketin arkasındaki ortaklar, bunların arasında Ericsson vardı, 
Sonera vardı, Siemens vardı, Alcatel vardı; yerli, Yapı Kredi vardı, Pamukbank vardı, bunlar 
borsalara açık şirketlerdi. Bunlar 500 milyon doları koyup masanın üstüne unutabilecek bir 
yapıda değillerdi. Bunların hesap verdiği borsalar vardı. Bu hesabın arasında da ara 
bağlantı sözleşmesi bir parçaydı. Şimdi, bu ara bağlantı sözleşmesinin imzalanamamasından 
dolayı birinci raundda Sayın Menzir bakanlığı döneminde firmaları zorladı; dedi ki, siz bunu, 
parayı verin, sözleşme de sonradan gelir. Yani, para neye istinaden ödeniyor; lisans 
sözleşmesine göre. Lisans sözleşmesi ne diyor; ara bağlantı sözleşmesi lisans sözleşmesinden 
önce yapılır diyor. Yani, önce yapılacak bir dokümanı yapmayıp, daha sonraki, aynı anda 
yürürlüğe girecek olan bir dokümanı yapmayıp, parayı ödüyorsunuz; tabiî bunun mümküna/ı 
yoktu, uluslararası ortamda şey de yoktu. 

KDV konusunda, lisans sırasında Ulaştırma Bakanlığının bu olayı imtiyaz olarak 
görmesinden dolayı ve kendisinin de işte, fatura kesmeyen ve ticari bir faaliyette bulunmayan 
bir kurum olması itibariyle, böyle bir şeye, işte, bir ucu da özelleştirmeye giderek, KDV 
uygulanmaması söz konusuydu. Ancak, 1999 senesinde, Sayın Bakanımız Hasan Basri Aktan 
Bey, geldiğinde, bu konularda çeşitli araştırmalar açtırdı. Bu araştırmalar neticesinde. 
devletimizin bir özelliği daha var; o da, işte, her türlü konuda, para alma imkânı varsa, öyle 
karar veriyor. Yani, şeyde de böyle bir karar çıktı ve dediler ki, işte, Maliye Bakanlığı KDV 
alınmamalıdır diye. Sayın Bakanlığın bu konuda yazısı var; KDV alınmamalıdır .diye 
Danıştaya. Maliyeden ise, son birkaç gün önce bir yazı geldi KDV alınsın diye. Turkcellden 
de KDV alınsın diye istendi. 
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6.11.- Enver İBEK (Telsim İcra Kurulu Başkan Yardımcısı) 9.5.2000 tarihinde 
Komisyonumuza verdiği ifade de özetle; 

Bu söz konusu lisansın başlangıcını teşkil eden operasyon, aslında 1993 yılında 
başladı. Bilindiği gibi, Türkiye'de mobil telefon haberleşmesi, ilk olarak halk arasında daha 
çok araç telefonu olarak bilinen sistemin tesisiyle başlamıştır. Araç telefon sistemi, 
uluslararası bir standart değildi. Kuzey Avrupa ülkelerinin müştereken tesis ettikleri bir 
standarttı. Anolog bir bazda yapılmaktaydı. O standarta göre, Türkiye bir sistem seçti ve 
halen de kısıtlı bir şekilde kullanılmakta. Fakat, bu arada dünyada sayısal bazda ve dünya 
çapında standart olabilecek bir sistem arayışı devam etmekteydi. Bu nedenle, Avr tıpadaki 
posta ve telekomünikasyon idareleri bir kurul ortaya çıkardılar. Bu kurula da Group Special 
Mobile'in baş harflerinden oluşan GSM özel çalışma grubu adına verdiler. Bu çalışma grubu 
bir standart geliştirdi. Daha sonra, bu GSM bu adı tam ifade etmiyor gerekçesiyle harflerin 
ifade ettiği anlamlar değiştirildi. Bugün Global System For Mobile Communication; yani, 
mobil haberleşme için global sistem anlamına söyleniyor. Bu standart ortaya çıktıktan sonra, 
1991 yılından itibaren, dünyada bu standarta uygun sistemler kurulmaya başlandı. Türkiye'de 
de o zamanki adıyla PTT, telekomünikasyon alanında tekel bir kurum olarak bu standarta 
sahip bir sistemi Türkiye'de kurmak üzere çalışmalara başladı. Gerçi, o zaman bu sistemin 
hazır olup olmadığı konusunda da tereddütler vardı. O nedenle, bu çalışmalar birkaç yıl 
sürdü. Anolog mu seçelim, dijital mı seçelim tartışmaları yaşandı ve sonuçta doğru bir 
kararla GSM sistemi ihalesi yapıldı. Bu ihale de tekrarlandı bir iki kere; ama, sonunda, 
yapılan ihalede, 1993 yılında tarihini şimdi hatırlayamayacağım, 2 konsorsiyum kazandı. 
Yanılmıyorsam, 3 konsorsiyum katılmıştı o zaman. Konsorsiyumlardan biri bizim 
konsorsiyumumuz, bir diğeri de rakip firmanın içinde bulunduğu konsorsiyumdu. Yalnız, o 
zamanki konsorsiyumlara bakıldığında, onların daha çok üreticilerden oluştuğu görülür. O 
tarihte lisans vermek için yasal altyapı uygun değildi. Bu nedenle, PTT bunu yapabileceği 
belki tek yöntem olan gelir ortaklığı düzenine göre ihaleye çıktı. Bir gelir ortaklığı düzeni 
olduğu için daha çok sistem sevkiyatını ve kurulmasını yapabilecek firmalar bu işe ilgi 
gösterdi. Bizim konsorsiyumumuz Alcatel ve Siemens firmalarından müteşekkildi. AlcafeJ'in 
Almanya'daki şirketi olan Alcatel SEL ve Alcatel'in Türkiye'deki kuruluşu Alcatel Tele taş, 
Siemens Münih ve Siemens'in Türkiye'deki kuruluşu Simko ile Alman Posta İdaresinin bir 
danışman firması olan Detekom firmasının oluşturduğu bir konsorsiyumla ihaleye girildi. Bu 
ihalede kazanan firmalardan biri de biz olduk Daha sonra, zaman içinde bu grup yatırımcı 
kimliği olan gruplar aradı ve onun sonunda Rumeli grubu bu işe ilgi gösterdi ve Rumeli 
grubunu da ortaklık olarak aldılar. Bugün büyük bir çoğunluğu Rumeli grubuna ait olan bir 
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şirkettir Telsim. Diğer üretici nitelikli firmalar, zaman içinde sermaye artırımlarına 

katılmayarak, sermaye paylarını çok az bir miktara indirmişlerdir. 
Bu gelir ortaklığı sözleşmesi imzalandığında, gelirin yüzde 67, Vi PTT'ye kalacaktı. 

Geri kalan yüzde 32,9'u da bu konsorsiyumlara verilmekteydi. İşte bunun karşılığında, her iki 
tarafın da yapmakla yükümlü olduğu şeyler vardı; ama, şöyle bir çizgi çizmek gerekirse, 
aslında gelir ortaklığı düzeninde şebekenin sahibi PTT idi. Konsorsiyumlar, sadece onun 
yatırım tarafını yapmaktaydılar. Onun karşılığında da yapmakta oldukları yatırımları 
karşılamak üzere de gelirden bir pay almaktaydılar. Bununla ne demek istiyorum; bir 
işletmecinin aslî fonksiyonları olan, işte abone kaydı, tarifeleri belirleme, fatura çıkarma, 

faturaları tahsil etme ve benzeri işler PTT tarafından yapılmaktaydı. Teknik cihazları kurma, 
bunları işletme yine PTT'ye aitti; ama, işletmeye destek vermek de konsorsiyumlara aitti. 
Nitekim, yine PTT'nin yükümlülükleri arasında bu teknik cihazların kurulacağı yerleri yine 
bedelsiz olarak vermek de vardı. Ama, bu noktada belki GSM'in uluslararası niteliğine dikkat 
çekmek lazım. Aslında, GSM, demin söylediğim gibi, Avrupa'daki PTT'ler tarafından ortaya 
çıkarıldı ve amaç sadece bir ülkede değil, bütün ülkelerde çalışabilecek bir sistemin ortaya 
çıkarılmasıydı. Aslında o anlamda baktığımızda, bugün GSM dünya çapında bir şebekedir. 
Her ülkede de farklı şebekeler olmakla birlikte, bunlar birbiriyle telefon makineleri 
aracılığıyla entegre olabilir. Bunu düzenleyen de, baştan beri kurulan bir GSM birliğidir. 
GSM birliği önce idarelerin üye olarak katıldığı, kısa adıyla GSM MOU diye bilinen bir 
kuruluştu, daha sonra adım değiştirdi ve GSM Assocation haline geldi. Bu kuruluş, 
operatatörlerin ve ülkelerin üye olduğu GSM ile ilgili standartları belirleyen ve dolayısıyla 
GSM'in uluslararası bir sistem olma özelliğini sürdüren bir kuruluştur. İşte roaming veya 
uluslararası dolaşım yoluyla da şebekeler birbirine bağlanır. Dolayısıyla, siz herhangi bir 
şebekede eğer aboneyseniz, o telefonunuzu, o hatlınızı GSM'in çalıştığı, GSM standardındaki 
şebekelerin çalıştığı her yerde kurabilirsiniz. PTT de, baştan itibaren, işte böyle bir şebeke 
içine dahil olmak istiyordu. Bunun esaslı özelliklerinden biri de lisans sahibi olmak aslında. 
Bunun bilinci içinde PTT, gelir ortaklığı sözleşmesine bir madde ilave etti ve bu madde ileride 
yasal altyapı hazır hale geldiğinde gelir ortaklığı sözleşmesinin lisans ha/ine 
dönüştürüleceğine aitti. Katılan firmaların bunu da kabul etmesi istenmişti. 500 milyon 
doların lisans ücreti olarak ödeneceği yazıyordu. Hatta, onun hangi taksitlerde ödeneceği bile 
vardı. Artı, ondan sonra PTT'nin yine vermekte olacağı hizmetler için de yüzde 15'lik bir 
gelirden pay alacağı yazılıydı orada. Daha sonra, operasyonlar başladı. 1994'iin başında 
firmalar işletmeye açıldılar. Yasal altyapıdaki değişiklikleri pek tarihleriyle bilemeyebilirim; 
ama, yasal altyapı oluşmaya başladı. Sonuçta, bu iş lisans haline dönüşebilecek bir şekle 
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kavuştu. İşte bu görüşmeler çeşitli mercilerde yapıldı, en son Damştayın onayından sonra da 
Nisan 1998'de biz lisans sözleşmesi imzaladık, böylece GSM birliğinin düzenine uygun ve tam 
işletmeci kimliğini elde ettiğimiz bir düzene kavuştuk. 1998 Nisan ayından sonra, biz, artık, 
yine belirli kurallar çerçevesinde tabiî, tüm yatırımlarımızı kendimiz yapmakla birlikte, tüm 
abone işlemlerini de kendimiz yapıyoruz, faturalarımızı biz çıkarıyoruz, tarifelerimizi 
bakanlığa bilgi vermek kaydıyla da olsa biz belirleyebiliyoruz. Böylece, bir işletmecinin sahip 
olması gereken yetkilere sahip olarak devam ediyoruz. 

1993 yılında, lisansa geçildiğinde ödenmes istenen para 500 milyon dolar çok büyük 
bir rakamdı. Nitekim, ben çok iyi hatırlıyorum, o zaman Alcatel Teletaş'ın genel müdürüydüm. 
Firmalar için itici bir unsur olduğunu da çok iyi hasırlıyorum. O tarihlerde GSM'in 
ulabileceği boyutu belirlemek üzere yapılan fizibilite çalışmalarında, bugün bizim ulaştığımız 
rakamlar görülemiyordu. O zamanki fizibiliteler 350-400 000 hat civarında kalabileceğini 10 
yıllık bir süre içinde öngörüyordu. Bu yapı düşünüldüğünde, 500 milyon dolar gerçekten çok 
büyük bir rakamdı, Dolayısıyla, 500 milyon doların mertebesi hakkında benim 
söyleyebileceğim şey bu. Bu konsorsiyumlar peki bunu nasıl kabul etti; bu konsorsiyumlar 
risk aldı. Başka söyleyebileceğim bir şey yok. Bu konsorsiyumlar, her şeyin fizibilite 
çalışmalarındaki rakamlara bağlı olmayacağını, bazen stratejik kararlar da alınabileceğini, 
bu pazarın Türkiye'de geliştirilebileceğini ve dünyada da bazı kıpırdanmalar başlamıştı zaten 
1993 yılında, onu düşündüler ve bu nedenle o maddeyi kabul ettiler. 

1998 yılında da bu rakam hâlâ yüksek bir rakamdı. 1998 yılına geldiğimizde, 
Türkiye'deki GSM pazarı, yanılmıyorsam 1,6 milyon hat civarına ulaşmıştı. Bunun 400 OOO'i 
biz Telsim'deydi, 1 milyon 200 bini Türkcell'deydi. Zaten, o zamanki 500, 700'ün dayanağı da 
buydu bildiğiniz gibi. Dünyadaki diğer GSM lisanslarına baktığınızda, o 500 milyon dolarlık 
rakamın hiç de düşük bir rakam olmadığı zaten gözükür. 

1994 yılında firmalar sıfır abone sayısıyla yola çıktılar. 1998'e geldimizde, birisi 400 
000, birisi 1 milyon 200 bindi. Bu farkı analiz etmek gerekir. Farkı analiz ettiğinizde, en 
önemli faktörün Telsim şebekesinin işte 6-7 ayık bir süre, kapatılmasında yattığını görmek 
mümkün. Abone sayılarındaki gelişmeleri izlediğinizde, bunun başında, abone sayıları 
birbirine hemen hemen eşitken, bu 6-7 aylık süre içinde Telsim şebekesi kapatıldığı için hiçbir 
şekilde yeni abone alamadık. Diğer şirketin abone sayılarının da bir hayli arttığını görürüz. 
Tabiî, bunun tekrar açıldıktan sonra bile, tekrar şebekenin kredibl bir hale gelmesi, tekrar 
vatandaşın kafasında belki yine kapanır mı şüphesinin atılmasını filan da bir miktar zaman 
aldığı muhakkak. Dolayısıyla, lisans verilmesi aşamasına geldiğimizde, Telsimin böyle bir 
yarası vardı geçmişten kalan. O zamanki Telsimin görüşü, bu iki şirket beraber başladı; ama, 
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zaman içinde bazı sorunlar yaşandı özellikle biriyle ilgili. Şimdi, devletin elinde iki tane 
şebeke var ve artık, bunların abone sayıları da birbirinden farklı, yani, ilk kurulduğu noktada 
değil iş; birinde 400 000 abone, birinde 7 milyon 200 bin abone, ikisinden de aynı lisans 
bedelini istemek artık doğru olmaz noktasına dayanmaktaydı. Abone sayılarını eşitlersek, biz 
500'den de daha fazla verebiliriz. Örneğin, 700 milyon doları verebiliriz de, bunun sonucu 
ortaya çıkmıştı ve bu, Danıştaydaki görüşmeler sırasında ortaya atılmıştı; ama, o zaman bu 
görüş kabul görmedi. Lisansların bu şebekeler bir başka düzende gelir ortaklığına göre var 
olsalar bile, abone sayısının bir ölçü teşkil edemeyeceği, burada esas olan, tahsis edilen 
frekanslar ve işletme ruhsatı düzeni olduğu ifade edilerek bu görüş kabul görmedi ve her iki 
firmadan da bu nedenle 500 milyon dolar alınmasına karar verildi. Biz de, hukuka 
saygımızdan dolayı, bir daha bu konuyu açmadık, devam ediyoruz. 

Biz, baştan itibaren bu işe girdiğimizde, bunun ileride lisansa dönüşeceğini 
varsayarak girdik; çünkü, bir GBM operatörü için lisans bazlı çalışmak kaçınılmazdır. 
Dolayısıyla, biz zaten böyle bir lisans alınmasına bakıyorduk, lisans alınmasını bekliyorduk. 
Lisans alınabilmesi için 500 milyon dolarlık bir ücret vardı. Daha sonra, işte gelir 
anlaşmasındaki bu maddenin geçersiz olacağı söylendi, Anayasa Mahkemesince bu 
kararlaştırıldı; ama, bu, bir şirket açısından baktığımızda, bizim bir sorunumuz değil; biz, 
sonucu bekliyoruz. Daha sonra, yanılmıyorsam, değer tespit komisyonları oluşturuldu vesaire 
ve onlar da benzer rakamları bulmuş olacaklar ki, yine bizden 500 milyon dolar karşılığı 
lisans ücretiyle devam edebileceğimiz söylendi. Bizim açımızdan baktığımızda, bir 
anlaşmadaki hüküm belki geçersiz oldu; ama, bir başka kararla, ona çok benzer, işte biraz 
peşin ödeme vesaire gibi şeylerle, ona çok benzer bir hüküm ortaya çıkarıldı, biz de o hükme 
uyduk. 

Gelir ortaklığıyla çalışıldığında, PTT'nin bu konsorsiyumlara, bu şirketlere temin 
ettiği en önemli şey altyapıydı; gerek transmisyon sistemleri gerekse Telekom tesislerindeki 
varlık PTT tarafından yapılmaktaydı; artı, şebekeler arasındaki trafik de yine PTT'nin 
öncülüğünde gelir ortaklığında belirlenen şartlarla yapılmaktaydı. Bu, tabiî, tamamen bize 
has bir durumdu, özel bir durumdu. GSM operasyonu yapılan yerlerde uygulanan yine 
uluslararası ölçütler, standartlar bulunmakta. Lisans alınmasıyla birlikte, işte bu standartlara 
uygun şebekeler arasındaki bütün ilişkileri düzenleyen bir şebekeler arası bağlantı anlaşması 
yapılması gereği ortaya çıktı; işte interconnection anlaşması deniyor kısaca. Bu anlaşma 
bugüne kadar yapılmamış bir anlaşmaydı, ilk defa yapıldı. O, tabiî, beklendiğinden uzun bir 
zaman aldı. Orada hem telekomünikasyon tesislerinde biz varlığımızı sürdürmeye devam 
ettiğimiz için, onun şartları belirleniyordu, karşılıklı trafik akışının şartları belirleniyordu, 
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faturalaşmanın şartları belirleniyordu. Bu nedenle, o anlaşma ancak ve ancak nisan ayı 
sonunda bitirilebildi ve daha önce işte 500 milyon doların ödenmesi için istenen süre 
geldiğinde ki, bu 28 nisandan bir ay önceki bir süreydi, tam tarihini hatırlamamakla birlikte, 
Onun bir ay uzatılmasının en önemli nedeni de zaten budur. înterconnection anlaşmasının 
henüz bitirilememesidir; çünkü, bu bitirilememesi sonucunda, zaten bu lisans anlaşmasının da 
bir gereğiydi. Lisans anlaşmasında, înterconnection anlaşmasının da aynı tarihte yürürlüğe 
gireceği zaten yazıyordu. 

Ayrıca, tabiî, interconnection anlaşmasıyla önemli bir gelir ve gider bölümünü 
kararlaştırmış oluyor şirketler. O dönemde, yine, gerek bu 500 milyon dolarlık lisans 
bedelinin gerekse yapılacak yatırımların finansmanı için uluslararası kuruluşlarla ve üretici 
firmalarla görüşmeler sürdürülmekteydi. Onların da gözledikleri önemli noktalardan biri, bu 
interconnection anlaşmasının yapılmasıydı, bir nevi güvence gibi görmekteydiler. Hatta, o 
kadar ki, ben de o interconnection anlaşmalarına katıldım. Bir finansman kuruluşunun 
elemanının gelip, gerçekten interconnection çalışması için müzakereler sürdürülüyor mu diye 
gözlemlediğine şahit oldum. Dolayısıyla, bunun bitirilememesi, onun bir aylık uzamasına da 
neden oldu. Gerçekten de 28 nisanda lisans sözleşmesi imzalandı. Yanılmıyorsam, 
interconnectionunda imza tarihi 24 nisandır, bir hafta sonu, yani, son dakikada 
yetiştirilebilmiş bir anlaşmadır. 

KDV ile ilgili de, biz, lisans bedelini ödediğimiz zaman, ta baştan itibaren, yani, gerek 
bizim gelir ortaklığı sözleşmesinde yazıldığı haliyle, daha sonra yapılan değer tespiti 
çalışmalarının bize bir şekilde getirilmesi durumunda, hiçbir zaman KDV olayı açılmadı, Bu 
KDV'ye konu olacağı söylenmedi. Bir nevi imtiyaz sözleşmeleri zaten KDV konusu olmayacak 
diye bilinmekteydi. KDV konusu bu yakın geçmişin bir konusu olarak ortaya çıktı. Bundan 
KDV alınmalı mı alınmamalı mı diye uzmanların çeşitli görüşler bildirdiğine şahit olduk. Son 
olarak da, yeni GSM ihalesi, üçüncü ve dördüncü GSM ihalesi kapsamında, sanıyorum, bir 
karar verildi ve o ihaleden lisans bedeli üzerinden KDV alınacağı Maliye Bakanlığı 
tarafından belirlendi. Böyle olunca, işte geçmişte bizim anlaşmalarımıza da aynı şeyin 
uygulanacağı söylendi. Onunla ilgili çalışmalar henüz sürüyor. Dolayısıyla, eskiden bir KDV 
konusu yoktu. 

Gelişime baktığınızda, 1994 yılında şebekeler açılmış, 1998 yılına geldiğimizde bizim 
400 000'e öbür şebeke de 1 milyon 200 bine gelmiş. Daha sonra bugün baktığımızda, bizim 
şebekemizdeki rakam 2,8 milyon hat civarında, diğer şebekedeki rakam da, buyurduğunuz 
gibi, 6-6,5 milyon hat civarında. Yani, 1994-1998 dönemine göre, 1998-2000 döneminde çok 
daha hızlı bir artış gözlenmekte. Dolayısıyla, endişe yani bu artışın nemasının belki niye 
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alınmadığı şeklinde özetlenebilir; ama, önce şunu söylemek isterim, bu artış kendiliğinden 
olan bir artış değildir. Bu artış, zaten lisansa geçişle birlikte şirketlere tanınan imkânların 
şirketler tarafından iyi kullanılmasıyla ortaya çıkarılabilmiş bir artıştır. Demin onu 
vurgulamak istedim, 1998 öncesinde bizler işletmeci değildik. Bizler, aboneye yönelik 
herhangi bir operasyon yapamıyorduk. Tarifeyi belirleme yetkisine sahip değildik. 
Promosyon, işte propaganda çalışmaları, kampanyalar ve benzeri uygulamalar yapmaktan 
mahrumdur; çünkü, işletmeci Telekomdu, aboneler, Telekomun aboneleriydi. 1998 yılından 
sonra, artık, resim tamamen değişti. Bütün aboneler o tarihte yapılan birtakım ek 
anlaşmalarla, bu lisans anlaşmasına ek birtakım anlaşmalarla bizim abonemiz haline 
döndürüldüler, anlaşmaları değiştirildi. Bizler, oluşan meyveyi toplamadık aslında; bizler, bu 
bahçeyi büyütmek için de çok çaba sarf ettik. Mesela, neler yaptık; tarifeleri artık kendimiz 
farklı farklı kesimlere hitap edebilecek şekilde yapabildik. Ondan önce tek tip tarifeye alışmış 
kişiler, şimdi, herkesin kendi kullanım alışkanlıklarına göre, bir ölçüde, kendi kesesine göre 
uygulayabilecekleri tarifeler gördüler. 

Artı, yeni abone almak için çok önemli çalışmalar yapıldı. Eskiden insanlar abone 
olmak için kendiliklerinden, kendilerine gelen bir mekanizma yoktu, bir dağıtım ağı yoktu, 
Telekom şubelerine gitmek zorundaydılar. Bizler, kendi dağıtım teşkilatlarımızı kurduk. İşte 
bugün bütün Türkiye'de Telsim shop, simde yeni adıyla cep shop teşkilatı var, binlerce 
dağıtım noktası var. Bunlar bir ağdır aslında ve bizim halka ulaşan, aboneye ulaşan, onların 
ayağına giden teşkilattır. 

Biz iki senelik bir şirket değiliz; biz, 1994 yılında kurulan, 6 yıllık bir şirketiz. Bu 6 
yılın 4 yılında farklı bir düzene göre, son 2 yılında farklı bir düzene göre çalışhk; yoksa, bu 
işte en önemli unsur olan, diyelim insan unsurumuz, büyük ölçüde 6 yıllık bir deneyimin 
sonucu oluşmuştur, bizim kitlemiz öyle bir kitle. Bakınca, sadece burayı örnek vermek doğru 
değil. İşte, ne bileyim, en Vodefon-Manesman birleşmesinde telaffuz edilen rakamlar, işte 127 
milyar dolarlar. Başka şirketlerin halka arzında veya işte birleşmelerinde telaffuz edilen 
rakamlar, bu rakamlardan hiç aşağı değil. Her bir sektörün bir piyasa değeri oluşmaya 
başlıyor. Bu, bir miktar sizin çabanızla oluşur, bir miktar da o piyasanın getirdiği bir şey. 
Bugün GSM piyasası, revaçta bir piyasa denebilir; değerler böyle. Yarın böyle devam edecek 
mi, onu bilmiyorum. Bugün, internet de böyle bir piyasa; ama, dün öyle değildi. Yarın bir 
başka sektör ön plana çıkabilir. Onların pazar değerleri de son hızla aşağıya düşebilir. 
Dolayısıyla, pazar değeri tek başına çok büyük bir şey ifade etmez bence; ama, bugünkü 
değerlendirmeler doğru; ben de katılıyorum. 
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6.12- Murat Emin AKATA (Türk Telekomünikasyon A.Ş. Eski Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı) 29.05.2000 tarihinde Komisyonumuza 
verdiği ifade de özetle; 

Türk Telekom Genel Müdür yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği görevine Nisan 
1998'de atandım. Ondan önce, 25 yıl süreyle Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik 
Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktaydım. Göreve başladığımız 
Nisan ayı lisans konusunun gündemde olduğu interconnection anlaşmasının da henüz 
yapılmadığı, yapılmasının gerektiği bir dönemdi ve bir yıl süreyle Türk Telekomda görev 
yaptım. 

Yeni göreve başlayan kişiler olarak, ilk işimiz Türk Telekom dairelerinden brifing alıp, 
kurumu tanımak ve yapılacak işleri öğrenmek oluyordu. Brifingler tamamlanamadan 
interconnection anlaşmasının yedi gün gibi bir süre içerisinde bitirilmesi gerektiği bize ifade 
edildi; bu, bakanlıktan gelen bir istek ve bu sefer, önce interconnection anlaşmasının kolay 
yapılabilir, bizden önceki dönemde belli bir evreye gelmiş ve bizim tarafımızdan sadece 
tamamlanacak bir sözleşme niteliğinde olduğunu düşündük; ama, firmalarla yüzyüze gelip 
olayın içine girdikçe, interconnection anlaşmasının, aslında, çok büyük ve çok hacimli bir 
konu olduğu ve çok da önemli bir konu olduğu ve o olmadan lisans anlaşmasının teknik 
olarak yapılamayacağı, ekonomik olarak yapılamayacağı; dolayısıyla, çok önemli bir konu 
haline geldiği, bir yerde, Türkiye'nin özlemle beklediği bu para girişinin ve lisans 
anlaşmasının bitişinin önünü tıkayan bir ihtiyaç olduğunu görünce bütün işlerimizi bıraktık ve 
şeker bayramı vardı sanıyorum o günlerde, şeker bayramı günleri dahil, hafta sonları dahil, 
geceler dahil tam bir kampanya atmosferi içerisinde, hem konuyu öğrenmeye hem anlamaya 
hem firmalarla o güne kadar Türk Telekomun geldiği noktada niçin bir anlaşma ile 
sonuçlanamadığını düşünmeye ve hem de bu işi en hakça, en Türkiye'nin yararına olacak 
biçimde bitirmeye yönelik çok yoğun bir çalışmaya girdik. O anlaşma kısa bir sürede bitti; 
çünkü, bildiğimiz kadarıyla, işin içine girdikçe öğrenmiştik, interconnection kavramı, onun 
arkasındaki modeller, o modellerin Avrupa Birliği tarafından verilen biçimleri, Türkiye'deki 
uygulanma şekilleri bir akademik çalışmayı bile gerektirecek, üzerinde teoriler bulunan, 
varsayımlar bulunan, bazı araştırma firmalarının büyük raporlar ürettiği, derinlikleri olan 
bir konu olduğunu gördük. Üstelik de bir komisyon eliyle yürüyordu. Türk Telekomda 
kurulmuş olan bu komisyon yaklaşık 20-25 kişilik bir komisyondu. Bu kadar insanın, hem 
konuyu öğrenmesi hem içine sindirmesi hem altına imza atacağı bir modelin olgunluğuna 
erişmesi kolay olmadı; ama, buna rağmen, bence, rekor denilebilecek bir süre içerisinde 
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anlaşma bitirildi ye onun bitişiyle birlikte GSM lisans anlaşması da yapılabildi; yoksa, 
yapılamayacaktı. 

Teknik olarak, lisans anlaşmasının dışında tutulması gerekir diye düşünüyorum; 
çünkü, lisans modeli bir GSM hizmetlerinin lisansa bağlanmasındaki prensipleri tespit eden 
ve muhatabı da Ulaştırma Bakanlığı olan bir model. Ara bağlantı kavramı ve üzerine 
oturacağı anlaşma ise bir defa muhatabı farklı, Türk Telekomla operatörlerin ayrı ayrı 

< 
yapacakları, üstelik teknik birçok ayrıntısını ekler halinde içermesi gereken, nitekim, 
bittiğinde, bayağı kalın bir cilt halinde bitti o anlaşma, lisans anlaşması biliyorsunuz küçücük 
bir anlaşmadır; yani, lisans anlaşması için, ara bağlantı anlaşması gerekliydi; çünkü, ara 
bağlantı anlaşması firmaların ekonomik olurluğunu bir yerde netleştirecek olan anlaşmaydı; 
oldukça önemli gelir gider hesaplarının belirginleşmesi ancak ara bağlantı anlaşmasının 
bitmesiyle belirgin olacaktı. O nedenle, ödenecek olan bedelin, firmalar tarafından içlerine 
sindirilebilmesi, dışarıdan eğer kredi sağlıyorlarsa kredi sağlayacak kurumların hangi 
olurluluk derecesindeki bir işletmeye kredi verdiklerini bilmeleri açısından, ara bağlantı 
anlaşması, en azından, belli başlı parametleri itibariyle ortaya çıkmış olmalıydı ki, olayın 
ekonomik modeli irdelenebilir bir model olsun; çünkü, lisans anlaşması, sadece iki şeyi 
söylüyordu.: Bir tanesi 500 milyon dolarlık ödeme, bir de yüzde 15 Hazineye ödenecek olan 
pay; ama, bunun dışında, tarifeler, tarifeler arasındaki ilişkiler, bu ilişkilerin dinamiği, Türk 
Telekom altyapısını kullanmanın bedelleri, o altyapıya tesis kurmanın bedelleri, hesaplaşma 
modelleri gibi, işin ekonomik fizibilitesini çok yakından ilgilendiren ve önemli ölçüde 
ilgilendiren bir anlaşma ara bağlantı anlaşması; ama, ara bağlantı anlaşması teknik olarak, 
lisanslama kavramının dışındaki bir ihtiyaca yönelik olarak muhatabı farklı olan bir anlaşma. 
Aynı süreç içinde olgunlaşmış olmaları ve lisans anlaşmasına imza koymadan önce firmaların 
ara bağlantının ne demek olduğunu ve kaça mal olacağını kaba ifadeyle kendilerinin 
bilmeleri gerekirdi; ama, aynı anlaşma içinde olması gerektiğini düşünmüyorum. Teknik 
zorlukları olacağını ve ayrıca muhatabının da farklı olduğunu düşünüyorum. 

O raporu Türk Telekomda o dönemler pek alışkın olunmayan bir format içerisinde, 
ismimi yazarak yazdım; yani, genellikle daireler rapor üretirler, insanlar isim koymazlar, 
öyledir alışkanlıkları, ben, kendi adımı yazdım. Kendi adımla da o raporu ortaya attım. O 
raporun arkasındayım. O rapordaki problem şuydu: Ara bağlantı anlaşmasının işleyişi 
sırasında, zaten, ara bağlantı anlaşması yapılırken, biz, o endişeyi taşıyarak belli bir 
uygulama dönemi sonunda ortaya çıkacak gerçekler ışığında, bu anlaşmanın yenilenebileceği 
veya değiştirilebileceği hükmünü getirmiştik; çünkü, o kadar karmaşık bir mekanizmayı tarif 
etmeye çalışıyorduk ki, ilk kez de yaptığımız için böyle bir şeyi, gözümüzden kaçan, hususlar 
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olabileceğini düşündük ve dedik ki, hiç değilse, bunları, zaman içerisinde telafi ede/im. 
Nitekim, ilk uygulama başladıktan sonra, bu düşüncemiz gerçek oldu ve birtakım sıkıntılar 
ortaya çıktı; bunlar, teknik nedenlere dayalı sıkıntılar. Teknik derken, elektronik anlamında 
teknik demiyorum, işin kurgusu anlamında teknik diyorum. Mesela, birim temel ücreti 
kavramı, birim temel ücreti kavramının kullanılış biçimin, bunun tarifeleri etkileyiş biçimi, 
daha önce tek bir tarife olacağı varsayılırken zaman içerisinde tarifelerin çok çeşitli 
olabileceğinin görülmesi; ama, bu çok çeşitli, tarifelerin bir tane birim temel ücretle 
yaklaşılmasının sıkıntıları gibi noktaları gözlemledik ve bu gözlemlerimizden, ben, konuya en 
yakın kişi olarak, en çok emek vermiş kişi olarak tespit ettiğim düzelmeye muhtaç hususları 
bir rapora bağladım. Bunlar arasında, örneğin, crossbar (x~bar) dediğimiz analog 
santralların her tarife modeline ayak uyduracak şekilde programlanamayışından 
kaynaklanacak, ancak, sayısal santrallarda yapılabilen bazı ayarlamaların onlarda 
yapılamayışından kaynaklanacak bazı teknik sakıncalar da dahil olmak üzere birçok nokta 
vardı ve onlar da, mevcut anlaşmalar çerçevesinde nasıl bir düzeltmeye gidebileceğimize 
ilişkin yapılabilirliği olan öneriler dizisini bir rapora bağlayıp verdim. Nitekim, oradaki 
görüşlerin doğrultusunda, sonradan, firmalarla Türk Telekom arasında bir protokol 
imzalandı buna bir centilmen anlaşması da diyebilirim. Gerçi, imza kondu; ama, ne kadar 
resmiyet kazandığını tam bilemiyorum ve ona göre de, o protokole göre de benim endişe 
ettiğim ve raporda dile getirdiğim birtakım hususlar daha düzgün hale geldi; ama, bunun 
detayları var. 

Bu tarifelerin belirlenmesi bence bir gelir kaybına neden olmadı. O tarifeler, çok 
uzun pazarlıklar ve gerçek anlamda karşılıklı ekiplerce yapılan pazarlıklar sonucu belirlendi. 
Belli indirim oranları, Türk Telekomun zaten tarifeye bu işten önce bağlamış olduğu ve 
yüksek hacimle kendisinden hizmet talep eden, mesela, data hatlarında büyük kapasiteler 
almak isteyen kişilere uygulanacak olan indirimlerden daha öte birtakım zorlamalarla, daha 
ötelere çekilmedi. Kendi tarife mantığı içinde, belli indirim anlayışları vardı. O indirim 
anlayışları çerçevesinde bir de iki şirketin karşılıklı olarak, kendi kârını en büyük yapacak 
şekilde gayret göstererek yaptığı pazarlıklar sonucunda belli bir yerde dengesini buldu ve biz 
içimize sindirdik. 

Ara bağlantı sözleşmesinde imzam var. Bu raporu daha sonra Haziran 1998 tarihinde 
yazdım. 

Bu anlaşmanın Türkiye'nin yararına olduğu konusunda herhangi bir şüphe 
taşımıyorum; ancak, şunu açıklamak istiyorum. Benim raporumda da üzerinde en çok 
durduğum temel sıkıntı, birim temel ücret kavramında ve bu kavramın, bizim, Türk Telekom 
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olarak, tarifelerimizi oluşturmada, bizi, kimi zaman teknik nedenlerle, kimi zamanlarda da 
ekonomik nedenlerle sıkıntıya düşüren bir biçimde tanımlanmış olan bir kavram olmasından 
kaynaklanıyor ve birim temel ücret kavramını da, ara bağlantı anlaşması getirmiyor. Birim 
temel ücret kavramını ve bu kavramın nasıl kullanılacağını lisans anlaşması getiriyor. . 
Dolayısıyla, biz, birim temel ücret kavramını veya bunun kullanılışını herhangi bir şekilde 
değiştirecek bir pozisyonda olmaksızın, onu kullanarak, en iyi şekilde nasıl 
değerlendirebileceğimize bakmak durumundaydık; çünkü, dediğim gibi, birim temel ücret 
kavramı, lisans sözleşmesinde çok açık bir tanıma sahip ve çok da önemli bir tanıma sahip. O 
tanım çerçevesinde, ara bağlantı anlaşması üzerinde hareket etmek durumundaydık. 

Bu raporu iki nedenle yazdım; bir tanesi, sizin ifade ettiğiniz gibi, daha sonra 
yapılabilecek iyileştirme çabalarında kullanılmak üzere; ikincisi de, ne kadar yazarsanız 
yazın her şeyi anlaşmalara, uygulama sürecinde, hâlâ iyi tanımlanmamış ve gelişen günlerin 
getirdiği ihtiyaçlara göre, cevabını anlaşma metinleri içinde bulamadığınız durumlarla 
karşılaşıyorsunuz. Böyle durumlarda, firmalarla oturup ne yapacağımıza karar vermemiz 
gerekiyor. îşte, böylesi karar verme aşamalarında ki, onun bir tanesini kullandık dediğim 
gibi, bir centilmen anlaşması diyebileceğim bir protokol yaptık her iki GSM operatöriiyle de, 
o protokol, benim bu raporda ifade ettiğim sıkıntıların önemli bir bölümünü çözdü. Öyle bir 
protokol yapmayabilirler miydi; evet, yapmayabilirlerdi; ama, ihtiyacı açıkladık, gösterdik, 
anlattık, anlayışla yaklaştılar ve bazı şeyleri düzelttik; ama, buna rağmen, bu raporda, daha 
sonra yapılacak çalışmalarda, daha sonra yenilenecek anlaşmalarda, daha önce çekilen bazı 
sıkıntıları işaret etmek ve onlardan sakınmak gereğiyle dile getirildi. 

Ara bağlantı anlaşması, Türk Telekom ile işletmeciler arasında ayrı ayrı 
imzalanmıştır; ama, lisans anlaşması, ara bağlantı anlaşmasının oturduğu yasal zemini 
sağladığı için, lisans anlaşması içerisindeki bazı tanımlar, ara bağlantı anlaşmasına 
gönderme yapan bazı kavramlar, kaçınılmaz olarak, bizim tarafımızdan kullanılacak ve 
uygulanacak kavramlardı; birim temel ücret de bunlardan bir tanesiydi. 

Tarifelerde belli kıstasların korunması, gözetilmesi, belli prensiplerin uygulanması 
yükümlülüğü zaten Türk Telekomun değil. Yani, regülatör body pozisyonunda olan, 
Bakanlığın görevi. Bu da, zaten, birim temel ücret de zaten, tarifelerin oluşması sırasında 
uygulanacak bazı koşulları ya da kısıtları diyelim, belirleyen bir tanım; ama, hangi tarifeler; 
abonelere uygulanan tarifeler. Şimdi, abonelere uygulanan tarifelerde bir taraf GSM 
operatörleri, onlar, kendi taraflarından yerel şebekeye, yani PSTN şebekesine doğru olan 
tarifeyi Bakanlığın da onayıyla belirleyen taraf; ama, bunun bir de simetrik olan karşı konu 
var. O da, yerel şebeke olan PSTN şebekesinden GSM şebekesine doğnı olacak aramalar. 
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Şimdi, PSTN'den GSM'e doğru olacak aramalarda, fatura kesecek ve parayı tahsil edecek 
taraf Türk Telekom. Tarifesini ilan edecek taraf da Türk Telekom. Orada, GSM lisans 
anlaşmasının sağlamak istediği bir kavram var; bu iki simetrik kol olarak düşürnesiz, bir 
tarafta PSTN, bir tarafta GSM ve bir taraftan diğer tarafa da trafik var, bu taraftan öbür 
tarafa da trafik var. GSM'den PSTN'e doğru olan trafikten kaynaklanacak tahakkuku ve 
tahsilatı GSM operatörleri yapıyor, tabiî, arada bizim hesaplaşmamız var hizmetler nedeniyle 
-ki, ara bağlantı anlaşması bunun detaylarını dile getiriyor- diğer tarafta ise, PSTN 
tarafından GSM tarafına yapılacak arama var; onun tahakkuk ve tahsilatını da Türk Telekom 
tarafı yapıyor. Şimdi, operatörlerin burada sağlamak istedikleri denge, Türk Telekom 
tarafının fiyatları çok aşağıya çekip, PSTN tarafından GSM tarafına doğru bir trafik yaratıp, 
o trafikten GSM, PSTN trajiğini aşağı indirme yeteneğine sahip olması ve bu yeteneğe, bir 
yerde, bir regüîasyon getirme çabası. Birim temel ücretteki temel beklenti bu; çünkü, şu 
yapılabilir, evinden bir kişi telefon eder GSM'e, alo der demez, sen beni ara der ve kapatır 
telefonu. Böylece, uzun sürelerle PSTN'den GSM'e doğru aramalar trafik yaratırken, tersi 
gerçekleşmez. Oysa, tersinden GSM operatörlerinin bir gelir beklentisi var. Bunu 
dengeleyebilmek için, yani haksız rekabete Türk Telekom tarafının fiyat kırarak neden 
olmaması için, bir regüîasyon yaratma çabası birim temel ücretin tanımım ve tarifini 
gerektirmiş. Bunu da, lisans anlaşmasında güvence unsuru olarak ortaya koymuşlar; ama, 
dediğim gibi, bu yaşama geçtikten sonra, dediğim gibi, bazı santrallerin teknik özelliklerini, 
her tarifeye... Çünkü, burada, bakınız, sözümü demin bitirmemiştim. Onun devamı şöyle 
geliyor: "Birim temel ücret, işletmecinin Türk Telekoma bildirdiği ve Türk Telekom şebekeleri 
çıkışlı trafiğe uygulanacak asgarî ücretttir." Yani, burada bir bildirim var; bu bildirilen ücret, 
birim temel ücret. O ücrete göre, siz, kontör aralıklarınızı santralinizde ayarlamaya 
kalkıştığınızda, her kontör aralığına her santral ayarlanamadığı için, bazı santrallerde tam o 
ücreti yakalayamamaktan doğabilecek bazı kayıplar olabileceği düşünüldü. Bu neden/e ve 
buna benzer başka nedenler de var tarifelerde. Mesela, çoklu tarifeler de uygulanacak... GSM 
operatörü, diyelim ki öğrencilere farklı, belli saatlerdeki uygulamalardaki tarifeleri fark/r, 
belli iş çevrelerine farklı tarifeler uygulamak istiyor. Şimdi, onun, hemen, reflkes olarak karşı 
önlemini Türk Telekomun alması lazım. Onun da, çeşitli tarifeler yaparak, GSM tarafına 
giden tarafta farklı tarifelerle farklı gelirler yaratması lazım ki, buna uygun olarak rekabete 
girebilsin. Bunları yapabilmek, bir tane birim temel ücretini tarif etmekle mümkün değil. 
Birden fazla birim temel ücret ihtiyacı doğacak. O arada, Bakanlık bir azamî ücret 
kavramıyla, azamî ücreti tanımlamaya yaklaştı daha sonra. Azamî ücret tek bir rakam, 
tarifeler çok. İşte, bu gibi nedenlerle, firmalarla bir ara protokol imzalayarak, biraz önce 
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ifade etmeye çalıştığım sıkıntıları gidermeye yönelik bir çalışma yaptık. Bu rapordan sonra 
oldu. Bir yere kadar, o iş çözümlendi; ama, bambaşka bir model içerisinde en ideal kurgu 
nasıl olur diye bugün sorsalar bana, ben o gün onu görememiş olabilirim; ama, bugün 
sorsalar, bence, öyle değil de başka türlü olsaydı derdim; ama, bunu yaşadıktan sonra, 
gözlemler çoğaldıktan sonra söyleyebiliyoruz. Bugünün koşullarında, her şeyi göremedik, biz 
de göremedik, Bakanlık da göremedi. 

Birim temel ücret; üzerinde herhangi bir regülaşyon, bildirim aşamasında 
sağlanamayan bir ücret olduğu için, en azından kavram olarak, dikte edilen bir ücret haline 
geldiği için, bir sıkıntı var; ama, bütün sıkıntı bu değil. Bir de, bildirilen o ücrete, bütün 
analog ve sayısal santrallerin ayarları itibariyle, biraz önce söylediğim gibi ayak uydurmada 
sıkıntıları olabilirdi, başka teknik sıkıntılar da olabilir, o anlamda söylüyorum. Öte yandan, 
şunu da söyleyebilirim size. Mesela, GSM-PSTN tarifeleri, bugün için yüksektir. Pardon, 
PSTN-GSM tarifeleri... Yani, bugün, evinden ya da işyerinden yerel telefonu kaldırıp GSM'e 
alo demenin maliyeti daha fazladır; ama, bu, ille de birim temel ücretin yüksek olmasından da 
kaynaklanmayabilir. Türk Telekomun, tarifelerde GSM operatörleri kadar rekabetçi, esnek ve 
supleks içinde davranamayışından da kaynaklanabilir, öte yandan, bazı indirim modellerine, 
GSM operatörlerinin uyguladığı bazı indirim modellerine, Türk Telekom tarafının ayak 
uyduramayışından da kaynaklanabilir. Basit bir örnek vereyim size; Türk Telekom, bugün 
itibariyle bile, tahmin ediyorum, abone altyapısının veri tabanını bilgisayar otomasyonu 
üzerinde sağlayamamıştır. Dolayısıyla, hangi aboneler bayan abonelerdir, hangi abonelerin 
yaşı şu iki yaş arasındadır, hangileri iş çevresinden gelmektedir, ev çevresinden gelmektedir 
ayırımlarım rahat yapıp, bunları faturalara belli pazarlama politikalarıyla yansıtabilmek 
için, büyük abone kitlesinin veri tabanının bilgisayar ortamınlarında sağlıklı bir şekilde 
tutuluyor olması gerekir. Bildiğim kadarıyla, hâlâ, Türk Telekom, böylesi bir sistemi ihale 
edememiştir, alamamıştır, kuramamıştır. Dolayısıyla, tek bir tarifesi vardır, o tek tarifeyi 
herkese uygulamaktadır. GSM operatörleri, bu tarifeyi çeşitlendirdiği anda, indirimlerini 
uyguladığı anda, Türk Telekom pahalı kalır; pahalı kaldığı vakit, bu sefer başka bir tehlike 
gelir; o tehlikede nedir; GSM operatörü telefonunu açar, Telekoma "ben kapatıyorum, sen 
beni ara" der. Pardon, tersini söyledim... Ama, bu tehlikelerin tamamı, bu birim temel 
ücretten veya bu anlaşmadan kaynaklanmıyor. Bunların önemli bir bölümü, Türk Telekomun 
altyapısından kaynaklanıyor. Türk Telekomun, bunca senedir çok çağdaş olan belli 
yatırımları hâlâ yapamamasından kaynaklanıyor, işletmedeki yetersizliklerinden 
kaynaklanıyor, tarifeleri zamanında oynatamayışından kaynaklanıyor. 
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Ara bağlantı anlaşmasında ve bunun eklerinde yer alan ve belli altyapıların, bu 
altyapıların zaten tarifeleri Türk Telekom tarafından lisans öncesi de belirlenmişti. Bunların 
tarifelendirilmesi, GSM operatörleri açısından, onlara belli binaların, belli enerjilerin, belli 
kulelerin kiraya verilmesi gibi, bütün Türk Telekom ara bağlantı gelirlerini oluşturan 
kalemler itibariyle içime sindirdiğimden bahsediyorum; ama, tarife derseniz eğer, bizim, 
hiçbir şekilde müdahale etmediğimiz, edemediğimiz aboneye yönelik tarifeleri içermez bu 
söylediklerim. Onu, bir defa açıklamak istiyorum; çünkü,o başka bir politika. Ben, Türk 
Telekom ile GSM operatörleri arasındaki ara bağlantı ilişkilerinin ve o ilişkilerin yarattığı 
hesaplaşmanın içime sindiğini anlatmaya çalıştım. 

400 000 aboneye kadar başka bir lisans verilmeyeceğine ilişkin hüküm, o günün 
vizyonu çerçevesinde -ki, dar bir vizyon olduğunu kabul etmek lazım- ve o günün pazara bakış 
açısı içerisindeki rakamlar itibariyle, gelecek olan operatörleri özendirmek, korumak 
amacıyla konulmuş bir rakamdır. Yoksa, her 400 000 aboneye bir lisans verilmelidir 
yorumuna veya sonucuna götürmeme lidir. O, o zamanın vizyonuyla, dediğim gibi 400 000 
aboneye kadar başka rekabet olmayacak diye bir korumacı hükümdür, bugünün gerçekleri 
ışığında baktığımızda, komiktir, hiçbir koruma anlamı bile taşımamaktadır; çünkü, bir ayda, 
sadece bir operatör 300 000 abone kaydetmektedir; ama, ne olursa olsun, o günün gerçekleri 
ışığında düşünürsek eğer, ihalelere yanıt alınamadığını, hatta ihaleyi kazanmış tarafların 
projenin olurluğundan şüphe ettiği için, sonradan devrettiklerini haklarım ve bugün, 
milyarlarca dolar ödeyerek, tekrar içeriye girmek için çaba gösterildiğini şuna benzetebiliriz: 
1980'li yıllarda, Çayyolu'ndan kimse arsa da almıyordu, alsalardı, bugün zenginlerdi; ama, 
görülemedi, alınamadı. Bu, ticarî hayatın veya vizyonun o tarihlerdeki bakış açısından 
görünen tablosu. Onu, o gerçekler ışığında değerlendirmek lazım. O bakımdan, 400 000 
aboneye varıldığında, yeni lisans verilir gibi bir anlayış, hem teknik açıdan, yani frekans 
bandım o kadar çok lisansöre bölemeyeceğiniz ve o kadar çok lisans yaratılamayacağı için, 
teknik açıdan oluru olmayan bir yorumlama biçimidir bence hem de benim okuduğum 
anlamda, o zamanın ürkek katılımcılarına, yani bu pazara lisans alarak katılmaktan ürken 
taraflara bir tür güvence ve o günün koşullarında yeterli görünen bir tür güvence vermek 
anlamında yorumlanmalıdır. 

Gelirlere gelince, şimdi, ben, bana gelen davetiyedeki, önergedeki ifadeyi de dikkatle 
inceledim. Ben katılmıyorum o görüşe, şunun için katılmıyorum: Bir defa, yüzde 15 Hazineye 
verilen paydan ibaret diyorsak eğer gelir, devletin aldığı gelir; bu doğru değil; çünkü, ara 
bağlantı anlaşmasının yarattığı gelirin hesaplanması lazım. Ben, epey olduğu için Türk 
Telekomdan ayrılalı, şu andaki ara bağlantı gelirinin Türk Telekoma ne getirdiğini 
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hesaplayacak ya da söyleyebilecek durumda değilim; ama, inancım odiır ki, bugün, Türk 
Telekomun, iki GSM lisansöründen aldığı ara bağlantı gelirleri, büyüyen hacim nedeniyle, 
büyüyen trafik nedeniyle hiç küçümsenmeyecek rakamlardadır; bir defa, bunun, yüzde 15'in 
üzerine mutlaka konulması gerekir, öte yandan, bir GSM görüşmesinin faturası içerisindeki 
devletin kâr payı, oldukça iddialı mertebelerdedir. Bugünkü trafik içerisinde, onun da bir 
ekonomik getiri olarak devletin tarafına yazılması lazım; çünkü, siz de biliyorsunuz ki, gelir 
paylaşımı döneminde tekelci tarafın, Türk Telekom tarafının pazarlama yetenekleri, pazara 
sunuş yetenekleri ve pazarı coşturma yetenekleri itibariyle yapamadığını, lisans döneminden 
sonra bu şirketler hızla yaptılar ve çok büyük bir patlama oldu. Bu patlama, sadece tarihî 
nedenlerden olmadı, sadece teknolojik nedenlerden de olmadı; işin doğasından kaynaklandı. 
Zaten, eğer, o doğa olmasa, lisans vermek, liberizasyon, özelleştirme kavramları ortaya 
çıkmaz. Yani, her şeyi devlet yapsın, en büyük parayı da kazansın demek gerekir. Kaldı ki, 
gelir paylaşımlı modelde, tarafların yükümlülükleri de aynı değildir. Gelir paylaşımlı 
modelde, görüntüdeki işletmeci Türk Telekomdur. Altyapı yatırımını yapacak olan taraf, 
şirketlerdir. İşletme yükünün de şirketlere kaldığını, reklam yükünün de şirketlere kaldığını 
düşünürseniz ve bütün bunları, bu ekonomik modelin içine koyarsanız, benim kişisel inancım, 
kestirimlerim odur ki, çok daha kârlı bir modele geçilmiştir ve bugün dahi, Türkiye, 
telekomünikasyon sektörünün diğer dallarında ve bölümlerinde bu liberizasyonu hızla 
yapmadığı için, 2003 sonuna ertelediği için bu liberizasyonu, seste ve şebeke altyapısında 
tekeli hâlâ sürderme kararı aldığı için ekonomik yönden kayıpdadır. Hatta, Türk Telekomun 
yüzde 30 özelleştirme, yüzde 20 özelleştirme modeli içerisindeki kaygılardan da önde 
gelmelidir sektörün liberizasyonu ve böylece, sadece GSM'de olmayacak, başka bölümlerde 
de olacak patlamalarla çok daha büyük kârlar sağlanır. 

Bir defa, gelir paylaşımlı modelin lisans modeliyle kıyaslanması, elma ile armulun 
kıyaslanması oluyor. Yani, aynı ekonomik model değil, aynı yükümlülüklere sahip değil, aynı 
kurgu değil. Çünkü, eğer öyle bakarsak olaya, şu mantık sonucuna varırız: Devlet yapsın, 
hiçbir zaman lisans vermesin; en büyük gelir, devletin yaptığı döneme aittir. Yani, bunu 
söyleyemeyiz, öbür tarafta, abone sayısı hangi seviyelerde kalmış gelir paylaşımlı 
döneminde, onun nedenlerine girmek lazım. 

Bugünkü tablo ortaya çıkar mıydı? Böyle bir patlama realize olur muydu? İşletmeyi 
Türk Telekom yapabilir miydi? Bakınız, bugün, 1800 lisansı verilecek, güzel bir gözlemleme 
şansı çıkacak ortaya. Ben bilmiyorum, duyumlarıma göre, yanılıyor olabilirim, epeydir 
ıızağındayım; ama, Türk Telekomun, 1800 işletmesine hiç hazırlıklı olduğunu zannetmiyorum. 
O işletmeyi nasıl yapacak, nasıl halledecek, nasıl rekabete girecek bugünkü statüsüyle ki, hu 
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statü düzelmiş statüdür, o günün statüsüne göre; ona rağmen, ne kadar yapacak, çok ciddî 
kuşkularım var. Bu bile, bunun bir göstergesidir diye düşünüyorum. 

Altyapı şebekesinin transmisyon altyapısı Türk Telekomundur; ama, GSM 
operatörlerinin de kurduğu transmisyon şebekeleri vardır, bunların bir bölümü 
mikrodalgadır, bir bölümü kendi yatırımlarını yaptıkları fiber üzerinden yaptıkları iletişimdir, 
izin verilmiştir yapmalarına. Ana şebeke, ana altyapı şebekesi, transmisyon şebekesi, 
Türkiye'de, Türk Telekomun tekelinde zaten; ama, GSM operatörleri, her zaman, bu şebekeye 
girmek mecburiyetinde değiller. O noktaya girmek, genellikle trafiği Türkiye'nin bir 
noktasından bir başka noktasına bir büyük kapasite olarak taşımayı gerektiren durumlarda 
söz konusu oluyor. O da, ara bağlantı anlaşmalarının tarifeleri üzerinden ücreti alınan 
hizmetler kapsamına giriyor. Ama, onun dışında saydığınız bütün iletişim, GSM 
operatörlerinin yarattığı bir iletişim yatırımı ve altyapısı tarafından sağlanıyor. 

GSM'den GSM'e olan görüşmelerde Türk Telekomun payının sıfır olacağını garanti 
edemeyiz. İki GSM telefonunun coğrafî lokasyonuna dayalı olarak, olaki operatörler, o 
trafiği, belli bir yerde Türk Telekoma taşıtmayı uygun görmüşlerdir. O zaman, tarifesi 
üzerinden Türk Telekom payını alır. 

Şöyle söyleyeyim: Bazılarını gördüm ve dile getirdim; ama, yeterli olmadı benim dile 
getirişim. Bir defa, genel müdür yardımcısıydım. İkincisi, bir komisyon çalışması yapılıyordu 
ve genel müdürümüz de, fiilen, şahsen katılıyordu ve herkesin de bir yerde oybirliğiyle içine 
sindirdiği şekilde sonuçlandı. Bazılarını ise, ne yalan söyleyeyim, uygulamayı gözlemledikten 
sonra fark ettim, o anlaşmayı bir yandan yapmaya, bir yandan anlamaya çalışırken, elbette 
benim de gözümden kaçan pekçok şey oldu. 

7.- ESKİ BAŞBAKAN AHMET MESUT YILMAZ'IN SAVUNMASI: 

Ahmet Mesut YILMAZ (Rize Milletvekili) 2.5.2000 tarihli toplantısında 
Komisyonumuza verdiği savunmasında özetle; 

Bildiğim kadarıyla, söz konusu soruşturma önergesindeki suçlama konusu, bu iki GSM 
lisansının lisans değerinin düşük tespit edilmesiyle ilgili; daha sonra da, bunun ödemesindeki 
bir ek süre verilmesiyle ilgilidir. 

Değer tespiti, bildiğiniz gibi, 1993 yılında, gelir paylaşımı esasına göre bu işin 
verilmesi sırasında sözleşmeye konulmuş olan bir bedeldir. Buna rağmen, bizim hükümetimiz 
döneminde lisans satışı gündeme geldiğinde, yeniden bir Değerleme Komisyonu kurulmuştur. 
Çeşitli kuruluşlardan, Telekomdan, özelleştirme İdaresi Başkanlığından, diğer birkaç 
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kuruluştan, Hazineden temsilciler bu komisyona dahil olmuşlardır. Onlar da, daha önce 
sözleşmeye konulan bu değerin uygun değer olduğunu tespit etmişlerdir, bize bildirmişlerdir. 
Dolayısıyla, değer tespiti konusunda, ne benim şahsen ne de hükümetin resen kullandığı 
herhangi bir yetki, takdir söz konusu değildir, Değerleme Tespit Komisyonu tarafından 
yapılmış olan bir değer tespiti söz konusudur. Bu değer tespiti de, daha sonra, Bakanlar 
Kurulu tarafından onaylanmıştır. 

Ek süre meselesinde de, firmalara, 500 milyon dolar olarak tespit edilen bu değeri 
ödemeleri için bir aylık bir süre tanınmıştır. O bir aylık sürenin dolmasına yakın, Hazineden 
bana, Başbakanlığa bir yazı gelmiştir. Bu yazıda, Telekom ile söz konusu firmalar arasında 
enterkonekte anlaşmasının yapılamamış olması nedeniyle firmaların finansman temininde 
zorlukla karşılaştıkları, bunun için de bir aylık bir eksüre verilmesinin uygun olacağı 
bildirilmiştir. Ben, Hazineden gelen bu talebi incelettim. İki açıdan incelettim. Birincisi, 
burada firmaların herhangi bir kusuru olup olmadığı açısından incelettim. Bu incelemede 
gördüm ki, firmaların herhangi bir kusuru söz konusu değil, Telekom ile firmalar arasında, 
bu sistemlerarası bağlantılara uygulanacak tarife konusunda bir anlaşmazlık vardı. Bu 
anlaşmazlığın giderilmesi için, daha sonra görüşmeler yapıldı. Sayın Güneş Taner 
başkanlığında, firmalar ile Hazine temsilcileri, Telekom temsilcileri bir araya geldiler. Daha 
sonra, firmalar, daha önceki taleplerinden daha yüksek bir tarifeyi kabul ettiler. Böylece, 
tarife meselesi bu şekilde halloldu. 

Benim incelediğim ikinci nokta, bu uzatmadan dolayı devletin herhangi bir zarara 
uğrayıp uğramayacağıydı. Orada da, Hazinenin yazısında da, zannediyorum, belirtilmişti. Bir 
zarar söz konusu değil; çünkü, gelir paylaşımı esası bu bir ay içerisinde de devam edecekti; 
dolayısıyla, Hazinenin herhangi bir zararı söz konusu değildi. Telekomun enterkonekte 
anlaşmasını yapmamasından dolayı firmaların dışarıdan finansman temininde zorlukla 
karşılaştıkları Hazinenin bize bildirdiği bir gerçekti. Bütün bunlara rağmen, biz, Hazinenin, 
bir aylık uzatma talebini kabul etmek için bir teminat alınmasını söyledik. Şimdi tam miktarım 
bilmiyorum; ama, zannediyorum, o bir aylık riski de, gecikme riskini de dikkate alan bir 
teminat dayatırdılar; ondan sonra, bir aylık uzatmayı verdik. 

Yani, her iki suçlamayla ilgili benim Kurula sunacağım bilgiler, hatırladığım 
kadarıyla, bunlar; ama, sorular varsa, daha detaylandırabilirim. 

Bu işin ideali, daha başlangıçta, 1993 yılında, Batıda diğer ülkelerde olduğu gibi, 
doğrudan doğruya lisans satışı yoluyla başlatılmasının daha sağlıklı olacağıydı; ama, 
hepinizin bildiği gibi, 1993 senesinde, Türkiye'deki yürürlükteki mevzuat, maalesef, buna 
imkân vermiyordu. Aslında, gelir paylaşımı yöntemi, zorunluluktan kaynaklanan bir 
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yöntemdir; yani, 1993 yılındaki hükümetin, bir yandan bu özelleştirmeyi gerçekleştirmek; 
ama, bir yandan da mevzuata uymak kaygılarını birleştiren bir zorunluluktan ortaya çıkmıştı. 
Yüzde 67 idare payı, bu gelir paylaşımında yüzde 67; yani, üçte 2'den fazla bir idare payı 
alınması, hiç şüphesiz ki, Hazine açısından gayet olumlu bir tutumdur; ama, burada dikkate 
alınması gereken husus, gelir paylaşımının, bizden başka hiçbir ülkede varit olmadığıdır; 
yani, bu, tamamen, özel bir yöntem olarak, geçici bir yöntem olarak konulmuştur. Firmaların 
buna razı olmasının nedeni de, aynı sözleşmede, ileride lisans satışının hükme bağlanmış 
olmasıdır. 1994 yılından başlayarak, zannediyorum, iki üç sem süren bir süreç içerisinde bu 
yasal boşluklar giderilmiştir, lisans satışına uygun mevzuat hazırlanmıştır. Biz hükümete 
geldiğimizde, lisans satışı için herhangi bir engel söz konusu olmamıştır, kalmamıştı. Biz, bu 
şartlar altında, bir an önce lisans satışını gerçekleştirmeye çalıştık. Burada, yine, belki dikkat 
edilmesi gereken husus, lisans satışının, sanıyorum, İspanya ve Yunanistan hariç, diğer 
ülkelerde sıfır bedelle yapılmış olmasıdır; yani, oralarda, bizim gibi, 500 milyon dolarlık bir 
lisans satış bedeli de tahsil edilmemiştir; sadece, İspanya'da 600 milyon dolar, Yunanistan'da 
400 milyon dolar bir bedel söz konusu olmuştur, diğerlerinde bu bedel de yoktur. Yine, o 
ülkelerde, bizim uyguladığımız diğer şartların da, firmalar açısından, işletmeciler açısından 
çok daha düşük olduğunu görürsünüz. Nitekim, 1998 yılında biz bunun lisans satışını 
gerçekleştirdiğimiz zaman Türkiye'deki abone sayısı 2 milyona ulaşmamıştı, 2 milyonun 
altındaydı. Şimdi, aradan iki seneden az bir zaman geçti, şu anda 10 milyonu belki 
bugünlerde geçmiştir, 10 milyondan fazla bir abone söz konusudur. Dolayısıyla, beş yıllık 
artışın 5 misli, iki senede gerçekleşmiştir. Bu da, toplam olarak baktığınızda, her ne kadar 
oran düşüyor gibi gözükse de, devletin çok daha fazla gelir elde etmesi sonucunu 
doğurmuştur. Tabiî, bunu sadece yüzde 15'lik birfıks ödeme oranı olarak değerlendirmemek 
lazım, bunun yanında, yüzde 17 oranında Katma Değer Vergisi alıyoruz, son getirdiğimiz 
yasada deprem için geçici bir vergi ihdas ettik, ayrıca yüzde 25 oranında bir deprem payı 
alıyoruz. Bütün bunları birlikte hesap ederseniz, devletin son iki yıl içerisinde GSM 
görüşmelerinden sağladığı gelir, daha önceki yıllarda sağlanan yıllık gelirin 10 kalına 
yakındır. 

400 binlik bir tavan tespit olunmuş olmasına rağmen niçin üçüncü ve dördüncü 
lisansların satışının gerçekleştirilmediğini ben cevaplayamam; çünkü, o süre zarfında 
hükümet sorumluluğu bizde değildi, o, o zamanki hükümetlerin cevaplaması gereken bir soru. 
Biz hükümete geldikten hemen sonra, bu lisans satışını, bana göre çok gecikmiş o/arak, ama 
demin dediğim gibi hukukî nedenlerle geniş ölçüde gecikmiş olarak bekleyen bu lisans satışını 
gerçekleştirdik. Dolayısıyla, bu gecikmenin sorusu bize sorulamaz. 
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Bütün uzmanların hazırladıkları raporların gerçekleşmeler karşısında son derece geri 
kaldığı doğrudur. Bunun, zamanında yapılan gelir paylaşımına esas olan rakamlara yansıdığı 
da doğrudur; ama, şimdi 30 milyonluk rakamlardan bahsediyoruz, şu anda 10 milyon aboneyi 
geçtik. Geriye baktığımız zaman itiraf etmek zorundayız ki, hiç kimse bu rakamları 
beklemiyordu Türkiye'de. 

Uzmanların yaptıkları tahminlerin hepsinin gerçek rakamların çok gerisinde kaldığı 
doğrudur; ama, bundan dolayı gelir paylaşımında uygulanan yöntemin lisans satışından 
sonra yeniden yüzde 15 devlet payına dönüştürülmesinde herhangi bir uluslararası normlara 
aykırılık olduğunu sanmıyorum. Burada, tabiî, diğer ülkelerle karşılaştırmanız lazım, o 
ülkelerde ne kadar pay alınıyor, ne kadar Türkiye'deki pay onlara göre ne durumdadır, 
firmaların gerçekleştirdiği yatırımı dikkate almanız lazım. Burada devlet beş kuruşluk yatırım 
yapmamıştır GSM sistemine. Tümünü firmalar yapmışlardır; ama, bütün bunlara rağmen, bu 
gerçekleşmeler tahminlerin çok ötesinde olduğu içindir ki, işte son lisans ihalesinde 2,5 
milyar dolarlık bir rakam ortaya çıkmıştır. 

Gelir paylaşımı esası Türkiye'de zorunluluklardan kaynaklanan ve firmaların, ileride 
lisans satışını gerçekleştirme güvencesi aldıkları için kabul ettikleri bir sistemdir. Buna dayalı 
olarak sürekli bir uygulamayı zaten başta da biz gerçekleştiremezdik. Biz firmalara, ileride, 
bu hukukî boşlukları giderip, lisans satışını gerçekleştirme güvencesini aynı sözleşmede 
verdiğimiz, hatta fiyat garantisini de verdiğimiz içindir ki, firmalar buna razı olmuşlardır. 
Yani, orada, bizim açımızdan kritik olan husus, 1993 sözleşmesinde 500 milyon dolar olarak 
tespit edilen değerin, 1998'de, lisans satışında, hâlâ geçerli olup olmadığını tespit etmekti. 
Biraz önce prosedürü anlattım. O konuda beş altı kuruluştan oluşan bir değer tespit 
komisyonu kuruldu. O değer tespit komisyonu, bu fiyatın 1998'de de geçerli olduğunu tespit 
etti, bize bildirdi, Bakanlar Kurulu bunu onayladı, ona dayalı olarak işlem yapıldı. 

Süre uzatımı yazısının Hazineden gelmiş olmasını söyleyeyim. Burada, Ulaştırma 
Bakanlığıyla firmalar arasında bu söylediğim enterkonekte anlaşmasında uygulanacak 
tarifelerden kaynaklanan bir anlaşmazlık vardı, yani Ulaştırma Bakanlığı firmalarla 
anlaşmazlık halindeydi. Hazine ise burada bu bedeli tahsil edecek olan makam, dolayısıyla 
gelir yönünden konuyu takip eden bir kurumdu. Biraz önce dediğim gibi, Hazine bir yandan 
bize bu yazıyı yazdı, bir yandan da Hazineden sorumlu bakan, Ulaştırma Bakanlığıyla firma 
arasında bu tarife görüşmelerine başkanlık etti ve orada firmalar, zannediyorum, 33 milyon 
dolarlık bir artışı kabul ederek Ulaştırma Bakanlığının arzusu doğrultusunda anlaşmaya 
vardılar. Yani, Hazinenin oradaki müdahalesi, Telekom açısından, çok daha yüksek bir 
tarifenin kabulünü sağlamıştır firmalar için. 
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Bir ay ek süre verilmesinden dolayı devletin bir zararı söz konusu değil, gelir paylaşım 
esası devam ediyordu. O bir ayda da devlet GSM görüşmelerinden yüzde 67 zaten payım 
almıştı, devletin bir zararı yoktu orada; ama, biz, bir an önce, zaten ulaslararası imza 
koyduğumuz anlaşmalara da uygun olarak lisans satışını gerçekleştirmek istiyorduk, onun 
için bu gecikmenin telafisi için ben de Güneş Taner de özel çaba sarf ettik. Nitekim biraz önce 
söyledim, lisans satışı gerçekleştirildikten sonra, beş yıldaki artışın beş misli iki yılda 
gerçekleşmiştir abone sayısı. Devletin asıl gelirini artıran da odur. 

Burada devletin kazancını veya kaybını değerlendirirken, o zamana kadar olmayan bir 
faaliyetten, devletin o tarihten sonra elde edebileceği azamî kazancı hedef almak lazım, yani 
hiç GSM sistemi olmasa, devlet sıfır gelir elde edecek; ama, biz olmayan bir sistemi 
kuruyoruz, firmalar bunun bütün yatırımını kendileri üstleniyorlar. Biz devlet olarak bu yeni 
kurulan sektörden, bu yeni oluşumdan devlete en fazla geliri nasıl sağlayabiliriz; bunu 
gözetmemiz lazım. Eğer burada çok katı davranırsanız, başta 5 milyar dolar, 10 milyar dolar 
lisans ücreti alacağım, yüzde 90 pay alacağım derseniz, sistemin büyümesini engellersiniz. 
Bu, vergi gelirleri gibidir, yani bir noktadan sonra vergi gelirleri tersine elastiki hale gelirler. 
Eğer oranı artırırsanız millet toplam geliri düşer. Burada da aynı şeyi gözetmeniz lazım. 
Burada sistemi büyütmek hedefti. Büyüyen bir sistemi devlet istediği gibi zaman içerisinde 
zaten vergilendirebilir. Devletin elinde başka vergi güçleri de var. İşte Katma Değer 
Vergisini 17ye çıkardık, deprem için özel vergi getirdik, yarın başka vergiler de alabiliriz. 
Bir kere siz faaliyeti oluşturduğunuz zaman, devletin kazancını zaman içerisinde maksimize 
etme imkânımız var, devlet olarak bu imkânınız her zaman var. Önemli olan bu sistemin 
sağlıklı kurulması ve mümkün olduğu kadar geniş bir şekilde toplumda kabul görmesiydi. Bu 
amaç açısından bakarsanız, yani devletin menfaatına bu amaç açısından bakarsanız, bizim 
hükümetimiz zamanında gerçekleştirilen bu uygulamanın tam tersine, devletin kazancım, yani 
bu soruşturma önergesinde ifade edilenin tam tersine, devletin kazancını artırdığını kabul 
etmek durumundasınız. 

1993'te sıfır olan bir sektör, biz geldiğimizde 2 milyon abonelik bir sisteme geliyor, 
bugün 10 milyonu geçen bir abone sistemi var. Bugün 10 milyonu geçen abone sisteminde 
devletin, bir yılda bundan sağladığı gelir, o lisans satış ücretinin üstündedir. Yani, bu sene 
için devletin GSM'den sağladığı toplam gelir, 500 milyon doların üstündedir. Dolayısıyla, bu 
şekilde geomoterik büyüyen bir sektör söz konusu. Burada devletin çıkarı açısından meseleye 
bakarken, oranlara, rakamlara çok fazla takılırsanız toplamı gözden kaçırırsınız, yani 
ağaçları görürken ormanı gözden kaçırırsınız. Mühim olan sektörü büyültmekti, sektör 
büyümüştür. Bu sektörden kazanç sağlamada devletin elinde şimdi sayısız enstrümanlar 
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vardır. Yarın Meclis yeni bir kanun kabul eder, deprem vergisinden sonra bir de sel vergisi 
koyarız GSM'in görüşmelerinin üzerine. Mühim olan sektörün oluşmasıydı. Sektör 
oluşmuştur, sektörün oluşmasında da, ben de dahil, bütün hükümetlerin ciddî katkısı vardır. 

Ulaştırma Bakanlığının kusuru var mıydı yok muydu?.. Tabiî, bu gecikmenin 
olmasından dolayı Ulaştırma Bakanlığının bir kusuru olduğu düşünülebilir; ama, burada 
düşünülmesi gereken husus, Ulaştırma Bakanlığı, kendisine bağlı olan Telekomım, GSM 
görüşmelerine uyguladığı tarifenin yüksek tutulmasında ısrarlı oluyordu. Yani, Ulaştırma 
Bakanlığının buradaki ısrarı, devletin daha yüksek tarifeden, devlete bağlı kuruluşun, 
Telekomun, daha yüksek tarifeden tahsilat yapmasını sağlamaya matuftu. Dolayısıyla, bir 
kötü niyetten bahsetmek mümkün değil veya firmaları kayıran bir tutum. Tam tersim, onlara 
daha yüksek tarife uygulanmasını istiyordu. 

Firmalarsa, dış ülkeleri emsal gösterip Telekomun uyguladığı bu tarifenin olması 
gerekenden yüksek olduğunda ısrar ediyorlardı. Hazinenin aracılığıyla bu sorun, Ulaştırma 
Bakanının istediği doğrultuda çözüldü, Ulaştırma Bakanlığının arzusu doğrultusunda 
çözüldü. Yani, firmalar yıllık 33 milyon dolarlık bir artışı kabul ettiler bu tarifeyi kabul 
etmekle. 

Lisans sözleşmesinin içinde yer alması, almaması; onlar teknik konular, o konuları 
ben bilemem. Onu, belki benden sonra Necdet Bey gelir, o bilir veya Telekomdan arkadaşlar 
bilirler; onu ben bilemem; ama, ben şunu biliyorum ki, firmalar, enterkonekte anlaşmasını 
yapmadıkları zaman, dışfinans kurumlarından kredi alamıyorlardı. Bunu Hazine bize teyit 
etti, yani "bu anlaşma çok temel bir anlaşmadır, enterkonekte anlaşması yapılmadan GSM 
firmalarına bu 500'er milyon doları ödemek için dışfinans kurumlarıyla anlaşmaları mümkün 
değildir" diye, Hazine bize teyit etti. Zaten uzatma talebini kabul etmemizdeki en önemli etken 
de odur. 

Ben Ulaştırma Bakanlığının baştan beri genelde sistem açısından yetersiz kaldığına 
inanıyorum. Ama, bir yerde, itiraf etmek lazım ki, hepimiz yetersiz kaldık. Herhalde en 
yetersiz kalan da Anayasa Mahkemesi oldu, yedi seneden beri hâlâ kararım yayınlamadı. 
Şimdi dünyada yeni bir teknolojiyi bu şartlar altında Türkiye'ye getirmek gibi bir misyonunuz 
var, burada devleti mümkün olduğu kadar kârlı kılmak, kazançlı kılmak gibi bir hedefiniz var. 
Bütün bunları da fevkalade demode bir yapı içinde yapıyorsunuz, maalesef, çok ağır çalışan 
bir yargı sistemi içinde yapıyorsunuz. Ben bütün bunları demin bir arada dikkate aldığınız 
zaman geldiğimiz nokta küçümsenecek bir nokta değildir diyorum, yani bugün eğer 10 milyon 
aboneye ulaşmışsak, makul bir sürede 30 milyon aboneye ulaşacağımızı varsayarak, 2,5 
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milyar dolar lisans bedeli tahsil edebiliyorsak, genelde başaralıyız demektir, yani bunca 
engele rağmen başarılıyız demektir. 

Burada Ulaştırma Bakanlığının yetersiz kaldığı doğrudur. 
Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen, şimdi Genel Kurula gelecek olan Telekom 

Yasasında da en çok ihtilaf yaratan, üzerinde en çok konuşulan konu roamingdir. Roamingde 
de kurulmuş olan firmaların, bundan sonra kurulacak olan, bundan sonra devreye girecek 
olan firmalara sağlayacakları bağlantılar söz konusudur. Orada, tabiî ki kurulu firmalar bu 
roaming ücretlerinin yüksek olmasını talep ederler yatırımlarının karşılığı olarak, Tıpkı daha 
önce Telekomun GSM'den talep ettiği gibi. Yeni kurulacak firmalar da bunun düşük olmasını 
isterler. Biz bunu Plan ve Bütçe Komisyonunda çok zor çözümledik. Sonunda topu 
Haberleşme Yüksek Kuruluna attık, onlar tespit edecekler tarifeyi. Yani, Telekomla GSM 
firmaları arasında yaşanmış olan bu ihtilaf işin tabiatından kaynaklanan bir ihtilaftır. 
Telekom yatırım yaptığı bir sistemi GSM firmalarına kullandıracak, buna yüksek tarife 
istiyor. GSM firmaları da bunu mümkün olduğu kadar düşük tarifeyle yapmak istiyorlar. 
Bence sağlanan anlaşma makul bir anlaşmadır, yani devletin zararını değil, tam tersine 
kazancını maksimize eden bir şey. 

4161 sayılı yasayla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi iptal kararı vermiş, ama bu iptal 
kararı hiçbir hukukî yaptırım gücü taşımıyor; çünkü gerekçeli karar yayımlanmadan, 
biliyorsunuz, Anayasa Mahkemesi kararları yürürlük kazanmıyor. Anayasa Mahkemesi yedi 
sene boyunca açıkladığı bir kararın gerekçesini yayımlamazsa, Türkiye'ye çağdaş bir 
teknoloji getirmek isteyen bir hükümetin ne yapması lazım? Burada birinci alternatif hiçbir 
şey yapmamaktır. Anayasa Mahkemesi onbeş sene sonra yayımlarsa, onbeş sene sonra bu 
sistemi getirmekti. 

İkincisi, dediğim gibi, hukuken gerekçeli karar açıklanmadığı takdirde, Anayasa 
Mahkemesi kararının yok sayılacağı gerçeğinden hareket ederek bu kısıtlar altında sistemi 
kurmaktır. Yapılan ikincisidir. Ben her zaman ikincisinden yana olurum, yani aksi Türkiye'yi 
yargının ağır çarkına teslim etmek olur. Bu sadece bu meselede değil, bunun gibi onlarca 
meselede karşımıza çıkan bir sorundur. Bunun çözümü nedir veya kusuru kimdedir? Kusuru 
herhalde hükümette değildir. Bunun çözümü nedir? Yargının daha hızlı çalışmasıdır, Anayasa 
Mahkemesinin gerekçeli kararının makul sürede açıklamasıdır. 

Daha önce, 1993 yılında yapılan sözleşmede, sözleşmeye konmuş olan bir müstakbel 
satış bedeli var 500 milyon dolar; ama biz... Biz özel hukuka göre şey yapamayız. Biz aynı 
zamanda kamu hukukunun şeyini de uygulamak zorundayız. Bir değer tespit komisyonu 
kuruyoruz. İşte Telekomdan bir kişi, özelleştirmeden bir kişi, yok bilmem şuradan buradan 
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beş altı kişilik bir komisyon kuruyoruz. O komisyonu kurmadan, bizim daha önceki 
sözleşmeye dayalı olarak lisans satışı yapmamız mümkün değil; ama, o komisyon göreve 
başladığı zaman bir ikilemle karşı karşıya. Bir, sözleşmede, daha önce konmuş olan, 
firmalara karşı idareyi bağlayıcı olan bir müstakbel değer var, bir de, o firmadan bizim 
istediğimiz, bu lisansın bugünkü değerini tespit edin görevi var. Şimdi, bu ikisini şey 
yaparken, zannediyorum, o komisyon, iki mülahazayı da göz önünde tutmak zorunda kaldı. 
Yani, bir, daha önce tespit edilen o değerin uygun olup olmadığını araştırmak, bir de, 98 
yılının realitesinde, o fiyatın hâlâ geçerli olup olmadığını araştırmak. Burada bana ifade 
edilen, biraz önce söyledim, yurt dışında birçok ülkede lisans satışlarının sıfır bedelle 
yapıldığı. 

O komisyonun tespit ettiği değer, yani, 500 milyon dolarlık değer, hem daha önceki 
sözleşmede belirtildiği için müstakbel değeri gözeten hem de o günkü yapılan uluslararası 
karşılaştırmalara göre uygun görülen bir değerdi. Ha, bu değer farklı olsaydı ne olurdu; bu 
değer farklı olsaydı, zannediyorum, yemden bir hukukî ihtilaf konusu olurdu; çünkü, firmalar 
diyeceklerdi ki, biz, devletle 93'te yaptığımız sözleşmede, 500 milyon dolarlık lisans ücretine 
göre işe başladık, şimdi siz bizden, farzı muhal, 1 milyar dolar istiyorsunuz. Belki yargıya 
gideceklerdi, o, yeniden bir şeye sebep olacaktı. 

Ben, demin söylediğim genel görüşler ışığında, bu lisans ücretinin, tabiî ki, makul 
düzeyde olmak kaydıyla, çok hayatî bir şey olmadığı düşüncesindeydim. Mühim olan sistemi 
geliştirmekti, sonra devlet bunu her şekilde, istediği gibi, kendi açısından vergilendirebilirdi. 
Nitekim, biraz önce söyledim, 1 milyon 900 bindir biz lisans satışı yaptığımızda abone sayısı, 
şu anda zannediyorum 10 milyonun üzerindedir. Bizim şu anda koyduğumuz yüzde 5'lik bir 
vergi, o zamanki yüzde 40'lık bir vergiye tekabül ediyordu gelir açısından. 

1993'de bu GSM sistemi, gelir paylaşımı esasına göre ihaleye çıkıldığı zaman, buna 
sadece üç tane firma iştirak etti. Bu üç firmadan ikisine bu ihale verildi. Demin başta da 
söylediğim gibi, bu firmaların, bu işe, gelir paylaşımına göre başlamalanndaki esas saik, 
sözleşmede, ileride lisans satışının kendilerine taahhüt edilmiş olmasıydı. O tarihte, 93'de. 
sadece üç firmanın katılmasının en önemli nedeni, 500 milyon doların, beklentilere göre. hu 
işin karşılığında ödenebilecek çok astronomik bir rakam olmasıydı. Yani, 500 milyon doları, o 
tarihte, ancak üç firma cesaret edip kabul etmişti. Aradan geçen zaman zarfında, bu iş, 
Türkiye'de, bu şekilde çok büyük rakamlara baliğ olunca, şimdi görüyorsunuz ki, Türkiye'nin 
bütün holdingleri, büyük şirketleri bu işin peşine düştüler. Biraz da, o tarihteki riskin 
karşılığıdır firmalar açısından. Ha, biz bunu, daha önce sözleşmede 500 mi/yon dolar 
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belirtilmiş olmasına rağmen, lisans satışı sırasında daha yüksek bir bedelle şey yapabilir 
miydik dediğim gibi, birincisi, hukukî sorunlar yaratabilirdi. 

İkincisi, değer tespitini yapan kurumlararası bir komisyondu. O komisyonun bize 
verdiği değeri biz kabul etmezsek, yeni bir komisyon oluşturmamız lazımdı. 

Üçüncüsü, demin dediğim gibi, yani, biz, bu sistemin, biraz önce Türkiye'nin 
potansiyeline uygun yürürlüğe konması şeyini hepsinin önüne koymuştuk. Yani, oradaki lisans 
ücretine, daha önce sözleşmede, 93'te belirtilmiş olmasına rağmen, değer tespit 
komisyonunun tespit etmiş olduğu değer olmasına rağmen, oradaki değere takılır sanız, ondan 
sonraki bu patlamayı, 2 milyondan 10 milyona çıkan patlamayı, gerektiği şekilde 
değerlendirememe tehlikesiyle karşılaşırsınız. Bence bugün, bütün bu oluşumun sonunda, 10 
milyon abonelik ve büyüme potansiyeli bakımından belki Avrupa'nın en büyük pazarlarından 
birisi devletin emrindedir. Devlet burada kazancını her türlü yoldan gerçekleştirebilir. 

O 400 bin, aslında, firmalara verilmiş bir güvencedir. Yani "400 bine kadar yeni bir 
ihale yapmayacağım" diyor Devlet. Bu 400 binden sonra yeni ihale yapma yükümlülüğünü 
otomatikman getirmiyor devlet açısından; ama, biraz öncede soruldu ve ben de söyledim, 400 
bin dolduktan sonra, 1995'te, 1996 da görev yapan hükümetler, yeni ihale yapabilir miydi, 
belki yapabilirlerdi; ama, onun cevabını ben verebilecek durumda değilim; ama, 400 bin 
rakamı, 400 bin dolduğu anda devlete yeni bir ihale yapma yükümlülüğü getirmiyor, sadece 
firmalara, devlet bir güvence veriyor "ben 400 bine kadar yeni ihale yapmayacağım "diyor. 

İki firmadan alınacak 1 milyar dolar, tabiî ki, Hazine açısından çok önemli. O 
günlerde, biz, bugünkünden daha da sıkışık durumdaydık. İkincisi, dediğim gibi, biz sistemi 
öldürmeyi değil, sistemi büyütmeyi hedefliyorduk. 

Çünkü, uluslararası sistemden elimine olurduk. Taahhütlerimiz var, imza koymuşuz, 
bütün dünyada yapılan sistem bu. Yani, biz ada değiliz ki dünyada veya bir Suriye değiliz ki 
biz. Batıyla entegre olmak istiyoruz, o ülkelerde hangi sistem uygulanıyorsa, hukukî 
yükümlülüğümüz de var, imza atmışız, bir an önce bunu gerçekleştirmemiz lazım; ama, bütün 
bunları, bırakın, yani, uluslararası yükümlülükleri bırakın, teknolojik bağımlılığı bırakın, 
ekonomik bakımdan baktığınız zaman da geçmemiz doğru olmuştur. Rakamı söyledim, 1 
milyon 900 binden 10 milyona çıktık iki senede. Yani, siz, devletin kazancını gözetiyorsunuz; 
ama, işi, gelir paylaşımı esasına göre devam ettirirseniz, bugün ulaşacağınız rakam, bugün 
ulaştığınızın yarısı bile olmazdı. 

Trende bakın, devam ettirin trendi, aynı gelir paylaşımındaki büyüme trendini devam 

ettirin iki sene daha, bugün ulaşacağınız rakam 4 milyon, 5 milyon olur, bugün 10 milyonu 

geçmişsiniz. Yani devletin kazancını gözetirken, pastanın büyüklüğünü gözden kaçırmanız, 
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devlete zarar verirsiniz, devletin kârını gözetmiş olmazsınız. Pastadan devlet ne kadar pay 
alabilir, önce pastanın büyümesi lazım. Pastanın büyümesinde lisans satışı dönüm noktası 
olmuştur. O andan itibaren, firmalar, kendilerini daha güvencede görmüşlerdir, reklam 
kampanyalarına girişmişlerdir, yatırım yapmışlardır. Velhasıl, 2 milyondan 10 milyona 
çıkılması kendiliğinden olmamıştır, daha önceki trendin devamı değildir, lisans satışıyla, 
firmaların, bu işi tesaül etmelerinden, lisanslı bir firma olmanın güvencesine 
kavuşmalarından sonra bu gelişme yaşanmıştır. Devletin kazancını belirleyecek olan da 
budur; pastanın büyümesidir, piyasanın genişlemesidir. Yani, 500 yerine 550 alır mıydı; evet, 
500 yerine 550 belki alırdınız, bir sürü hukukî soruna girerdiniz; ama, bu gelişmeden dolayı 
yaşanan ilave 500'ü kaçırırdınız o zaman. O zaman devlete kâr mı sağladık diyecektiniz, 
devletin lehine mi davrandık diyeceksiniz. 

Almanya bedava verdi. Bizim, ispanya ve Yunanistan'ı zikretmemizin nedeni, o 
tarihde, yani, 1998'de lisans değerinin tespiti yapılırken, bize emsal ülkeler diye bu iki ülkeyi 
verdiler. Yani, nüfus bakımından ispanya, coğrafî bakımdan Yunanistan bize en emsal 
olabilecek ülkeler diye şey yapıldı; ama, sonra görüldü ki, mesela, Yunanistan'da sistem 
bizden çok daha kârlı, hatbaşı kârlılığı bakımından. İşte, onun için onlarda 400 milyon 
olduğu halde, bizde 500 milyon normal dediler veya İspanya'da 600 olduğu halde bizde 500 
normal dediler. Yani, tespit edilen 500 değeri, uluslararası karşılaştırmalara baktığınız 
zaman, sırfır bedelli lisans veren ülkeler hariç, bedelle satanlarda dahi bir anormallik 
göstermiyordu, onu söylüyorum. 

8.- ESKİ ULAŞTIRMA BAKANI NECDET MENZİR'İN SAVUNMASI: 

Necdet MENZİR (Eski Milletvekili) 2.5.2000 tarihli toplantısında 
Komisyonumuza verdiği savunmasında özetle; 

Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü, gelecekte, belki de, bu 
soruşturma komisyonunun tutanakları ve yapılan dosyalar, birçok kişi tarafından incelenme 
imkânını bulacaktır ve geleceğe de ışık tutacaktır ve önemli bir görev, tarafınızdan ifa 
edilmekte. Ben de buna katkıda bulunmak için buraya geldim. İnsanlar, bazen takdir 
beklerlerken tekdire de uğramak mukadderdir; yani, hele, Türkiye şartlarında, bu, her zaman 
olası işler. 

Bu verilmiş olan soruşturma önergesini incelediğimde bana gönderdiğiniz davetiyeye 
baktığım zaman bir defa, hukukî mesnetten yoksun. Özelleştirme Yasasına göre bizim 
görevimizi kötüye kullandığımız iddia ediliyor. Bu konuda, Özelleştirme Yasasının bir 
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fonksiyonu yok, ayrı yasalar var, çıkarılmış muhtelif yasalar var. O yasaların bir bölümü de 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş. En sonunda yanlış hatırlamıyorsam, 406 sayılı bir yasa 
olacak; işlemler ona göre yapıldı. 

İsterseniz, ben, bu hukukî mesnedi olmadığını belirttikten sonra, sizlere olayı bir 
özetlemek istiyorum. 

Ben, 30 Haziran 1997 tarihinde Ulaştırma Bakanı oldum ve sanıyorum ki, 8 Ağustos 
1998 'de de alınan seçim kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin almış olduğu seçim kararı 
gereği, üç bakan, biz görevden ayrıldık. 

Ben göreve geldiğim zaman, değişik birimlerle yapılan brifingler neticesinde, 
Bakanlıkta aciliyet kesp eden hususlar nelerdir, hangi projeler önceliklidir, hangi işler askıda 
kalmıştır, hangisinin sıkıntıları vardır, bunları teker teker tespit ettim. Bunlardan bir tanesi 
de, bu lisans devriyle ilgili konuydu; çünkü, mesele 1993 yılında başlamış, o günün 
şartlarında -burada, sizin dosyalarınızda, mutlaka, Bakanlıktan ve diğer yerlerden temin 
ettiğiniz evrakı müsbite içerisinde vardır- anlaşmalar vesaire, günümüze kadar devam etmiş 
gelmiş. Bunun üzerine, biz, bu konuyu Bakanlar Kuruluna götürdük ve Değer Tespit 
Komisyonunun yapmış olduğu çalışmaları ve bu konunun çözüme kavuşturulması için, orada, 
Bakanlar Kurulu toplantısında bir açıklamada bulunduk. Onun üzerine, bu konuda bizim 
çalışmamız gerektiği ve faaliyetimizi devam ettirmemiz gerektiği yolunda konsensüs oluşunca, 
çalışmaya başladık. Dedik ki: "Bu yapılan değer tespitlerini getirin; ama, bize öyle getirin ki, 
dünyada bu iş nasıl yapılmış, dünya ülkeleri bu lisans devirlerini nasıl yapmışlar?" Aldılar, 
geldiler. Benim önüme gelen listede, zannediyorum ki, ispanya 650 milyon dolar, diğerleri 
500 milyon dolar ve 500 milyon doların altında... "ispanya'da neden böyle olmuş" diye 
soruyu tevcih ettiğimde kendilerine, "efendim, bizde, 25yıl süreyle, brüt gelirden yüzde 15'lik 
bir pay alınacak; İspanya, hiç pay almadan, olduğu gibi, 650 milyon dolara devretmiş; hu 
hesap yapıldığı takdirde, bunun fiyatı çok yükseklere geliyor" denildi. 

Tabiî, biz bununla da yetinmedik, değişik kanallar vasıtasıyla, uluslararası 
toplantılara gittiğimde de, oralarda da araştırdım meseleyi; yani, bu lisans meselesi nasıl 
oluyor, nasıl veriliyor, bu işin dünyadaki durumu nedir diye, orada da araştırdım. Ondan 
sonra da, ikna olduktan sonra... Bu Değer Tespit Komisyonuna da en ufak bir dahlimiz 
olmamıştır; yani, hiç kimsenin de olması da mümkün değildir; ayrı bir Değer Tespit 
Komisyonudur, özelleştirme İdaresinin de ortaya çıkarmış olduğu rakamlar... Onlar m, belki, 
birli, ikili bazı değişik tespit usulleri var tabiî; o usullere göre ortaya çıkan şeyler aldatıcı 
olmasın; ama, çıkan şeyin doğru olduğuna kanaat getirilince, işlemlere başladık. 
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Burada, o dönemde, biliyorsunuz -şimdi 21 inci Dönem değişiklik yaptı; ama, daha 
evvelki dönemde- Danıştay vize makamı değildi, doğrudan doğruya bir onay makamıydı; 
yani, bir nevi, bir izin makamıydı. Mesele Danıştaya gönderildi. Danıştayda, sanıyorum ki, 
yanlış hatırlamıyorsam, iki ikibuçuk aylık süre zarfında, başta Bakanlık Müsteşarı olmak 
üzere, bütün yetkililer, gidip, bu meseleyi Danıştaya anlattılar. Danıştay 1. Dairesi bu konuda 
karar verdi; bu karar, ayrıca, Danıştay Dava Daireleri Kurulundan da geçti. Dava Daireleri 
Kurulundan çıkan kararda bana tevcih edilen, tevdi edilen görev; bu kararı tebliğ ettiğin 
tarihten itibaren, firmalara tebliğ ettiğin tarihten itibaren 15 gün içinde bunlarla lisans 
sözleşmesi yapacaksın ve bedeli alacaksın. Yani, Danıştaydan çıkan en son karardaki metin 
öyledir, metindeki maddeler öyledir. Zannediyorum ki, burada onlar mevcuttur. 

Bunun üzerine de, biz, ilgili firmalara gerekli tebligatı yaptık; dedik ki: "15 gün sonra 
geleceksiniz ve bizimle lisans sözleşmesi imzalayacaksınız." O günkü bütün beyanlarım 
meydandadır; yani "bu lisans sözleşmesi imzalanmazsa, ben, yeni ihaleye çıkarım; yani, 
bozarım sözleşmenizi; bu şartları yerine getireceksiniz." 

Bu arada firmalar geldi bana; dediler ki: "Efendim, işte, biz bu parayı bulamıyoruz; 
yani, aşağı yukarı 500 milyon doları denkleştirmekte güçlüklerimiz var." "Ben onu bilemem" 
dedim. "Bu yıllardan beri devam eden bir konu. Bu mesele, aynı zamanda Danıştayda 
savunuluyor. Aylardan beri siz de oradasınız. Bugüne kadar, gidip, hazırlıklarınız 
yapsaydınız; yapmanız gerekirdi" diye... Ve benim yanımdan ayrılıp gittiler. 

Yalnız, bir geriye daha, başka bir şey daha söylemek gerekiyor; belki, o da o verilen 
soruşturma önergesinin içinde var; sırasını kaybetmeyeyim diye onu da söyleyeyim. Telsim 
Grubu, daha önce, mesele Danıştaya gitmeden önce bana geldi. "Efendim, bizim hat sayımız 
350 000 ile 400 000 civarında kaldı, bu arada Turkcell 1 milyonun üzerine çıktı.*Burada bir 
dengesizlik var. Siz bunu dengeleyin, biz 750'şer milyon dolar verelim." Bir nevi, bir bakkal 
hesabı tabiî, yapılabilecek bir iş değil; yani, diyor ki: Beyefendinin O 532 numaralı telefonunu 
alın, O 542'liyapın, bunları eşitleyin siz -hiç böyle bir hak, hukuk kimsede yok- ondan sonra, 
biz size 750'şer milyon dolar ödeyelim diye... Böyle bir talep olmaz. "Bizi devlet kapattı." 
Olabilir; devlet de kapattıysa, yine mahkemeler var, gidersiniz, hakkınız, hukukunuzu orada 
ararsınız. Sanıyorum ki, kademe kademe, Başbakana, Cumhurbaşkanına, birçok yerlere 
ulaştılar; ama, haklı değillerdi. Ayrıca, ben kendilerine şunu da söyledim: "Şimdi Danıştaya 
gidiyorsunuz, Danıştayda da bu meseleyi anlatırsınız; Danıştay sizi haklı görürse, bizim bu 
göndermiş olduğumuz teklifimizi onaylamaz, mesele de biter." Arkadan, tabiî -yanlış 
söylemeyeyim- 27 Martta, bunların, gelip, bizimle sözleşme imzalanması gerekiyordu. Bir gün 
evvelden Sayın Başbakana gitmişler bu defa da; demişler ki: "Biz bu parayı bulamıyoruz, ne 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 510) 



- 8 2 -

yapacağız; bu parayı temin edemiyoruz, bize mutlaka bir kolaylık sağlayın" filan diye... Ben 
İstanbul'daydım. Başbakan beni aradı "Ankara'ya ne zaman geliyorsun" dedi. "Gece 
geleceğim" dedim. "Daha erken dönemez misiniz?" Dedim ki: "Burada bir toplantıya 
katılıyorum, dönemem, sabahleyin geleceğim." Sabahleyin Başbakanlık Konutunda bir 
toplantı yapıldı. Bu toplantıda, Sayın Başbakan, ben, Maliye Bakam, Güneş Taner, bizim 
Bakanlığın Müsteşarı, zannediyorum ki, Haberleşme Genel Müdürü veya Telekom yetkilileri 
olabilir; ama, Müsteşar kesin hatırlıyorum; yani, öbürleri var mı yok mit, bilemiyorum onları. 
Ondan sonra, Sayın Başbakan, orada, bufirmaların bu paraları temin edemediği yolunda bir 
açıklamada bulundu. Dedim ki: "Danıştay kararı, bana vermiş olduğu görev, bunlar bugün 
bu parayı getirirler; getirmedikleri takdirde, biz, sözleşmeleri feshederiz, yeni baştan ihaleye 
çıkılır." "Bu büyük bir karmaşa yaratır." "Hukukun içinde karmaşa da yaratırsa, bunun 
çözümünü mutlaka bulacağız" dedim. Arkadan, tabiî, yine konuşmalar devam etti. "Bir tek 
şartla biz bunu... Bunlar götürürler -yanlış hatırlamıyorsam- 10'ar milyon dolar yahut 5'er 
milyon dolar, bu bir aylık süre içerisinde Merkez Bankasına bir teminat yatırırlar; yani, bir 
ay sonra geldiklerinde, yine, bunlar 'parayı temin edemedik' diye gelirlerse karşımıza, hiç 
olmazsa, geçen bu bir aylık süre zarfından, bunlardan; yani, 10 milyon dolar gibi bir bedel 
karşılığında kaybolan bir şey olmasın" dedik Zaten, kayıp yok esasında; yani, gelir paylaşımı 
sözleşmesi devam ediyor. Oralara girmiyorum, o yüzde 67, 33, onlara girmiyorum; çünkü, 
onlar hep sizin tarafınızdan bilinen konular. "Gelir paylaşımı devam ediyor; ama, idareye bir 
aylık süre kaybettirdiği için, Merkez Bankasına, bunlar, ya 5 milyon dolar ya 10 'ar milyon 
dolar teminat yatırırlar. Sayın Başbakanım, siz de yazılı emir verirsiniz bana, bu yazılı emre 
göre, ancak bir aylık süre bu uzatılabilir." Ondan sonra, bunlar götürdüler, paraları, Merkez 
Bankasına teminat mektuplarım yatırdılar. Sayın Başbakanın yazılı emri üzerine ve bir daha 
da uzatılmamak üzere... Sonra firma temsilcileri de oradaymış; çıktılar, geldiler; dediler ki: 
"İki aylık süre istiyoruz." Oradan başladı mesele. Dedim ki: "İki aylık süre vermek mümkün 
değil; yani, burada, Türk firmaları zora sokulmasın diye, o da Sayın Başbakanın bana yazılı 
talimatı olmak kaydıyla bu işi yaparım, başka türlü yapamam." İşte "Amerika'da, Ester 
Bayramı var, şu var, bu var... "Dedim ki: "Ester Bayramı iki günlük süredir, sizin için manevî 
bir hali yok; gidin, siz, koşturmaya başlayın, bir an evvel parayı bulun, gelin." Ve bütün 
kamuoyunun önünde, herkes hatırlar ki, 27 Mart günü gittim Ulaştırma Bakanlığında, evet, 
biz bugün bunu imzalayacaktık; fakat, bu firmalar bu paraları temin edemediler, bir aylık 
süre için, Sayın Başbakanın müsaadesiyle, 5'er-10'ar milyon dolar -şimdi yanlış 
söylemeyeyim rakamları-Merkez Bankasına teminat yatırmak suretiyle süre verildi, 27 Nisan 
tarihinde, bir daha, bir adım ileri atılmayacaktır ve mutlak surette, bunlardan 500'er milyon 
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dolar alınacaktır; bu parayı vermedikleri takdirde de, sözleşmeleri feshedilecek, yeni ihaleye 

çıkılacaktır. 
Aradan geçen zaman içerisinde, 27 Nisan tarihinde firmalar geldiler ve Merkez 

Bankasına, zannediyorum, Merkez Bankası Yabancı Tevdiat hesabı mıdır nedir -hatırımda 
kaldığına göre, 8 holü hesap oraya 500'er milyon doları yatırdıklarına dair makbuzları önce 
getirip teslim ettiler ve ondan sonra, biz, bunlarla lisans sözleşmesini imzaladık. Ve burada, 
kanuna, hukuka, hakka, adalete aykırı en ufak bir eylem yoktur; benim dönemim içerisinde... 
Evvelki sözleşmelerin sahibi ben değilim, bu sözleşmeler zamanında yapılmış. Ve hesaplar 
yapılırken de, yine doğru yapılması lazım; çünkü, alınacak olan yüzde 15 paylarla, siz, 25 
senelik zaman dilimi içerisinde bir hesap yaparsanız, buradaki değer, aşağı yukarı 1 milyar 
900 milyon dolar gibi bir rakam çıkıyor. Yani, bir hesap uzmanı tarafından hesaplanırsa... 
Ben, bu hesaplara da baktırdım, böyle bir rakam çıkıyor ortaya. Ayrıca da, kuruluş 
aşamasında, Türk Telekom ve bu firmalarla olan ortaklıktan, gelir paylaşımına dayalı 
ortaklıktan da, Türk Telekom, elbette ki, bazı hizmetler, bazı destekler vermiştir; ama, bu 
desteklerin karşılığında da, belirli bir miktar da oradan kazanmıştır. 

O günün şartlarına göre, yapılan işlemler doğrudur. Onun için, sözlerimin başında 
belirtmek istedim; dedim ki: "İnsanlar teşekkür beklerken, bazen, maalesef, tahkir ve tezyife 
uğroyabiliyor." Buraya, tabiî, sizin şahsınızda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin şahsında 
Türk Milletine hesap vermeye geldim. Kim, bana, hangi konuda, benim bildiğim konularda, 
benim dönemim içerisindeki sorular varsa, ben, soruları cevaplandırmaya hazırım. 

Başbakan, bütün bakanlar arasındaki koordinasyonu sağlar. Aynı zamanda Hazine 
Var bir tarafta, Maliye var, Türkiye'nin dengeleri var. Yani, kendi şahsî düşüncem olarak, 
ben, süreyi uzatmıyorum. Ben, o gün, bana 500'er milyon doları götürüp Merkez Bankasına 
yatırdıkları takdirde sözleşmeleri imzalayacağım; aksi takdirde, sözleşmeleri feshederek, yeni 
baştan ihaleye çıkayacağım. Benim talebim bu. Ama, Sayın Başbakan, elbette ki, Hazineyi 
değerlendirecek, malî dengeleri değerlendirecek, Türkiye'nin fınans konularını 
değerlendirecek. Zannediyorum ki, o tarihte de, faizler yüzde 100'ün üzerinde cereyan ediyor. 
Türkiye, bırakın 1 milyar dolar para bulmayı, 200-300 milyon dolar para bulmak için birçok 
sıkıntılar çekiyor. Sayın Başbakanın değerlendirmesi üzerine, ben, o süreyi uzattım. 

Yani, ara anlaşması veya ara bağlantı anlaşması; o harflerin başlarıyla PSTN. Şimdi, 
orada, o anlaşmanın yapılması... "Bunlar imzalandığı zaman kaç gün sürer kardeşim" dedik; 
teknik insanlar, bize, "biz bunu üç dört gün içerisinde hallederiz" dediler. Peki; yani, o 
sözleşmeyle beraber... Arkadan, ondan sonra, bu PSTN meselesi gündeme geldi. O süre 
verildiği zaman da, bunu dünyada en iyi yapan ülkelerden bir tanesi İngiltere. Türkiye'de 
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Kurban Bayramıydı. İngiltere ile temasa geçtik İngiltere'den, süratle, onların yapmış olduğu 
bu "PSTN" denilen sözleşmeyi getirip, masaya koyduk. Elbette ki, firmalar, kendi haklarını 
savunurlarken, orada çetin bir pazarlık cereyan ediyor; yani, mesele anlaşmanın 
yapılmasından değil, müzakerelerden uzadı; yani, anlaşmanın metni vesairesi, her şeyi hazır; 
ama, elbette ki, iki tarafsınız; bir taraf Türk Telekom -yani, o zaman, tabiî, Hazine- öbür 
tarafta da firmalar. Ondan dolayı uzadı. Yani, o, bilmiyorum, belki bir fonksiyon olarak 
görülebilir; ama, benim esas görebildiğim kadarıyla, firmalar bu paraları bulamadılar, bu 
paraları bulmakta zorlandılar; yani, dışarıdan, gidip, bu paraları bulmakta zorlandılar. 

Şimdi, sizin bu sorunuzla beraber daha önemli başka bir şeyi söylemek istiyorum; 
yani, benim açımdan önemli. Bugün, bakınız, yenİDaştan, GSM ihalesine, 1800 ihalesine 
çıkıldı. Belki, orada sorulardan biri o; yani, niye gecikildi gibi de bazı iddialar var; o 
iddialara da cevap verdim. Biz, bu ihaleyi yaptığımız günden itibaren, dedik ki: "Biz 
çalışmalarımıza başladık, ağustos veya eylül ayında -yanlış hatırlamıyorsam- ihaleye 
çıkacağız. Ve işte bu seçim kararının alınması, bu ihaleleri geriye kadar getirdi. Şimdi, bir 
binayı kuracaksınız evvela; burada sorumlu var yok aramaktan önce, bir binayı kuracaksınız. 
Türkiye, ilk defa, GSM denilen, lisans devri denilen... Yani, özelleştirme yapmıyorsunuz, 
özelleştirme değil yapılan, belirli bir kira bedeli alıyorsunuz; bir şeyi veriyorsunuz, 25 
yıllığına kira bedeli alıyorsunuz. Bunun temellerini, Türkiye, sağlam koydu. Türkiye, 
özelleştirme konusunda doğru düzgün bir adım atamadı. Bunda çok gayretimiz geçti, çok 
emeğimiz geçti; onun için üzülüyorum. Türkiye, özelleştirmede, verdiği sözlerin arkasında 
duramadı. Dünya, Türkiye'den, verdiğiniz sözü yerine getirin diye bekliyor. Bu firmalar Türk 
firması; ama, arkalarında yabancı firmalar var. Turkcellin arkasında Finlandiyalılar var. 
Yani, bugün, baktığınız zaman, Avrupa Birliğine girişte, Finlandiya Başbakanı, uçağı buraya 
babasının hayrına göndermedi. O günkü alman kararlar, Türkiye'nin azimli kararları, 
Türkiye artık bu işleri yapar, becerir diye, Finlandiya ile olan ilişkiler, bu yapılan 
sözleşmelerden sonra, Türkiye'nin ufku açıldı. Türkiye özelleştirme yapabilir diye, yabancı 
sermayenin Türkiye'ye bakış açıları değişti. Yani, burada Hazineye 1 milyar dolar girdi yahut 
1 milyar 100 milyon dolar girdi, efendim, yok 900 milyon dolar girdiden öte, burada önemli 
olan Türkiye'nin tavrıdır, dünyanın Türkiye'ye bakış açıları önemlidir. Bugün Türkiye'ye 
bakış açısı değişmiştir. Bakın, İş Bankası ve İtalyan Telekom, Türkiye'ye, 2 milyar 525 dolar 
para verdi. Tabiî, ticaret o kadar değişmiş ki dünyada, herkes şaşırdı. Kâğıt kalem aldılar 
ellerine, hemen hesap yaptılar; 7,5 milyon dolar Hazineye girdi. Yok öyle bir pazarlık... 
Adam, bütün hesabını kitabını yaptı, bu parayla, bana göre, üç tane hattı satın aldı. Bir 
senelik bir zaman dilimi kazansa şimdi, bir yıllık zaman dilimi içerisinde, arkadan gelecek 
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firmalara çok büyük fark atacaktır. Ha, diyecekler ki: "Ya bir hat kaldı dışarıda, Telekom da 
hat alıyor." Telekom hat alamaz. Telekomım öyle bir gücü yok. Telekomım, benim 
zamanımda, 750 milyon dolar parası vardı. Şimdi, sonra ne harcadı ne harcamadı 
bilmiyorum; 750 milyon dolar parası vardı. Telekom 2 milyar dolar daha para bulacak. Kim 
verecek bu parayı; Hazine verecek veya Hazine kefaleti verecek. Siz yarın Telekomıt 
özelleştirmeye kalkacaksınız, satmaya kalkacaksınız, bunu katmadeğer olarak görüyorsunuz; 
sözüm ona, 2 milyar doların, bakalım, ne kadarını, bu sattığınız dönem içerisinde, yüzde 
20'lik; daha doğrusu, o yüzde 14'lük bir pay daha vardır, yüzde 34'lük payda, bu vermiş 
olduğunuz, Hazine'den vermiş olduğunuz 2 milyar doların -tabiî, eğer, Telekomım elinde 
paranın diğer bölümü varsa- onun kadarını kurtarabileceksiniz. Yani, hesaplar yapılırken, 
yanlış bir hesap yapılıyor. Bunlar verdiler bu fiyatı, kitlediler. Şimdi, ben merak ediyorum; 
yani, hangi bakan, Türkiye'de, çıkacak da, bir Ulaştırma Bakanı, bir babayiğit, 2 milyar 525 
milyon doların altına bu hattı verebilir. Kimse veremez; yani, o sorumluluğun altına girmez; 
çünkü, burada, alan bir insan var. Ama, diyorum ki, bir sene sonra, iki sene sonra birileri 
çıktı, verdi. Geçerse, mesele yok; ama, iki senelik zaman dilimini kazanan adam açısından bu 
son derece önemli bir olaydır. Yani, buradaki yapılan bu; bu işlerle, Türkiye'nin önü 
açılmıştır, Türkiye bundan dolayı kayba uğramamıştır. Türkiye'nin hiçbir kaybı da yoktur; 
yeni bir işe başlanmıştır. Burada bakılan mesele şu Lisans devri yapıldıktan sonra şirketlerin 
değeri yükselmiştir. Yani, daha evvel şirketlerin yapabildiği bir şey yok; ne zaman ki 
lisansları devrettiniz, ondan sonra rekabet ortamı başladı. Zaten, yapılan lisans devrinde 
veya özelleştirmenin ana unsurunda beklenen mesele, yalnız devletin hazinesine götürüp 
büyük paralar koymak değildir ki; vatandaşa kaliteli hizmet üreteceksiniz, kaliteli mal 
üreteceksiniz ve bunu ona ucuza mal edeceksiniz; esas amaç budur. Hazineye aldığınız parayı 
da, netice itibariyle... Bir zamanlar televizyonlarda reklam vardı: "Vatandaş, vergi ver, ba
sana hizmet olarak geriye dönecektir." Yani, burada, giren paranın orantısı yanında, önem/i 
olan, benim vatandaşımın cebine ne giriyor, ona bakmak lazım. Vatandaş, bu yapılan lisans 
devrinden dolayı, geçmiş döneme göre kârlı çıkmıştır ve inanıyorum ki, şimdi yeni bir firma 
girmek suretiyle daha da kârlı çıkacaktır. 

Güneş Taner böyle bir anlaşmaya katılmadı. Ben, hiç bir siyasînin, hiçbir anlaşmaya 
katılmasını uygun görmüyorum. Yani, bir defa bu yanlış yani, siyaset adamı siyasî kararını 
alır, kararlarının arkasında durur yapacağı iş bu. Orada, oturup, şirketlerle bu pazarlığı 
yürütecek olan ilgili bürokratlardır. Ama, onlar, netice itibariyle, kendi bakanına açarlar 
telefonu; derler ki, efendim, bu konuda tıkandık, böyle bir şey var, ne diyorsunuz, bundaki hu 
takdir hakkı nasıl kullanılacaktır diye, bu sorulur. Ben, bu iddia ortaya atıldığı zaman 
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Müsteşarıma sordum; dedim ki: "Böyle bir olay oldu mu?" Çünkü, kendisine, o heyetin 
başında anlaşmazlık çıktığı zaman, iki taraf arasında dengeleri bulsun, sürat kazandırsın, 
ivme kazandırsın diye Güneş Taner Bey gitmiş oraya; ama, yalnız, toplantıya vesaireye 
katılmamış. Bana verilen bilgi bu; ben toplantıya gitmedim, Telekoma uğramadım; ama, bana 
verilen bilgi, Güneş Taner'in oraya gittiği ve toplantıya katılmadığı, toplantıyla en ufak bir 
ilgisinin olmadığı. Şundan olabilir gidişi; ben, gidişini şuna yorumlayabilirim: Bu iş bir 
yerden kopmasın; çünkü, netice itibariyle Hazine burası, bir para bekleniyor; yani, bir şey 
bekleniyor neticede. Bu para kopmasın, 1 milyar dolar gibi bir para... Belki, öyle bir düşünce 
içerisinde, bunların arasındaki meselede. Ama, diyor ki Müsteşar Bey: "Bir tek benimle 
görüştü. Hatta, ben nasıl söyleyeyim oraya gelmesinden hoşnut olmadığımızı açık ihsas 
ettirince de, Allahaısmarladık dedi, gitti" diye, bana verilen bilgi bu. 

4161 sayılı Kanunla ilgili Anayasa Mahkemesinin iptal kararım duyunca Anayasa 
Mahkemesine arkadaşlarımızı gönderdik. Orada yasa maddeleri iptal etmesinden dolayı 
bizim lehimize bir durum görülüyordu. Çok değişik hukukçulardan değişik görüşler aldık ve 
bu işin yapılabileceği yolunda, manî, bir engel halinin bulunmadığı yolunda. Anayasa 
Mahkemesiyle arkadaşlarımız temas etti. Hatta, bir arkadaşımızın ağabeyi, sizler de 
biliyorsunuz, o zaman Mahkemenin de Başkanıydı. Ve bu gerekçeli kararın yayımlanmasının 
gecikmesindeki maksat, Türk Telekom çok büyük değer kaybetti; yani, Anayasa Mahkemesine 
gidilmek suretiyle... Elbette ki, Anayasa Mahkemesi, Anayasaya göre karar verecek. Anayasa 
değişikliği de Meclisten gelip geçirilemiyor ve bugün o değişiklikler yapılamadığı için... 
Arkadaşlarımız burada. 40 milyar dolarlardan bahsedilen Telekom, bugün bakalım kaç para 
edecek? Yani, bunların hesabını kim verecek; ben, onu merak ediyorum; yani, hangi 
vicdanlar verecek bu hesabı? 40 milyar dolar eden Telekom, bakalım şimdi ne edecek? 
Bugün, Litvanya'nın, Estonya'nın, Hırvatistan'ın, Afrİka'daki ülkelerin becerdiği meseleyi biz 
beceremedik. Bunun hesabını kimler verecek? 

Şimdi, Anayasa Mahkemesi de bakıyor, elindeki Anayasaya göre -hepimiz biliyorıtz-
yasanın gelen şeklinde yapabileceği bir şey yok, "ancak, ben bu gerekçeli kararı yayımlamam, 
sen de buradan bu işi yürüt." Bu devlet çarkı yürüyecek; dünyaya da karşı da, hiç olmazsa, 
biz, belirli şartları döndürelim. 

Amerika'da yapılan bir toplantıya iki tane Anayasa Mahkemesi üyesi de bizimle 
beraber katıldı. Amerika'da şimdiki Enerji Bakanımız Enerji Bakanıydı her katıldığımız 
toplantıda, bize "Türkiye'ye her şey gelecek, Türkiye'ye herkes hazır; ama, bir şeyi 
yapacaksınız, Tahkim Yasasını çıkaracaksınız; yabancılar geldiği zaman, uluslararası 
hakeme gidebilecekler. Ama, teşekkür ederim; yani, bu Mecliste bu, iş halledildi. 
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Bir de "vermiş olduğunuz sözlerde durmuyorsunuz" dediler; yani, verilen sözleri 
yerine getirmiyorsunuz... Katıldığımız toplantılarda, Anayasa Mahkemesi üyeleriyle, 
saatlerce de Amerika'da toplantı yaptık, "bakın, burada kendi kulağınızla dinlediniz, herkesin 
elini, kolunu, ayağını bağlayan mesele burada, dünya burada; görüyorsunuz, biz de 
kıvranıyoruz; yani, aman, ülkeye bir an evvel bir şeyler getirelim, bu insanların meselelerim 
aşalım" diye... Oradaki meselede, Anayasa Mahkemesinin zımnî onayı vardır. 

33 milyondan/alan benim haberim yok. 
Başbakanın Anayasadaki görevlerine baktığınız zaman, bakanlıklar arasındaki 

koordinasyonu sağlar, hükümet çalışmalarını gözetir. Bu ne demektir; bütün bakanlıkların 
organizasyonunu o sağlayacak. Bir tarafta Hazine var, bir tara/ta Ulaştırma Bakanlığı var. 
Başbakan buna bakıyor, bir taraftan da iki tane Türk firması, bütün direnmeme rağmen bir 
tek şeyi istedim tabiî. Yani ben de bakanım. Bakın bugün hesap soruyorsunuz, niye?.. Ben de 
dedim ki, "ben bunu yapamam, benim 1 dolarım yok, bir milyar dolarım olsa, derim ki tamam 
arkadaş, verme o parayı, yarın sorarlarsa ben veririm bu parayı." Ama benim böyle bir 
param yok, böyle bir olanağım yok. Yazılı emrin ötesinde, bir de, hani bir ay sonra iş 
bozulursa, bu bir aylık sürede bunlar bizi, devleti bu kadar uğraştırdı, boşa gitmesin diye de 
teminatları da aldırdım yani. O teminat mektupları dosyanın içinde vardır zannediyorum. 
Yani Sayın Başbakan, biz bu toplantıdan kalktıktan sonra da bana teşekkür etti kendisi 
yaptığım mücadeleden dolayı, bunlarla ilgili yaptığım mücadeleden.. Çünkü kolay yapılacak 
bir mücadele değil. İstanbul çevrelerini yahut Türkiye'deki iş çevrelerini tanıyanlar bilirler 
yani, etkinliği, yetkinliği veya onlarla karşı karşıya gelmek, onlarla bilek güreşine girmek 
kolay bir olay değildir. O bilek güreşini biz göze aldık ve "bunlarla mücadele etmek çok zor 
bir olay, ama sen bu mücadeleyi göze aldın" dedi. Tabiî, burada ülke çıkarları birinci derece 
önemli meseledir dedim. Yani, bana göre orada bir aylık süre uzatılmasında vicdanen bir 
eksiklik, bir noksanlık yok; çünkü, kayıp da yok. Yüzde 67/33'lük gelir paylaşımı oranı devam 
ediyor çünkü. 

Bunun en güzel cevabını o süre uzatımına gerekçe olan Güneş Taner'in imzaladığı ve 
Sayın Başbakanın olurunu verdiği izin yazısıdır. Ona bakıldığı zaman, gerekçe nedir orada, 
hangi gerekçelerle süre uzatılmışsa çünkü Sayın Güneş Taner bir gerekçe yazdı, Sayın 
Başbakan olur dedi. 

Orada PSTN anlaşması, ara bağlantı anlaşmasıyla ilgili benim hatırladığım 
gerekçede bir şey yok. Gerekçede, firmaların nakti temin edemediği. Onlar şunu diyebilirler: 
Efendim, bu anlaşma yapılsaydı firmalar bize para verecekti. 
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Şimdi, KDV konusuna gelince; KDV'yi alacak olan makam, parayı tahsil eden 
makamdır, yani bunun KDVsi var mı yok mu diye oturup bunun araştırmasını yapmak 
Ulaştırma Bakanının veya Bakanlığının görevi değildir. Para, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası 8 nolu tevdiat hesabına yatırılmıştır. Bugün gibi hatırlıyorum. Merkez Bankası 
Türkiye'de malî konularda ve malî konulardaki yasaları en iyi bilen ve yorumlayan 
kuruluştur. Madem böyle bir para vardı, bir vergi alınacaktı, onlar o gün bu vergiyi tahsil 
etselerdi veya en azından bize; çünkü lisanstan KDV doğar mı doğmaz mı, ben vergi uzmanı 
değilim, ben vergici de değelim geçmişim itibariyle. Ulaştırma Bakanlığında vergici insanlar 
da yok. Bir lisans hakikaten KDV doğurur mu doğurmaz'mı? Lisansın tarifi bile tam olarak 
Türkiye'de yerli yerine oturmamıştır. Bu hukukî meseledir. Maliye Bakanlığı "alacağım" 
demekte... Ben bilemiyorum tabiî, alır mı almaz mı. Mahkemeye gider bu iş. Mahkemelerde 
uğraşılır. Onun için, burada bizim en ufak bir dahlimiz yoktur. Bizim beklediğimiz, bizim 
lisansta belirtmiş olduğumuz 500 milyon dolarlık paranın yatırıldığına dair dekontun bize 
intikalidir ve orada Merkez Bankası, derdi ki "bunun KDVsi var arkadaş, KDV'yi de verin, 
bunun yüzde 15 KDVsi var, 575 milyon dolar yatıracaksın." diye. Tabiî dere geçildikten 
sonra, arkadan yapılabilecek birçok şey vardır. Şu meseleyi şimdi o günkü şartlar altında 
konuşsak başka, olayın üzerinden iki sene bitmiş, üç sene geçmiş konuşuyoruz. 

O gün, bir kişi dese ki bana -aynı toplantıda Maliye Bakanı Sayın Zekeriya Temizel de 
vardı- lisans sözleşmesi yapıyorsun, sen bunlardan KDV aldın mı arkadaş? Bunu söyleyen 
yok. 

Doğru. O zaman 1993 yılında bu sözleşmelerin imzalandığı dönemdeki sayın bakan 
verecek bunun cevabını; çünkü ben hazır bir şeyi buldum, yıllardan beri çözülemeyen bir 
konuyu ben çözüme kavuşturdum. 

Çeliştiğimiz şu: Ben diyorum ki, orada maddî olarak devletin kazançları açısından ben 
bir şeyin kaybolduğuna inanmıyorum. Bir tek vergi meselesinde, onu az evvel anlattım, onu 
sonradan çıkardılar. Vergiyle ilgili de zaten genel hukuk var, genel prensipleri var. KDVsi 
varsa ödenecektir, bunun zaten başka şartı şekli yok. Hiç çaresi yok, ödenecektir. 

9.- DEĞERLENDİRME: 

Komisyonumuz 12.06.2000 tarihînde değerlendirme ve oylama toplantısı 
yapmıştır. Bu toplantıya göre; 

BAŞKAN - Daha önceki almış olduğumuz karar gereği, Ulaştırma Bakanlığından, 
Türkcell Anonim Şirketi ve Telsim Anonim Şirketinden 27.4.1998 tarihinden itibaren, 
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pardon, düzeltiyorum, Nisan 2000 tarihine kadar olan, ilgili şirketlerin abone sayısını gösterir 
cetvel tanzim edilerek istenmişti. Bu hususta, Ulaştırma Bakanlığından ve ilgili şirketlerden, 
ayrı ayrı, abone sayılarını belirtir doküman gelmiştir. Tüm üyelerimize dağıtılmıştır. 

Yine, daha önceki toplantımızda, seyahatleri sebebiyle, görevleri sebebiyle toplantıda 
bulunamayacak arkadaşlarımızın beklenmesi hususu gündeme gelmişti; fakat, Ayfer Yılmaz 
hanımefendinin yetişemediği, yine, diğer üyemizin de, bu hafta için de yurtdışında olması 
sebebiyle katılamayacağı ve tutanaklara geçmesi açısından da, sebeplerini belirten 
dilekçelerini geçen toplantımızda evrak dosyamıza eklemiştik. 

Toplantının konusu açısından ise, daha Önceki toplantımızda belirttiğimiz üzere, eğer, 
bu toplantıda herhangi bir şekilde yeni bir bilgi, belge veyahut da kaynağa ulaşma ihtiyacının 
hasıl olmaması ve yeni hususların ortaya çıkmaması halinde oylamaya geçileceği belirtilmişti. 
Bu çerçeve içerisinde, tüm üyelerimizin, gerek diğer üyelerin katılması fikrinden hareketle 
gerekse neticeyi etkileyeceğine inandığı bilgi ve belgelerin olduğu iddiasında ise, öncelikle, 
onu görüşmek istiyorum. Eğer, böyle bir husus yoksa, üyelerin görüşlerini alarak, oylamaya 
geçeceğiz. 

Ses çıkmadığına göre, herhangi bir bilgi, belge veyahut da dosyanın ikmali açısından 
herhangi bir hususun kalmadığı kanaati, zımnen de olsa oluştuğu düşüncesindeyim. Bu 
sebeple, tüm üyelerimizin, toplantımıza iştirak eden tüm üyelerimizin konu hakkında 
açıklamaları varsa, değerlendirmeleri varsa onu almak ve nihayetinde oylama yaparak 
komisyon çalışmalarımızı tamamlamak istiyoruz. 

Tabiî, burada, bizimle birlikte, başından beri bizimle birlikte çalışmış olan uzman 
arkadaşımızın değişik komisyonlardaki yapılan uygulamalarla ilgili ifadeleri var. Deniliyor ki, 
görüş ifade edilmekle birlikte, ifade edilen görüşün hitamında oyunun rengini de belirtmek 
suretiyle yapılabilir, ki, bazı komisyonlar böyle yapmışlardır veyahut da tüm üyeler 
kanaatlerini belirttikten sonra, ki, bu, neticesi itibariyle, mantıklı ve makul gelebilecek 
açıklamaların diğer arkadaşlar tarafından kabul edilmesini ve peşinen verilmiş bir oy rengiyle 
geri dönüşün çeşitli spekülasyonlara ve yanlış anlamalara sebep vereceği cihetiyle, doğaı 
olmayacağı kanaatindeyim. 

İkinci usul itibariyle de, tüm arkadaşlarımız sırasıyla görüşlerini ifade ettikten sonra, 
oylamayı daha sonra, topluca yapma hususudur ki, sanıyorum, bu usul, daha sıhhatli bir tarz 
olacaktır. 

FAHRETTİN KUK AR ACI (Erzurum) - Doğrudur... 
BAŞKAN - Arzu ediyorsunuz iki usulü de oylayabiliriz. 
FAHRETTİN KUKARACI (Erzurum) - İkinci usul daha makul... 
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SEBAHAT VARDAR (Bilecik) - Daha makul... 
BAŞKAN - Şimdi, sırasıyla, söz almak isteyen arkadaşlarımızın isimlerini alalım ve 

bu çerçeve içerisinde de, arkadaşlarımızın görüşlerini alalım. 

İBRAHİM YAŞAR DEDELİK (Eskişehir) - Başkanlık Divanı dışında bir sıra takip 
edersek... 

KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Antalya'dan başlayalım, Osman Müderrisoğlu beyden;' 
daha sonra Sebahat hanımı alalım, Kenan beye geçelim, Çankırı, Elazığ diye gidelim 
isterseniz. En son da Divan, kâtip, sözcü, başkanvekili, başkan olarak görüşlerinizi alalım. 

BAŞKAN - Olabilir de, yani, daha sırayla, divanı en sona bırakırız da... 
KENAN SÖNMEZ (Bursa) - Konuşmayacak konuşmayabilir de... 
FAHRETTİN KUKARACI (Erzurum) - Konuşmayanı niye mecbur edelim; tabiî, 

konuşmayabilir, adamı niye mecburen konuşturalım. 
İBRAHİM YAŞAR DEDELEK (Eskişehir) - Tabiî, tabiî mecbur değil. 
BAŞKAN -Tabiî, canım, konuşmaya mecbur değil; ama, yani, kayıtlara geçmesi 

açısından veyahut da efendim, genel manada bir değerlendirme yapmak isteyen 
arkadaşlarımız varsa da bunu yapabilir. 

MEHMET ÇİÇEK (Yozgat) - Zaten soruşturma esnasında, aşağı yukarı, arkadaşlar 
hep kanaatlerini belirlediler Sayın Başkan; yani, soruşturma... 

BAŞKAN - Genel değerlendirme yapılmayacak mı üyelerimiz tarafından?.. 
LATİF ÖZTEK (Elazığ) - Yapılacak canım, olmaz olur mu. 
Herkes görüşünü açıklar Sayın Başkanım, biraz önce bahsettiğiniz gibi, sonunda, sözü 

olan varsa eğer... 
BAŞKAN - İşte, efendim, ben de, zaten, görüşlerini açıklama noktasında soruyorum; 

yani, görüşlerini açıklamak isteyen arkadaşlarımız varsa isimlerini alalım. 
Sayın Öztek, Sayın Kukaracı, Sayın Çiçek, Sayın Sönmez, Sayın Vardar, Sayın 

Dedelek, Sayın Durmuş, Sayın Suna. En son da herhalde ben görüş serdedeceğim. 
Sayın Öztek, buyurun. 
LATİF ÖZTEK (Elazığ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Ben, üzerinde duracağım hususları iki grup altında toplayacağım. Birincisi 

çalışmamız, ortaya çıkan konu hakkındaki görüşlerim, ikincisi de, komisyonumuza sunulan 
bir rapor taslağı var, onun üzerinde duracağım. 

Önce, konu üzerindeki görüşlerimi maddeler halinde sunacağım. Kısa açıklamalarla, 
belki, biraz vaktinizi alacak; ama, zannediyorum, bir kısım arkadaşlarımızın da, aynı konulara 
katılıyorlarsa, konuşmak istemeyecekler, katılmıyorlarsa... 
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BAŞKAN - Yalnız, sözünüzü kesmek istiyorum. 
Kusura bakmayın Sayın Öztek; şimdi, eğer, uzmanların fikrine veyahut da görüşlerine 

ihtiyaç hasıl olma hadisesi bahis konusu değilse, uzmanlarımızı dışarı almak istiyorum. 

LATİF ÖZTEK (Elazığ) - Uygundur. 
BAŞKAN-Peki... 
Buyurun Sayın Öztek. 
LATİF ÖZTEK (Elazığ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Özellikle, bu son yapmış 

olduğunuz işlerden dolayı da, gerçekten, düşünüyordum; ama, teklif etmemiz uygun olmaz 
diye, ben, aynı medenî cesareti gösterip, uzmanların dışarı çıkmasını istemedim. Teşekkür 
ediyorum. 

Konuyu hukukî yönden ele aldığımızda, şu şekilde bir sıkıntı var bana göre. 4161 nolu 
Yasanın geçici 6 ncı maddesi, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi söz konusu 
olmuş ve bu durum Danıştay 1. Dairenin raporunda da yer almıştır. Anayasa Mahkemesi iptal 
kararı halen de yayımlanmamıştır. Mahkeme kararının yayımlanması beklenmeden işlem 
yapılmıştır. Bana göre, bu konuda bir hukukî yönden boşluk vardır, yapılmaması gerekirdi. 

İkinci husus, konuyla yakından ilgili olarak dinlenen pek çok kişi, uluslararası 
anlaşmalar gereği lisans sözleşmesine geçilmesi gerekiyordu diye. açıklamalarda bulundu. 
Bunu, zabıtlar sırasında, arkadaşlarımız hatırlayacalar, zabıtları okudularsa da sonradan 
gördüler; ama, bu anlaşmaların şartlarının neler olduğunu, bir belgeyle, maalesef, hiç kimse 
ortaya koymadı. Uluslararası anlaşmalara rağmen, 1993 yılında, firmalar gelir paylaşımı 
sözleşmesini nasıl imzalıyorlar veya bu anlaşmayı imzalamaya nasıl razı oluyorlar? Yine, bu 
konuya da bir açıklık getirilmedi, olduğu gibi kaldı; yani, uzmanlar da bu konuyu pas geçtiler; 
maalesef, burada, dinlemiş olduğumuz devrin yetkilileri de, bu konudaki sorulara, suallere, 
bizleri İkna edici bir bilgi sunamadılar. 

Üçüncü husus, konu ekonomik yönden incelendiğinde, gelir paylaşımında gelirin 
yüzde 67,1'i devlete yüzde 32,9'u GSM işletmecilerine verilirken, lisans sözleşmesine 
geçilince, devletin payı yüzde 15'e düşürülüyor. GSM işletmecilerinin payı ise yüzde 85'e 
yükseltiliyor. Danıştay 1. Daireden gelen raporda da açıklandığı üzere, burada, devletin ciddî 
bir gelir kaybı söz konusudur. Gelir paylaşımı anlaşması 15 yıllık bir süre için yapılmıştır. 10 
yıllık bir süresi varken, lisans sözleşmesi imzalanmıştır. 

Gerçek abone sayısı esas alınarak bir hesap yapılınca, lisans sözleşmesinin 
işletmecilerin lehine, devletin ise aleyhine bir gelire sebep olduğu beklentisi içinde oldukları 
için, bunun, özellikle altını çiziyorum, firmalar bu beklenti içindedirler, bir an önce lisans 
sözleşmesine geçme gayreti içinde olmuşlardır. Devrin bürokratları bu konuda yetersiz 
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kalmışlar ve değerleme komisyonu raporu dahil yapılan" tüm hesaplamalarda lisans 
sözleşmesine geçişte, gelir paylaşımı esasına göre yapılmış sözleşmelerin gelirlerini denk 
getirme gayreti içinde olmuşlardır. Hatta, neredeyse, lisans sözleşmesinde, milletin ve 
devletin daha kârlı olduğunu iddia etme gayreti içinde olmuşlardır. Siyasîler de, bürokratlara 
inanmışlar veya bu duruma seyirci kalmışlardır ya da göz yummuşlardır. Artık, ö sizlerin 
takdirine kalmış. 

Dördüncü husus, konunun ekonomik yönden incelenmesinde en önemli kriter olan 
abone sayısı, gelir paylaşımında kalınsaydı az olurdu. Lisans sözleşmesi imzalanınca, abone 
sayısı artmıştır görüşüne katılmak mümkün değildir diyorum. Siyasî iradeyi, bakanı 
yönlendirmek için bürokratların bu görüşü ileri sürdükleri kanaatindeyim; çünkü, kendilerinin 
verdiği rakamlardan, ortaya çıkan gerçek şudur: Daha önceden gelir paylaşımı esnasında 1,8 
milyon dolar olan abone sayısı veya 1 milyon 800 bin abone sayısı sonra, patlayarak gitti. 
Tabiî, bunda, şunu hiç dikkate almıyorlar veya gözardı ediyorlar, fazl, faz2, faz3 
gerçekleşecek; yani, fazl'deki illeri biliyoruz. Ankara, İstanbul, îzmir ve Antalya illerinde 
kurulacaktı faz istasyonları, daha sonra Türkiye sathına yayılacaktı ve bürokratların 
birçoğundan, aynı şekilde, yetkililerden sorduğumuzda, şunu dediler. Efendim, o bölgedeki 
insanlar almayacaktı ya da almazlardı;- ama, şunu sorunca cevap veremiyorlar. Bu dört ilde, 
telefonla görüşme imkânı varken, cep telefonu kısıtlı diyorum, Elazığ'daki bir kişi cep 
telefonunu niçin alsın? Devrin bürokratlarına sorunca, onlar da diyor, doğru, çünkü, hiçbir şey 
yapmasa, her ay 5 dolar karşılığı olmak üzere sabit ücret ödeyecek. Elazığ'da baz istasyonu 
yokken, ya da firma oraya daha baz istasyonunu kurmamışken, oradaki kişi niçin alsın ya da 
Erzurum'daki veya bir başka ilimizdeki; ama, baz istasyonu kurulunca, zaten, Türkiye'nin her 
tarafında bir anda, cep telefonlarının arttığını görüyoruz. 

Beşincisi, KDV alınmamıştır; sebebi de makul bir şekilde ortaya konulmamıştır. Bu 
konuda, komisyonumuza, Maliye Bakanlığının dinlenmesi gerekirken, Hazineden sorumlu 
Devlet Bakanı ve diğer yetkililerin açıklamaları ile yetinilmiştir. Özellikle, Sayın Menzir'e 
sorduğumuz zaman, verdiği çok enteresan bir cevap vardır. "Ben, maliyeci veya vergici 
değilim, bana niye soruyorsunuz; bunu yetkilisine sorun" diye cevap vermişti. 

Altıncısı, süre uzatma hususunda yetkililerin beyanları çelişmektedir. Şöyle ki, Sayın 
Necdet Menzir, "firmalar parayı bulamadıkları için süre uzatma isteminde bulundular; ben de 
ek süre vermek istemiyordum." Buradaki beyanında da vardı, zabıtlar da incelenince bunlar 
görülecektir; "ama, Sayın Güneş Taner devreye girdi ve Sayın Mesut Yılmaz da olurla süreyi 
uzattı. Yoksa, ara bağlantı sözleşmesinin imzalanmasıyla ilgili değil diyor. Eğer, firmaların 
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yazılarının gerekçesi okunursa, bu beyanın doğru olduğu görülür. Ben okudum ve Sayın 
Menzir'in dediği ifade doğrudur. 

Sayın Güneş Taner ve Sayın Mesut Yılmaz, ara bağlantı sözleşmesi yapılmadığı için, 
firmaların önlerini göremediklerini belirterek, önce ara bağlantı sözleşmesi yapılmalı ki, 
firmalar önlerini görebilsinler ve yapacakları ekonomik analizler sonucu uluslararası 
piyasalara çıkıp para bulabilsinler diyor. Bu da doğrudur beyan olarak; ancak, sözleşmede 
böyle bir kayıt yoktur. Ara bağlantı sözleşmesi yapılacak, daha sonra parayı getirip 
yatıracaklar şeklinde bir kayıt yoktur. Bana göre, bu gerekçe, süre uzatma isteminin kabulü 
için makul bir gerekçe değildir. 

Yedincisi: Süre uzatma konusundaki anlaşmazlığın çözülmesinde ve ara bağlantı 
anlaşmasının yapılmasında, konunun birinci derecede sorumlusu olan Ulaştırma Bakanı Sayın 
Necdet Menzir değil de, Hazineden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner devreye 
giriyor ve Sayın Mesut Yılmaz da süre uzatma yazısını onaylıyor. Danıştay incelemesinden 
geçmiş bir sözleşmede, firmalara ek süre veriliyor. Bence, bunu da, hukukî olarak iyi 
incelemek ve yapılan bu işi de tasvip etmek mümkün değildir. 

Sekizincisi: Ara bağlantı anlaşması, gelir paylaşımına göre devletin gelirini azaltacak 
şekilde düzenlenmiştir. Sayın Ayfer Yılmaz'ın komisyonumuza sunduğu Ulaştırma eski 
Bakanlarından Sayın Hasan Basri Aktan'ın raporunda bu durum açıkça görülmektedir. 
Arkadaşlarımız incelediği için, ben rakamları vermek istemiyorum. Gayet açık, ara bağlantı 
sözleşmesinde gelirleri eğer 100 üzerinden alacak olursak, yüzde 80'i firmalara gidiyor, 
rakamlar ortada, yüzde 20'si de devlete gidiyor. 

Dokuzuncusu: Ara bağlantı anlaşması yapılırken, Türk Telekomun lehine iyileştirme 
yapıldığını Sayın Güneş Taner konuşmaları sırasında ifade ettiler; ancak, Türk Telekom ne 
teklif etmiş de, Sayın Güneş Taner'in gayretleriyle bu değerler iyileştirilmiş veya yükseltilmiş. 
Bu konuda, maalesef, kimseden bilgi alamadık. Bu konuda verilen rakamlar da olmadığı için 
tabiî, bir değerlendirme yapma imkânımız yok. Sadece şu deniliyor. Daha önceki 
rakamlardan, yüzde 40 veya yüzde 50 üstesinde olmak kaydıyla, ara bağlantı sözleşmesini 
imzaladık; ama, başlangıçtaki rakam neydi denilince, hiç kimse bize rakam vermedi. Bunlar. 
konuyla ilgili olarak görüşlerim. 

Asıl üzerinde duracağım, bilmiyorum, belki arkadaşlarımız da benden sonra aynı 
konuya değinecekler. Komisyonumuza hazırlanan rapor taslağını sanıyorum bizim bürokratlar 
hazırlamışlar veya konudaki arkadaşlar hazırlamışlar. Bununla ilgili üç konuda tenkitlerimi 
söyleyip sözlerimi tamamlayacağım. 
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Birincisi: Komisyonumuza sunulan rapor taslağı, teknik bilgilerle doldurulmuş, önemli 
konular pas geçilmiştir, üzerinde hiç durulmamıştır. Özellikle, komisyon üyelerinin sormuş 
oldukları sorulara, dinlenen bürokrat ve devrin yetkililerinin verdikleri cevaplara fazla yer 
verilmemiştir. Bir tek örnek vereceğim, arkadaşlarımız, okuyunca aynı konuyu tespit ettikleri 
için, çok uzatmak istemiyorum. Sayın Ayhan Sarısu'nun, tutanaklarda 25 inci sayfadan 49 
uncu sayfalar arasındaki açıklamalarının 32 nci sayfadan sonraki bölümüne hiç yer 
verilmemiş. Başlangıçtakiler de zaten teknik bilgiler, yukarıda bahsettiğimiz hususlar. 
Belki, tüm tutanağın raporda yer alması mümkün olmayabilir; ancak, sorulan sorulara verilen 
cevapların uygun bir şekilde burada özetlenmesi gerekirdi; çünkü, raporumuz ne olursa olsun, 
buradaki verilenler sadece teknik bilgiler. Bizden sonra raporu okuyan birisi olursa, sadece 
teknik bilgileri edinmiş olacak. 

İkincisi, rapor taslağında yer alan ekonomik değerlendirmeler bölümündeki fikirlere 
de katılmak mümkün değildir. Bu kısım, firma temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda 
hazırlanmış intibaını vermektedir. Arkadaşlarımızın belki dikkatini çekti; bir firma 
temsilcisinin ismi zikredilerek, orada birtakım değerlendirmeler yapılıyor. Bunların, mutlaka 
raporumuzda yer almaması gerekir, çıkarılması gerekir diyorum ve bu rapor da, bizim 
komisyonumuzu yönledirmeye yöneliktir. Geçen, bu ifadeyi kullandığımız için, Sayın 
Başkanımız "teessüf ederim" dedi. Belki, yine aynı şeyi diyecekler; ama, maalesef, hazırlanan 
bu raporun içerisinde komisyonumuzu yönlendirmeye yönelik çalıştıklarını bürokratların, 
görüyorum; açık ve net diyorum. Zaten, birinci maddede de söyledim. Sayın devlet yetkilileri 
veya siyasî yetkilileri de maalesef, bu bürokratlar aynı şekilde yönlendirmişler. 

Yine, raporumuzda, bir sonuç ve ayrıca, öneriler bölümünün yer alması gerekirdi; 
buna da hiç yer verilmemiş. Belki, bilemiyorum, bu toplantılarımızın sonunda, bunlar ortaya 
çıkacak; ama, en azından başlığının yer alması gerekirdi. Bir sonuç bölümü koyalım; bu 
değerlendirmeleri yaptık, bunun sonucunda ne oldu? Bir de, öneriler; bu sonuçlara göre, 
bugüne kadar yapılan işlemlerde bürokratların hatasından, siyasîlerin hatasından veya 
herhangi bir şekilde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan birtakım yanlışlıklar olmuş, devletin 
zararı söz konusu olmuşsa, bundan sonra yapılmaması için, bizim önerilerimizin olması 
gerekirdi. Öneriler bölümüne de yer verilmesini teklif ediyorum. 

Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. 
BAŞKAN - Biz teşekkür ediyoruz Sayın Öztek. 
Yalnız, bir hususu düzeltmek isterim. Geçmiş toplantılarda, sizin bu görüşünüzle ilgili 

ifademi, şu hususta yapmıştım, şu amaçla yapmıştım: Biz, verilmiş olan bu ön rapomn, 
sadece, üyelerimize bir bilgi verme, geneli manasında, çalışmalarımız hakkında bir bilgi 
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verme mahiyetinde olmasını hep birlikte kararlaştırmıştık. Böyle bir raporun, bizi 
yönlendirecek güç ve kudrette olup olmaması da tüm komisyon üyelerimizin, gerek hayatları 
gerek tecrübeleri gerekse konuyla ilgili çalışmaları sebebiyle mümkün olmadığı kanaatini 
taşımaktayım. 

Üçüncüsü: Bu ekonomik değerlendirmeler dediğimiz kısmın, sadece Hakkı Sürel 
tarafından yazıldığı ve bunun, bizim raporumuzda ki uzman olan, diğer teftiş kurulundan 
gelme olan arkadaşımızın raporuna eklediği bir kısımdır. Bizim için asıl önem arz eden kısım, 
raportör olarak çalıştırmış olduğumuz bürokratımızın kısmıdır. Bu sebeple de, bizim için, 
çalışmalarımızda bir ışık veyahut da bir yönlendirme olacağı kanaatinde değilim. 

LATİF ÖZTEK (Elazığ) - Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Dolayısıyla, raporun da bir parçası olmadığı bilgilerinize sunuldu. Biz, 

burada, herhangi bir şekilde, şeye ekleme noktasında değil; yani, bizim yazacağımız, 
çalışmalarımızın sonuna ekleme noktasında değil, sadece arkadaşlarımıza -hatırlarsanız 
aldığımız karar da o idi- bir fikir vermesi, çalışmalarımız hakkında bir toparlanmış özet 
oluşturması açısından idi. Biz, tabiî ki, raporumuzu, sayın üyelerimizin görüşleri 
doğrultusunda ve kabulleri doğrultusunda değiştireceğiz ve oluşturacağız. 

LATİF ÖZTEK (Elazığ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Ben, sanki kalıp olarak, asıl olarak bu, bunun üzerinde konuşacağız gibi düşündüm. 
BAŞKAN - Bizim daha önceki kararımız değerlendirilirse, göz önüne alınırsa, bunun 

böyle olmadığı ortaya çıkmış olacaktır. 
LATİF ÖZTEK (Elazığ) - Teşekkür ederim açıklamanız için. 
BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum. 
Buyurun Sayın Kukaracı. 
FAHRETTİN KUKARACI (Erzurum) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Muhterem arkadaşlarım, sözlerime başlarken, şu hususu arz etmek istiyorum. 
Biz, burada, mahkeme değiliz, gerçekten öyle, kimseyi mahkûm etmek gibi bir 

niyetimiz olamaz, yetkimiz de yoktur. Biz, burada, sadece, vicdanî kanaatlerimizi aktarmak 
görevini yapmaktayız. Dolayısıyla, bu kanaatlerimizi serdederken, kimsenin incinmemesi 
lazım gelir diye düşünüyorum. 

Latif Öztek Beyin bütün görüşlerine katılıyorum. Bu bakımdan, ben daha kısa 
tutacağım, fazla konuşmayacağım; ancak, tespit ettiğim bazı şeyjeri birer cümleyle aktarmak 
istiyorum. 

Kapsama alanı 3 yıl için, Türkiye nüfusunun yüzde 50'si demiş, 5 yıl içinde yüzde 90'ı 
demiş, ayrıca bir hüküm daha var; 10 000 nüfuslu yerler bundan hariç tutulmuş. Şimdi, hem 
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nüfusun yüzde 90'ı hem de 10 000 nüfuslu yerler hariç tutulmuş. Bu, sözleşmede var. 10 000 
nüfuslu illerimiz bile var neredeyse, büyük bir ilçe bölümü bu kapsam alanı dışına çıkmış. 
Burada, kârlı olan yerler daha ziyade, görev olarak alınmış, onun dışında küçük birimlere baz 
istasyonu ve yatırım yapılmamış, eğer yatırım yapılsa, biraz daha fazla harcaması olacak, 
dolayısıyla, firmalar, bu harcamadan kaçabilmek için, bu 10 000 nüfusu, sözleşmenin 
zannediyorum 5 inci maddesine iliştirmişler ve bu dikkate alınmamış. Bu bir ihmaldir diye 
düşünüyorum. 

İkinci olarak: Anayasa Mahkemesinin bir iptali söz konusu. İşte, yapılmış olan şu şu 
hükümler saklı kalmak kaydıyla hükmünü, bunu kaldıracaksınız demiş. Anayasa Mahkemesi, 
bunu kaldıracaksınız,demiş. Yani, nedir bu; 500 milyon dolarlık kısım, 25 yıllık yüzde 15'tir, 
bu olmayacak demiş; ama, buna rağmen, yine, dönüp dolaşıp, her nasıl olmuşsa, hiçbir izahı 
yok bunun, sıfır abone iken 500 milyon olarak gelir paylaşım sözleşmesine giren değer, 1 900 
000 abone olduğu zaman yine nasıl olmuşsa, bu hesap tam 500 milyon dolara denk 
getirilmiştir. Şimdi, bu nasıl olmuş; bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon niçin 
kurulmuştur? Hangi sebepten dolayı kurulmuştur? Anayasa Mahkemesi bu hükmü iptal etti, 
dolayısıyla, biz yeniden bir kurul kurarak bir değerlendirme yapalım denilmiştir. Şimdi, 
burada, Anayasa Mahkemesinin eğer iptali dikkate alınıyor ise -ki, gerekçeli karar 
açıklanmamış- bütünüyle alınmak lazımgelir, doğru dürüst tespit yaptırmak lazımgelirdi. 
Dikkat ederseniz, arkadaşlarımızın dikkatinden kaçmamıştır, komisyon toplanıyor, 3 gün 
içerisinde -12'si ile 15'i arasında- değerlendirme yapıyor, nasılsa, 550 değil, 450 değil, 700 
değil, 300 değil, 500 milyon dolar olarak değerlendirmeyi yapıyor. Burada, halihazır, mevcut 
olana bir kılıf uydurma vardır. Hiç kimse, bunu, biz, değerlendirmeyi hakkaniyetli bir şekilde, 
objektif bir şekilde yaptık diyemez. Bu sırıtıyor zaten ve bu, Sayın Güneş Taner'in 
ifadelerinden de böyle olduğu anlaşılıyor. Şöyle demişti: "Efendim, 700 milyon dolar veya 
600 demiş olsaydı, o zaman, firmalar, işte, bunu kabul etmeyeceklerdi. Bu defa, iptal etmek 
zorunda kalacaktık ve hukukî problemler doğacaktı" diye ifadede bulundu. Demek ki, hukukî 
problemleri aşabilmek için böyle bir uydurma, af buyurun tabir yanlış olduysa özür diliyorum, 
yani, yüzeysel çalışan bir değerlendirme komisyonu kurulmuştur. Bu değerlendime 
komisyonunun kararı, asla ve kat'a itibar edilecek bir rapor da değildir, karar da değildir. Arz 
ettiğim gibi, sıfır abone varken, firmalar, 500 milyon doları gelir paylaşım sözleşmesinde 
hükme koymuşlar, aradan geçmiş o kadar yıl, 1 900 000 olduğu halde, yine 500 milyon dolar 
olarak değerlendirilmiştir. Bunu kabul etmek elbette mümkün değil. 

Şimdi, bir başka husus: Yapılmış olan sözleşmede yüzde 15 ve 500 milyon dolar ve 
bir de 25 yıl. Gelir paylaşım sözleşmesinde yüzde 67,1; yüzde 32,9... Burada, rakamlar, tabiî, 
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izahatı var bunun, yüzde 15'e indirilirken şu şu şeylerden devletin faydası oluyor, işte şunu 
alıyor, bunu alıyor, deniliyor; ama, bir başka yerde de deniliyor ki, efendim, yüzde 67,1 
ödendiği zaman, firmaların elinde fazla para kalmadığı için, yatırım yapamıyorlar. Demek 
oluyor ki, yüzde 67,1 olduğu zaman, firmalar çok daha fazla para kazanıyorlar! Yani, 
kazanamıyorlardı, yüzde 15 olduğu zaman daha fazla kazanıyorlar ki yatırım yapabiliyorlar. 
Anlaşılıyor ki, yüzde 67,1 devletin kârına idi, sonradan yapılmış olan bu sözleşme, gerçekten 
devleti büyük zarara uğratmıştır. 

Ayrıca, bir hususu daha arz etmek istiyorum. Sayın Güneş Taner, burada, efendim, 
ülkenin önünü açmak lazımdı, bu para çok önemli bir şey değil, ondan sonra yapılacak 
şeylerde vergiler alınır dedi. O zaman, şunu söylemek lazımgelir; madem ülkenin önünü 
açmak, daha ucuza vermek ise, niye 2 milyar 525 milyon dolara bir başka şirkete ihale yaptık? 
Onu da indirseydik 300'e, 500'e... Madem, ülkenin önü, böyle ucuza verdiğimiz zaman 
açılıyor, açsaydık diye düşünüyorum. Bu 2 milyar 525 milyon dolara verilmiş olması bile, 
bizim iki yıl önceki verilen değerlendirme komisyonu raporunun ne kadar yüzeysel, ne kadar 
tarafgirane yapıldığını ifade edecek bir ölçüdür, bir belgedir diyebiliriz. 

Ayrıca, tabiî, bu, şeyle ilgili midir, değil midir, onu pek kestiremiyorum. Bant 
üzerinden verilen 10 megahertzlik şeylerde, o da dikkate alınması lazımgelir. Burada, 
bakanlardan, başbakandan ziyade, arkadaşlarıma arz etmek istediğim şudur. Bürokratlar, 
bütünüyle bürokratlar yapmıştır, bu kusurları bürokratlar işlemiştir. Gerçekten, Latif Beyin 
söylediği gibi, yapılmış olan bütün yanlışlar bürokratların eseridir. 25 megahertzlik şeyi üçe 
bölüp 8,8,8 vermek imkânları varken, ta 1993'te bunu 10,10 koymuşlar. Bu neden; alacak 
firmaların yanına üçüncü bir rakip çıkmasın diyedir. Yani, bürokratların burada çok etkili 
olduğunu kabul etmek lazım. Tabiî, bürokratlarını da gözetlemeyen, denetlemeyen 
idarecilerin de bu işte kusurunun olduğunu da kabul etmek lazımgelir. 

Sonra, bize listeler verildi, hesaplar çıkarıldı. Ben hesap adamı değilim; ancak, 
aboneyi biz kestiremedik, biz kestiremedik yabancı firma bile kestiremedi diyor; ama, 
ellerinde, lisans sözleşmesi yapılmadan önce, ellerinde öyle bilgi var ki, 1995'te 332 000 
abone sayısı, 1996'da yüzde 100 artarak, yüzde 100"e yakın, daha fazla, 700 000 olmuş. Yani, 
yüzde 100 artıyor. Ertesi sene, 1997'de, yine yüzde 100 artarak 1 300 000 olmuş. Demek ki, 
her yıl yüzde 100 artıyor. Ben, yüzde 100 artırarak getirdim, 1998'e 2000'e... Yine, biz 
tabanda kalmışız... Halbuki, onlar 2000 yılında, çok daha az göstermişler. Bu kadar uzağı 
göremeyen bürokrasiyle, elbette ki bu yanlışlıklar yapılacaktı. 

Bir başka şey var, garip karşılıyorum. Bu, biraz da insanları düşündürüyor. Burada, 
Necdet Menzir'den ziyade, Güneş Taner'in, bu sözleşmenin yapıldığı yerlerde bulunması, 
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telkinlerde bulunmuş olması, çok garip karşılanacak hususlar. Zira, müsteşar bile, ben Sayın 
Güneş Taner'in burada bulunmasını yadırgadım diyor. Yani, hoş karşılamadım diyor. Bu işte 
etkin olan hükümet üyelerinden birisi ve baş üyesi Güneş Taner'dir diye düşünüyorum. 

Fazla uzatmayayım, herhalde, söyleyeceklerimin bir kısmını da arkadaşlarım 
sunacaklar, zamanınızı almayayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Ben teşekkür ederim Sayın Kukaracı. 
Buyurun Sayın Çiçek. 
MEHMET ÇİÇEK (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; gerçekten, ahenkli, 

düşünce ve duygularımızı açık ve net ifade ettiğimiz güzel bir komisyon çalışması sürdürdük; 
şahsınızda, bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve işin sonuna geldik. 

Ben, gerek Latif Beyin gerek Fahrettin Beyin ifade buyurdukları konulara aynen 
iştirak ediyorum. Gerçekten, burada, bürokrat ile bürokratları sevk ve idare durumunda olan 
yöneticilerin arasındaki ister koordine bozukluğu diyelim ister disipline edilememek diyelim 
ister takip edilememek diyelim; bunlardan doğan, ciddî manada boşlukların olduğunu 
soruşturmamız süresince gördüm. 

Mesela, aşağı yukarı herkese sorduk, Anayasa Mahkemesinin resmen iptal ettiği bir 
konuda, bir sözleşmede, neden Anayasa Mahkemesini zorlayıp, gerekçeli kararını aldıktan 
sonra işlemlere geçmek varken yahut onu zorlamak varken, onun yerine, Anayasa 
Mahkemesinin ortaya koyduğu ifadeleri de aşmak suretiyle, bir yol seçiliyor, komisyon 
kuruluyor. Komisyon tespitlerinde objektif mi, neye dayanarak bu rakamları tespit ediyor, 
arkadaşlarım detayını anlattılar, ben de bu konuda ikna olmuş değilim. 

İkincisi: Gelir dağılım sözleşmesinden lisans sözleşmesine geçişte, yatırımlar ve 
benzeri şeyler bahane edilmek suretiyle, devletin payı değiştirilmiş ve özel kuruluşların, ihale 
edilen kuruluşların paylan artırılmış. Mesela, GSM'den GSM'e yapılan görüşmelerde, gelir 
paylaşım sözleşmesine göre, Türk Telekomun payı 67,1 işletmecinin payı yüzde 32,9. Türk 
Telekomdan işletmeciye giden çağrıda Türk Telekomun payı yüzde 90, işletmecinin payı 
yüzde 10. İşletmeciden Telekoma giden çağrılarda ise, Türk Telekomun payı yüzde 67,1'den, 
işletmecinin payı yüzde 32,9 iken, 24 Nisan 1998 tarihli Şebekelerarası İrtibat ve İşbirliği 
Sözleşmesine göre, GSM'den GSM'e yapılan görüşmelerde Telekomun payı 0'a inmiş, 
işletmecinin payı yüzde 100. Türk Telekomdan işletmeciye giden çağrılarda Türk Telekomun 
payı yüzde 25, işletmecinin payı yüzde 75. İşletmeciden Türk Telekoma giden çağrılarda, 
Türk Telekomun payı yüzde 10, işletmecinin payı ise yüzde 90 olmuş. Bu manada, gerekçe 
olarak gösterilen şey, işletmecinin ciddî manada yatırım yapma meselesi. Bunu da, Fahrettin 
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Bey belirtti; o yatırımla ilgili yapılan sözleşmede de son derece dikkate değer bir şey var; 
Türkiye'nin yüzde 100'ünü kapsaması lazımgelen bir yatırım ağı kurmaları lazımgelirken, 
haklı, kâr nereden olursa, abone sayısı hangi illerde ve bölgelerde olursa, o bölgelerde yatırım 
yapılmış, diğer bölgelerde yatırım yapılamamış. Hatta, Sayın Başbakana sordum ben, 
malumunuz, buradan, Ankara'dan çıkıyorsunuz, Konya, Türkiye'nin anahatlarından birisi, 
Ankara-Konya arasında GSM'le görüşmeniz, yer yer, dağlara çıktığınızda mümkün, ovalara 
indiğinizde mümkün olmamakta. Bu, zamanında neden düşünülmedi diye sormuştuk. Bu 
manada da ciddî bir şey görüyoruz. 

Üçüncü olarak: Fahrettin Bey belirtti, Latif Bey belirtti; yüzde 10, yüzde 10 artı yüzde 
5, emniyet kuvvetlerine ayrılan bir pay var; yüzde 25 böyle dağıtılmış. Yüzde 25'ten daha 
fazla, teknik olarak imkân olmadığına göre, neden acaba, 400 000 aboneden sonra, yeni 
ihalelerin yapılamayacağı şartı konulmuş, yani 400 000'e kadar hat verilmeyecek denilmiş. 
Zaten verilmesi mümkün değil ki. Yani, yüzde 10'unu Türkcell'e vermişsiniz, yüzde 10'unu 
Telsim'e vermişsiniz, geriye kalan yüzde 5'ini de devletin emniyet güçlerinin kullanması için 
ayırmışsınız. Böyle bir dağılım söz konusu ise, elinizde de vereceğiniz bir hattınız yok ise, 
neden 400 000 aboneye kadar herhangi bir yere ihale yapılmayacaktır şartı konulmuştur? 
Kaldı ki, devrin yapıldığı 1998'de, 27.4.1998'de, yeni gelen abone durumuyla ilgili çizelgede 
belirtiliyor bu, devirden hemen sonra, dönem sonunda, 428 496 Telsim, 1 293 268 abone de 
Türkcell almış. Yani, devirden hemen sonra alınmış... 

Yine, Fahrettin Beyin kanaatine aynen iştirak ediyorum. Bu kadar rahat yüzde 100 
artımların olduğu bir ortama rağmen, neden böyle bir sözleşme kabul edilmiş? Gerçi, işte, 
önümüzü göremiyorduk, ne kadar artacağını bilemiyorduk, dünyada da bunun örnekleri 
yoktu deniliyor ama, dünyada, bütün dünyadaki şartları zorlayan bir gelişme var, halen bu 
devam ediyor. Yine, aynı listenin sonuna bakıyoruz. Türkcell'in abone sayısı* şu an, yani 
Nisan 2000 tarihi göz önünde bulundurularak dönem sonu 6 135 305, beri tarafta, Telsim'in 
abone sayısı ise 2 666 091... Daha önce, birkaç üye arkadaşımızın da belirttiği gibi, -sadece 
bundan ibaret değil kâr, bir data durumu var, faks var ve benzeri yan kuruluşlardan elde edilen 
kârın sınırını tayin edemiyoruz. Rakamları istediğimiz zaman da bu rakamlar, bize, bu 
manada verilmedi maalesef. 

Ben, yine, arkadaşlarımın söylediğine katılıyorum. Ulaştırma Bakanı, açık ve net bir 
şekilde, birçok konuda, kendisinden çok Güneş Taner Beyin bu işi takip ettiğini ifade ettiler. 
Halbuki, fiilen bu iş, Ulaştırma Bakanının yapması lazımgelen bir iş, onun sürükleyip 
götürmesi lazım. Güneş Taner Beyin buradaki konumunun, Ulaştırma Bakanından çok daha 
öne çıktığı anlaşılıyor. Nerede; eksüre meselesinde, Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir Bey, 
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ben eksürenin bitim saatinde, bitim zamanında, bu işin iptal edilmesi lazımgeldiğini ısrarla 
söyledim; fakat, benim o sözüm geçerli olmadı, eksüre verildi deniliyor. 

Yatırımlar, zamanında ve sözleşmeye uygun yapılmamış olduğu anlaşılıyor. 
Bir de, KDV meselesi var. KDV meselesi hâlâ vuzuha kavuşmuş değil. İnsan 

düşünüyor, acaba, KDV neden, en küçük meselede, bakkalın aldığı, sattığı şeyin KDV'sini 
hesap eden bir Maliye teşkilatı, ucunda, milyonlar, milyarlar, ileride trilyonlara varan 
rakamlara ulaşan bir alışveriş söz konusu ise, bu alışverişte neden KDV meselesi, böyle 
unutuldu, üzerinde durulmadı? 

Bunlar, benim dikkatimi çekiyor ve şunu ifade etmek istiyorum. Elbette, biz, 
arkadaşların ifade ettiği gibi, mahkeme filan değiliz; ama, başta Anayasa Mahkemesinin 
gerekçeli kararı yayınlamaması suretiyle meydana gelen -ta oradan başlamış ihmal- ihmalden 
başlamakla, zamanımıza kadar olan, gelişen durumlar göz önünde bulundurulmak suretiyle, 
konunun hukukî boyutlarının ciddî manada etüt edilmesinin lüzumlu olduğu kanaatindeyim. 

Ben de teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Çiçek. 
Buyurun Sayın Sönmez. 
KENAN SÖNMEZ (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, aşağı yukarı dört aydır bu dosya üzerinde çalışıyoruz; 13 kadar, 

arada, suçlananlar da dahil olmak üzere, kişiyi dinledik, 50 civarında yazışma yaptık. Tahmin 
ediyorum, bu meseleyle ilgili, hepimiz bilgi sahibi olduk. 

Şöyle bakınca, bu hadisenin, 1986 yılına uzandığını görüyoruz. Türk Telekom, o 
zamanki adıyla PTT, dünyadaki gelişmeleri, 80'li yıllardan sonra, çok ciddî, yakından izliyor, 
sistemini yeniliyor, modernleştiriyor, mikrodalga uydularla, fıberoptik hatlarla beslenen 
muazzam bir sistem kuruyor ve bütün gelişmelerin de anında içinde oluyor. 1986 yılında 
NMT diye tabir edilen, oto araba telefonu, bildiğimiz sistem, dünyada çıkınca, Türk Telekom 
da, o zamanki PTT, bu işe talip oluyor, kendi yatırımını yapıyor, Türkiye'ye getiriyor; ancak, 
bu işte başarılı olamıyor, 100 000 abonede kalıyor, geliştiremiyor hadiseyi ve bu işin 
masrafının tamamı da Türk Telekom üzerinde zarar olarak kalıyor. 

GSM, 1987'de Türkiye'nin de taraf olduğu, 12 imzacı ülkeyle, Avrupa'da start alıyor. 
1991'den itibaren, bu imzacı ülkeler, GSM'i kendi ülkelerinde faaliyete geçireceklerini, işi 
libere edeceklerini, bunu özel sektör marifetiyle yapacaklarını, 2003'te de, bu alandaki, 
telekomünikasyon alanındaki devlet tekelini tamamen ortadan kaldıracaklarını taahhüt 
ediyorlar. 1991'e geldiğimizde ise, Türkiye'de bu alandaki devlet tekeli ortadan kaldırılmamış. 
Bir yasal ilerleme, maalesef, sağlanmamış bir manzarayla karşılaşıyoruz. 
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Gerçi, bütün hükümetler büyük gayret içerisinde oluyorlar, bu konuda yasal 
düzenlemeleri yapıyorlar; ama, her düzenleme, Anayasa Mahkemesinden her defasında geri 
dönüyor. Meclis aritmetiği nedeniyle, Anayasayı değiştirecek bir çalışmanın içerisine de 
giremiyorlar. 

Nihayet, 1993'te zamanın hükümeti, Sayın Süleyman Demirel'in Başbakanlığındaki 
hükümet, bana göre çok doğru bir karar alıyor. İleride lisansa dönüşmek üzere geçici bir 
formülle, gelir paylaşımı sözleşmesiyle GSM'i Türkiye'ye getirmeye karar veriyor. Gelir 
paylaşımı sözleşmesi -burada da defalarca ifade edildi- geçici bir çözüm olarak, yasal 
düzenlemelerin tamamlanmasından sonra lisansa geçilmek üzere devreye sokuluyor. Bu gelir 
paylaşımı sözleşmesinde 15 inci madde gayet açık. Bu 15 inci madde de, lisansa nasıl 
geçileceği, kaç para olacağı, bu paranın, bu bedelin nasıl tahsil edileceği ve de lisansa 
geçildikten sonra PTT'nin, yine, gelirler üzerinde yüzde 15 pay alacağı açık açık yazılıyor, hiç 
tereddüde mahal bırakmadan böyle bir sözleşme yapılıyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, o zaman baktığımızda, 900 megahertzlik dünyada, zaten, 1 
800 megahertz, yani, şu anda ihale ettiğimiz 1 800 megahertz imkânı o zaman dünyada yok; 
ama, 1 800 megahertzle ilgili bir hazırlık var; 900 megahertz bant üzerinden haberleşme 
imkânı sağlayacak bir sistem var ve biz de de 25 megahertzlik bir imkân var. 3 şirket ihaleye 
giriyor, 2 şirkete gelir paylaşımı sistemiyle bu veriliyor, 10-10 megahertz tahsil ediliyor. 
Arkadaşlarımız, burada hata var diye ifade ettiler. Bu 10-10 olmayabilirdi, 8-8-8 olurdu, ya da 
işte 5-5-5 olurdu; yani, burada bir üçüncü şirkete imkân bırakılabilirdi diye ifade ettiler. Belki 
olabilirdi; ama, o zamanın imkânlarıyla bunu görmek... Ben o zamanın idarecilerine bu 
konuda herhangi bir suçlama yöneltmiyorum; çünkü, görmek mümkün olmayabilirdi, 
görememişler de nitekim. Böyle bir mülahaza olsa bile, böyle bir şüphe olsa bile, bu, bizim 
bugünkü soruşturmamızın da konusu dışında. Biz, 1998 yılında bu gelir paylaşımından lisansa 
geçerken devletin gelir kaybına uğratıldığını soruşturuyoruz. Yani, aksi takdirde, tek eski 
hükümetleri de içine alacak gibi bir soruşturma yapmamız lazım; böyle bir yetkimiz yok. 

Bana göre, o zamanın hükümeti de hata yapmamış. Yapanlardan Allah razı olsun, 
Türkiye'nin en başarılı projesinin temelini atmışlar. 3 firma iştirak etmiş, 2 firma kazanmış. 
Önce iştirak edip sonra vazgeçenlerden bir tanesi Vodafon. İngiliz Vodafon, bugün dünyanın 
bu alandaki en büyüğü. Geçen sene bu Vodafon, bir şebekeyi 65 milyar dolara, yine başka bir 
şebekeyi 120-180 milyar dolara satın aldı; ama, bu şirketlere, Vodafon bile, o tarihte bu işin 
Türkiye'de bu kadar büyük bir iş olacağını görememiş; dünya devi, görememiş. Gelmiş, aşağı 
yukarı, işte bizim Telsimden bir misli büyük bir şebekeye bu paraları vermiş, satın almış 
bugün. 
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Değerli arkadaşlar, 1993'te yapılan bu sözleşmede, mutlaka lisansa geçiş hesabı var; 
yani, geçici bir çözüm olarak Türkiye'nin önüne getirilmiş. Lisansa geçişle ilgilidir, defalarca 
düzenlemeler, yasal düzenlemeler yapılmış; ama, her defasında, Anayasa Mahkemesi bu 
düzenlemeleri bozmuş. 

Nihayet, 1997'de 4161 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 406 sayılı Telgraf ve 
Telefon Kanunun geçici 6 ncı maddesi buna imkân vermiş. Aynen şöyle: PTT İşletmesi Genel 
Müdürlüğüyle imzalanmış ve lisans sözleşmesine dönüştürülmesi öngörülen gelir paylaşımı 
sözleşmesiyle ilgili, hükümet ile Ulaştırma Bakanlığıyla, ilgili firmalar arasında bir mukavele 
yapılmasını, Bakanlar Kurulu kararıyla bağlamış. 

Şimdi, arkadaşlarımız defalarca ifade ettiler. Bu kanunun bu maddesinin Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edildiği söyleniyor. Halen daha yürürlükte değil ama. Bugün dahi 
yürürlükte değil; ama, o günlerde böyle bir duyum alınmış, sözlü olarak böyle bir şey 
söylenmiş. Bunun çeşitli açıklamaları yapıldı; ama, bizim bakmamız gereken yasal duaım, 
Anayasa Mahkemesinin kararı hâlâ daha yürürlükte olmadığına göre, kanunun bu maddesi,-
halen bütün idarecileri bağlayacak bir madde olarak önümüzdedir ve yürürlüktedir. 

Buna rağmen, zamanın hükümeti, bir komisyon marifetiyle bu şartlarda birtakım 
iyileştirmeler yapmış; 4 taksidi defaaten ödemeye çevirmiş ve de birtakım başka 
düzenlemelerle lisansa geçişi sağlamış. Bizim, Anayasa Mahkemesinin, sadece duyumla, 
yürürlükte olmayan bir kararına dayanarak niye böyle bir işlem yaptın deme durumunda 
olmamamız lazım diye düşünüyorum. Olsa olsa, hassasiyetinden dolayı, o zamanın 
idarecilerini tebrik etmek, teşekkür etmek lazım; çünkü, hiçbir şey yapmasalardı, aynen 
sözleşmeyi uygulasalardı, 4 taksitte alsalardı, kimsenin yasal olarak söyleyecek bir şeyi yok. 

Değerli arkadaşlar, eski geçen dönemden arkadaşlarımız da, bu dönem milletvekili 
olan bizler de, biliyorsunuz, Anayasa Mahkemesi, bizim özlük haklarımızı düzenleyen yasayı 
da iptal etti; ancak, gerekçeli karar açıklanıp yasa yürürlüğe girmediği için, biz yeni 
düzenlemeye kadar maaşlarımızı almaya devam ettik. Doğrusu da buydu, hiçbir arkadaşımız 
da, bu böyle oldu, yasa iptal oldu, ben bunun üstünü almıyorum demedi, demesi de mümkün 
değildi; son derece yanlış bir yaklaşım olurdu, popülist bir yaklaşım olurdu. Yasal durum 
neyse, hepimiz ona riayet ettik. Yani, orada bir ihmal, bana göre yanlış; doğru bir şey değil 
diye düşünüyorum. Yapılan işte, bana göre bir yanlışlık yok. 

1998'de yapılan ihale değil, sözleşme şartlarının Bakanlar Kurulu kararıyla yerine 
getirilmesidir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, bugün baktığımız zaman, dünyada en pahalı lisans, önceki ay 
Türkiye'de yapılan ihalenin henüz bedeli tahsil edilmeyen lisans ücretidir, en pahalısı. İkinci 
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pahalı lisans, Fas'ta üçüncü GSM için; birinci, ikinci ve üçüncü GSM için Fas'ta verilen lisans 
ücretidir. Halen en pahalı üçüncü lisans, Türkcell ve Telsimin lisans ücretidir. O gün 500 
milyon dolar, 500'er milyon dolar, o gün için de büyük paraydı, bugün için de büyük para. O 
dönemde, 1998 yılında bundan daha büyük bir bedel önümüze çıkmıyor. Yüzde 15'lik gelir 
payı ödemesi de sadece bizim lisans devrinde önümüze çıkan bir şey, başka hiçbir ülkede 
böyle bir şey yok. 

Şimdi, yüzde 67, yüzde 33 dengeden niye yüzde 15'e geldik? Şimdi, bu sorunun 
muhatabı, 1998 yılında olan yöneticiler olamaz değerli arkadaşlar. Gelir paylaşımı ayrı, lisans 
devri ayrı. Gelir paylaşımında, bu şirketler PTT'nin taşeronu. Nitekim, kendileri de ifade 
ettiler; yüzde 33'lük payla makine satıyorlar, yüzde 33'lük pay içerisinde o değerde makine 
veriyorlar, yani, bir kayıpları yok, bir şeyleri yok; ancak, gelir paylaşımından lisansa 
döndüğünüz zaman başka bir şeyi yapıyorsunuz. Belli bir zaman dilimi -25 yıl için- bu 
insanlara bir frekans tahsis ediyorsunuz; yani, yapılan bu; onunla onu mukayese etmek, yani, 
o 1993 yılında konuşulması gereken bir şeydi; ama, 1993 yılında da o zamanın yöneticilerine 
de haksızlık olur, o zamandan da bugünü görmek, yani, dünyada çok olmayan bir şey, öyle bir 
dâhi yöneticimiz olsa belki iyi olurdu; ama, yani, onu görmek mümkün değildi diye 
düşünüyordum. 

Türkiye, 1993'te başlayıp, 1998'de sonuçlanan bu GSM işinde çok başarılı bir sınav 
vermiştir diye düşünüyorum. Dünyada hiç tecrübemiz olmayan, dünyada da çok az bilinen, 
yeni başlayan bir iş kolunda sağlam temel attı Türkiye. Nitekim, o sağlam temel, bugün GSM 
işinin bu 2,5 milyar dolarlık lisans ücretini doğurdu diye düşünüyorum. 
1993 ile 1998 yılları arasında 2 operatörün toplam abone sayısı -işte elimizde var- 2 milyonun 
altında. Bugün 10 milyona yakın, 9 milyon civarında. Şimdi, bunu, o zaman lisansa geçmek 
için fren yaptılar ya da kasti olarak abone kaydetmekte geciktiler gibi değerlendirmek çok 
mümkün değil, yani, bu değerlendirmelerin pek temeli yok. Neden yok; 1993 ile 1998 yılları 
arasında abone kaydeden PTT; Türk Telekom abone kaydediyor. Bunların abone kaydetme 
yetkileri yok. Bunlar, Türk Telekom adına birtakım işlemler yapıyorlar, birtakım yatırımlar 
yapıyorlar, aboneyi kaydediyorlar. Abone kaydetme yetkisine sahip olan PTT. Burada bir 
arkadaşımız izah etti, bu şirketlerden bir arkadaşımız izah etti: "İleride lisansa döneceğimizi 
düşünerek biz abone kaydetme faaliyetlerine girmek istedik. PTT'nin gözetiminde ancak 
ofisler açabiliyorduk, PTT memurlarının gözetiminde" dedi Yani, belki, bu, olsa olsa, bizim 
kamu kuruluşlarımızın hantal yapısıyla ilintili girebilir; ama, bu işte bir kasıt çok doğru gibi 
gelmiyor bana. 
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Ayrıca da, tabiî ki, her müteşebbis gibi, bunların ileride lisansa dönme hesabı 
içerisinde pek tabiî ki olmaları mümkün. Bunun da yadırganacak bir tarafı yok; ama, lisansa 
döndükten sonra, bu işe, değerli arkadaşlar, çok ciddî yatırımlar yaptıklarını görüyoruz. 
Lisansa döndükten sonra bir tanesi, şirketlerden sadece bir tanesi 2,5 milyar dolara yakın 
yatırım yapıyor. Yılda 350 milyon dolarlık da reklam ve pazarlama harcaması yapıyor. Neden 
bunu yapabiliyorlar; çünkü, şirket haline geliyorlar, PTT'nin taşeronluğunda bir şirket, ciddî 
bir şirket haline geliyorlar. Finansman bulabiliyorlar, borçlanabiliyorlar, uluslararası 
piyasadan para bulabiliyorlar ve yatırım yapabiliyorlar. Yani, bu paraların, Türkiye gibi bir 
ülkede özkaynaklarla yapılması mümkün değil. Bu, ancak bir lisansa döndükten sonra imkân 
dahilinde olan bir şey. 

Orada, bu rakamlara baktığımız zaman şöyle bir manzarayla karşılaşıyoruz. Türkcell 
ve Telsimin lisansa geçtiği zaman ki rakamlarına bakın, lisanstan sonraki rakamlarına bakın; 
hepsinin abone sayısı artmıştır ama, bir tanesinin abone sayısı diğerine göre bir misli daha 
fazla artmıştır. Bir çabanın sonucudur bu; yani, ciddî bir çaba, biri çok ciddî bir çaba 
göstermiş, öbürü de özel sektörün verdiği hertürlü avantajı kullanmış. Bugün 
televizyonlarımıza ve gazetelerimize bakıyoruz, en çok reklamı yapılan, en fazla rekabet 
edilen sektör, cep telefonu sektörü. Bu devlet dindeyken, bunun böyle olmasını beklemek çok 
mümkün değil. 

PTT Genel Müdür yardımcılarından -ismini hatırlayamıyorum- bir arkadaşımız anlattı. 
Sayın Başkanın bir sorusu üzerine bize cevap verdi: "Yani, ben o dönemde reklam yapmak 
için defalarca Başbakanlığa yazı yazdım, Ulaştırma Bakanlığına yazı yazdım; ama, bana 
böyle bir izin hiçbir hükümet döneminde çıkmadı" dedi. Yani, bu, devletimizin hantal 
yapısından kaynaklanan bir şey olsa gerek diye düşünüyorum ve özel sektörün imkânları ve 
cazibesi... Zaten, böyle olmasa, dünyada özel sektörün bu başarısı beklenemez diye 
düşünüyorum. 

Soruşturma önergesi sahibi arkadaşlarımızın iddialarından biri, bu lisans devriyle 
Türkiye'de tekelleşmeye sebep olunduğu şeklinde. 

Değerli arkadaşlar, 1993 yılında 20 megahertzlik, 900 megahertzlik bir bant imkânı 
var Türkiye'nin. Belki 1993'te, bu, 10-10 değil de, başka şekilde dağıtılabilirdi, bir ikinci, bir 
üçüncü sokulabilirdi. Ancak, 1 800 megahertz imkânı Türkiye'nin önüne 1997'den sonra 
çıkmıştır ve de zaten, Türkiye bu imkânı bulur bulmaz, hemen yeni ihale hazırlıklarına 
başlamıştır. Geçen komisyonumuza gelen Rekabet Kurumu yazısında da bunu görüyoruz. 
Bakanlık ihale hazırlamış ve Rekabet Kurumuna, bu ihale şartlarına bak diye göndermiş. 
Oradan da anlıyoruz ki, bu imkânlara sahip olur olmaz yeni ihale için ortaya çıkmış, 2 
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operatör, 3 operatör de şimdi, toplam 5 operatörün olduğu yerde de bir tekelleşmeden 
bahsetmek çok doğru gibi gelmiyor bana. Zaten, bu sektördeki rekabeti de hepimiz görüyoruz, 
kıran kırana bir rekabet var ve müşteriler lehine, tüketiciler lehine sürekli fiyatlar aşağı 
çekiliyor, yani, bir rekabetin yarattığı bir olumsuzluktan söz etmenin çok imkânı yok'diye 
düşünüyorum. Böyle bir şüphe varsa bile, bu şüphe bizim soruşturmamız içerisindeki bir şeyi 
değil, 1993'ün söylenilmesi gereken bir şeyi. Niçin 1993'te iki şebekeye verildiğinin cevabı, 
1998'de sorulacak bir şey değil diye düşünüyorum. 

"Abonelerin hakları, gelir paylaşımı sözleşmesindeki vecibeler yok sayılmıştır" diye 
bîr iddia var. Bu da bana çok temelsiz bir iddia gibi geldi. O konuda, gelir paylaşımı 
sözleşmesindeki imkânların diğer tarafa taşınmış olduğunu görüyoruz. 

Bir iddia da, gelir paylaşımı sözleşmesinde bu firmalara sadece telefon haberleşme 
hakkı tanınmışken, daha sonra faks, data, teleks gibi birtakım ilave imkânların verildiği 
iddiasıdır. 

Değerli arkadaşlar, gelir paylaşımı sözleşmesinde de, lisans sözleşmesinde de bu 
firmalara, 900 megahertzten 10-10, 20 megahertzlik bir bant imkânı verilmiştir. Yani, 10'ar 
megahertz aralıklı iki tane frekans verilmiştir. Bu firmaların yaptığı, bu frekanslar içerisinde 
kalmak suretiyle o frekansları kullanmaktır. İlave bir frekans, ilave bir bant verilmesi diye bir 
şey söz konusu değildir. Kendi aralıkları içerisinde kalmak koşuluyla onun birtakım 
imkânlarından yararlanıyorlar. Nihayet, işte, 532, 542'ye ek olarak 533, 534 gibi kodlar ilave 
bir şey değil, ilave bir frekans değil; onlara sağlanan 10 megahertz içindeki işlemler olduğunu 
teknik arkadaşların açıklamasından biz de öğrendik. 

GSM abone sayısının 400 000'e ulaştığında yeni firmalara imkân tanınmayıp, devletin 
kayba uğratıldığı meselesi, başlangıçta hepimizin kafasına takıldı; ama, sonra, zannediyorum 
bu meseleyle ilgili herhangi bir sorun kalmadı; çünkü, değerli arkadaşlar, bu sorunun, aslında, 
400 000 abone olduktan sonra bütün hükümetlerin muhatap olması gereken bir soru bu. 1998 
yılının hükümetinin muhatap olduğu, olacağı ve bizim soruşturmamız kapsamında bir soru 
değil; yani, 1998'in cevaplaması gereken bir soru değil; ama, o da, çok haklı bir soru değil. 
1993 yılında 20 megahertzlik imkân iki şirkete veriliyor. 1 800 megahertz, daha sonra, 
1997'den sonra Türkiye'nin önüne çıkıyor ve de geçtiğimiz aylarda ihale edildi. Belki, bu 
soruşturma komisyonu olmasa, bir sene önce ihale edilecekti. Yani, böyle bir teknik bir şey 
söz konusu değil. Zamanında, 1 800 megahertzin ileride geleceğini bildikleri için, operatörleri 
korumaya yönelik, yani, bir imkân eğer -1993' te çıktı- 1994' te, 1995' te Türkiye'nin önüne 
1.800 megahertz imkânı çıksaydı... Operatörleri korumak için konulan bir şey olduğunu 
anlıyoruz; ama, teknik olarak zaten işlerliği olan bir şey değil; yani, soruşturma kapsamındaki 
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kişilerin, Sayın Mesut Yılmaz ve Sayın Necdet Menzir'in cevap verecekleri bir soru değil; 
çünkü, 400 000'e daha önce çıkmış. Yani, daha önceki hükümetlerin de muhatap olduğu, 
muhatabı daha önceki hükümetler; ama, haklı bir soru değil, teknik olarak böyle bir imkân 
yok. Dediğimiz gibi, belki 1993'te bir frekans tutulsaydı, 1996'da bir başka operatöre de bu 
verilebilirdi; ancak, bu sebeple 1998'in hükümetini suçlamamız, yani, akla, insafa çok uygun 
gelmiyor bana diye düşünüyorum. 

Sözleşmelerin sona ermesinden sonra santrallerin tüm tesisatlarıyla çalışır vaziyette 
bırakılacağı maddesinde bir belirsizlik olduğu şeklinde bir iddia var; ama, ona da baktığımız 
zaman, burada çok anlaşılmayan bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani, programı bunun 
dışında mümkün değil. Çalışır vaziyette demek, tümünü kapsar diye düşünüyorum. Yani, 
bunu yapmak biraz fazla vehim olur diye düşünüyorum. 

Son olarak, değerli arkadaşlar, bu masada gündeme gelmedi; ancak, önerge sahibi 
arkadaşların iddialarında vardı, önergede var. Bir firmanın daha fazla, Telsimin daha fazla 
ücret ödemeyi taahhüt ettiği, ancak, bunun kabul edilmediği şeklinde. Onu da Danıştay 
safhasında anlıyoruz. Telsim, o sırada birinin 400 küsur, birinin 1 milyon 200 küsur olan 
abone sayısının eşitlenmesini ve de böylece kendisinin daha fazla bedel ödeyeceğini söylüyor; 
ama, yani, bir şirkete abone olmuş müşteriyi alıp zoraki bir başkasına yönlendirmek zaten 
mümkün değil. Nitekim, Danıştay da o işi ciddiye almıyor ve dikkate alınmıyor. 

Bizim komisyonumuzun önerge sahiplerinin üzerinde pek durmadığı, ama, 
komisyonumuzda çok sözü edilen bu ara bağlantı sözleşmesi var. 

Değerli arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız bu işe şüpheyle baktıklarını açıkça söylediler. 
Gelir paylaşımı döneminde, bildiğiniz gibi, ara bağlantı diye bir şey yok. Yani, gelir paylaşımı 
döneminde, işte, şu kadarını alıyordu, sonra yüzde şu kadarını alıyor gibi mülahazalar çok 
doğru değil. Gelir paylaşımı döneminde, zaten gelirin tümü PTT'nin. O nedenle, bir ara 
bağlantı meselesi yok. Ara bağlantı, ancak, lisans devrinde önümüze çıkan Türk Telekomun 
önüne çıkan ve zaman alan, işte, bu uzatmanın da sebebi olan bir mesele. 

Şimdi, burada bir hata yapıldığı arkadaşların iddiası... Teknik arkadaşlardan aldığımız 
bilgiler, bunun iyi bir sözleşme olduğu şeklinde. Burada bir hata yapıldığını nasıl anlayacağız; 
bir emsaliyle karşılaştıracağız, başka türlü anlama şeyimiz yok; çünkü, Türkiye'de daha önce 
uygulaması yok. Buna baktığımız zaman, bu sözleşmenin Avrupa'dakilerinden daha iyi 
olduğu bize ifade edildi. Zaten, Avrupa Birliğinin, bugünkü bu sözleşme içerisindeki birtakım 
tarifelerin, mesela, sabitten GSM aradığında 6 sent, GSM'den Telsim arandığında 2,8 2,5 sent 
olan tarifelerin de, aşağı yukarı, yarı yarıya düşürülmesi konusunda bir karar olduğunu 
biliyoruz. Belki yeni sözleşmede, bu üçüncü GSM'de, bu Avrupa Birliğinin bu tarifesi 
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uygulanacak. Yani, bu işin gecikmesinin önemli bir sebebi, Avrupa Birliği tarifesinin 
uygulanması konusunda şirketin bastırması, şirketlerin bastırması. Burada bir hata olduğunu, 
ancak Avrupa'daki diğer emsalleriyle karşılaştırarak bulabiliriz; çünkü, Türkiye'de örneği yok, 
gelir paylaşımı döneminde de böyle bir şey yok. Yani, nasıl anlayacağız bu sözleşmede bir 
hata var mı yok mu?! 

Nitekim, biz konuyu incelerken, Ayfer Yılmaz Hanımın talebi üzerine bilgisine 
başvurduğumuz Telekom Genel Müdür Yardımcısı Sayın Emin Akata da o günün şartları 
içerisinde en iyi işi yaptıklarını, yaptıkları işin içlerine sindiğini, uygulamada çıkan birtakım 
aksaklıkların giderilmesi için de kendisinin bir rapor yazdığını ve daha sonra o aksaklıkların 
bir kısmının giderildiğini, bize, açıkça söyledi. 

Nitekim, bu işte 2 yıllık bir sözleşme olduğunu biliyoruz. 2000 yılında yeniden gözden 
geçirileceğini biliyoruz. Eğer, uygulamada çıkan başka aksaklıklar varsa, zaten bugünün 
idarecileri o aksakları eminim düzelteceklerdir. Kimse, hiçbir siyasînin ya da bürokratın, 
devletini açıkça gelir kaybına uğratacak bir işlemi uzun süre sürdüreceğini; eğer varsa, öyle 
düşünmek mümkün değil. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, Sayın Güneş Taner'in bu hadiseler sırasında çok aktif 
olduğu konusunda birtakım görüşler ileri sürüldü. Sayın Taner'i dinledik, kendisi de söyledi. 
O günün şartlarını şöyle bir değerlendirelim, biraz insafla değerlendirelim. Yani, ülkenin ne 
kadar paraya ihtiyacı olduğunu, Hazinenin ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu hepimiz 
biliyoruz, hepimiz o günleri yaşadık. Hazineden sorumlu Bakan, yani, sırtında yumurta küfesi 
taşıyan Bakanın, bu gelirin, bu miktarın, çok ciddî bir miktarın -1 milyar dolar gibi çok ciddî 
bir miktar- bir an önce alınması konusunda aktif olması kadar doğal ne olabilir; yani, bunun 
için çaba göstermesi kadar doğal ne olabilir diye düşünüyorum ve de bunda yadırganacak ben 
bir şey görmüyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu işlem, 55 inci Hükümet döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla 
Ulaştırma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiş bir işlemdir. Ben Sayın Ulaştırma Bakanın da 
bu konuda bir ihmali, bir kastı, bir şeyi olduğunu düşünmüyorum. Üzerinde çalıştığımız bu 
dosyalar, 20 nci Dönemden bize kalan kötü bir mirastır maalesef. Geçen dönemin -ki, burada 
hiç kimseyi, hiçbir siyasîyi ya da siyasî partiyi ima etmiyorum, yanlış anlaşılmasın- bunlar, 
tamamıyla geçen dönemin kötü şartlan, gerilimi ve psikolojisiyle hazırlanmış dosyalardır ve 
maalesef, Meclisimizin görevleri arasında çok önemli bir yer tutan denetim görevini de, 
Meclisimizin denetim görevini de tartışmalı hale getirmiştir. Başbakanların, Bakanlar Kurulu 
icraatlarından sorumlu tutulması, çok olağanüstü dönemler olan ara dönemlerde, ihtilal 
dönemlerinde bile görülmüş şey değildir. O nedenle, bu dönemin, başta Komisyonumuz 
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olmak üzere, bu dosyaları iyi değerlendireceğini ve bu haksız isnatlardan, görev yapan 
siyasîleri, hak ettiği şekilde haklarını vererek ve bana göre takdir ederek çıkaracağını 
düşünüyorum. 

Hepinize çok çok teşekkür ederim. Komisyon çalışmamızın ve vereceği kararın 
memleketimize hayırlı olmasını diliyorum; çünkü, bu karar, sadece siyasî sonuç 
doğurmayacak, aynı zamanda, büyük ekonomik sonuçlar da doğuracak bir karardır. Yabancı 
sermayenin ve uluslararası fınans çevrelerinin de gözü Komisyonumuzun bu çalışmasındadır; 
çünkü, bu şirketlerin büyük ortaklan, uluslararası büyük firmalardır ve şirketler, 
finansmanlarını bu uluslararası para piyasalarından temin etmektedirler. Türkiye'de geriye 
yönelik olarak böyle dosyaların çıkarılıp irdelenmesinin, Türkiye'nin sicili açısından çok iyi 
bir şey olmadığını düşünüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Biz teşekkür ederiz Sayın Sönmez. 
Sayın Sabahat Vardar Hanım konuşma isteğini geri aldığını beyan ettiler. O sebeple, 

Sayın Vardar konuşmuyorlar. 
Divan üyelerine gelmiş bulunuyoruz. Kâtip, sekreter, başkan yardımcısı ve başkan 

olmak üzere bir sıra takip edeceğiz. 
Buyurun Sayın Durmuş. 
CUMALİ DURMUŞ (Kocaeli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Komisyon arkadaşlarımız, soruşturma komisyonumuza konu olan GSM ihaleleriyle 

ilgili dört aylık bir sürede, gerek lehinde, yani, ihalenin doğru yapıldığı lehinde gerek yanlış 
yapıldığı, devletin zarara uğratıldığı, suiistimal edildiği yönünde görüşlerini ifade ettiler. 
Vicdanî kanaatlerini de, çalışma süremiz sonunda oylarıyla da gösterecekler; ama, maalesef, 
benim kanaatim, bu komisyondan çıkacak karar ne olursa olsun -ister lehte ister aleyhte-
içinde bulunduğumuz ortam itibariyle, kamuoyunda çeşitli spekülasyonlara sebep olacak ve 
siyasî yorumlanacaktır. Tabiî, bu, bugünün ürünü değil, 1990'h yıllardan başlayan -zamanın 
siyasî partileri mensupları alınmasınlar, bunları alınganlık göstermemeleri için de rica 
ediyorum- o dönemde başlayan dosyalar savaşıyla beraber, Meclisin en önemli görevlerinden 
biri olan denetim işlevinin; yani, Anayasanın ve İçtüzüğün sağladığı denetim işlevinin siyasî 
platforma çekildiği, siyasî partilerin birbirlerine olan hasmane tutumları yüzünden de Meclisin 
itibarının da aşağı indiği malumunuzdur. Bu, bizim tarifimiz değildir, kamuoyunun tarifidir. 
İlgili ilgisiz her şey hakkında, doğru veya yanlış, muhatabı olan her siyasî düşünceye, bu 
Meclis çatısı altında da, bu tür ithamlara, doğru veya yanlış şeylere muhatap olduk. Bizim de 
burada vereceğimiz kararın, hepimizin vicdanî kanaati olduğuna eminim; hiçbir arkadaşımın, 
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bu işi, siyaseten karar alacağı kanaatinde değilim; ama, bana göre, görüntüsü öyle olacaktır. 
Tabiî, zor bir karar. Hukukçu değiliz, mahkeme değiliz arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, bu 
konunun teknik ayrıntılarını çok fazla bilmiyoruz. Sadece, söylenenler ve komisyona ifade 
verenlerin söyledikleriyle karar vermek durumundayız. Ben isterdim ki, artık İçtüzük ve 
Anayasanın ilgili maddeleri tartışmaya açıldı; işte, bağımsız yargıya gitsin, Meclis 
denetiminden çıksın diye görüşler de oluşmaya başladı. Bu, aslında, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi için bir kayıptır; bana göre, bir kayıptır. Aslî görevi, yüce milletin temsilcisi olma, 
onun geleceğini tayin etme durumunda olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu kadar refüze 
edilmesini de doğru bulmuyorum; ama, buraya geldikten sonra da, bu tür soruşturma 
komisyonlarının, soruşturma komisyonu kurulması için Meclise teklif veren, ellerinde hukukî 
dayanakları varsa, gerçekten suç sayılabilecek suiistimaller, devleti zarara uğratma gibi 
evrakları, dayanakları varsa, bağımsız mahkemelere başvurmalarını, soruşturma 
komisyonumuza muhatap olduklarında, bir yıl önce söyledikleriyle, bağımsız mahkemelerde 
hesabını vermelerini. Benim kanaatim budur. Teknik ayrıntılara girerseniz, işte, devlet zarara 
uğratılmış mıdır uğratılmamış mıdır, bunun hesabını yaparsanız, hadiseye ticari yönden 
bakmamak lazım. İşte, 1998'e kadar 1 milyon 300 bin abone sayısı iki yılda, beş yılda 1 
milyon 700 bin, önümüzdeki tabloda bu, 1 milyon 700 bine kadar çıkan, devlet eliyle 
yürütülen bu işin, 1998'den sonra; yani, lisans sözleşmesinden sonra -bugünkü rakamlar 9 
milyon civarında- bu müteşebbisin, serbest piyasa koşulları içindeki rekabet gücünü ortaya 
koymasıyla, rakamlarla ifade ediyor. Yani, müteşebbisin daha esnek, daha vatandaşa açık, 
onların lehinde karar alabilecek, işte, bürokrasiye takılmadan yönetim kurulunda çıkan 
kararlarla bu rakamların yükseldiğini de görüyoruz. Ara sözleşmelerinde sıkıntı var mıdır yok 
mudur... Sayın Sönmez'in söylediğine katılıyorum; ben, bu konuda bir evrak bulamadım; 
yani, aynı şekilde emsal bulamadım. Eğer, bu aksaklık... Ki, mevcut yürütme durumunda olan 
Ulaştırma Bakanlığımızın bu konuda bir çalışmasının olduğunu da biliyorum. Herhalde, yeni 
GSM ihalesinden sonra, bu sözleşme aksaklıkları düzeltilir diye düşünüyorum. 

Devlet bir malı sattıktan sonra ona ortak olur gibi bir mantığı da doğru kabul 
etmiyorum; malı satarsınız, ama 1500 milyon dolara, ama 1 milyar dolara, ama 2 milyar dolara 
satarsınız, ondan sonra da ortak olmaya devam edemezsiniz. Bu serbest piyasa koşullarında 
bunu söylemek doğru değil; ama, ona rağmen, yüzde 15 ortak olduğu da ortada. Ben, gelir 
sözleşmesi ile lisansı mukayese etmiyorum. 9 milyon aboneden, şu anda, devlet, türlü 
vasıtalarla gelir elde ediyor, vergi alıyor. Bunları da hesaba katmak lazım. İşletmecilerin 
serbest piyasada büyümek için harcadıklarını, yatırımlarını, bunları da hesap etmek lazım, 
ülkeye getirdiği artı kaynakları da hesap etmek lazım. Farklı bir şey; yani, ekonomik olarak 
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düşünmek, ticarî olarak düşünmek lazım. Yine de söylüyorum; karar ne olursa olsun, siyasî 
kabul edilecektir. Doğrusu, bu durumda olmaktan da pek hoşnut değilim. İnşallah, karar, 
milletimiz için hayırlı olur. Meclis soruşturma komisyonumuzun, vicdanî kanaatleriyle, en 
doğru karan vereceğine inanıyorum. Siyaseten de, siyasî hayatını, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletini çok sıkıntıya düşürmeyecek, önünü kesmeyecek bir karar olur. 

Hayırlı olsun diyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Durmuş. 
Buyurun Sayın Dedelek. 
İBRAHİM YAŞAR DEDELEK (Eskişehir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; (9/42) esas numaralı dosyayla ilgili görüş ve 

düşüncelerimi sizlere arz etmek istiyorum. 
önerge sahipleri Veysel Candan ve arkadaşları, 4046 numaralı Özelleştirme Kanunu 

hükümlerine aykırı davranmak suretiyle, devleti gelir kaybına uğratarak görevlerini kötüye 
kullandıkları iddiasını temel ve hukukî baz olarak bu önergede ele almışlardır. 

Değerli arkadaşlar, Pan Avrupa mobil telefon, kısaca GSM lisanslarına ilişkin 
işlemlerin hiçbirisinin yasal dayanağı, 4046 numaralı Özelleştirme Yasası değildir. Burada 
yapılan işlemler Özelleştirme Yasasına dayandırılmamıştır. Zaten, yapılan işlem de 
özelleştirme değildir; zira, kamuya ait bir mülkiyetin devri söz konusu değildir. Yapılan 
işlemler, 1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 18 inci maddesinin 1 
Ağustos 1996 tarihinde Meclisimizce çıkarılan 4161 sayılı Yasayla değiştirilen hükümlerine 
dayalı olarak yapılmıştır ve bundan sonra da yapılacaktır. 

Bu önergede, tespit edilen lisans değerlerinin yeterli olmadığı iddiası bulunmaktadır. 
Oysa, GSM lisanslarının değer tespiti 4161 sayılı yasanın 2 nci maddesi gereğince Ulaştırma 
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve 
Türk Telekom Anonim Şirketi temsilcilerinden 5 asil ve 5 yedek üyenin iştirakiyle 
yapılmıştır. Değer Tespit Komisyonu tarafından tespit edilen bu değerlere, ne Başbakanın ne 
de Ulaştırma Bakanının herhangi bir müdahalesi olmamıştır; olamaz da... Değer Tespit 
Komisyonu, yaptığı çalışmalar sonucu, tespit raporunu 18 Ağustos 1997 tarihinde 
tamamlamış, Bakanlar Kuruluna sunmuş ve Bakanlar Kurulu da 19 Ağustos 1997 tarihinde, 
tespit edilen bu değerleri onaylamıştır. 

Önergede, lisans sözleşmelerine geçerken gelir paylaşımı sözleşme hükümlerine 
uyulmadığı iddası bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesinin incelemesinden geçmiş bulunan 
4161 sayılı Yasanın 4 üncü maddesinde "gelir paylaşımı esasına dayalı sözleşmelerin her 
birinin lisans sözleşmesine dönüştürülmesine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir ve 
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Danıştayın incelemesinden geçtikten sonra, Bakanlık ve firmalar arasında lisans sözleşmesi 
imzalanır" hükmü yer almıştır. Bu çerçevede hareket edilerek, Ulaştırma Bakanlığı, firmaları 
arasında 27 Nisan 1998 tarihinde bu sözleşme akdedilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 4161 sayılı Kanun çerçevesinde oluşturulan Değer 
Tespit Komisyonu, o yıllarda Avrupa ülkelerine verilen GSM 900 lisans bedellerinin nüfus 
başına ortalamasından hareketle 500'er milyon dolar tutarındaki lisans bedelinin peşin olarak 
ödenmesinin, işletmecilerin her ay brüt gelirleri üzerinden Hazine'ye ödeyecekleri yüzde 
15'lik Hazine payları da dikkate alındığında, bana göre makul bir karar vermiştir. Bu fiyat, 
Avrupa ortalamalarına göre yüksek bir seviyede bulunmaktadır. GSM 900 sisteminin ilk 
başladığı yıllarda, Almanya, Fransa, İngiltere gibi bazı ülkeler söz konusu lisansları ücretsiz 
olarak vermişlerdir. Komisyonumuzca dinlenen teknik elemanların, genel müdürlerin, 
yardımcıların -her kimse- söylediklerinin hepsinde de bu noktaya işaret edilmiştir. 500 milyon 
dolarlık lisans ücretinin üzerine her ay alınan yüzde 15'lik Hazine payının ise hiçbir Avrupa 
ülkesinde örneği bulunmamaktadır. Hazine'ye ödenecek payların ilerideki yıllarda daha da 
artacağı göz önüne alındığında, ülkemizde GSM 900 lisanslarına ödenen ücretlerin 
Avrupa'nın en yükseği olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Lisans anlaşmalarının imzalanmasının ardından GSM pazarında fevkalade bir büyüme 
yaşanmıştır. Gelir paylaşım sözleşmeleri sürecinde, 1993-1998 yılları arasındaki dört yıllık 
dönemde GSM pazarında yıllık ortalama 350 000 olan abone artışı, lisansların verilmesinden 
sonra yılda ortalama 3,5 milyona ulaşmış ve dört yıl içerisinde 1,9 milyon olan toplam abone 
sayısı ise iki yılda 9 milyona yükselmiştir. 

Gelir paylaşımı sözleşmeleri çerçevesinde brüt gelirlerinin yüzde 67'sini Türk 
Telekom'a bırakan firmaların kendilerine kalan yüzde 33'lük payla yatırım yapmaları mümkün 
değildir. Firmalar tarafından bugüne kadar yapılan toplam yatırımın ancak yüzde 17'si gelir 
paylaşımı sözleşmeleri süresince yapılmış olup, yüzde 83'ü ise daha sonra lisans 
anlaşmalarının imzalanmasından sonra artan aboneye paralel olarak gerçekleşmeye 
başlamıştır. 

İki firmanın yatırımları halen devam etmektedir. Lisans anlaşmaları imzalandıktan 
sonra yaklaşık 2 küsur milyar dolar civarında yatırım gerçekleşirken, gelir paylaşımı 
sürecinde ancak 350 milyon dolarlık yatırım yapılabilmiştir. 

Lisans anlaşmalarının imza sürelerinin bir ay müddetle uzatılmasının nedeni, söz 
konusu tarihte Türk Telekom ile ilgili firmalar arasında yapılması gereken ara bağlantı 
sözleşmelerinin imzalanmamasından kaynaklanmış olmasıdır. 500'er milyon dolarlık lisans 
bedelini bankalardan kredi olarak temin edecek olan firmaların -ki, kendilerini de dinledik, 
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iddiaları budur- ara bağlantı sözleşmesi imzalayamamış olmaları nedeniyle iş planlarında 
oluşan belirsizlik karşısında bankalar gerekli krediyi kendilerine vermemişlerdir. 500 milyon 
dolarlık lisans bedelinin defaten ödenmesi, firmalar açısından çeşitli finansman zorluklarını da 
beraberinde getirmiştir. Lisans anlaşması için gerekli olan ara bağlantı sözleşmesi 
yapılabilmesi için, anlaşmaların imza süresi bir ay müddetle uzatılmış olmasına rağmen, ara 
bağlantı sözleşmeleri uzatım süresinin ancak son üç gününde imzalanabilmiştir. Ara bağlantı 
sözleşmelerinin bu süre içerisinde yapılabilmesi- için gerçekleştirilen müzakereler sonucunda, 
ara bağlantı ücreti Türk Telekom lehine dünya fıyatlarinın üzerinde oluşmuş ve firmaların 
aleyhine 33 milyon dolarlık ek bir finansman yükü gelmiştir. Her ne kadar lisans 
anlaşmalarının imzalanması ve bedelinin tahsili için beklenen sürede gecikme olmuş ise de, 
gelir paylaşımı hükümleri uyarınca o aya ait gelirin yüzde 67'si Türk Telekom'a ödenmiştir. 
Bunu Türk Telekom yöneticileri, bizlere, Komisyonumuzun huzurunda ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlar, 1993 yılında imzalanan gelir paylaşımı sözleşmeleri çerçevesinde 
400 bin aboneye kadar başka lisans verilmemesi hususu firmalara güvence olarak verilmiş 
olup, söz konusu seviyenin aşılmasının ardından yeni lisansların verilmesi için çalışmalar 
başlatılmıştır. 1998 Ağustos ayında, Ulaştırma Bakanlığı karan uyarınca, bir tanesi Türk 
Telekom'a olmak üzere iki adet GSM 1800 lisansı verilmesi kararlaştırılmış ve yine bağımsız 
bir değer tespit komisyonu tarafından 650 milyon dolarlık lisans bedeli tespit edilmiştir. 
Ancak, zamanın Ulaştırma Bakanlarının geçici süre için görevde olmaları -seçim öncesini 
kastediyorum- sebebiyle yeni lisansların verilmesi mümkün olmamıştır. Son olarak, GSM 
1800 lisansının 2,5 milyar dolar gibi yüksek bir bedelle satılmasının sebepleri arasında, 1998 
yılında Türkcell ve Telsim firmalarına verilen lisanslar sonucunda yaşanan pazar patlamasının 
yanı sıra, en büyük pay, çok yakın gelecekte halka arz aşamasına gelen Türkcell'in piyasa 
değerinin araştırmacı bankacılar tarafından 23-25 milyar dolar seviyelerinde tahmin edilmiş 
olmasında bulunmaktadır. 

(9/42) esas numaralı Soruşturma Komisyonu, görev süresi içinde, dönemin Başbakanı 
Mesut Yılmaz, dönemin Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir ve dönemin Hazine'den sorumlu 
Devlet Bakanı Güneş Taner bizzat komisyonumuza gelerek ifade vermişlerdir; Güneş Taner 
bilgi vermiştir. Ayrıca, konuyla ilgili pek çok bürokrat komisyonumuzca dinlenmiştir. Eksik 
belgeler ilgili kurumlardan istenilmiş ve bunlar komisyon dosyasına dahil edilmiştir. 

Bütün bu bilgiler ışığında yapılan bu sözleşmenin, Türkiye'de yapılan ilk uygulama 
olmasına rağmen, dünyadaki diğer uygulamalarla da mukayese edildiğinde, fevkalade başarılı 
olduğu bana göre bir gerçektir. GSM 1800 lisans sözleşmesi ihalesinde lisansın 2,5 milyar 
dolar gibi yüksek bir bedelle satılmasının tek nedeni, daha önce başarıyla yapılan ve 
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soruşturma konusuna esas olan bu sözleşmedir. Bu nedenlerle, dönemin Başbakanı Mesut 
Yılmaz ve dönemin Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir'le ilgili verilen soruşturma 
önergesindeki iddiaları haksız ve mesnetsiz buluyorum. 

Bu düşünceler içerisinde hepinize saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Dedelek. 

Buyurun Sayın Suna. 
HASAN SUNA (Yalova) - Sayın Başkan, değerli komisyon üyeleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Dört aya yakın bir zamandır, birlikte, (9/42)'nin konusunu araştırıyoruz. Gerçekten, 

iddia edildiği gibi, bu ihalede devlet zarara uğratılmış mıdır uğratılmamış mıdır, araştırıyoruz. 
Tabiî, bizlerin bu konuda çok zorluklarımız oldu. Bir, şahsım adına konuşuyorum, konunun 
uzmanı değilim, elektronikçi değilim. Burada fiber optiklerden konuşuyoruz, elektronikten 
konuşuyoruz, malî konulan ilgilendiriyor, onlardan konuşuyoruz, müfettiş arkadaşlarımızın 
görevlerini ilgilendirecek konulara giriyoruz. Dolayısıyla, bu konularda hata yapmamak için 
de, öğrenme ihtiyacımızı önce gideriyoruz, sonra doğruyu aramaya çalışıyoruz. 

Tabiî, hukukçu da değiliz, bu yönden de zorluklarımız var. Ancak, bu dört aylık 
çalışma sırasında gördüm ki, adlî bir olay; yani, adlî olduğu bir suçlama komisyonumuza 
geliyor. Yönetmeliklerimiz, yasalarımız böyle maalesef, İçtüzüğümüz böyle. Her adlî olayı, 
siyasî programlara inanmış, siyasî kadrolarından oluşan komisyon üyelerinden oluşan bir 
komisyon, adlî ya da hukukî doğruyu bulmaya çalışıyor. Bu konunun, çok verimli çalışarak, 
üyelerin sonuca vardığını düşünsek bile... Demin Sayın Durmuş belirtti; aslında, sanki 
komisyondan önce konuşmuş gibiyiz, fikirlerimizi birbirimize söylemiş gibiyiz, düşüncelerin 
bir kısmını söyledi; teşekkür ediyorum, o yüzden kısa keseceğim. Bu siyasî kimliklerden 
oluşan komisyon, bir adlî olay konusunda hukukî doğruyu bulmaya çalışıyor. Burada, demin 
de söylediğim gibi, gerçekten verimli bir çalışma yapılsa, tarafsız, doğruya varılmış olsa bile, 
dışarıda, bu karar ne olursa olsun, siyasî olduğu tartışması yapılacak. Gerçi, ben 
komisyonumuzun gerçekten vicdanî doğruları söyleyeceğine inanıyorum; ama, şekilde bir 
yanlışlık var, onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bir hukukî olayı, siyasî inançlara sahip 
insanlar, kendi siyasî doğrulan ya da gözlükleri arkasından bakarak olayı' yorumlayacaklar. 
Burada doğruya varma şansının çok zor olduğuna inanıyorum. Düşünebiliyor musunuz, katı 
bir devletçiliği savunan bir siyasî kişi, özelleştirme adına, liberal ekonominin ön plana çıktığı 
bir olayda bir karar verecek, o karar da hukuk anlamında doğru olacak. Çok izafî bir olay. 
Yani, biz, olayı siyasî masaya yatırdık, siyasî gözlüklerimizi takıyoruz, o olaya o siyasî 
kimliklerimizle bakarak bir neticeye varıyoruz. Neden bu kadar iddialı konuşuyorsun 
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derseniz, konumuzu incelediğimizde, iddialardan bir tanesi, serbest rekabet ortamı yok edildi, 
devlet zarara uğratıldı. Hangi döneme getiriliyor bu suçlama; 1997-1998 uygulamalarına bu 
suçlama getiriliyor. Olayı incelediğimde, görüyorum ki, ta 1993 yılında gelir paylaşımı 
sözleşmesi yapılırken elde var olan 25 megahertzlik güç 10-10 ikiye bölünüyor, 5'i yedekte 
tutuluyor. Ne zaman yapılmış, serbest piyasa ya da rekabet ortamı ne zaman ortadan 
kaldırılmış; ta 1993 yılında yapılan anlaşmayla, gelir paylaşımı anlaşmasıyla, 10 megahertz, 
10 megahertz iki bölüm iki şirkete veriliyor, kalan 5 megahertzin de serbest piyasa şartlarında 
diğer iki bölümle rekabet etme imkânı zaten yok. 

Peki, bu ortam 1993 yılında yaratılıyor da, soruşturma neden 1997 ve 1998'i 
ilgilendiren kısmıyla ilgili yapılıyor? İşte, bana göre, burası siyasî; siyasî bir karar. Başka 
örnekleri var mı; elbette var, 20 nci Dönemde kurulan, birçok soruşturma dosyalarından 
dolayı kurulan komisyonlar var. O komisyonların aldıkları neticeler kamuoyunda tartışılıyor 
"birbirlerini akladılar" deniliyor. Öyledir veya değildir; ama, neticede görülmüştür ki, bu tip 
soruşturmalar siyasî kadrolardan oluşacak komisyonlarda doğru çözülseler bile kamuoyunda 
tartışma devam edecektir. Öyleyse bunu tek çözümü var, o da şudur: Biz milletvekilleri, 
bakanlar, başbakanlar dokunulmazlık zırhından sıyrılmamız lazım. Dokunulmazlık zırhından 
sıyrılırsak, böyle suçlamalar zaten olmayacaktır. Gerçekte var olan hukuksuzluklar, direkt 
yargı önünde yargılanacak, cezasını görecektir. Bunu özel hayatınızda da görürsünüz. Boş 
arazilerde insanlar barınak yaparlar, adına da villa denir, 2,5, 3, 4 metrelik duvarlarla da 
bahçesini çevirirler, her vatandaş da, acaba onun içerisinde ne oluyor diye merak eder. Tıpkı, 
bizi de, milletvekillerini de bu dokunulmazlık zırhı içerisinde halk merak ediyor, acaba bunlar 
bu dokunulmazlık zırhı içerisinde neler çeviriyorlar diye. Bence önümüzdeki en büyük sorun 
dokunulmazlık zırhından milletvekillerini kurtarmak, böylece de gerçekte var olan ya da var 
olduğu iddia edilen yolsuzlukların, hukuksuzlukların yüce adalet önünde hesabının 
verilmesidir. 

Başka örnek var mı; var tabiî. Bu komisyonlar siyasî olmaya günümüzde de devam 
ediyor. Tıpkı şey gibi, futbol liginde düşme ihtimali olan kulüplerin maçları şike olmasın diye 
aynı saatlere alınır. Bu dönem komisyonlarda da duyuyoruz, komisyon toplantı saatleri 
değişiyor, en azından o tartışmalar yapılıyor, değiştiği de söyleniyor; basından izliyoruz. 
Dolayısıyla, benim fikrim, dört aylık araştırma sonucunda, biz, burada ne karar alırsak alalım; 
Sayın Durmuş'un dediği gibi, kamuoyunda, birilerini tuttuğumuz, siyasî davrandığımız 
yönünde yorumlar yapılacaktır; ama, yapılsın, ben inanıyorum herkes vicdanı doğrultusunda 
karar verecektir. Bu kararın siyasî hayatımız için, siyasî geleceğimiz için de hayırlı olmasını 
diliyor, hepinize tekrar saygılarımı sunuyorum. 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Suna. 
Sayın arkadaşlar, Başkan olmam sıfatıyla son değerlendirmeyi yapmak 

durumundayım. 
Ben, soruşturma komisyonlarının oluşması, nihayetinde çalışmaları ve toplumdaki 

bağlarıyla ilgili olarak geniş tartışma ortamı bulan konudan rahatsız olduğumu ve diğer 
arkadaşlarımın da bu noktadaki beyanlarına katıldığımı belirterek sözlerime başlamak 
istiyorum ve olayın değerlendirmesine geçtiğimizde de olayı iki aşamalı değerlendirmenin 
gereğine inanıyorum. Şöyle ki: 1993 yılında yapılmış olan gelir paylaşım sözleşmesi ve 1998 
yılında yapılmış olan lisansa geçişle ilgili lisans sözleşmesi ve sonrası... Tabiî, gelir paylaşım 
sözleşmesi o günün yasal ortamı içerisinde, bazı manilerin olması sebebiyle, yasal zorlukların 
olması sebebiyle, hazırlanmış bir düzenleme. Bu düzenlemenin gerek yapısı gerekse geleceği 
belirleme açısından Yüksek Mahkemenin, Danıştay'ın da kayıtlarına geçmiş birçok 
aksaklıklar ve eksiklikler taşıdığı ve bu aksaklık ve eksiklerin dahi idareyi zarar uğrattığı 
hususu aşikârdır. Bu husus Danıştay'ın Daireler Kurulunun vermiş olduğu 1998/9 esas, yine 
1998/24 karar sayılı, yine 1998/8 esas, 1998/23 karar sayılı metinde yer almıştır. Lisans 
sözleşmesine geçer iken, bu aksaklık ve eksiklerin de düzeltilerek lisans sözleşmesinin 
yapılması hususuna dikkat çekilmiş ve düzeltilerek sözleşme hüküm doğurmuştur. 

Bu aksaklıkların Danıştay kararına geçmeyen yönleri de bahis konusu; şöyle ki: GSM 
şebekelerinin Türkiye'ye tahsis edilmiş olan 25 megahertzlik frekansının iki şirkete 10'ar 
megahertz halinde verilmiş olması, dolayısıyla 2886 sayılı Kanun ve Özelleştirme Kanununun 
ilgili maddesinde yerini bulan, serbest rekabet ortamının engellendiği -bir ölçüde 
engellendiği- ve yine Türkiye şartlarında ki, bize verilmiş olan, Sayın Komisyonumuzun 
belgeleri arasına girmiş olan, değer tespit komisyonunun ekinde sunulmuş olan belgelerden de 
görüldüğü üzere, 8 megahertz veyahut da 7 megahertz veyahut da en fazla 9 megahertz 
halinde tahsis yapılması ve bu tahsislerle de yeterli şebeke sisteminin kurulması mümkün 
olduğu halde, böyle bir tahsisin, yani 10 megahertzlik bir tahsisin yapılmış olması, gerçekten 
idareyi zaafa uğratmıştır, zarara uğratmıştır. Bu husus 1995 yılında Telekomun 
özelleştirilmesi hususundaki danışman firma olarak çalıştırılan Mc Kenzy Raporunda da 
yerini bulmuştur. Kaldı ki, Mc Kenzy Raporunda kalan 5 megahertzlik hattın, frekansın dahi 
asgarî 200-300 milyon dolar bedelle satılabileceği hususunda tavsiye kararı ve görüş vardır, 

Yine, böyle bir geniş frekans tahsisinin yapılmış olması neticesi itibariyle, Türkiye'de 
hizmetin yürütülmesi açısından da aksaklıkların ve hatta kullanıcılar aleyhine eksikliklerin 
neticesini doğurmuştur. Şöyle ki: Mikro sistemle, hücresel sistemle şebeke kurulmamış, gelişi 
güzel makrosel sistemle, hücresel sistemle şebekeler kurulmuş olması sebebiyle hem zarar 
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doğuracak ilgili şirketler açısından millî gelir kaybına sebep olacak bir yapı oluşturulmuş hem 
de vatandaşların iyi hizmet alması ve randımanlı hizmet almalarına mâni olmuştur. 

Yine, gelir paylaşım sözleşmesinin 15 inci maddesiyle tespit edilmiş olan ve ne 
şartlarda ödeneceği .belirlenmiş olan 500 milyon dolarlık bedelin ciddî manada bir araştırma 
ve yurt dışıyla ilgili şirketlerin uygulamaları göz önüne alınmadan yapılmış olması sebebiyle 
de ve bunun yıllar öncesinden bu şekilde konulmuş ve bu hükümlere de uyulacağı noktasında 
kendini idarenin bağlayan bir tarzda konulmuş olması, bu gelir paylaşım sözleşmesinin 
aksaklıkları olarak ifade edebileceğimiz yönleridir. 

Gelir paylaşım sözleşmesinin sona erdiği ve lisans sözleşmesine geçildiği bir evrede, 
yani, 1998 yılındaki incelememize konu ve kararımızın asıl yönünü oluşturacak konuda 
budur. Bu husus, Anayasa Mahkemesince 406 sayılı Telgraf ve Telefon Yasasına 4161 sayılı 
Kanunla eklenen geçici 6 ncı maddesinin iptal edilmesiyle kendini göstermiştir. Yani, bu iptal 
kararında gelir paylaşım sözleşmesinin 15 inci maddesinin, kamu düzeni ve menfaatları 
açısından uygun olmadığı ve beş madde halinde sayılmış olan hususların da ortadan 
kaldırılmasına matuf bir bozma kararı bahis konusudur. Bu bozma kararı çerçevesinde, o 
günkü idare, bir kısım hususlara riayet etmiştir; ama, bir kısım hususlara da riayet etmemiştir. 

Hepimizin malumu olduğu üzere, Anayasa, yasa, tüzük ve yönetmelikler, yine, yüksek 
mahkemelerin kararları, tüm vatandaşların uymak zorunda olduğu kurallar olmasının yanı 
sıra, idarenin de öncelikle üzerinde durması ve uyması gereken kurallardır. Bu sebeple, 
Anayasa Mahkemesinin bozma gerekçesinde de belirttiği gibi ki, bunlar şifahî olarak veyahut 
da kişisel noktalarla, kişisel irtibatlarla öğrenilmiştir, uyulması gerekirdi. Şöyle ki: Başından 
itibaren değer tespit komisyonunun yapmış olduğu çalışmalarının hepimizin kafasında bir 
şüphe uyandırdığı vakıadır ve ne yazık ki, bu komisyon çalışmamızda ilgili komisyon başkanı 
ve üyelerini dinlemiş olmamıza rağmen, yine, devrin başbakanı Mesut Yılmaz'a soru olarak 
yöneltmiş olmamıza rağmen, bunun cevabını alabilmiş değiliz. Şöyle ki: Değer tespit 
komisyonu tespit yapacağı çalışmada, usul, çalışma şekli ve uyulması gereken hususlarda 
yetersiz kalmıştır, hatta hiçbir çalışma yapmamıştır denebilir; çünkü, sadece bir usul 
çerçevesinde belirlemiş olduğu değerlendirme, bize 1993 yılında tespit edilmiş olan 500 
milyon dolar rakamını vermiştir. Bu husus, sadece değer tespit komisyonunun böyle bir 
değere ulaşması noktasında belirtilmiyor; Mc Kenzy'nin yine bu raporunda dört taksit halinde 
ve iki yıl vadeli ödenmesi gereken bedelin peşin alınması hususunda ilgili şirketlerin 
zorlanması hususuna da dikkat çekiliyor; ama, bu, sadece o günkü idarenin bir başarısı, bir 
çabasının ve gayretinin sonucuymuş gibi gösterilmek istendi bize; ama, 1993 yılındaki bu 
tespit ve Anayasa Mahkemesinin amir olan bozma hükmüyle bu yerine getirilmiştir. Bu 
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yerine getirilirken de, eksik yerine getirildiği hususu hepimizin kafasında soru işareti olarak 
kalmıştır. Ayhan Sarısu'nun Heyetimiz huzurunda vermiş olduğu ifadesinde, bu değerin aynı 
çıkmasının aşırı bir şekilde sorgulanması aşamasında söylediği ve Ayfer Yılmaz 
Hanımefendinin söylemiş olduğu, beyanı doğrular şekilde, sadece çerçevesi verilmiş olan 
hatların içinin kendileri tarafından doldurulduğu beyanıyla da aşikâr bir duruma ve açık bir 
hale gelmiştir. 

Yine, ara bağlantı sözleşmesi, bu hususta bizim çok dikkatimizi çeken ve asıl üzerinde 
durmamıza sebep teşkil eden bir yöndür. Gelişen konjonktür içerisinde ara bağlantı 
sözleşmelerinin uygun bir tarz içerisinde idare lehine yapılması mümkünken, yine, Mc 
Kenzy'nin raporunda belirttiği gibi, bu ara bağlantı sözleşmesinin yüksek tutulması, yani, 
asgarî 14 cent veyahut da 11 centten aşağı olmamak üzere yapılması ifade edilmiş olmasına 
rağmen, 6 cent veyahut da 2,4 cent mertebelerinde bir değerle sözleşmenin imzalanması, 
hakikaten, bizi hayrete düşürmektedir. Bunların ara bağlantı sözleşmesiyle ilgili olarak 
komisyonumuza ulaşmış olan beyanların yanı sıra, yine, 1995 yılında resmî rapor olarak, 
Telekomun özelleştirilmesi çalışmalarında giren raporda beyan edilen hususların aksini ifade 
etmektedir. Şöyle ki: Gelir üzerinden yüzde 15 pay alınması hususunun hiçbir ülkede 
olmadığı vakıadır; ama, bu sözleşmelerin, ara bağlantı sözleşmelerinin brüt üzerinden yüzde 
25 pay alınmak suretiyle diğer Avrupa ülkelerinde telafi edildiği adı geçen raporda ifade 
edilmektedir. Böyle olunca, brüt üzerinden alınan yüzde 15'lik payın hiç de dünya 
standardında olduğunu söylemek mümkün gözükmemektedir. 

Yine, tüm sormalarımıza rağmen ve bir türlü de cevabını bulamadığımız; ama, 
7.2.2000 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığının Hesap Uzmanları Kurulunun 
raporuyla ortaya çıkan ve bir yerde de cevabını teşkil eden husus, KDV ile ilgili alınması 
gereken önlem ve istektir. Bu konuda tüm ilgililer, kimisi, Maliyenin sorumlu olduğu, kimisi, 
ilgili bakanlığın sorumlu olduğu, kimisi de, herhangi bir şekilde akıllarına gelmediği ifade 
edilmiş olmakla birlikte. 

Dikkate şayan olan husus şudur ki: Hazinenin o zaman için Ulaştırma Bakanlığına 
yazmış olduğu yazışmalardan da anladığımız üzere, 1 milyar doların Hazine geliri olarak 
1998 yılı şubat ayı içerisinde hesap edildiği, eğer bunun lisans devrine geçişi mümkün 
olmaması halinde, ödemeler ve diğer hususlar için kredi temini yoluna gidileceği belirtildiği 
halde, 150 milyon dolar gibi bir değer teşkil eden KDV alacağının herhangi bir şekilde 
gündeme getirilmemesi, herhangi bir şekilde bu hususta hesaba katılmamış olması, bunun 
unutulduğu manasının ötesinde, bazı düşünceleri çağrıştırıyor. 
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Konularla ilgili olarak tüm arkadaşlarımız, gerek olumlu gerek olumsuz detaylı 
açıklamalar yaptılar ve nihayetinde, Sayın Komisyonumuzun vereceği karann neticesinde de 
gerekçeli olarak bu hususlar muhalefet şerhi olarak veyahut da karann gerekçesi olarak ifade 
edilecektir; ama, şu hususu da Sayın Komisyon üyelerinin görüşlerine bir Başkan olarak ve 
yine bir hukukçu olarak sunmak istiyorum. 

Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi, memur olan kişilerin görevin genel nitelikte 
kötüye kullanılması başlığı altında ifade ediyor. Yani, 240 inci madde, Türk Ceza Kanununun 
üçüncü babının dördüncü faslında yer alıyor ve memurların işleyebilecekleri suçları tasnif 
eden yapı içerisinde yerini alıyor. Burada, başlık, dikkatinizi çekmek istiyorum, görevin genel 
nitelikte kötüye kullanılması ve bu suçun oluşabilmesi için de genel kastın varlığı yeterli, özel 
kast aranmıyor. 

Yine, maddenin düzenlenmesindeki amaç, hukukî amaç, kamu görevinin kurallar ve 
uygulamalarla belirlenen disiplin ve düzen içerisinde yürütülmesini sağlarken, kamu 
idaresinin davranış ve eylemleriyle zarara uğramasını önlemek istemiştir. Burada görevin 
kötüye kullanılması memurun sıfatının değil, yetkilerinin kötüye kullanılması olarak 
algılanmaktadır ve bunun unsurları olarak da, yasanın koyduğu yöntem ve biçimlere uymama, 
yetkinin aşılması, takdir hakkının amaç dışında kullanılması olarak gerek öğretide gerekse 
Yargıtay uygulamalarında kasıt unsurunun suçun oluşması için yeterli görmektedir. 

Bu çerçeve içerisinde, bakanların ve başbakanların, gerek Anayasanın 112 nci 
maddesinde yerini bulan gerekse bakanlıkların kuruluş ve görev esasları hakkında 3046 sayılı 
Yasanın 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yerini buluyor; yani, bakanlar, hem kendi eylem 
ve işlemlerinden hemde emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden dolayı sorumlu olup, 
bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve 
yetkilidirler diyor. Bu sebeple de, Yargıtay uygulamalarında, bakanların siyasî eylem ve 
işlemlerinin dışına idarî eylem ve işlemleriyle ilgili olarak 240 inci maddenin konusunu 
oluşturabilecekleri ve cezaî mesuliyetlerinin doğabileceğini ifade ediyor. 

Bakanlar Kurulunu 109 uncu maddeden itibaren Anayasamız ifade ediyor ve 
Anayasanın 112 nci maddesinde ise, görev ve siyasî sorumluluk noktasında ki çerçevesini 
çiziyor: "Başbakan, Bakanlar Kurulu başkanı olarak, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve 
hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin 
yürütülmesinden birlikte sorumludur." 

Yine, ikinci fıkrası "her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi 
içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur" dedikten 
sonra, üçüncü fıkrası ki, Başbakanın yükümlülüğünü ifade eden ayrıca bir fıkradır: 
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Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine 
getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür." Bizim, burada, 
soruşturma komisyonu olarak şu anda yüklendiğimiz görev budur. Bu görevin tarafımızdan 
yürütülmesi hususunun uygun olup olmayacağı veyahut da toplum tarafından kabul görüp 
görmeyeceği bizim dışımızdaki bir hadisedir. 

Malumunuz olduğu üzere, bu hadisenin, yani, soruşturma önergelerinin tarafı biz 
değiliz; kaldı ki, bizden önce gelmiş olan ve kabul edilmiş olan; ama, başkan ve yönetim 
divanını teşkil edememiş olması sebebiyle çalışmalarını yapamayan bir soruşturma 
konusunun şu anda taraflarıyız. Bu sebeple, biz, bizim dışımızda verilmiş olan bu hadiselerle 
ilgili olarak herhangi bir şekilde inceleme yapamayız, araştırma yapamayız veyahut da bu 
şekilde davranamayız, bu şekilde davranamayız deme yetkisine sahip değiliz; çünkü, nasıl ki 
bir kamu davasının açılması aşamasına kadar, devlet ve yargı bu hususta müdahil değilse, 
ama, davamn açılmasından sonra müdahale yetkisini de hiçbir surette kaldırmanın mümkünü 
yoksa, şikâyetin geri alınması veyahut da davacı olunmaması halinde dahi, biz de, bu çerçeve 
içerisinde bizim komisyonumuza mal olmuş olan bu konuyu detaylı, teferruatlı ve siyasî 
kaygılardan veyahut da hissî davranışlardan uzak olarak incelemek durumundayız. Bu 
Komisyonumuzun çalışmaları itibariyle, başından bugüne kadar bu hususun üzerinde 
hassasiyetle durulduğu, sadece ve sadece iddia sahiplerinin değil, konunun muhatabı olan 
kişilerin de ortaya koyabildikleri veya koymak istedikleri hususu aydınlığa kavuşturmak 
açısından detaylı bir şekilde irdelediğimiz ve bir neticeye vardığımız vakıadır. Bu sebeple, 
ben, her türlü katkılarınızdan dolayı tüm Komisyon üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu 
Komisyonun kararının neticesi ne olursa olsun, memlekete ve Yüce Meclisimize hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum; teşekkür ederim. 

Sayın Komisyon üyeleri, (9/42) Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonumuzun 
konusunu teşkil eden Telsim ve Turkcell şirketlerinin lisans verilmesi ve bu lisansın 
onaylanması hususunda öncelikle dönemin Ulaştırma eski Bakanı hakkında oylama 
yapacağım; daha sonra, eski Başbakan Mesut Yılmaz hakkında oylama yapacağım; daha 
sonra da, oylamanın neticesini rapor halinde sunup, toplantımızı kapatacağız. 

(9/42) Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu çalışmaları neticesinde, 
Ulaştırma eski Bakanı Sayın Necdet Menzir'in soruşturmaya konuyla ilgili olarak Anayasa 
Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla yargılamasına gerek olduğunu kabul edenler... Sevk 
edilmemesi noktasında reddedenler... 6'ya karşı 7 oyla kabul edilmiştir. 

Yine, (9/42) Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu konusunu teşkil eden 
Telsim ve Turkcell şirketlerine lisans sözleşmeleri imzası ve sözleşmesinin yürütülmesi 
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hususunda devrin Başbakanı, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın Anayasa Mahkemesinin Yüce 
Divan sıfatıyla yargılamasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 6'ya karşı 7 oyla kabul 
edilmiştir. 

Komisyonumuzda yapılan oylama sonucunda, Sayın Necdet Menzir ve Mesut 
Yılmaz'ın Anayasa Mahkemesinde Yüce Divan sıfatıyla yargılanması kabul edilmiştir. 

Yalnız, toplantıyı kapatmadan önce, şu hususu da dikkatlerinize sunmak istiyorum' 
Ben, konuşmamda da belirttiğim üzere, konuyu iki aşama içerisinde değerlendirdim ki, 
hakikati de öyledir. Bu son aşama noktasında böyle bir soruşturma komisyonu kurulması 
gündeme gelmiş ve komisyon, çalışmalarını yapmış, neticede kararını vermiştir; ama, 
sözlerimin Sayın Komisyonunuza da ifade ettiğim üzere, Danıştay dava dairelerinde de yerini 
bulan ve belirtilen hususlarda da geçmiş dönemin ulaştırma bakanı ve geçmiş dönemin, 1993 
yılı döneminin Başbakanın da bu hususta ihmal ve görevin kötüye kullanıldığı kanaatim bahis 
konusu, bu hususta da soruşturma yapılması hususunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kuruluna bir tavsiye niteliğinde karar verilmesini de teklif ediyorum ve oylamaya sunmak 
istiyorum. 

SEBAHAT VARDAR (Bilecik) - Ne gerek var ki. 
Ş. RAMİS SAVAŞ (Sakarya) - Böyle bir oylamaya gerek yok. 
BAŞKAN - Hayır, raporumuzda geçmesi hususunda, böyle bir hususun raporumuza 

tavsiye kararı olarak... 
LATİF ÖZTEK (Elazığ) - Tavsiyeler bölümünün eklenmesini ben teklif etmiştim, 

hatırlayacaksınız, onların içerisinde; tabiî, doğrudur. 
BAŞKAN - Tabiî, tabiî, yani, o şekilde ifade ediyoruz. Yani, onu da oylamak 

istiyorum ben. 
Böyle bir tavsiyenin yazılması hususunu kabul edenler olarak... 
İBRAHİM YAŞAR DEDELEK (Eskişehir) - Bence gerek yok. 
S. RAMİS SAVAŞ (Sakarya) - Zaten gerek yok buna. 
BAŞKAN - 1993 yılında gelir paylaşım sözleşmesinin imza döneminde devrin 

Ulaştırma Bakanı ve devrin Başbakanı hakkında da soruşturma yapılması gereği hususunda 
bir tavsiye kararı... 

MEHMET ÇİÇEK (Yozgat) - O, raporda belirtilebilir Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Bunun rapora yazılması, rapora dere edilmesi... 
LATİF ÖZTEK (Elazığ) - Sayın Başkan, rapora yazılabilir; ama, zannediyorum, bunu 

oylamamıza gerek yok; ben öyle düşünüyorum. 
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BAŞKAN-Peki. 

Toplantıyı kapatıyorum. 

10.- GENEL DEĞERLENDİRME: 

Soruşturma Komisyonumuz 18.02.2000 tarih Saat:14.00'de en yaşlı üye Antalya 
Milletvekili Osman MÜDERRİSOGLU Başkanlığında toplanmış, toplantıya 12 üye katılmış 
ve Başkanlık Divanı seçimi yapılmıştır. 

Yapılan gizli oylama ile Başkanlığa Kilis Milletvekili Mehmet NACAR, 
Başkanvekilliğine Yalova Milletvekili Hasan SUNA, Sözcülüğe Eskişehir Milletvekili İ. 
Yaşar DEDELEK ve Katipliğe Kocaeli Milletvekili Cumali DURMUŞ seçilmişlerdir. 

Komisyonumuz 18.02.2000 tarihinden itibaren ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından 
belge ve bilgileri talep etmiş konuya açıklık getirecek kişileri tanık sıfatıyla dinlemiştir. 

Soruşturma önergesi imzacılarından Konya Milletvekili Veysel CANDAN, 
Soruşturmaya muhatap Eski Başbakan A. Mesut YILMAZ ve Ulaştırma Eski Bakanı Necdet 
MENZİR Komisyonumuzda dinlenmişlerdir. 

Komisyonumuzun kurulmasına havi önerge Telsim ve Türkcell Firmaları ile 
imzalanan sözleşmelere ve 4046 numaralı Özelleştirme Kanunu hükümlerine aykırı 
davranmak suretiyle devleti gelir kaybına uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu 
eylemlerin TCK'nun 240'inci maddesine uyduğu iddiasına yöneliktir. İddiacılar önergelerinde 
ana başlıklar ile; 

- GSM Gelir Paylaşım Sözleşmesinden Lisans Sözleşmesine geçmek suretiyle 
devletin zarara uğratıldığı, 

- Gelir Paylaşım Sözleşmesinde 15 yıllık sözleşme süresi öngörüldüğü halde Lisans 
Sözleşmesinden Lisans süresinin 25 yıl olarak belirlenmesi, 

- Lisans Sözleşmesinde İşletmecilerin yükümlülüklerini yerine getirmediği, 
- Lisans Sözleşmesinde süre sonunda işletmenin idareye devri hususunda 

devredilecek işletme varlığının detaylı belirlenmemesi sebebiyle zarara uğratıldığı, 
- Lisans Sözleşmesine bağlı olarak yapılan Ara Bağlantı Sözleşmesinde Dünyadaki 

ücret uygulamanın aksine, Telekom'un imzaladığı ara bağlantı sözleşmesinde 4 
cent gibi bir ücretin belirlenmiş olması sebebiyle İdarenin zarara uğratıldığı, 

- Lisans Sözleşmesi hükümlerinde kapsamı alanı ile ilgili kamu menfaatlerinin 
aleyhine hüküm konulduğu, yine kapsama alanının tesisinde işletmecilerin 
sorumluluklarını yerine getirmedikleri, 
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Lisans Sözleşmesinden sonra İşletmecilerin abone sayısındaki yüksek artış sonucu 
yeni frekans tahsisi yapıldığı bu suretle devletin zarara uğratıldığı, 

iddia edilmiştir. 

Komisyon üyeleri yapmış olduğumuz son değerlendirme ve oylama toplantısında; 
- 1993 yılında İdare ile İşletmeciler arasında Gelir paylaşım Sözleşmesi 

imzalanırken her bir Şirkete 2x10 mghez frekans tahsisi yapılmış olmakla, 
- Gelir Paylaşım Sözleşmesinden Lisans Sözleşmesine geçilmiş olmakla İdarenin 

% 67,1 Gelir payının % 15 gelir payına dönüştürüldüğü bu suretle, 
- Lisans Sözleşmesine yasal zemin hazırlayan 406 sayılı Telgraf ve Telefon 

Kanununa 4161 sayılı Kanunla eklenen geçici 6 ncı maddesi Anayasa 
Mahkemesinin 23.01.1997 gün ve E: 1996/57, K:1997/3 sayılı kararlan ile bozduğu 
fakat gerekçeli kararın yayınlanmadığı, bu sebeple gerekçeli kararın resmi 
gazetede yayınlanmasını beklemeden işlemlerin yürütülmesinin hukuka aykırı 
olduğu, 

- GSM kapsama alanları ile ilgili olarak on bin nüfus altındaki yerlerin kapsama 
alanı dışında tutan 6 ncı maddesinin hizmetin kamuya ulaştırılmasında eksik 
kaldığı, 

- Lisans Sözleşmesinin Danıştay'ın onayından çıktıktan sonra Danıştay tarafından 
sözleşmenin imzası için verilen on beş günlük süreye uyulmadığı, Hazineden 
sorumlu Devlet Eski Bakanı Güneş TANER'in talebi ve dönemin Başbakanı A. 
Mesut YILMAZ tarafından bir aylık ek süre verilmek suretiyle, 

- Lisans bedeli tespit edilirken objektif ve reel değer tespiti yapılmadığı, 
- Lisans Sözleşmesinin önemli bir parçasını teşkil eden Ara Bağlantı Sözleşmesinin 

müzakeresine yetkili olmadığı halde Devlet Eski Bakanı Güneş TANER'in 
katılması Telekom'un ücretinin düşük tutulması suretiyle, 

- Her iki Lisans bedeli olan 1 milyar ABD dolarının % 15 oranındaki KDV 
alacağının sözleşmede belirtilmemiş olması sebebiyle Devletin toplam 150 milyon 
ABD doları, 

zarara uğratıldığı ifade edilmiştir. 
Komisyon çalışmaları neticesinde dinlenen tanıklar, toplanan deliller ile; 
- Lisans bedelinin belirlenmesinde objektif ve reel değer tespiti yapılamadığı, 
- Ara Bağlantı Sözleşmesinin Devlet aleyhine hükümler içerdiği, 
- KDV alacağının sözleşme hükümlerine konulmam'ası suretiyle Devletin zarara 

uğratıldığı iddiaları hususunda yeterli kanaata ulaşılmıştır. 
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Bu üç iddia dışındaki diğer iddialarla ilgili olarak Komisyonumuzda yeterli delil ve 
kanaat oluşmamıştır. 

LİSANS BEDELİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME: 
PTT (Türk Telekom) 30.03.1993 tarihinde GSM Telefon sistemi tüm yatırım 

masrafları yerli yada yabancı firmalarca karşılanmak üzere "Gelir paylaşımı" esasına göre 
ihale açılmıştır. 02.04.1993 tarihinde Gelir Paylaşımı esasına göre yapılan ihaleyi Türkcell 
A.Ş. ve Telsim A.Ş. Konsorsiyumu kazanmıştır. 

Gelir Paylaşım esasına dayalı GSM-Pan Avrupa Mobil Telefon ,Sistemi sözleşmesi 
birinci maddesinde "tüm yatırım masrafları yerli yada yabancı firmalarca karşılanmak üzere 
Gelir Paylaşımı (Yasal düzenlemelerle ilerde Lisansa dönüştürülmek üzere) esasına göre 
kurulacak GSM şeklinde hüküm altına alınmıştır. 

Sözleşmenin İl/A maddesi ile sözleşme süresinin 15 yıl süre ile olacağı hüküm altına 
alınmıştır. 

Sözleşmenin 15 nci maddesi ile " GSM Mobil Telefon Hizmetini yasal düzenlemelerle 
tespit edilecek kurallar çerçevesinde verilecek Lisansa göre aşağıda belirtilen ana esaslara 
uygun olarak yürütüleceği; 

Lisans sözleşmesinin yürürlüğe girmesi ile bu sözleşme geçerliliğini yitirecektir. 
İşletmeci Lisans vermeye yetkili kuruluşla Lisans sözleşmesini yapacaktır. Yapılacak 

Lisans sözleşmesi işletme haklarını tayin ve tespit edecektir. 
500 Milyon ABD Doları Lisans bedeli ileride yapılacak Lisans Sözleşmesinin 

yürürlüğe girmesinden sonra 4 taksitte ödenecek olup ödeme planı aşağıda belirtildiği şekilde 
olacaktır 

İşletmeciye verilecek Lisans süresi Lisans verilme tarihinden itibaren 25 yıl olacaktır." 
hükmünü içermektedir. 
Gelir Paylaşımı esasına dayalı statüden Lisans sözleşmesine geçişi temin maksadıyla 

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Madde Eklenmesine ilişkin 05.08.1996 tarih 
4161 sayılı yasa çıkartılmıştır. 

4161 sayılı yasa ile 406 sayılı yasaya geçici 6 ncı madde eklenmiştir. İş bu madde; 
". Gelir paylaşımı esasına dayalı sözleşmelerin her birinin Lisans Sözleşmelerine 

dönüştürülmesine bu sözleşmelerdeki Lisans esasına geçişle ilgili hükümler saklı kalmak 
üzere Bakanlar Kurulunca karar verilir" hükmü, anılan Kanunun ek 21 inci maddesinin 
birinci fıkrası ile de "Bu Kanun gereğince hisse değerini ve Lisans ücretlerini tespit etmek 
üzere ayrı ayrı değerlendirme komisyonları... kurulur" 
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Anılan maddelerle Lisans bedelinin tespitinin değer tespit komisyonu marifetiyle 
yapılacağı hükmü getirilmiştir. 

4161 sayılı yasanın, 406 sayılı yasaya geçici 6 ncı madde ekleyen hükmü Anayasa 
Mahkemesinin 23.01.1997 tarih 1996/57 E. 1997/3 K. sayılı kararı ile ". bu 
sözleşmelerde ki Lisans esasına geçişle ilgili hükümler saklı kalmak üzere.... " ibaresi Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmiş, fakat gerekçeli karar yayınlanmamıştır. 

Anayasa Mahkemesi bozma kararı ile Gelir paylaşımı esasına dayalı sözleşmenin 
idareyi bağlayan 15 inci maddesinin bağlayıcılığını ortadan kaldırmıştır. Bu çerçevede 
yasanın 15 inci maddesinde yerini bulan 500 Milyon ABD dolarlık Lisans bedelinin 2 yıl 
vadede ve 4 taksit olarak ödeneceğine; 

ilişkin hükmünü ortadan kaldırmıştır. 
Anayasa Mahkemesi bozma kararı ile birlikte idarenin önünü açmak için gerekçeli 

kararı yayınlamamıştır. Tanıklar ve ilgililerin anlatımıyla Anayasa Mahkemesi yapılması 
gereken işler hususunda Hükümeti uyarmıştır. 

Anayasa Mahkemesinin bozma kararı neticesinde ve yasanın ek 21 inci maddesi 
gereği değer tespit komisyonu marifetiyle yeniden Lisans bedeli tespit etme zorunluluğu 
doğmuştur. Bu çerçevede değer tespit komisyonu oluşturulmuş 11.08.1997 tarihinde 
çalışmalarına başlayan Komisyon 15.08.1997 tarihinde çalışmalarını tamamlayarak 
raporlarını tanzim etmiştir. Değer tespit komisyonu Lisans bedeli olarak 500 milyon ABD 
Dolar bedel tespit edilmiştir. 

Gelir paylaşım esasına dayalı sözleşmenin akdedildiği 1993 yılında Lisans bedeli 
olarak 500 Milyon ABD dolar değer tespit edilmiş iken, 1997 yılında sektörün gelişmesi, 
ekonomik değeri ve çok karlı bir pozisyonu, abone sayısındaki astronomik artış ortaya çıkmış 
olmasına rağmen yine 500 Milyon ABD doları tespit edilmesinin cevabı aranmıştır. 

Bu amaçla Eski Başbakan A. Mesut YILMAZ'a sorulduğunda; 
". Biz firmalara, ileride, bu hukukî boşlukları giderip, lisans satışını gerçekleştirme 

güvencesini aynı sözleşmede verdiğimiz, hatta fiyat garantisini de verdiğimiz içindir ki, 
firmalar buna razı olmuşlardır. Yani, orada, bizim açımızdan kritik olan husus, 1993 
sözleşmesinde 500 milyon dolar olarak tespit edilen değerin, 1998'de, lisans satışında, hâlâ 
geçerli olup olmadığını tespit etmekti. Biraz önce prosedürü anlattım. O konuda beş altı 
kuruluştan oluşan bir değer tespit komisyonu kuruldu. O değer tespit komisyonu, bu fiyatın 
1998'de de geçerli olduğunu tespit etti, bize bildirdi, Bakanlar Kurulu bunu onayladı, ona 
dayalı olarak işlem yapıldı..." 
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A. Mesut YILMAZ'a detaylı açıklama için tekrar; 
" Sayın Yılmaz, bu çerçevede daha önce soruldu ve belirli bir oranda cevap 

verdiniz; fakat, ben bir hususu, bir Başbakan olmanız sıfatıyla, yani tüm yönetimi kapsayan 
şemsiyenin en üst makamında olmanız sebebiyle sormak istiyorum. Gerek sizin 
beyanlarınızda gerekse daha önce dinlemiş olduğumuz uzman ve diğer tanıkların beyanından 
anlaşılan şu: Bu sistem tanınmıyordu, tşte, getireceği abone sayısı ve ekonomik şartlar belli 
değildi, Türkiye'deki gelişmeler belli değildi, sistem olarak dünyada yeni bir sistemdi. Tabiî 
bu sözleşmenin hazırlandığı ve ilk lisans bedeli olarak belirlenen 500 milyon doların tespit 
edildiği bir zaman için bunu kabul etmek mümkün. Fakat, bu tarihten itibaren dört yıl 
geçtikten sonra, yani lisans devir sözleşmesinin yapıldığı tarihe geldiğimizde ki, 2 milyon 
aboneye ulaşılmış ve öngörülenin, gerek uzmanların öngördüğü gerekse hesapların 
neticesinde beklenen abone sayısının da üzerine çıkılmış. Böyle bir ortamda geçmişte 
belirlenmiş olan o 500 milyon dolarlık ücretin yeni oluşturulan komisyon tarafından da aynı 
çıkması ve dolayısıyla düz bir mantıkla veyahut da ilk anda göze çarpan bir refleks içerisinde 
"bunun böyle olmaması gerekir" noktasında acaba bir beyanınız veyahut da "bunu tekrar bir 
şey edin, değerlendirmeyi ne gibi bir kıstasa göre yaptınız" gibi bir. gerek Ulaştırma 
Bakanlığını gerekse ilgili bürokratları uyarmanız veyahut da herhangi bir şekilde 
sorgulamanız oldu mu veya ihtiyaç duydunuz mu?" sorusuna; 

A. Mesut YILMAZ cevaben ". Hayır, olmadı. Burada, sanıyorum komisyonun 
daha önceki çalışmaları sırasında da mutlaka dikkatinizi çekmiştir şöyle bir gariplik söz 
konusuydu. Daha önce, 1993 yılında yapılan sözleşmede, sözleşmeye konmuş olan bir 
müstakbel satış bedeli var 500 milyon dolar; ama biz... Biz özel hukuka göre şey yapamayız. 
Biz aynı zamanda kamu hukukunun şeyini de uygulamak zorundayız. Bir değer tespit 
komisyonu kuruyoruz. İşte Telekomdan bir kişi, özelleştirmeden bir kişi, yok bilmem şuradan 
buradan beş altı kişilik bir komisyon kuruyoruz. O komisyonu kurmadan, bizim daha önceki 
sözleşmeye dayalı olarak lisans satışı yapmamız mümkün değil; ama, o komisyon göreve 
başladığı zaman bir ikilemle karşı karşıya. Bir, sözleşmede, daha önce konmuş olan, 
firmalara karşı idareyi bağlayıcı olan bir müstakbel değer var, bir de, o firmadan bizim 
istediğimiz, bu lisansın bugünkü değerini tespit edin görevi var. Şimdi, bu ikisini şey 
yaparken, zannediyorum, o komisyon, iki mülahazayı da göz önünde tutmak zorunda kaldı. 
Yani, bir, daha Önce tespit edilen o değerin uygun olup olmadığını araştırmak, bir de, 98 
yılının realitesinde, o fiyatın hâlâ geçerli olup olmadığını araştırmak, Burada bana ifade 
edilen, biraz önce söyledim, yurt dışında birçok ülkede lisans satışlarının sıfır bedelle 
yapıldığı. Yani..." 
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". Dolayısıyla, o komisyonun tespit ettiği değer, yani, 500 milyon dolarlık değer, 
hem daha önceki sözleşmede belirtildiği için müstakbel değeri gözeten hem de o günkü 
yapılan uluslararası karşılaştırmalara göre uygun görülen bir değerdi. Ha, bu değer farklı 
olsaydı ne olurdu; bu değer farklı olsaydı, zannediyorum, yeniden bir hukukî ihtilaf konusu 
olurdu; çünkü, firmalar diyeceklerdi ki, biz, devletle 93'te yaptığımız sözleşmede, 500 milyon 
dolarlık lisans ücretine göre işe başladık, şimdi siz bizden, farzı muhal, 1 milyar dolar 
istiyorsunuz. Belki yargıya gideceklerdi, o, yeniden bir şeye sebep olacaktı.... " 

şeklinde cevap vermiştir. 
Hazineden sorumlu Devlet Eski Bakanı Güneş TANER'e değer tespitine ilişkin 500 

Milyon ABD Doları Lisans bedeli sorulduğunda; 
"Hayır, hayır, ben anlattım. Yani, bu raporu, görevlendirilen komisyona, görevinin ne 

olduğunu söyledik, dedik ki kardeşim, burada bir anlaşma var. Bu anlaşmada rakam da var; 
ama, siz oturun bakın bakalım dünyada bu iş nasıl gidiyor. Türkiye'nin geldiği nokta nedir ve 
o nokta içerisinde bir analiz yapın, o analizle bu rakam birbirine çakışıyor mu; bunlar bunu 
yapmışlar. Yani, bu raporun şimdi yanlışı şurada; efendim, kılıfına uydurma gibi, bunu ona 
uydurmak için yapsalardı, ne mantığı var ki. Yani, bu raporu yapmış olmaları neyi ifade eder 
ki? Yani, Anayasa Mahkemesinin kararım bu rapor deler mi" 

şeklinde cevap vermiştir. 
Değer tespit komisyonu başkanı Ayhan S ARISU'ya; 
a) GSM Lisans değerinin önceki değere eşit çıkması, 
b) Mac Kinsey ve Goldman Sach danışmanlık şirketlerinin Lisans bedeline ilişkin 

değerlendirmelerinin gözönüne alınıp alınmadığı, 
c) Değer tespitinde değişik hesaplama usullerinin neden kullanılmadığı hususu 

sorulduğunda; 
"Bizim, bu raporu kaleme alırken, Mac Kinsey isminde bir danışmanımız yoktu 

idarede görevli, daha önceden sözleşmesi bitmişti bildiğim kadarıyla. Sizinde burada demin 
'söylediğiniz üzere, bir çalışmanın var olduğu, GSM'lerle ilgili bir rakamın söylendiği o 
raporda, duyum olarak bize de intikal etmişti o zaman; fakat, böyle bir raporu biz tespit 
edemedik. Onunla ilgili de, ben, size, yazdığımız yazıları söyleyeyim; hangi tarihte nereye 
yazı yazdık, elinizde bilgi belge varsa gönderin diye. Bakınız, 12 Ağustos 1997 tarihinde 4771 
sayılı evrak, idareden Ulaştırma Bakanlığına hizmete özel giden bir evrak, aynen 
okuyacağım: 

İlgi: Kendilerinin bize yazdığı, komisyon kurun, değer tespiti yapın dedikleri yazı. 
Diyor ki yazıda, bizim yazdığımız yazıda: "Bilindiği üzere, idaremiz, Telgraf ve Telefon 
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Kanununun bazı.maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 050896 tarih ve 4161 sayılı Kamın 
uyarınca oluşturulan komisyonlara sekreterya hizmeti vermektedir. İlgide kayıtlı yazılan 
gereği ve 4163 sayılı Kanun uyarıca lisans verilecek katmadeğer telekomünikasyon 
hizmetlerinden GSM lisans ücretini tespit etmek üzere oluşturulan GSM lisans değer tespit 
komisyonunun 11.8.1997 tarihinde yaptığı toplantıda, GSM lisans değerinin tespit etmek 
üzere konuyla ilgili olarak daha önce yapılan çalışmaların Ulaştırma Bakanlığı ve Türk 
Telekomünikasyon A.S.'den ivedilikle temin edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar 
gereğince, konuyla ilgili olarak daha önce yapılan çalışmaların bir nüshasının ivedilikle 
idaremize teslim edilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim." 

"Artı, bir yazıda, yine bizim komisyon başkanlığı yaptığımız ve grup başkanlığı 
yaptığımız proje grubundan başkanlık makamına, dönemin başkanlık makamına, 12.8.1997'de 
5 numaralı yazı ayni içerikte yazı, demin okuduğum içerikte "söz konusu karar gereği konuyla 
ilgili olarak daha önce yapılan çalışmalardan idaremizde mevcut olanların bir nüshasının 
alınan komisyona verilmek üzere proje grup başkanlığımıza teslim edilmesi hususunda 
bilgilerinizi ve gereğini arz ederim" demişiz, sormuşuz." 

BAŞKAN - Ne cevap vermişler kendileri? 
AYHAN SARISU - "Cevap yok efendim. Cevap, şifahî olarak geldi, dönemin 

başkanvekili, böyle bir çalışmanın olmadığım, yani, idaremizin kayıtlarında böyle resmî 
olarak yapılan bir çalışmanın -dikkatinizi çekerim- olmadığını, Mac Kinsey'nin bir dönem 
kendisinin in house adviceser olarak, yani, içeride bulunan danışman sıfatıyla idarenin 
danışmanlığını yaptığı dönemde bir taslak çalışması yaptığını, bunun da bir resmiyet 
taşımadığını ifade ettiler." 

"Bir şeye dikkatinizi çekmek isterim: Diyelim ki bu rapor tamamlanmıştı ve 
Komisyonumuza da intikal etmişti. Bu sadece bir gösterge niteliğini taşıyacaktır. Komisyon 
açısından baktığımızdan. 4161 sayılı Kanuna göre kurulan komisyon arzu ederse, yeterli 
görmezse kendisini, danışman tutabilir; ama komisyon böyle bir karar almamıştır. " 

" Evet, tabiî, öyle de düşünülebilir; yani, biz, raporu kaleme alırken, biraz önce ifade 
etmeye çalıştığım üzere, hangi görev verilmişse yazılı olarak komisyona o görevi ifa etmek 
üzere çalıştık. Yani, tersine bir şey aklımıza gelmedi; yani, öyle bir şey talep edilmiş olsaydı o 
yöne .de bakılabilirdi tabiî ki, Ulaştırma Bakanlığı belki bu raporu aldığında, iyi, peki 
kardeşim de neden böyle yaptın, bu yönden niye bakmadın, buna da bakılması gerekiyordu 
diye eğer bir yazı gelseydi ona da bakardık herhalde. " 

Şeklinde cevap vermiştir. 
Hayrettin SOYTAŞ'a değer tespiti ile ilgili sorulduğunda; 
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"Şimdi, bu konu, başlangıçta, samimiyetle söylüyorum, gündeme getirilip, lisans mı 
olsa daha iyi olur, mevcut durum mu olsa daha iyi olur araştırması bizim tarafımızdan 
yapılmaya ihtiyaç görülmedi; çünkü, hükümetimizin, lisans verilmek suretiyle alınacak l 
milyar nakit dolara ihtiyacı vardı, bu her türlü evrakta var efendim. Bize, Hazinenin yazdığı 
taleplerde de var, bu işin çok acil olduğuna dair. Biz de, mevzuata uymak suretiyle bunu 
yaptık ve Danıştay aşamasında aynı soru bize Damştayca soruldu, biz o zaman şöyle bir 
sakıncayla, çekinceyle -özür dilerim- dedik ki, yani, değer tespit komisyonu kanunla kurulmuş 
hür bir komisyondur, çok da önemlidir. Biz, değer tespit komisyonunun değerini, iyidir 
değildir anlamında -bu çok önemli- değer tespit komisyonunun bulduğu değer haddi 
layıkındadır, değildir anlamında fikir vermeye yetkili değiliz. Çünkü, değer tespit komisyonu 
kanunla kuruluyor. Bu çekinceyle demin ben sizi cevaplamaya çalıştım, hâlâ aynı çekinceyi 
taşıyorum efendim. Çünkü, değer tespit komisyonu, bağımsız üyelerden kanuna göre 
kuruluyor, bir genel müdürün, kalkıp da, o beş arkadaşımızın hazırladığı değer hadde 
layıkındadır veya değildir veya uygundur demesi zordu efendim. Bunu, Damştayda da 
anlattık. 

Sayın Başkan, şöyle efendim; ikinci metot zor bir metottur. Yani, bunu sorun efendim, 
bana inanmayın da, gerçekten zor, çok uzmanlık gerektiren bir metottur ve bütün dünyanın da 
kullanmakta olduğu metottur. Birinci metot da bütün dünyanın kullanmakta olduğu bir 
metottur; ama, terk edildi, biz de onu terk ettik. O tarihte -samimiyetle söylemek gerekirse-
ikinci metotu kimse bizim önümüze koymamıştı, kolay değil tabiî yani. O günkü bilgi, o 
arkadaşlarımızın bilgisi buna müsaitti. " 

- Şeklinde cevap vermiştir. 
Cengiz BULUT'a değer tespiti ile ilgili sorulduğunda; 
"Evet, çalışma olarak değerlendiriyorum ben onu, şu anlamda; şimdi, böyle bir o 

günkü şartlarda yeniden bir değer tespiti yapılabilmesi, SPK'dan, Bakanlıktan, 
özelleştirmeden, Telekomdan falan alacağınız birer kişiyle yapılacak bir iş değil. Bu, çok 
geniş boyutlu piyasa araştırmaları isteyen, Avrupa muadilleriyle mukayeseler yapılacak, 
ondan sonra, bunun için çok değişik yöntemler var. Bu yöntemlerle tek tek yapılıp,sonra 
bunlar yeniden harmanlanıyor falan. Bu tür çalışmalar yapılabilmesi için, değer tespit 
komisyonunun belki uluslararası standartlarda kabul görmüş bir danışman tutması çok daha 
uygun olurdu. O anlamda ben bunu bir teyit diye değerlendiriyorum...." 

". Benim değerlendirmem o şekilde; çünkü neden öyle değerlendiriyorsun dersen, 
gidip yeniden bir Uluslarası kabul görmüş bir danışman tutulup da hadi bakalım bu 
Türkiye 'nin şeyi için yeniden bir değer tespiti yap, bu tür bir Lisans için denilmedi. " 
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şeklinde cevap vermiştir. 
Komisyonumuz tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığından istenilen Mac Kansey 

danışmanlık Şirketinin vermiş olduğu raporlar ve yukarıda ki tanık beyanlarının ifadelerinden 
de anlaşılacağı üzere Lisans bedelinin yeniden tespiti çalışmasını yapan Değer Tespit 
Komisyonu çeşitli alternatif hesaplamaları uygulamamıştır. Yine danışmanlık şirketlerinin 
öngörülerini gözönüne almamıştır. Sadece Ulaştırma Bakanlığı tarafından çerçevesi çizilmiş 
alan içerisinde kalarak geçmişte tespit edilmiş 500 Milyon ABD Doları bedelin aynısını çeşitli 
hesaplamalarla rapora dökmüştür. Bazı bürokratların ifadesi ile Hazinenin, Bakanlığın acil 
para ihtiyacı sebebiyle yoğun talepleri ile hareket ettiklerini beyan etmiş olmakla gerçek değer 
tespit edilememiştir. Bu suretle Komisyonumuzda Lisans bedelinin tespitinde ilgililerin 
sorumlu olduğu kanaati hasıl olmuştur. 

ARA BAĞLANTI SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME : 
Ara bağlantı sözleşmesi Lisans sözleşmesine bağlı temel ve önemli unsurlardan 

biridir. GSM Lisans sözleşmelerinde en az Lisans bedeli kadar Ara Bağlantı Sözleşmeleri de 
önem arzetmektedir. Lisans bedeli bir defaya mahsus olmak üzere alınmaktadır. Oysa Ara 
Bağlantı Sözleşmesinde belirlenen ücret işletmecinin gelirindeki artışa bağlı olarak artan bir 
gelir olmaktadır. 

Nitekim Mac Kansey GSM Şebekesine ilişkin değerlendirme raporunda ara bağlantı 
sözleşmesinde Telekom'un asgari 14 cent ücret talebi öngörülmektedir. Yine raporda 
belirtildiği üzere Avrupa'daki sözleşmelerde idarenin payı 14 cent ile 20 cent arasında 
değişmektedir. Hal böyle iken ara bağlantı sözleşmesinde sabit hattan GSM şebekesinin 
aranmasında Telekom 6 cent ücret almakta GSM şebekeden sabit telefon aramalarında 2,5 
sent ile 1,4 cent arasında Telekom'a pay verilmesi kabul edilmektedir. 

Mac Kansey raporunda her iki yönlü aramalarda Telekom'un ücret tarifesinin sabit 
tutulması gerektiği yönünde (Avrupa da bu yönde anlaşmalar yapılmıştır.) öneri getirmiş 
olmasına rağmen idarenin aleyhine değişken ve düşük ücretin kabul edilmiş olması idareyi 
büyük bir zarara uğratmıştır. 

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünün 29.05.2000 tarih ve 
B.ll.O.HGM.0.00.00.7-1/1090 sayılı cevabi yazısında ara bağlantı sözleşmesinin 
ücretlendirmeye ilişkin hükümleri göndermiştir. Aynı yazı ekinde Emin AKATA imzalı 
27.6.1998 tarih "GSM tarifeleri ve birim temel ücretleri ile ilgili olarak Türk Telekom'ım 
içine düşebileceği güçlükler ve çözüm yolları" başlıklı raporu göndermiştir. 

Emin AKATA'nın bahse konu raporunda; 
- Birim temel ücret kavramı, 
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- Birim temel ücret kavramının kullanılış biçimi, 
- Birim temel ücret kavramı bunun tarifeleri etkileyiş biçimi, 

- Birim temel ücretin zaman içersinde tarifelerin çok çeşitli olabileceğinin 
görülmesi, hususunda ve Ara Bağlantı Sözleşmesi imzacısı sıfatıyla yetkili olarak 
bulunması sebebiyle bilgisine başvurma gereği hasıl olmuştur. Bu sebeple Emin 
AKATA Komisyonumuza davet edilmiş raporunda belirttiği sakıncaların ve 
eksikliklerin izahı ile bazı hadiselerin aydınlatılması istenmiştir. 

Ara bağlantı Sözleşmesi ile ilgili olarak Emin AKATA'ya sorulmuş; 
"Ancak, şunu açıklamak istiyorum: Benim raporumda da üzerinde en çok durduğum, 

eğer dilerseniz, birazdan daha fazla ayrıntı da verebileceğim temel sıkıntı, birim temel ücret 
kavramında ve bu kavramın, bizim, Türk Telekom olarak, tarifelerimizi oluşturmada, bizi, 
kimi zaman teknik nedenlerle, kimi zamanlarda da ekonomik nedenlerle sıkıntıya düşüren bir 
biçimde tanımlanmış olan bir kavram olmasından kaynaklanıyor ve birim temel ücret 
kavramını da, ara bağlantı anlaşması getirmiyor. Birim temel ücret kavramını ve bu kavramın 
nasıl kullanılacağını lisans anlaşması getiriyor. Dolayısıyla, biz, birim temel ücret kavramım 
veya bunun kullanılışını herhangi bir şekilde değiştirecek bir pozisyonda olmaksızın, onu 
kullanarak, en iyi şekilde nasıl değerlendirebileceğimize bakmak durumundaydık; çünkü, 
dediğim gibi, birim temel ücret kavramı, lisans sözleşmesinde çok açık bir tanıma sahip ve 
çok da önemli bir tanıma sahip. O tanım çerçevesinde, ara bağlantı anlaşması üzerinde 
hareket etmek durumundaydık." 

"Çünkü, burada, bakınız, sözümü demin bitirmemiştim. Onun devamı şöyle geliyor: 
"Birim temel ücret, işletmecinin Türk Telekoma bildirdiği ve Türk Telekom şebekeleri çıkışlı 
trafiğe uygulanacak asgarî ücretttir." Yani, burada bir bildirim var; bu bildirilen ücret, birim 
temel ücret. O ücrete göre, siz, kontör aralıklarınızı santralinizde ayarlamaya kalkıştığınızda, 
her kontör aralığına her santral ayarlanamadığı için, bazı santrallerde tam o ücreti 
yakalayamamaktan doğabilecek bazı kayıplar olabileceği düşünüldü. Bu nedenle ve buna 
benzer başka nedenler de var tarifelerde. Mesela, çoklu tarifeler de uygulanacak... GSM 
operatörü, diyelim ki öğrencilere farklı, belli saatlerdeki uygulamalardaki tarifeleri farklı, 
belli iş çevrelerine farklı tarifeler uygulamak istiyor. Şimdi, onun, hemen, reflkes olarak karşı 
önlemini Türk Telekomun alması lazım. Onun da, çeşitli tarifeler yaparak, GSM tarafına 
giden tarafta farklı tarifelerle farklı gelirler yaratması lazım ki, buna uygun olarak rekabete 
girebilsin. Bunları yapabilmek, bir tane birim temel ücretini tarif etmekle mümkün değil. 
Birden fazla birim temel ücret ihtiyacı doğacak. O arada, Bakanlık bir azamî ücret 
kavramıyla, azamî ücreti tanımlamaya yaklaştı daha sonra. Azamî ücret tek bir rakam, 
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tarifeler çok. İşte, bu gibi nedenlerle, firmalarla bir ara protokol imzalayarak, biraz önce 
ifade etmeye çalıştığım sıkıntıları gidermeye yönelik bir çalışma yaptık. Bu rapordan sonra 
oldu. Bir yere kadar, o iş çözümlendi; ama, bambaşka bir model içerisinde en ideal kurgu' 
nasıl olur diye bugün sorsalar bana, ben o gün onu görememiş olabilirim; ama, bugün 
sorsalar, bence, öyle değil de başka türlü olsaydı derdim; ama, bunu yaşadıktan sonra, 
gözlemler çoğaldıktan sonra söyleyebiliyoruz. Bugünün koşullarında, her şeyi göremedik, biz 
de göremedik, Bakanlık da göremedi." 

"..... Dolayısıyla, tek bir tarifesi vardır, o tek tarifeyi herkese uygulamaktadır. GSM 
operatörleri, bu tarifeyi çeşitlendirdiği anda, indirimlerini uyguladığı anda, Türk Telekom 
pahalı kalır; pahalı kaldığı vakit, bu sefer başka bir tehlike gelir; o tehlikede nedir; GSM 
operatörü telefonunu açar, Telekoma "ben kapatıyorum, sen beni ara" der. Pardon, tersini 
söyledim... Ama, bu tehlikelerin tamamı, bu birim temel ücretten veya bu anlaşmadan 
kaynaklanmıyor. Bunların önemli bir bölümü, Türk Telekomun altyapısından kaynaklanıyor. 
Türk Telekomun, bunca senedir çok çağdaş olan belli yatırımları hâlâ yapamamasından 
kaynaklanıyor, işletmedeki yetersizliklerinden kaynaklanıyor, tarifeleri zamanında 
oynatamayışından kaynaklanıyor... Yani, bir sürü nedeni var. " 

". Şöyle söyleyeyim: Bazılarını gördüm ve dile getirdim; ama, yeterli olmadı benim 
dile getirişim. Bir defa, genel müdür yardımcısıydım. İkincisi, bir komisyon çalışması 
yapılıyordu ve genel müdürümüz de, fiilen, şahsen katılıyordu ve herkesin de bir yerde 
oybirliğiyle içine sindirdiği şekilde sonuçlandı. Bazılarını ise, ne yalan söyleyeyim, 
uygulamayı gözlemledikten sonra fark ettim, o anlaşmayı bir yandan yapmaya, bir yandan 
anlamaya çalışırken, elbette benim de gözümden kaçan pekçok şey oldu. " 

Şeklinde cevap vermiştir. 
Yine Ulaştırma Bakanlığının 05.06.2000 tarih ve B.II.O.HGM.0.00.00.7.1/1162 sayılı 

cevabi yazısında ara bağlantı sözleşmesine göre işletmeci şirketlerden tahsil edilen ve 
işletmeci şirketlere ödenen tutarlar 1998 Mayıs 2000 Nisan hesaplaşmaları Komisyonumuza 
gönderilmiştir. 

Gönderilmiş olan dökümler ücret paylaşımındaki dengesizliğin korkunç boyutlarda 
olduğunu göstermektedir. 

Bu çerçevede dinlenen tanıklar ve toplanan deliller karşısında ilgililerin bu husus 
hakkında sorumlu olduğu kanaati hasıl olmuştur. 

KATMA DEĞER VERGİSİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME : 
İdare ile İşletmeciler arasında imza edilmiş olan Lisans Sözleşmesi için 500 Milyon 

ABD Doları değer belirlenmiştir. Sözleşmede satış bedelinin KDV alacağına ilişkin bir 
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hüküm konulmamıştır. Toplam 150 Milyon ABD Dolarına tekabül eden % 15 KDV 
alacağının sözleşmeye hüküm olarak konulmaması önemli bir eksiklik olarak tespit edilmiştir. 
Bu çerçevede KDV alacağı komisyon çalışmalarında detaylı olarak incelenmiştir. 

Dönemin Başbakanı A. Mesut YILMAZ'a KDV alacağına ilişkin neden sözleşmeye 
hüküm konulmadığı " Aynı şekilde, lisans sözleşmesi imzalandıktan sonra, biliyorsunuz, 
KDV ile ilgili problemler de ortaya çıktı, yani KDV alınsın mı alınmasın mı yönünde. 
Zannederim ikinci yeni yapılan şu şeylerde bu ortadan kalktı. Maliye Bakanının görüşü de bu 
yönde. Yani, dolayısıyla bu eksüre talebini verirken, firmaların kusurlarının olmadığı 
kanaatine varıldı. Peki, lisans sözleşmesinin bu şekilde KDV eksikliği veya ara bağlantısı 
sözleşmesi eksikliklerinden dolayı Ulaştırma Bakanlığının kusuru yok muydu; çünkü, doğal 
olarak Hazine süre uzatım talebini istiyor, Ulaştırma Bakanlığı da itiraz ediyor; ama, 
Ulaştırma Bakanlığının lisans sözleşmesinin içinde yer alması gereken konuları dışında 
tuttuğu da anlaşılıyor. Bu konuda Ulaştırma Bakanlığının kusuru yok muydu" diye 
sorulduğunda, 

A. Mesut YILMAZ cevaben; 
"Ulaştırma Bakanlığının kusuru var mıydı yok muydu?.. Tabiî, bu gecikmenin 

olmasından dolayı Ulaştırma Bakanlığının bir kusuru olduğu düşünülebilir; ama, burada 
düşünülmesi gereken husus, Ulaştırma Bakanlığı, kendisine bağlı olan Telekomun, GSM 
görüşmelerine uyguladığı tarifenin yüksek tutulmasında ısrarlı oluyordu. Yani, Ulaştırma 
Bakanlığının buradaki ısrarı, devletin daha yüksek tarifeden, devlete bağlı kuruluşun, 
Telekomun, daha yüksek tarifeden tahsilat yapmasını sağlamaya matuftu. Dolayısıyla, bir 
kötü niyetten bahsetmek mümkün değil veya firmaları kayıran bir tutum. Tam tersine, onlara 
daha yüksek tarife uygulanmasını istiyordu. " 

Şeklinde cevap vermiş soruya açıklık getirmemiştir. 
KDV alacağına ilişkin Ulaştırma Eski Bakanı Necdet MENZİR'e sorulmuş, 
"Şimdi, KDV konusuna gelince; KDV'yi alacak olan makam, parayı tahsil eden 

makamdır, yani bunun KDV'si var mı yok mu diye oturup bunun araştırmasını yapmak 
Ulaştırma Bakanının veya Bakanlığının görevi değildir. Para, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası 8 nolu tevdiat hesabına yatırılmıştır. Bugün gibi hatırlıyorum. Merkez Bankası 
Türkiye'de malî konularda ve malî konulardaki yasaları en iyi bilen ve yorumlayan 
kuruluştur. Madem böyle bir para vardı, bir vergi alınacaktı, onlar o gün bu vergiyi tahsil 
etselerdi veya en azından bize; çünkü lisanstan KDV doğar mı doğmaz mı, ben vergi uzmanı 
değilim, ben vergici de değelim geçmişim itibariyle. Ulaştırma Bakanlığında vergici insanlar 
da yok. Bir lisans hakikaten KDV doğurur mu doğurmaz mı? Lisansın tarifi bile tam olarak 
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Türkiye'de yerli yerine oturmamıştır. Bu hukukî meseledir. Maliye Bakanlığı "alacağım" 
demekle... Ben bilemiyorum tabiî, alır mı almaz mı. Mahkemeye gider bu iş. Mahkemelerde 
uğraşılır. Onun için, burada bizim en ufak bir dahlimiz yoktur. Bizim beklediğimiz, bizim 
lisansta belirtmiş olduğumuz 500 milyon dolarlık paranın yatırıldığına dair dekontun bize 
intikalidir ve orada Merkez Bankası, derdi ki "bunun KDV'si var arkadaş, KDV'yi de verin, 
bunun yüzde 15 KDVsi var, 575 milyon dolar yatıracaksın, diye...." 

"Bu işin alt tarafı budur ve bu aylarca, yıllarca ortaya çıkmamış KDV meselesi ne 
zaman ihaleye çıkacağım dediğiniz şey, o zaman ortaya atılıyor. O gün, bir kişi dese ki bana -
aynı toplantıda Maliye Bakanı Sayın Zekerîya Temizel de vardı- lisans sözleşmesi yapıyorsun, 
sen bunlardan KDV aldın mı arkadaş? Bunu söyleyen yok. Bunu hiç kimse söylemiyor; ama, 
aradan birbuçuk sene geçiyor, biz Bakanlıktan ayrılmışız, milletvekilliğinden ayrılmışız, 
gelmişiz, bir basın mensubu açıyor telefon, diyor ki "bunun KDV'sini niye almadınız?"Benim 
de cevabım, ben vergi tahsilat memurumuyum? Kim alacaksa KDV'yi -bakanın alacak hali 
yok- nereye yatırılıyorsa para, KDV orada tahsil ediliyor. Orada isteyeceklerdi bunun KDV'si 
varsa. Var olup olmadığını da bilmiyorum. Var olduğu konusunda kesin bir inancım da yok şu 
anda. " 

". Çelişmiyoruz. Çeliştiğimiz şu: Ben diyorum ki, orada maddî olarak devletin 
kazançları açısından ben bir şeyin kaybolduğuna inanmıyorum. Bir tek vergi meselesinde, 
onu az evvel anlattım, onu sonradan çıkardılar. Vergiyle ilgili de zaten genel hukuk var, genel 
prensipleri var. KDV'si varsa ödenecektir, bunun zaten başka şartı şekli yok. Hiç çaresi yok, 
ödenecektir..." 

şeklinde cevap vermiştir. 
KDV alacağıyla ilgili olarak Devlet Eski Bakanı Güneş TANER'e sorulduğunda; 
"Efendim, benim baktığım, okuduğum mevzuata göre alınmaması lazım. Mevzuatı 

bütün şeylerle... Ama, tekrar söylüyorum, siz, devlet olarak bunu yapmak istiyorsanız, 
mevzuatı yerine oturtursunuz; ama, ismini KDV den çıkartırsınız. Yani, bunun yasal yönü, 
isminin KDV'den çıkartılmasıdır. Buna başka bir harç diyebilirsiniz. Devlet, her türlü resmi 
harcı koyma yetkisine sahiptir, harç dersiniz. Nitekim, bakın, gelir payları içerisinde. 
sokaktaki vatandaşın konuşmasına, eğitime katkı payı diye bir şey kesiyorsunuz; bu nereden 
geliyor, bu, Meclisin vergi koyma erkinden geliyor. Koydum, koydum. Kalktık, yine Mecliste 
kaldırdık, deprem oldu, yüzde 25'ini kesiyoruz. Neyin yüzde 25'ini kesiyoruz, konuşmanın 
yüzde 25'ini kesiyoruz. Külliyen yalan, açın faturaları bakın, faturanın içerisinde, sıfır 
konuşma, 7 milyon şey var, yüzde 25 sıfır konuşmaya nasıl kestiniz? Benim, bugünkü 
telefonum. Daha evvelki aydaki gecikmenin faizinin üzerinden yüzde 25 kesmişler koymuşlar. 
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Kitabına uydurmuş adam. Devlet parayı istiyor kendisinden. Şimdi, ben bununla sabahtan 
akşama kadar uğraşayım. Benim ödeyeceğim konuşmanın şeyidir, gecikmenin faizinin KDV si 
olur mu yüzde 25?I Yani, şu manada söylüyorum: Devlet, isterse, istediğini alır; ama, bana 
soruyorsanız, teknik bir insan olarak baktığınızda, KDV tarifini mevzuata uyuyorsa. 
uymuyor." 

". Şimdi, bundaki fark, bu hizmeti yapabilmek için ben size kağıt veriyorum. 
Diyorum ki, artık sen git, şirket işletebil. Şirketin yaptığı her şey vergiye dahil; ama, sana 
işletme hakkım verdiğim, lisans dediğim bu kâğıt parçasına, sen, Türkiye'de GSM 
işletebilirsin, telefonculuk yapabilirsin diye dediğim ve bundan dolayı bu kâğıt parçasından 
aldığım 3 milyarın üzerinden bana vergi ver dediğin zaman, ortada bir hizmet yok. Daha 
hizmet başlamamış, yani, adamın genel müdürü yok, konuşan bir şeyi yok, kurulu bir şeyi yok, 
yatırımı yok, hiçbir şeyi yok; olmayan bir şeyden nasıl KDV alırsınız? " 

Şeklinde cevap vermiş, Lisans bedelinin KDV alacağı doğurmadığını beyan etmiştir. 
Yukarda detaylı olarak beyanları aktarılan ve konuyla ilgili sorumluluk taşıyan Eski 

Başbakan, Ulaştırma Eski Bakanı ve Hazineden sorumlu Devlet Eski Bakanı Güneş 
TANER'in cevapları yeterli ve tatmin edici bulunmamıştır. Zira KDV bedelinin 150 milyon 
ABD Dolarına tekabül etmesi böyle bir meblağın sehven sözleşme hükümlerine konulmamış 
olması veya Lisans devrinin KDV alacağı doğurmayacağına ilişkin birbiriyle çelişen 
savunmaları yasal dayanaktan ve inandırıcılıktan uzaktır. 

Çünkü T.C. Maliye Bakanlığı hesap uzmanları kurulunun 07.02.2000 tarih 926/340-2, 
926/341-3 sayılı raporları ile ilgili şirketlerin; 

1) Lisans bedellerinden doğan her bir işletmeci şirket için Nisan 1998 vergilendirme 
döneminde tespit edilen 500 Milyon ABD Doları karşılığı 122.970.000.000.000.-TL. KDV 
matrah farkı üzerinden Vergi Usul Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca 
18.445.500.000.000.-TL. KDV tarh edilmesi, 

2) Her bir işletmeci şirket için ikmalen tarh edilecek 18.445.500.000.000.-TL. KDV 
üzerinden, Vergi Usul Kanununun mükerrer 347 ve 349 uncu maddeleri uyarınca 
36.891.000.000.000.-TL. ağır kusur cezası kesilmesine, 

karar vermiştir. 
Eski Başbakan A. Mesut YILMAZ ve Ulaştırma Eski Bakanı Necdet MENZİR'in 

Lisans Devir Sözleşmesinde KDV alacağına ilişkin hüküm koymayarak Devleti 150 Milyon 
ABD Doları zarara uğrattıkları Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu tarafından tanzim 
edilmiş olan raporla sabit bulunduğu görülmüştür. 
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Yine 12.04.2000 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı tarafından GSM 1800 Şebeke 
İşletmesinin Lisans Şartnamesine satış bedeli üzerinden KDV ödeneceği hükmü konulmuş ve 
ihale bu hüküm altında yapılmıştır. 

Yukarda izah edildiği üzere GSM 900 Şebeke İşletmesinin Lisans bedeli olan 1 Milyar 
ABD Doları üzerinden alınması gereken 150 milyon ABD doları KDV alacağının kaybına 
sebep olan Ulaştırma Eski Bakanı Necdet MENZİR ve Eski Başbakan A. Mesut YILMAZ'in 
devleti zarara uğrattıkları kanaatına varılmıştır. 

11.- SONUÇ VE KARAR : 

Komisyonumuz 12.06.2000 tarihinde nihai kararı vermek üzere toplanmıştır. 
Toplantıya İçel Milletvekili Ayfer Yılmaz ile Samsun Milletvekili Şenel Kapıcı 
katılmamışlardır. 

Yapılan değerlendirme ve oylama sonucunda değerlendirme kısmında izah edildiği 
gerekçelerle Telsim ve Türkcell firmaları ile imzalanan sözleşmelerde Devletin zarara 
uğratıldığı bu suretle Eski Başbakan A. Mesut YILMAZ ve Ulaştırma Eski Bakanı Necdet 
MENZİR'in eylemlerinin TCK'nun 240 inci maddesine uyduğu kanaatıyla (6)'ya karşılık (7) 
oyla Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca kurulan 9/42 Meclis 
Soruşturma Komisyonumuz Eski Başbakan A. Mesut YILMAZ ve Ulaştırma Eski Bakanı 
Necdet MENZİR'in YÜCE DİVANA ŞEVKLERİNE KARAR vermiştir. 

Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tasvip ve takdirlerine saygıyla 
arz olunur. 
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Karar No: 11 Karar No; 12.06.2000 

Başkan 
Mehmet NACAR 
Kilis Milletvekili 

Başkanvekili 
Hasan SUNA 
Yalova Milletvekili 
WV\AVV<^VV 

Sözcü 
İ. Yaşar DEDELER 
Eskişehir »MSlletvekili 

Uye 
Kenan SÖ: 
Bursa Milletvelali 

Uye 
Osman! 
Antalya /Millet 

ĞLU 

Uye 
Sebahat VARDAR 
Bilecik Milletvekili < 

sjfefr 

Uye 
İrfan KELEŞ 
Çankırı jMilletrfeİoJi' 

Uye 
Latif ÖZTEK 
Elazığ Mîlletvı 

L. 
Uye 
Fahrettin KUKARACI 
Erzurum Milletvekili 

_ ^ U < x % ° 
Uye 
Ş. Ramis SAVAŞ 
Sakarya Milletvekili 

Üye 
Ayfer YILMAZ 
îçel Milletvekili 

Uye 
Veysi ŞAHİN 
Mardin Milletvekili 

Uye 
Şenel KAPICI 
Samsun Milletvekili 

Uye 
Mehmet ÇİÇEK 
Yozgat Milletvekili 
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9/42 ESAS NUMARALI DOSYA İLE İLGİLİ " MUHALEFET ŞERHİ" 
RAPORUDUR. 

İddia sahipleri Veysel Candan ve arkadaşlan " 4046 numaralı Özelleştirme kanunu hükümlerine 
aylan davranmak suretiyle devleti gelir kaybma uğratarak, görevlerini kötüye kullandıklan ..." 
iddiasını temel ve hukuki baz olarak ele almışlardır.Önerge sahipleri imzalanan bu sözleşmenin 
yasal dayanağını doğru tesbit edemedikleri gibi,yeteri kadar konuyu araştırmadan siyasi 
nedenlerle bu önergeyi verdikleri bir gerçektir. 

Pan Avrupa Mobil telefon; kısaca GSM lisanslanna ilişkin işlemlerin hiçbirisinin yasal dayanağı 
4046 numaralı özelleştirme Yasası değildir.Burada yapılan işlemler Özelleştirme Yasasına 
dayandınlmamıştır.Zaten yapılan işlemde özelleştirme değildir.Zira,kamuya ait bir mülkiyetin 
devri söz konusu değildir. Yapılan işlemler, 1924 tarihli ve 406 saydı Telgraf ve Telefon 
Kanununun 18 nci maddesinin, 1. Ağustos. 1996 tarihinde Meclisimizde çıkarılan 4161 sayılı 
yasayla değiştirilen hükümlerine dayalı olarak yapılmaktadır. 

Bu önergede,tesbit edilen lisans değerlerinin yeterli olmadığı iddiası bulunmaktadır. Oysa,GSM 
lisanslannın değer tesbiti, 4161 sayılı yasanın 2 nci maddesi gereğince; Ulaştırma 
Bakaıüığı,Hazine Müsteşarlığı,Sermaye Piyasası Kurulu,Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve 
Türk Telekom Anonim Şirketi temsilcilerinden beş asil ve beş yedek üyenin iştirakiyle 
yapılmıştır .Değer Tespit Komisyonu tarafinda tespit edilen bu değere ne Başbakanın, ne de 
Ulaştırma Bakanının herhangi bir müdahelesi olmamıştır. 
Değer Tespit Komisyonu yaptığı çalışmalar sonucu tespit raporunu 18.Ağustos.l997 tarihinde 
tamamlamış,Bakanlar Kuruluna sunmuş ve Bakanlar Kurulu da 19. Ağustos. 1997 tarihinde 
tespit edilen bu değeri onaylamıştır. 

Önerge de; lisans sözleşmelerine geçerken,gelir paylaşımı sözleşme hükümlerine uyulmadığı 
iddiası bulunmaktadır. 
Anayasa Mahkemesi incelemesinden geçmiş bulunan 4161 sayılı yasanın 4 ncü maddesinde " 
gelir paylaşımı esasına dayalı sözleşmelerin herbirinin lisans sözleşmesine dönüştürülmesine 
Bakanlar Kurulunca karar verilebilir ve Danıştaym incelemesinden geçtikten sonra,Bakanhk ve 
firmalar arasında lisans sözleşmesi imzalanır" hükmü yer almaktadır. 
Buna göre hazırlanan imtiyaz sözleşmeleri,Danıştay İdari İşler Kurulunun 98/23 sayılı karanyla 
uygun bulunan sözleşmeler, Ulaştırma Bakanlığıyla firmalar arasında 27.Nisan.1998 tarihinde 
akdedilmiştir. 

4161 sayılı kanun çerçevesinde oluşturulan Değer Tespit Komisyonu,o yıllarda Avrupa 
ülkelerinde verilen GSM 900 lisans bedellerinin nüfus başına ortalamasından hareketle,500' er 
milyon dolar tutarındaki lisans bedelinin peşin olarak ödenmesinin,işletmecilerin her ay 
brüt gelirleri üzerinden Hazineye ödeyecekleri % 15 lik Hazine paylarıda dikkate 
alındığında,makul olduğuna karar vermiştir. 
Bu fiyat Avrupa ortalamalanna göre yüksek bir seviyede bulunmaktadır. GSM 900 sisteminin 
ilk başladığı yıllarda Almanya,Fransa ve İngiltere gibi bazı ülkeler söz konusu lisanslan ücretsiz 
olarak vermişlerdir.500 milyon dolarlık lisans ücretininin üzerine her ay alınan % 15 lik Hazine 
payının ise hiçbir Avrupa ülkesinde bir örneği bulunnıamaktadır.Hazineye ödenecek 
paylann ilerideki yıllarda daha da artacağı gözönüne almdığında,ülkemizde GSM 900 
lisanslanna ödenen ücretlerin Avrupa'nın en yükseği olduğu ortaya çıkmaktadır. 
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Lisans anlaşmalarmm imzalanmasının ardından GSM pazarında fevkalade bir büyüme 
yaşanmıştır. Gelir Paylaşım Sözleşmeleri sürecinde 1993-1998 yıllan arasındaki 4 yıllık 
dönemde GSM pazarında yıllık ortalama 350.000 olan abone artışı,lisanslarm verilmesinden 
sonra yılda ortalama 3.5 milyona ulaşmış,4 yıl içerisinde 1.9 milyon olan toplam abone sayısı ise 
2 yılda 9 milyona yükselmiştir. 

Gelir paylaşımı sözleşmeleri çerçevesinde brüt gelirlerinin % 67 sini Türk Telekom'a bırakan 
firmaların kendilerine kalan % 33 lük pay ile yatırım yapmaları mümkün değildir.Firmalar 
tarafından bugüne kadar yapılan toplam yatırımın ancak % 17 si gelir paylaşımı sözleşmeleri 
süresinde yapılmış, % 83'ü ise daha sonra lisans anlaşmalarının imzalanmasından sonra artan 
aboneye paralel olarak ardından gerçekleştirilmiştir. İki firmanın yatırımları halen hızla devam 
etmektedir.Lisans anlaşmaları imzalandıktan sonra yaklaşık 2 küsur milyar dolar civarında 
yatırım gerçekleşirken,gelir paylaşım sürecinde ,ancak 350 milyon dolarlık yatırım 
yapılabilmiştir. 

Lisans anlaşmalannın imza süresinin bir ay müddetle uzatılmasının nedeni,söz konusu 
tarihte Türk Telekom ile ilgili firmalar arasında yapılması gereken arabağlantı 
sözleşmelerinin imzalanmamış olmasıdır. 500' er milyon dolarlık lisans bedelini bankalardan 
kredi alarak temin edecek olan firmaların arabağlantı sözleşmesini imzalayamamış olmaları 
nedeniyle iş planlarında oluşan belirsizlik karşısında bankalar gerekli krediyi kendilerine 
vermemişlerdir. 500 milyon dolarlık lisans bedelinin defaten ödenmesi firmalar açısından 
çeşitli finansman zorluklarını da beraberinde getirmiştir. 

Lisans anlaşması için gerekli olan arabağlantı sözleşmesi yapılabilmesi için anlaşmaların imza 
süresi bir ay müddetle uzatılmış olnasma rağmen arabağlantı sözleşmeleri uzatım süresinin 
ancak son üç gününde imzalanabilmiştir. Arabağlantı sözleşmelerinin bu süre içerisinde 
yapılabilmesi için gerçekleştirilen müzakereler sonucunda, arabağlantı ücreti Türk 
Telekom lehine dünya fiyatlarının üzerinde oluşmuş ve firmaların aleyhine 33 milyon 
dolarlık ek bir finansman yükü gelmiştir. 

Her nekadar lisans anlaşmalannın imzalanması ve bedelinin tahsili için beklenen sürede gecikme 
olmuş ise de, gelir paylaşımı hükümleri uyannea o aya ait gelirlerin % 67 si Türk Telekom'a 
ödenmiştir. 

1993 yılında imzalanan Gelir Paylaşımı Sözleşmeleri çerçevesinde 400.000 aboneye kadar 
başka lisans verilmemesi hususu firmalara güvence olarak verilmiş olup sözkonusu seviyenin 
aşılmasının ardından yeni lisanslann verilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. 1998 Ağustos 
ayında Ulaştırma Bakanlığı'nın karan uyannea bir tanesi Türk Telekom'a olmak üzere iki adet 
GSM 1800 lisansı verilmesi kararlaştınlmış ve yine bağımsız bir değer tespit komisyonu 
tarafından 650 milyon dolarlık lisans bedeli tespit edilmiştir. Ancak, zamanın Ulaştırma 
Bakanlanmn geçici süre için görevli olmalan (seçim öncesi) sebebiyle yeni lisanslann verilmesi 
mümkün olmamıştır. 

Son olarak verilen GSM 1800 lisansının 2.5 milyar dolar gibi yüksek bir bedelle satılmasının 
sebepleri arasında 1998 yılında Turkcell ve Telsim firmalanna verilen lisanslar sonucunda 
yaşanan Pazar patlamasının yam sıra; en büyük pay çok yakın gelecekte halka arz aşamasına 
gelen Turkcell'in piyasa değerinin araştırmacı bankacılar tarafından 23-25 milyar dolar 
seviyelerinde tahmin edilmiş olması bulunmaktadır. 
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9/42 Esas Numaralı soruşturma komisyonunun görev süresi içinde dönemin Başbakanı 
A.Mesut Yılmaz, dönemin Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir ve dönemin Hazineden sorumlu 
Devlet Bakam Güneş Taner bizzat komisyonumuza gelerek ifade vermişlerdir. Aynca,konuyla 
ilgili pek çok bürokrat komisyonumuzca dinlenmiştir. Eksik belgeler ilgili kurumlarından 
istenmiş ve bunlar komisyon dosyasına dahil edilmiştir. 

Bütün bu bilgiler ışığında yapılan bu sözleşmenin; Türkiyede yapılan ilk uygulama olmasına 
rağmen dünyadaki diğer uygulamalarlada mukayese edildiğinde fevkalade başarılı olduğu bir 
gerçektir. GSM 1800 lisans sözleşmesi ihalesinde lisansın 2.5 milyar dolar gibi yüksek bir 
bedelle satümasının tek nedeni daha önce başanyla yapılan ve konuya esas olan bu sözleşmedir. 

Bu nedenlerle,dönemin Başbakanı A.Mesut Yılmaz ile dönemin Ulaştırma Bakam Necdet 
Menzir ile ilgili yerilen Soruşturma Önergesindeki iddialar haksız ve mesnetsizdir. 

Bu konudaki oyum önergenin REDDİ dorultusundadır. \ 

ibrahim Yaşar Dedelek 
Eskişehir Milletvekili 
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TBMM 9/42 SAYILI SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NA 
(KOMİSYON KARARINA MUHALEFET ŞERHİM) 

"Konya Milletvekili Veysel Candan ve Arkadaşlannın, Telsim ve Turkcell 
Firmalarıyla İmzalanan Sözleşmelerine ve 4046 Numaralı Özelleştirme Kanunu 
Hükümlerine Aykırı Davranmak'Suretiyle Devleti Gelir Kaybına Uğratarak Görevlerini 
Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerin Türk Ceza Kanunun 240 inci Maddesine Uyduğu 
İddasıyla Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Ulaştırma Eski Bakanı Necdet Menzir Haklarında 
Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Meclis Soruşturması 
Açılmasına İlişkin Önerge"de iddia edilen suçlamalar tamamen mesnetsizdir. Şöyle ki; 

Adı geçen önergeye konu GSM 900 cep telefonu lisanslarının temeli, 1994 yılında 
PTT ve ilgili firmalar arasında imzalanan Gelir Paylaşım Sözleşmelerine dayanmaktadır. 
Üyesi bulunduğumuz Uluslararası Telekomünikasyon Örgütü (ITU) sözkonusu hizmete 
ilişkin çeşitli standartları belirlemekle beraber, yeni oluşacak cep telefonu pazarında 
rekabetin tesis edilebilmesini teminen başlangıçta iki firmaya lisans verilmesini 
önermiştir. Ancak 1994 yılında ülkemizde katma değerli telekomünikasyon hizmetlerine 
lisans verilmesine ilişkin kanuni düzenlemelerin bulunmaması sebebiyle, GSM 900 
hizmetleri PTT tarafındna Gelir Paylaşımı Sözleşmeleri çerçevesinde tekelci yapının 
önlenmesi için iki özel firmaya ihale edilmiştir. 

Yapılan bu Gelir Paylaşım Sözlemelerinde ilerideki yıllarda ülkemizde katma 
değerli telekomünikasyon hizmetlerine lisans verilebilmesine ilişkin hukuki altyapı 
oluştuğu taktirde sözkonusu firmaların imzalamış olduklan Gelir Paylaşım Sözleşmelerinin 
4 taksitle ödenmek suretiyle 500'er Milyon Dolar karşılığında lisans anlaşmalanna 
dönüştürüleceği ve Türkiye'deki toplam GSM abonelerinin sayısı 400.000'e ulaşıncaya 
kadar başka GSM lisansı verilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Buradaki gerekçe, 
başlangıçta çok küçük bir pazar olması beklenen GSM işinde yatırımcıları ürkütmemek ve 
pazarı büyütmeleri konusunda teşvik etmektir. Önergede kastedildiği gibi her 400.000 
abone için bir lisans verilmesi frekans spekturumunun yeterli olmaması dolayısıyla zaten 
mümkün değildir. 

1995 yılında yürürlüğe giren ve Telgraf ve Telefon Kanun'una Bazı Ek Maddeler 
Eklenmesine, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasıan 
Dair 4107 Sayılı Kanun, katma değerli telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin lisans verme 
prosedürünü hükme bağlamıştır. Buna göre, lisansa ilişkin değer tespit ve ihale 
işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasından 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun 
hükümleri dahilinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Yetkili kılınmıştır. Ancak, 4170 sayılı 
Kanun'un katma değerli telekomünikasyon hizmetlerine lisans verilmesine ilişkin 
hükümlerinin 02.03.1996 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 1995/38 Esas Sayılı Anayasa 
Mahkemesi Kararı uaynnca iptal edilmesi sonucunda, GSM 900 lisans anlaşmalanna 
ilişkin çalışmalar 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine 
ilişkin Kanun uhdesinden çıkartılmıştır. 

Daha sonra 05.08.1996 tarihinde yürürlüğe giren 4161 sayılı Telgraf ve Telefon 
Kanun'unun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4161 Sayılı Kanun'un 2. 
Maddesi ile katma değerli telekomünikasyon hizmetlerine lisans verilmesine ilişkin 
prosedür yeniden düzenlenmiş ve bu çerçevede, değer tespit ve ihale işlemlerini 
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yürütecek kurluşlar birbirinden ayrılmıştır. Sözkonusu Kanun uyarınca lisanslara ilişkin 
değer tespiti Ulaştırma Bakanlığı'nın talebi üzerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
temsilcisinin başkanlığında Ulaştırma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası 
Kurulu Başkanlığı ve Türk Telekom temsilcisinden oluşan bağımsız bir komisyonca 
gerçekleştirilirken, ihalenin yapılması için Ulaştırma Bakanlığı yetkilendirilmiştir. 

Bu çerçevede, 11.08.1997 tarihinde bir GSM 900 Değer Tespit Komisyonu 
oluşturulmuştur. Komisyon değer tespitini yaparken Avrupa ülkelerinde verilen GSM 900 
lisans bedellerinin nüfus başına ortalamasının Türkiye nüfusuna uygulanması sonucunda 
lisans bedelinin 500 Milyon ABD Dolar peşin ve buna ilaveten de brüt gelirlerden 
%15'lik bir Hazine payının dikkate alınmasına karar vermiştir. Avrupa'da pazarını büyüten 
bir çok ülkede (İngiltere, Almanya, Fransa ve Kuzey ülkeleri gibi) bu lisanslar bedava 
verilmiş, bu sayede maliyetin düşmesi dolayısıyla bu ülkelerde şebekelerin geniş coğrafi 
bölgelere sıhhatli olarak yayılması sağlanmış ve şimdi de görüldüğü üzere elde edilen 
büyük pazar temeli dolayısıyla 3. Nesil GSM şebekeleri çok yüksek lisans fiyatları ile 
satılabilirle aşamasına gelmiştir. 

Soruşturma Komisyonumuzun hazırladığı raporun "9. Değerlendirme" bölümünü 
dikkate aldığımızda Gelir Paylaşım Anlaşması ile daha sonra imzalanan Lisans 
Anlaşmalannın karşılaştırdığında "işletmecinin, PTT (Türk Telekom)'den bağımsız, hatta 
ona rakip bir statü kazandırılmış olması ve işletmenin regüle edilmesi amacıyla Lisans 
Anlaşması kapsamı Gelir Paylaşımı Sözleşmesine göre geniş tutulmuştur. 

Sözleşmeler arasındaki en önemli farklılıklar: 
• Gelir Paylaşım Sözleşme (GPS) işletim süresi 15 yıl iken, Lisans Sözleşmesinde (LS) 

bu süre uzatılabilme hakkı yanında 25 yıla çıkartılmıştır. 
• Brüt gelir üzerinden %15 PTT'ye veya daha sonra Hazine'ye ödenen pay her iki 

anlaşmada da sabit kalmıştır. 
• GPS'deki %62.1'lik PTT payı kaldırılmış buna mukabil LS'de Hazine'ye 500 Milyon 

ABD Dolarlık tek bir ödeme uygulanmıştır. 

Ekonomik Değerlendirmeler 

4161 sayılı Kanun'un 4.Maddesi ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanun'una eklenen 
geçici 6.Maddede, "4000 Sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce katma değerli 
telekomünikasyon hizmetleri kapsamında PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü ile imzalanmış 
ve lisans sözleşmesine dönüştürülmesi öngörülmüş gelir paylaşımı esasına dayalı 
sözleşmelerin herbirinin, lisans sözleşmelerine dönüştürülmesine ve bu sözleşmelerdeki 
lisans esasına geçiş ile ilgili hükümler saklı kalmak üzere Bakanlar Kurulu'nca karar 
verilebilir. Danıştay'ın incelemesinden geçirildikten sonra Bakanlık ile firmalar arasında 
lisans sözleşmesi imzalanır." denilmektedir. Dolayısıyla, GPS'nin LS'ye dönüştürülmesi 
GPS'de öngörüldüğü üzere otomatik olarak gerçekleşmemiştir, "...bu sözleşmelerdeki 
lisans esasına geçiş ile ilgili hükümler saklı kalmak üzere..." ibarelerinin Anayasa 
Mahkemesi'nce iptal edilmesi fakat kararın gerekçesinin yayınlanmaması 
dolayısıyla önemli bir hukuki boşluk oluşmuştur. Karann gerekçesinin yayınlanmamış 
olması dolayısıyla iptal hükmü uygulanmayabilir ve GPS'den LS'ye geçiş GPS'deki 
hükümler çerçevesinde oluşturulabilir. Bu taktirde; 
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• anlaşma süresi 25 yıl olacak. 
• brüt gelirlerin %15'i PTT veya Hazine'ye ödenecek 
• 500 Milyon ABD Dolarlık lisans ücreti ise; 

O 200 Milyon ABD Dolar 6 ay içerisinde 
0 150 Milyon ABD Dolar 12 ay içerisinde 
0 75 Milyon ABD Dolar 18 ay içerisinde 
0 75 Milyon ABD Dolar 24 ay içerisinde ödenecektir. 

.[Ödemenin peşin yerine taksitle yapılması Hazine'ye yıllık %10 basit faiz hesabıyla 
51,25 Milyon Dolar (10+15+11,25+15=51,25) faiz yükü getirecektir.] 

Fakat, Ulaştırma Bakanlığı Anayasa Mahkemesi'nin " lisansa geçişle ilgili hükümler 
saklı kalmak üzere " ibarelerinin iptal edilmesini dikkate alarak yeni bir lisans verilmesi 
için gerekli değer tespitini yaptırmak üzere, 4161 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, 
25.07.1997 tarih ve 1232 sayılı yazı ile Değer Tespit Komisyonu kurmak üzere 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na başvurmuştur. Sözkonusu yazıda lisans 
değerinin tespiti ile ilgili kıstas olarak, verilecek iki lisansın sürelerinin 25 yıl ve 
elde edilecek brüt gelirlerin %15'inin ise Türk Telekom'a verileceği 
bildirmiştir. 

Bu durumda bu lisanslar daha sonra herhangi bir ihale yapılmadan ki böyle bir 
ihalenin, mevcut GSM şebekelerinin mülkiyetlerinin el değiştirilmesi sonucunu 
doğurabileceğinden, pratik olarak mümkün olmayacağı, mevcut alyapı sahibi firmalara 
Değer Tespit Komisyonu'nca tespit edilen lisans bedelinin peşin alınması suretiyle 
verilmiştir. Sözleşmeler Danıştay incelemesine sunulmuş ve 6 ay süren 
incelemeler neticesinde Danıştay İdari İşler Kurulu'nun 16.02.1998 tarih 
1998/23/24 sayılı Kararı ile uygun bulunmuştur. 

Eğer Anayasa Mahkemesi'nin iptal Karan tam olarak uygulanıp, Değer Tespit 
Komisyonu'nun bulduğu lisans muhammen bedeli üzerinden, mevcut şebeke mülkiyet 
hakları yok sayırcasına bir ihale yapılarak lisanslar yeni firmalara verilmiş olsa idi, 
sonuçlandırması zaman alacak hukuki sorunlann oluşacağı aşikardır. Öncelikle mevcut 
şebeke sahiplerinin zararlarının GPS'nin 25.Maddesi hükümlerine göre tespit edilip 90 
gün içerisinde kendilerine ödenmesi, şebeke teçhizatın değeri ise orjinal proforma 
faturadaki ABD Doları değerlerinden hesap edilip amortismanlar düşüldükten sonra tespit 
edilmesi ve 2 yıl içerisinde mevcut şebeke sahiplerine ödenmesi gerekecek idi. 

Mevcut şebekelerden birinin sahibi firma yetkilisi Sayın Ersin Pamuksüzer'in 
Soruşturma Komisyonumuzda verdiği ifade çerçevesinde lisansa geçerken firmalann o 
güne kadar yapmış olduklan yatırım tutarının takriben 750 Milyon ABD Doları olduğu ve 
diğer zararlarında dikkate alınmasıyla asgari toplam 1 Milyar ABD Dolarlık bir tazminatın 
firmalara ödenmesi sözkonusu idi. Aynı zamanda hukuki sorunların çözümlenmesinin de 
en aşağı bir kaç yıl alacağı ve bu zaman zarfı içerisinde de şebekelerin işletilmemesinden 
dolayı abonelerin mağduriyeti aşikardır. 

Bunun yanında, Devlet'e geri alınmış teçhizatın yeni lisansörler tarafından marka, 
konfigürasyon, işletim ve bakım deneyimi olmaksızın ücreti mukabili kabul edilmesi de 
pek mümkün gözükmemektedir. 
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Konuya mevcut aboneler açısından bakıldığında ise, hizmet beklediğiniz bir 
şebekenin akamete uğraması dolayısıyla gerekli ve yeterli hizmetin alınamaması 
abonelerin mağduriyetlerini arttırdığı gibi, bunun yanında turizm açısından ele 
alındığında, turistin kendi ülkesinde kullanmaya alışkın olduğu cep telefonunun 
Türkiye'de yeterli ve gerekli hizmet standardı açısından kullanılamaması dolayısıyla Türk 
turizminin de olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır. Sonuç olarak böyle bir uygulamanın bir 
kaosa yol açağı ve çözümünün mümkün olmadığı görülmektedir. 

Anayasa Mahkemesi'nin iptal karan ile sonucunda başka uygulama alternatifi ise; 
GPS'nin süresi sonuna yani 2008 yılına kadar sürdürülmesidir. Bu alternatif ile ilgili 
kabaca bir kazanç-kayıp analizi yapıldığında; 

• GPS ile yılda toplam 350.000-400.000 ilave abone artışı ile mevcut GSM şebekelerinin 
hak ettiği şekilde yaygınlaşamayacağı ve dolayısıyla ülkemizde bugün yaşanan 
telekom patlamasının ekonomik gelişmeye katkının da bulunmayacağı ortadadır. 
2000 yılında bugün ulaşılan 10 Milyon abonelik talep azami 3 Milyon ile sınırlı kalacak 
idi. Bu taktirde; 

Devlet'in kaybı: 
O 1 Milyar ABD Doları lisans bedeli, 
0 Turkcellln (1998 yılında ödediği 85 Milyon ABD Dolan, 1999 yılında ödediği 250 

Milyon ABD Doları, 2000 yılında ödemesi beklenen 450 Milyon ABD Dolarlı) 3 
yılda ödediği ve ödemesi gereken yaklaşık 785 Milyon ABD Doları %15'lik pay, 

0 Telsim'in 3 yılda ödediği ve ödemesi gereken yaklaşık 300 Milyon ABD Dolarlık 
%15pay, 

0 Her iki firmanın 3 yıl içersinde ödemiş olduğu veya ödemesi gereken takriben 1 
Milyar ABD Dolarlık KDV 
toplam 3.085 Milyar ABD Doları, 

Devlet'in kazancı: 
Bir abonenin yıllık getirişinin takriben 400 ABD Dolan olduğu düşünüldüğünde, 3 yıllık 
bir süre sonunda toplam 3 milyon aboneye ulaşıldığında, 3 yıllık toplam brüt gelirler 
yaklaşık olarak 2 Milyar ABD dolan civannda olacaktır. Buradan, 
0 Türk Telekom'a ödenmesi gereken pay 1.242 Milyar ABD Dolan 

0 KDV ise300 Milyon ABD Dolan 
toplam 1.542 Milyar ABD Doları civarındandır. 

Bu durumda Devlet'in toplam 1.543 Milyar ABD Doları mertebesinde 
kaybı olacaktır. Görüldüğü üzere, gelir paylaşım sözleşmeleri lisansa 
dönüştürüldüğünde, Devletin kazancı iki misli artmış olmaktadır. 

Lisansa geçilinceye kadar taşeron durumunda olan bu firmalar, lisansla birlikte işin 
gerçek sahibi olmuşlar, uluslararası piyasalardan finansman sağlamışlar ve iki yıl 
içerisinde yaklaşık 3.5 Milyar ABD Doların üzerinde yatınm yapmışlardır. Ve bu 
sayade, son iki yıl içerisinde GSM abone sayısında büyük patlama olmuştur. Lisansa 
kadar geçen beş yıllık sürede toplam abone sayısı iki milyonu bulmamışken, son iki yıl 
içerisinde ilave abone sayısı 8 milyon olmuştur. Türkiye bu alanda, dünyanın dikkatini 
çekmiş ve GSM 1800 ihalesinde önemli bir başarı kazanmıştır. 
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Kaldı ki, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı henüz çıkmadığından hukuki 
olarak Gelir Paylaşımı Sözleşmesinin lisansa geçiş hükümleri halen geçerliliğini 
korumaktadır. Ve buna göre, Lisans bedelinin dört taksitte (500 Milyon ABD Doları) 
ödenerek ve %15 Hazine payı ile birlikte uygulanması kanuni olarak geçerlidir. İdarenin 
buradaki tutumu, şartları devlet lehine daha da iyileştirmesi ve Ülkenin önünü açması 
nedeniyle takdir edilmesi gereken bir davranıştır. 

Bunun yanında, iddialarda belirtildiği üzere ilk anlaşmada "2 frekans bandı tahsis 
edilmişken" lisans sözleşmesinde bedelsiz yeni bantlar tahsis edilmesi hususu tamamen 
yanlıştır. 2x10 MhZIik tahsislerle yetinilmiştir. Toplam mevcut 25 MhZ bandın 10'ar 
MhZ'den 2 firmaya dağıtımı yapılmış, elde kalan 5 MhZ'lik band genişliğinin 1 küsur MhZ'i 
Askeriye ve PTT radyolink şebekeleri tarafındna kullanılmaktadır. Bu şekilde kalan 4 MhZ 
band genişliği ise sözleşme aşamasında olan yeni GSM 1800 şebekelerine tahsis 
edilmiştir. Bu sayede, yeni GSM 1800 şebekelerinin lisans değeri mevcut şebekelerin 
oluşturduğu yüksek pazar ve ekstra frekanslar dolayısıyla 2.5 Milyar ABD Dolarlık 
seviyeye erişmiştir. 

Yine iddianamede bahsedilen 532 ve 542 kodlarına ilaveten verilen 8 adet ücretsiz 
kod imkanı mesnetten yoksundur. Turkcell firmasına 532'den 540'a kadar, Telsim 
firmasına da 542'den 550'ye kadar kullanım kodu başlangıçtan itibaren verilmiştir. Bunun 
ilave kod ile bir alakası yoktur. Abone sayısının yükselmesi dolayısıyla numaraların 
yetişmemesinden kaynaklanmaktadır. 

Komisyon çalışmalan sırasında iddia edilen arabağlantı sözleşmesinin Türk Telekom 
aleyhine olduğu savı, ciddi mesnetten yoksundur. Şöyle ki, Gelir Paylaşımı Anlaşması 
döneminde, Türk Telekom ile operatörler arasında arabağlantı sözleşmesi yoktur, 
dolayısıyla Operatörler tarafından Türk Telekoma herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. 
Lisansa geçildikten sonra Türk Telekom ile yapılan Arabağlantı sözleşmesinin de 
şartlarının iyi ya da kötü olduğu , ancak Avrupa örnekleriyle kıyaslanarak anlaşılabilir. 
Avrupadaki örnekleriyle bu kıyasın yapılmasıyla, sabit operatör açısından (Türk Telekom) 
en iyi sözleşmenin, bu sözleşme olduğu görülmektedir. 

Bu Araştırma Önergesindeki tüm iddialar yukarıda da belirtildiği üzere, ciddi 
mesnetten yoksundur. Bu durum 20. Dönemin kavgalan ve psikolojisi içinde hazırlanmış 
ve 21 Döneme kalan kötü bir mirastır. Maalesef, bu durum TBMM'nin görevleri arasında 
önemli yer tutan "denetim görevini" tartışmalı hale getirmiştir. Tamamen siyasi 
nedenlerle verildiği anlaşılan bu soruşturma önergesine ve bu önergenin kabul 
edilmesine muhalifim. TBMM'nin ve Komisyonlann siyasetçilerin karalanma mekanı 
olmasından kurtarılması gerektiğine inanıyorum. 

Saygılarımla arz ederim. / ~ 
Ca_-_> sy»»..^. _______ 

Kenan SÖNMEZ . 
Bursa Milletvekili 
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- 1 4 5 -

DİZİ PUSULASI 

(9/42) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMA KOMİSYONU 

Sıra No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Tarih 

-

-

3.3.2000 

6.3.2000 

6.3.2000 

6.3.2000 

Sayı 

-

. 

91 

B.ll.O.TT.0.0 

65.0.01.050-

336 

B.07.0.01. 

HUK.0.01. 

219-220/18 

B.11.0.HGM. 

000.000.7.1/-

505 

Sayfa 

Adedi 

68 

62 

169 

118 

58 

40 

ÖZÜ 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünden intikal 

eden ana dosya (Önerge, TBMM kararları üye 

seçimleri) 9/42 sıra sayısı 1 Zarf (Oylama 

sonuçları) 

Giden Evrak 

Danıştay Birinci Daire Başkanlığı 

Türk Telekom Araştırma Planlama ve 

Koordinasyon Daire Başkanlığı Eki: 2 adet GSM 

Sözleşmesi 

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu; Eki: 

a)l adet Lisans Sözleşmesi örneği 

b) 1 adet Gelir Paylaşım Sözleşme Örneği 

c) 2 adet ödeme swifti örneği 

d) 2 şer adet bilanço ve gelir tablosu örneği 

Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel 

MüdürlUğü Eki: 

l)Türkcell firması ile imzalanan imtiyaz 

sözleşmesi sureti 

2) Telsim firması ile imzalanan imtiyaz 

sözleşmesi sureti 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 510) 
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Sıra No 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Tarih 

6.3.2000 

31.3.2000 

11.4.2000 

11.4.2000 

14.4.2000 

3.5.2000 

8.5.2000 

17.4.2000 

Sayı 

B.02.01.ÖİB. 

0.10.02/1749 

B.ll.O.HGM. 

0.00.00.7.1/ 

663 

B.02.0.TKB. 

090/0565 

B.11.2.TT.0. 

00.08.00.01/ 

3393 

B.02.01.8.İB. 

0.10.02/2761 

B.07.0.01. 

HUK.0.01. 

219-220/407 

B.02.1.YDK. 

0.70.04/609 

Sayfa 

Adedi 

64 

27 

455 

103 

109 

97 

240 

480 

Ö Z Ü 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Evrakları 

Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel 

Müdürlüğü (Gelir paylaşımı Sözleşmesindeki 

elde edilen gelir ile imtiyaz sözleşmesinin 

imzalanması durumunda elde edilecek 

gelirlerinin karşılaştırılması) 

T.C. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı 

raporları 

Türk Telekom 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

1) Mac Kinsey raporu 

2) Goldman Sachs raporunun ilgili kısımları 

Rapor tercümeleri 

Maliye Bakanlığı Vergi İnceleme Raporu 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Türk 

Telekomünikasyon Anonim Şirketi 1997 ve 1998 

yılı raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 510) 
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Sıra No 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Tarih 

-

-

-

-

-

-

Sayı 

-

-

-

-

-

-

Sayfa 

Adedi 

138 

16 

11 

27 

21 

534 

Ö Z Ü 

Gelen Evrak 

Devam Cetveli 

Karar 

Evrak Zimmet 

Elden gelen evrak 

Tutanak 

20 sırada (2837) sayfa ekten oluşmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 510) 



Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 509) 

20 nci Yasama Döneminde Hatay Milletvekili Atila Sav ve 
54 Arkadaşı Tarafından Verilen Suç İşlemek Amacıyla Te
şekkül Oluşturduğu ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 313, 296, 240,31 ve 33 üncü Maddelerine Uyduğu İddi
asıyla İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar Hakkında Anaya-
sanın 100 üncü ve içtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca 
Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge ve (9/38) 

Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 
3 Kasım 1996 tarihinde Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'a ait 06 AL 600 plakalı Mer

cedes marka otomobil Susurluk İlçesi yakınlarında Hüseyin Kocadağ'm yönetiminde seyrederken, 
uçak yolu mevkiindeki bir benzin istasyonundan çıkmakta olan Hasan Gökçe'nin kullandığı 20 RC 
721 plakalı kamyonla çarpışmıştır. Kuşadasmdan İstanbul'a gitmekte olan otomobilde bulunan dört 
yolcudan üçü Hüseyin Kocadağ ile Mehmet Özbay sahte kimlikli Abdullah Çatlı ve Gonca Us ka
za anında ölmüşler; ön sağ koltukta oturmakta olan Sedat Edip Bucak ise ağır yaralı olarak hasta
neye kaldırılmıştır. 

Bu kaza sırasında aynı otomobilde bulunan bu dört kişi arasındaki birliktelik bir dizi karmaşık 
ilişkiler yumağını ortaya çıkarmıştır. 

Bu kişilerden asıl adı Abdullah Çatlı olan Mehmet Özbay'ın gerek yurt içinde gerekse yurt dı
şında birkaç yabancı ülkede çeşitli suçlardan aranan bir kişi olduğu saptanmıştır. Bu arada Mehmet 
Özbay'a verilen resmî hizmet pasaportu ile sürücü belgesi, ticaret odası üyelik kartı ve silâh taşıma 
ruhsatının sahte olmadığı ancak sahte kimlikli bir kişi adına düzenlenmiş olması üzerine soruştur
ma bu doğrultuda da derinleştirilmiştir. 

Ayrıca Abdullah Çatlı'nın fotoğrafı bulunan Mehmet Özbay adına düzenlenen ve dönemin Em
niyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın imzasını taşıyan belgede adı geçenin Emniyet Genel Müdür
lüğünde uzman olarak çalıştığı belirtilerek silâh taşıma izni verilmesinin talep edildiği saptanmıştır. 

Bu kişilerle ilgili olarak soruşturmayı derinleştiren İstanbul DGM Başsavcılığınca hazırlanan 
fezlekede sonuç olarak bir kısım kumarhane işletmecileri ile polisçe aranan kişilerin, kimi güvenlik 
görevlileri ve bir kısım yönetici ve politikacılarla cürüm işlemek için teşekkül oluşturdukları kanı
sına varıldığı belirtilmektedir. 

Yine fezlekede T.C.K. 313 maddesinde düzenlenen ve yaptırıma bağlanan çetecilik suçunun bir 
tehlike suçu olduğu ve toplum yararına olarak hazırlık hareketlerinin de cezalandırılması gerektiği be
lirtilmektedir. Suçun oluşması için teşekkülün bir eylemi işlemiş ve tamamlamış olması gerekmeyip; 
hazırlık hareketlerinin varlığının dahi suçun varlığını belli ettiği anlatılmaktadır. Ayrıca teşekkül üye
lerinin hepsinin aynı derecede görev almalarının da gerekmediği; bir kısım üyelerin koruma kollama, 
bir kısmının ikmal, planlama ve talimat verme, bir kısmının ise icracı olarak teşekküle katılmalarının 
bazılarının ise suçtan menfaat elde etmiş olmalarının dahi yeterli olduğu açıklanmaktadır. 
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Bu suretle İstanbul DGM Başsavcılığının, çeşitli eylemlerden dolayı kamu davası açma hazır
lıklarını yürüttüğü ancak TBMM üyesi oldukları için dokunulmazlığı bulunan Elazığ Milletvekili 
Mehmet Kemal Ağar ile Ş. Urfa Milletvekili Sedat Edip Bucak hakkında işlem yapamadığı belirti
lerek bu kişilerin dokunulmazlıkları hakkında karar verilmesi için düzenlenen Hazırlıkl997/221 sa
yılı 30 Ocak 1997 günlü fezleke TBMM Başkanlığına sunulması amacıyla Adalet Bakanlığına gön
derilmiştir. 

Fezlekede Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın çeşitli tarihlerde suç işlemek için teşek
kül oluşturan kişilerle ilintili koruyucu eylemleri bulunduğunun saptandığı belirtilmektedir. 

Bunlar: 
- Türkiye'de katliam sanığı olarak hakkında gıyabî tutuklama kararı bulunan Abdullah Çat-

lı'nın gerçek kimliği bilinerek saklanmasına, çeşitli görevlerde çalışmasına, pasaport, silâh taşıma 
ruhsatı gibi belgeleri sahte isimle almasına yardım edilmesi, 

- Aynı teşekkülde bulunan ve kumarhaneler kralı olarak tanınan Ömer Lütfü Topal'ın öldü
rülmesi olayının sanıklarının (A. Çarkın, E. Ersoy, O. Yorulmaz) korunması, bunların gözaltında 
bulundukları İstanbul Emniyet Müdürlüğünden, Ankara Emniyet Müdürlüğüne özel talimatla geti
rilmesi ve basit bir ifade alma işleminden sonra salıverilmesi; 

- Çeşitli suçlardan aranan Yaşar Öz'ün gerek kendi adına gerekse çeşitli sahte kimliklerle hiz
met pasaportu, sürücü belgesi ve silâh taşıma izin belgesi gibi belgeler sağlanmasıdır. 

İstanbul DGM Başsavcılığının başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Anayasa ve Adalet Ko
misyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar ile Şanlı
urfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yolunda karar vererek, ra
porunu Başkanlığa sunmuştur. Bu raporu değerlendiren TBMM Genel Kuruluda 11 Aralık 1997 
günlü 527 no.lu kararı ile her iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiştir. 

Dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra İstanbul DGM Başsavcılığınca her iki milletveki
li hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır. İstanbul DGM Mahkemesinde görül
mekte olan davada 4 Mayıs 1998 günlü oturumda mahkeme, Mehmet Kemal Ağar'a yöneltilen ey
lemlerin 1993-1996 yıllarında işlendiğini bu süre içinde Mehmet Ağar'ın önce Emniyet Genel Mü
dürü sonra da İçişleri Bakanı olarak görev yaptığını; eylemlerden bazılarının Bakan olduğu döne
me rastladığını belirtmiştir. Mahkeme, Vali statüsünde Emniyet Genel Müdürü olarak yapılan ey
lemlerin Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş ve yargılama usullerine ilişkin kanun, C.M.U.K. 
hükümleri doğrultusunda milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması ile son soruşturma aşama
sına geçilebileceğini; ancak İçişleri Bakanı olarak işlenen eylemlerden ötürü yargılama yetkisi ve 
görevinin Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Yüce Divan sıfatı ile Ana
yasa Mahkemesine ait olduğunu belirterek görevsizlik kararı vermiştir. 

Bu durumda, istanbul DGM Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada suç işlemek amacıyla te
şekkül oluşturma iddiası ile hakkında kamu davası açılan Mehmet Kemal Ağar'ın bu eylemlerinin 
bir bölümünün İçişleri Bakanı bulunduğu dönemde işlendiği anlaşılmaktadır. 

Suç işlemek için teşekkül oluşturmak eylemi toplumu yakından ilgilendiren ve tehdit eden bir 
suçtur. Bu tür suçlara kamu görevlilerinin ve politikacıların da katılması halkımızın "temiz toplum, 
temiz siyaset" istem ve beklentilerine aykırı düşmektedir. Bir dönem bakanlık görev ve sorumlulu
ğunu da üstlenmiş olan bir milletvekilinin bu tür kuşkular altında kalması sakıncalıdır. Bu hususu 
aydınlatacak olan yol ise Meclis Soruşturmasıdır. 

Sonuç : Belirtilen nedenlerle eski İçişleri Bakanı Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar 
hakkında suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturulması olarak nitelenen ve TCK. 313/2-3, 296,240, 
31 ve 33 üncü md. uyarınca cezalandırılması öngörülen eylemlere karışıp karışmadığının soruştu
rulması amacıyla Anayasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzüğün 107 ve sonraki maddeleri uyarınca 
Meclis Soruşturması açılmasını arz ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 509) 



- 3 -

Atila Sav 
Hatay 

Ahmet Güryüz Ketenci 
İstanbul 

D. Fikri Sağlar 
İçel 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Metin ArifAğaoğlu 
Artvin 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Bülent Tanla 
İstanbul 

Fatih Atay 
Aydın 

Bekir Kumbul 
Antalya 

Altan Öymen 
İstanbul 

Ercan Karakaş 
İstanbul -

Murat Karayalçın 
Samsun 

Yusuf Öztop 
Antalya 

Veli Aksoy 
İzmir 

/. Önder Kırlı 
Balıkesir 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Ali Haydar Şahin 
Çorum 

Birgen Keleş 
İzmir 

Celal Topkan 
Adıyaman 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Yahya Şimşek 
Bursa 

Ali Rıza Bodur 
İzmir 

Bekir Yurdagül 
Kocaeli 

Yılmaz Ateş 
Ankara 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Eşref Erdem 
Ankara 

Mehmet Cevdet Selvi 
İstanbul 

Hilmi Develi 
Denizli 

Şahin Ulusoy 
Tokat 

Erol Çevikçe 
Adana 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 
Fuat Çay 

Hatay 
Yüksel Aksu 

Bursa 
M. Seyfı Oktay 

Ankara 
Ali Topuz 
İstanbul 

Erdal Kesebir 
Edirne 

Erdoğan Yetenç 
Manisa 

Nihat Matkap 
Hatay 

Oya Araslı 
İçel 

Nezir Büyükcengiz 
Konya 

Mustafa Yıldız 
Erzincan 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

Haydar Oymak 
Amasya 

ismet Atalay 
Ardahan 

Ali Dinçer 
Ankara 

Onur Kumbaracıbaşı 
Kocaeli 

Aydın Güven Gürkan 
İzmir 

Mahmut Işık 
Sivas 

Zeki Çakıroğlu 
Muğla 

Sabri Ergül 
İzmir 

Tuncay Karaytuğ 
Adana 

Mehmet Sevigen 
İstanbul 

Önder Sav 
Ankara 

Adnan Keskin 
Denizli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 509) 
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(9/38) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(9/38) Esas Numaralı 
Meclis Soruşturması Komisyonu 

Esas No.: A.01.LGEÇ.9/38 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Suç İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturduğu ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 313, 
296, 240, 31 ve 33 üncü Maddelerine Uyduğu İddiasıyla içişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar Hak
kında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca kurulan (9/38) Esas Numara
lı Meclis Soruşturma Komisyonunun yaptığı soruşturma sonucunda düzenlediği raporu ve ekleri ili
şikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Masum Türker 
Komisyon Başkanı 

istanbul 
EKLER : 
EK 1. Soruşturma Komisyonu Raporu 
EK 2. Tekmil İşlem Dosyası 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 509) 
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İÇİNDEKİLER 

I. - KOMİSYONUN KURULUŞU 
II. - SORUŞTURMANIN KONUSU 
III. - KOMİSYON ÇALIŞMALARI 
IV. - SORUŞTURMA ÖNERGESİ VE ÖNERGE SAHİPLERİNİN 

AÇIKLAMALARI 
1. Soruşturma Önergesi 
2. Önerge Sahiplerinin Açıklamaları 

V. - TOPLANAN BİLGİ VE BELGELER 
1. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Dosyasında Yer Alan Belgeler 

1.1. İstanbul DGM C. Başsavcıhğımn İbrahim Şahin ve Arkadaşları hakkında 
hazırladığı 5.3.1997 tarih Hazırlık No.: 1996/2303 Esas No.: 1997/294 
iddianame No.: 1997/261 sayılı İddianamesi 

1.2. İstanbul DGM C. Başsavcıhğımn 29.4.1997 tarih H.N. 1997/478, EN. 
1997/614, İddianame No.: 1997/553 sayılı İddianamesi 

1.3. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinde 1997/180 Esas No ile 
görülmekte olan dava ile ilgili olarak İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcılığının "Esas Hakkında Mütalaa" yazısında 

1.4. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 
30.1.1997 tarih Hazırlık No.: 1997/221,1997/1 sayılı Fezlekesinde 

DELİLLERİN İNCELENMESİ - TAHLİLİ 
1.5. Türkiye Büyük Millet Meclisince Mehmet Ağar'ın 

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
1.6. M. Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına İlişkin 

İtirazı ve Anayasa Mahkemesinin Kararı 
1.7. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 

M. Kemal Ağar Hakkındaki İddianamesi 
1.8. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin M. Kemal Ağar Hakkında 

Verdiği Görevsizlik Kararı 
1.9. Yargıtay Sekizinci Ceza Dairesinin Kararı 
1.10. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin 24.8.1998 tarihli Muhakemenin 

ve Usuli İşlemlerin Durdurulmasına İlişkin Kararı 
1.11. Danıştay 2. Dairesinin, Dosyanın İçişleri Bakanlığına Gönderilmesine 

İlişkin Kararı 
2. İçişleri Bakanlığınca Düzenlenen Fezleke 
3. Danıştay Başkanlığının 27.3.2000 tarih İd. İşi. Kur. 2000/14 sayılı yazısı 
4. Mehmet Kemal Ağar Hakkındaki Dosyaların TBMM'ndeki Durumu 

SAYFA 
9 

10 
11 

12 
12 
14 
17 
17 

18 

19 

19 

25 
35 

54 

54 

55 

55 
56 

57 

57 
57 
59 
60 
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SAYFA 
5. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasadışı Örgütlerin Devletle olan Bağlantıları 

ile Susurlukta Meydana Gelen Kaza Olayının ve Arkasındaki İlişkilerin 

Aydınlığa Kavuşturulması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 

Raporu ve Komisyon Tutanakları 60 

Komisyon Raporunda 

6. 22.12.1996 tarihinde Çankaya Köşkünde Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman 

Demirel'in Başkanlığında Siyasî Parti Liderleri ile yapılan zirve tutanaklarında 64 

7. Mülkiye Başmüfettişleri Hüseyin Önal ve Halil Yılmaz tarafından Ömer 

Lütfı Topal'ın öldürülmesi olayını gerçekleştirdiklerine dair bir ihbar üzerine 

gözaltına alınan, 3 polis memuru ile 2 sivil şahsın, Yetkili Cumhuriyet 

Başsavcılığına bilgi verilmeden, 30 saatten fazla gözaltında tutulduktan sonra 

Ankara'ya gönderilmeleri, Ankara'ya nakledilen bu kişilerin, ifadeleri alındıktan 

sonra salıverilmeleri konusunda düzenlenen 10.4.1997 tarih, 70/14,114/10 sayılı 

İnceleme Raporu, 6.1.1997 tarih 70/1,114/1 sayılı Tevdi Raporu 65 

8. Başbakanlık Teftiş Kurulunca yapılan çalışmalar 67 

8.1. Başbakanlık Teftiş Kurulunca düzenlenen 9.1.1997 tarih 12-1,17-1,97-1, 97-2 

sayılı İnceleme ve Soruşturma Raporunda 67 

8.2. Kutlu Savaş Tarafından Düzenlenen Susurluk Raporu 70 

9. İçişleri Bakanlığınca Yapılan Diğer İnceleme ve Soruşturmalara İlişkin Belgeler 72 

9.1. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulunca Yapılan İnceleme ve Soruşturmalara 

İlişkin Belgeler 72 

9.2. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Müfettişlerince Yapılan İnceleme ve 

Soruşturmalara İlişkin Belgeler 72 

10. Mahkemelerce Verilen Kararlar 72 

11. Hibe Kayıp Silahlar 77 

12. M. Kemal Ağar'ın Mal Varlığı ile ilgili İnceleme 78 
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I-KOMİSYONUN KURULUSU 

20 nci dönemde; Hatay Milletvekili Atilla Sav ve 54 arkadaşı, İçişleri Eski Bakanı 
Mehmet Ağar Hakkında, Suç İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturduğu ve Bu Eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 313, 296, 240, 31 ve 33 üncü Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Anayasanın 
100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasını talep 
etmişlerdir. 

Söz konusu önerge; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 20.10.1998 tarihli 
9 uncu Birleşiminde okunmuş, 10.11.1998 tarihli 16 nci Birleşiminde görüşülerek 608 Karar 
No ile "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 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, Başkan Vekili, Sözcü ve Katip Üye Seçimi tarihinden başlamasına" karar 
verilmiştir. 27.1.1999 tarihli ve 626 sayılı TBMM Kararı ile de Komisyon üyeliklerine Genel 
Kurulun 27.1.1999 tarihli 46. nci Birleşiminde ve Komisyonun 28.01.1999 tarihli 
toplantısında; Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip Üyelikler için seçimlerin yapıldığı karar 
altına alınmıştır. Ancak Yasama dönemi seçim nedeniyle sona ermiş, Komisyonun 
çalışmalarını tamamlayamamıştır. 

İçtüzüğün 77 nci maddesinin 2 nci fıkrası " Yasama Dönemi başında, önceki dönemde 
verilmiş soru, Meclis Araştırması, Genel görüşme ve Gensoru Önergeleri hükümsüz sayılır." 
Hükmüne havi olup, Soruşturma önergeleri kapsam dışında tutulmuştur. Bu nedenle, geçen 
20 nci Yasama Döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen ancak, çeşitli 
nedenlerle aynı dönemin içinde sonuçlandırılmayan 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 istişarı 
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 (9/40-41) 
Esas Numaralı Meclis Soruşturma Önergeleri için bir, diğer önergelerin her biri için de 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 Yüce Genel Kurulun bilgilerine ve takdirlerine sunmuş, öneri Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunun 23.11.1999 tarihli 23 üncü Birleşiminde okunarak 6566 sayılı 
kararla kabul edilmiştir. 

Komisyon 18.02.2000 tarihli toplantısında, en yaşlı üye sıfatıyla Manisa Milletvekili 
Sayın Hasan Gülay Başkanlığında toplanmış toplantıya 10 üye katılmış ve Başkanlık Divanı 
seçimi yapılmıştır. Yapılan gizli oylama ile Başkanlığa İstanbul Milletvekili Sayın Masum 
Türker, Başkan Vekilliğine İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Pak, Sözcülüğe İstanbul 
Milletvekili Sayın Suhan Özkan ve Katip Üyeliğe Konya Milletvekili Sayın Lütfı Yalman 
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seçilmişlerdir. 03.02.2000 tarihli 671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile bu husus 
karar altına alınmıştır. 

Komisyon çalışmalarının başlangıcında, İçel Milletvekili Ali Güngör, İstanbul 
Milletvekili Mustafa Verkaya, İstanbul Milletvekili Bahri Zengin ve Nevşehir Milletvekili 
Mükremin Taşkın'ın Komisyon üyeliklerinden çekilmeleri üzerine, Genel Kurulun 17.2.2000 
tarihli 59 uncu Birleşiminde bu suretle boşalan üyeliklere Manisa Milletvekili Ali 
Serdengeçti, İsparta Milletvekili Osman Gazi Aksoy, İstanbul Milletvekili Mehmet Pak ve 
Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey seçilmişlerdir. 

İsparta Milletvekili Osman Gazi Aksoy'un Komisyon üyeliğinden çekilmesi üzerine 
bu suretle boşalan üyeliğe Genel Kurulun 22.2.2000 tarihli 60 inci Birleşiminde Giresun 
Milletvekili Mustafa Yaman seçilmiştir. 

Antalya Milletvekili Kemal Çelik'in Komisyon üyeliğinden çekilmesi üzerine, bu 
suretle boşalan üyeliğe Genel Kurulun 7.3.2000 tarihli 66 ncı Birleşiminde Çorum 
Milletvekili Bekir Aksoy seçilmiştir. 

18.02.2000 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyon, Anayasanın 100 üncü 
maddesine göre iki aylık sürede çalışmalarını tamamlayamadığı için 06.04.2000 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığın'a müracaat ederek 20.04.2000 tarihinden itibaren 
iki aylık ek süre istemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 14.04.2000 tarihli 
81 inci Birleşiminde 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 kuruluşlarında konu ile ilgili bilgi ve belgeleri 
istemiş, iddia sahiplerini, hakkında soruşturma istenen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile 
diğer ilgililer ve tanıkları dinlemiş, soruşturmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 
sonuçlandırılmasına esas olacak iş bu raporunu Anayasal süresi içinde hazırlayarak, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine arz etmeye karar vermiştir. 

II-SORUSTURMANIN KONUSU 
Hatay Milletvekili Atilla Sav ve 54 Arkadaşının, 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 Hakkında Anayasanın 100 
üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergede yeralan; 

Özetle, 
a) cürüm işlemek için silahlı teşekkül meydana getirmek, 
b) gıyabi tutuklu sanığın gizlenmesine yardım, usulsüz silah taşıma belgesi ve yeşil 

pasaport verilmesini, Abdullah Çatlı ile Yaşar Öz isimli kişilere silah taşıma izin belgelerinin 
verilmesini sağladığı, 

c) üç özel tim görevlisinin İstanbul'dan Ankara'ya getirtilmesi iddialarıyla, 
İçişleri Eski Bakanı Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar hakkında suç işlemek 

amacıyla teşekkül oluşturulması olarak nitelenen ve TCK. 313/2-3. 296. 240. 31 ve 33 üncü 
md. Uyarınca cezalandırılması öngörülen eylemlere karışıp karışmadığının soruşturulması 
amacıyla Anayasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzüğün 107 ve sonraki maddeleri uyarınca 
Meclis Soruşturması açılması talebi bu soruşturmanın konusunu oluşturmaktadır. 
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ffl-KOMİSYON ÇALIŞMALARI 
Komisyonumuz çalışmaları ilgili bilgi ve belgelerin toplanılması ve ilgililerin 

ifadelerinin alınması olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca; Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak 
üzere Başbakanlık Teftiş" Kurulundan bir başmüfettiş, İçişleri Bakanlığından bir Mülkiye 
Başmüfettişi, Adalet Bakanlığından bir Adalet Başmüfettişi ve Maliye Bakanlığından bir 
görevli istenmiştir. 

Bilgi ve belgelerin toplanılması ile ilgili yapılan çalışmalar şöyledir: 
Komisyonumuzca çalışmalara başlanıldıktan sonra, konuyla ilgili olarak İstanbul 

Devlet Güvenlik Mahkemesinden, Başbakanlıktan, İçişleri Bakanlığından, ilgili belgeler 
istenilmiştir. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar Daire Başkanlığından, M. 
Kemal Ağar'in dokunulmazlık dosyaları, yapılan çalışmalar sırasında gerek görülmesi üzerine 
ayrıca MİT Müsteşarlığından bilgi, Yargıtay'dan daha önce verilmiş kararların örnekleri, 
Danıştay'dan Mehmet Kemal Ağar ile ilgili devam etmekte olan yargılama işlemleri hakkında 
bilgi istenilmiştir. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğünden Yaşar Öz ve Mehmet Emin Torun 
hakkında yazışmalar yapılmıştır. 

İfadelerin alınması çalışmaları ise aşağıda sunulmaktadır: 
Komisyonumuz çalışmaları sırasında, ilk olarak önerge sahipleri; Atilla Sav, Cevdet 

Selvi, Fikri Sağlar, Yusuf Öztop'un bilgisine başvurulmuştur. 
Önerge ile ilgili olarak TBMM'nde yapılan görüşmelerde konuşma yapanlar Yahya 

Şimşek, Mustafa Çiloğlu ve M. Cihan Paçacı'nın bilgisine başvurulmuştur. 
Komisyonumuz, daha sonra konuyla ilgili olarak Polis Memurları Ayhan Çarkın, 

Ercan Ersoy, Oğuz Yorulmaz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Eski Amir Yardımcısı 
Şentürk Demiral, Cinayet Büro Amiri Refik Baştürk, Şube Müdürü Ahmet Duran Alp, 
Emniyet Müdür Yardımcısı Bilgi Ünal, Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu, İstanbul Emniyet 
Müdürü Hasan Özdemir, Ankara Emniyet Müdürü Ramazan Er, Emniyet Genel Müdür 
Yardımcısı Halil Tuğ, İstanbul Eski Valisi Rıdvan Yenişen, İstanbul Valisi Erol Çakır, 
Emniyet Eski Genel Müdürü Alaaddin Yüksel, İçişleri Eski Müsteşarı Teoman Ünisan, Urfa 
Milletvekili Sedat Bucak, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış, Trabzon Milletvekili Eyüp 
Aşık, Anavatan Partisi Genel Başkanı A. Mesut Yılmaz, İçişleri Eski Bakanı Ülkü Güney, 
Adalet Eski Bakanı Şevket Kazan'ın bilgilerine başvurulmuştur. 

Çalışmaların tamamlanmasından sonra hakkındaki iddialar ile ilgili olarak İçişleri Eski 
Bakanı Mehmet Kemal Ağar'ın savunması alınmıştır. 

Komisyonumuzca yapılan bu çalışmalar aşağıda ayrıntılı olarak bir sistematik 
içerisinde sunulmaktadır. 
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IV-SORUSTURMA ÖNERGESİ VE ÖNERGE SAHİPLERİNİN AÇIKLAMALARI 

1.Soruşturma Önergesi: 
Hatay Milletvekili Atilla Sav ve 54 Arkadaşının, 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 Hakkında Anayasanın 100 
üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
verdikleri Önergede; 

3 Kasım 1996 tarihinde Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'a ait 06 AL 600 
plakalı Mercedes marka otomobil Susurluk İlçesi yakınlarında Hüseyin Kocadağ'ın 
yönetiminde seyrederken, uçak yolu mevkiindeki bir benzin istasyonundan çıkmakta olan 
Hasan Gökçe'nin kullandığı 20 RC 721 plakalı kamyonla çarpışmıştır. Kuşadasından 
İstanbul'a gitmekte olan otomobilde bulunan dört yolcudan üçü Hüseyin Kocadağ ile Mehmet 
Özbay, sahte kimlikli Abdullah Çatlı ve Gonca Us kaza anında ölmüşler; ön sağ koltukta 
oturmakta olan Sedat Edip Bucak ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. 

Bu kaza sırasında aynı otomobilde bulunan bu dört kişi arasındaki birliktelik bir dizi 
karmaşık ilişkiler yumağını ortaya çıkarmıştır. 

Bu kişilerden asıl adı Abdullah Çatlı olan Mehmet Özbay'in gerek yurt içinde gerekse 
yurt dışında birkaç yabancı ülkede çeşitli suçlardan aranan bir kişi olduğu saptanmıştır. Bu 
arada Mehmet Özbay'a verilen resmi hizmet pasaportu ile sürücü belgesi, ticaret odası üyelik 
kartı ve silah taşıma ruhsatının sahte olmadığı ancak sahte kimlikli bir kişi adına düzenlenmiş 
olması üzerine soruşturma bu doğrultuda da derinleştirilmiştir, 

Ayrıca Abdullah Çath'nın fotoğrafı bulunan, Mehmet Özbay adına düzenlenen ve 
dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'in imzasını taşıyan belgede adı geçenin 
Emniyet Genel Müdürlüğünde uzman olarak çalıştığı belirtilerek silah taşıma izni 
verilmesinin talep edildiği saptanmıştır. 

Bu kişilerle ilgili olarak soruşturmayı derinleştiren İstanbul DGM Başsavcılığınca 
hazırlanan fezlekede sonuç olarak bir kısım kumarhane işletmecileri ile polisçe aranan 
kişilerin, kimi güvenlik görevlileri ve bir kısım yönetici ve politikacılarla cürüm işlemek için 
teşekkül oluşturdukları kanısına varıldığı belirtilmektedir. 

Yine fezlekede TCK'nun 313 üncü maddesinde düzenlenen ve yaptırıma bağlanan 
çetecilik suçunun bir tehlike suçu olduğu ve toplum yararına olarak hazırlık hareketlerinin de 
cezalandırılması gerektiği belirtilmektedir. Suçun oluşması için teşekkülün bir eylemi işlemiş 
ve tamamlamış olması gerekmeyip; hazırlık hareketlerinin varlığının dahi suçun varlığını belli 
ettiği anlatılmaktadır. Ayrıca teşekkül üyelerinin hepsinin aynı derecede görev almalarının da 
gerekmediği; bir kısım üyelerin koruma kollama, bir kısmının ikmal, planlama ve talimat 
verme, bir kısmının ise icracı olarak teşekküle katılmalarının bazılarının ise suçtan menfaat 
elde etmiş olmalarının dahi yeterli olduğu açıklanmaktadır. 

Bu suretle İstanbul DGM Başsavcılığının, çeşitli eylemlerden dolayı kamu davası 
açma hazırlıklarını yürüttüğü ancak TBMM üyesi oldukları için dokunulmazlığı bulunan 
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Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar ile Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak 
hakkında işlem yapamadığı belirtilerek bu kişilerin dokunulmazlıkları hakkında karar 
verilmesi için düzenlenen hazırlık 1997/221 sayılı 30 Ocak 1997 günlü fezleke TBMM 
Başkanlığına sunulması amacıyla Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 

Fezlekede Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın çeşitli tarihlerde suç işlemek 
için teşekkül oluşturan kişilerle ilintili koruyucu eylemleri bulunduğunun saptandığı 
belirtilmektedir. 

Bunlar: 

-Türkiye'de katliam sanığı olarak hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Abdullah 
Çatlı'nın gerçek kimliği bilinerek saklanmasına, çeşitli görevlerde çalışmasına, pasaport, silah 
taşıma ruhsatı gibi belgeleri sahte isimle almasına yardım edilmesi, 

-Aynı teşekkülde bulunan ve kumarhaneler kralı olara tanınan Ömer Lütfü Topal'ın 
öldürülmesi olayının sanıklarının (A. Çarkın, E. Ersoy, O. Yorulmaz) korunması, bunların 
gözaltında bulundukları İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Ankara Emniyet Müdürlüğüne özel 
talimatla getirilmesi ve basit bir ifade alma işleminden sonra salıverilmesi; 

-Çeşitli suçlardan aranan Yaşar Öz'ün gerek kendi adına gerekse çeşitli sahte 
kimliklerle hizmet pasaportu, sürücü belgesi ve silah taşıma izin belgesi gibi belgeler 
sağlanmasıdır. 

-İstanbul DGM Başsavcılığının başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Anayasa ve 
Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal 
Ağar ile Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması 
yolunda karar vererek, raporunu Başkanlığa sunmuştur. Bu raporu değerlendiren TBMM 
Genel Kurulu da 11 Aralık 1997 günlü 527 No.lu kararı ile her iki milletvekilinin 
dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiştir. 

Dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra İstanbul DGM Başsavcılığınca her iki 
milletvekili hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır. İstanbul DGM 
Mahkemesinde görülmekte olan davada 4 Mayıs 1998 günlü oturumda Mahkeme, Mehmet 
Kemal Ağar'a yöneltilen eylemlerin 1993-1996 yıllarında işlendiğini bu süre içinde Mehmet 
Ağar'ın önce Emniyet Genel Müdürü sonra da İçişleri Bakanı olarak görev yaptığını; 
eylemlerden bazılarının Bakan olduğu döneme rastladığını belirtmiştir. Mahkeme, Vali 
statüsünde Emniyet Genel Müdürü olarak yapılan eylemlerin Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usullerine İlişkin Kanun, CMUK hükümleri 
doğrultusunda milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması ile son soruşturma aşamasına 
geçilebileceğini; ancak İçişleri Bakanı olarak işlenen eylemlerden ötürü yargılama yetkisi ve 
görevinin Anayasanın 100 ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Yüce Divan sıfatı ile 
Anayasa Mahkemesine ait olduğunu belirterek görevsizlik kararı vermiştir. 

Bu durumda, İstanbul DGM Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada suç işlemek 
amacıyla teşekkül oluşturma iddiası ile hakkında kamu davası açılan Mehmet Kemal Ağar'ın 
bu eylemlerinin bir bölümünün İçişleri Bakanı bulunduğu dönemde işlendiği anlaşılmaktadır. 

Suç işlemek için teşekkül oluşturmak eylemi toplumu yakından ilgilendiren ve tehdit 
eden bir suçtur. Bu tür suçlara kamu görevlilerinin ve politikacıların da katılması halkımızın 
"temiz toplum temiz siyaset" istem ve beklentilerine aykırı düşmektedir. Bir dönem bakanlık 
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görev ve sorumluluğunu da üstlenmiş olan bir milletvekilinin bu tür kuşkular altında kalması 
sakıncalıdır. Bu hususu aydınlatacak olan yol ise Meclis Soruşturmasıdır. 

Sonuç: Belirtilen nedenlerle eski İçişleri Bakanı Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal 
Ağar hakkında suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturulması olarak nitelenen ve TCK. 313/2-
3. 296. 240. 31 ve 33 üncü md. Uyarınca cezalandırılması öngörülen eylemlere karışıp 
karışmadığının soruşturulması amacıyla Anayasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzüğün 107 ve 
sonraki maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması açılması talep edilmiştir. 

2.Önerge Şahinlerinin Açıklamaları; 

Önerge sahipleri adına Komisyona davet edilen Atilla Sav, Cevdet Selvi ve Fikri 
Sağlar tarafından gönderilen faksta ve Yusuf Öztop, Atilla Sav, Cevdet Selvi ve Fikri Sağlar 
tarafından Komisyonda yapılan açıklamalarda, önergede İstanbul Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının fezlekesinin esas alındığı belirtilmiştir. 

Fikri Sağlar, bu önergedeki iddialara ilave olarak; 
"...Sayın Ağar, 3 Kasım 1996 kazasından sonra içişleri Bakam olduğu sırada 

kazayla ilgili beyanatları önemlidir. Bildiğimiz gibi kaza sırasında kazada bulunan 
Mercedes otomobilin içerisinde yer alan kişilerle ilgili çok ciddi bilgiler ortaya çıktı. Bu 
bilgiler her şeyden önce Interpol tarafından aranan 1980 öncesi birçok olayın sanığı 
konumunda bulunan Abdullah Çatlı'nın bir polis müdürüyle bir siyasetçiyle bir aracın 
içerisinde yer almasıydı. Üzerinde Mehmet Ağar tarafından verilmiş olan uzman kimliği 
bulunmasıydı ve birçok silahlar çıkmasıydı. Sayın Ağar o sırada İçişleri Bakanı olarak bu 
olaylarla ilgili basit bir trajik kazası diye yorum yaptı. Kamuoyunun çok ciddi bir şekilde 
takip etmesi, sorması ve sorgulaması sırasında basına yansıdığı gibi, Hüseyin Kocadağ'nı 
Abdullah Çatlıyı yakalatıp İstanbul'a götürdüğünü ifade etti. Bunun üzerine o dönemin 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Mehmet Ağar'la ilgili bir gensoru önergesi Meclise verdi. 
Gensoru önergesi Meclise verildikten sonra Sayın Ağar'in İçişleri Bakanlığından istifa 
etmesi söz konusu oldu ve dolayısıyla önergesi düştü. 

Arkasından bütün partilerin oybirliğiyle oluşturduğu bir araştırma komisyonu 
kuruldu, Susurlukla ilgili araştırma komisyonu kuruldu ve o komisyonda çalışmalar başladı. 
Bu arada da yargıya intikal eder, ancak, birçok konu yargıya intikal ettiği için Sayın 
Ağar'ın da bilgisine başvurmak talebinde bulunan komisyona geldiği sırada vermiş olduğu 
ifadeler içerisinde Anayasanın 138 inci maddesine sığınarak bilgi vermeyeceğini, yargıya 
intikal ettiğini belirtti. Bundan sonraki geçen süreci hep birlikte biliyoruz. 

Ben, biraz evvel ettiğim yemine de dayanarak Sayın Ağar'ın hem komisyonda 
yapmış olduğu hem de basına zaman zaman vermiş olduğu bilgilerde ortaya çıkan olayların 
Millî Güvenlik Kurulu kararları çerçevesinde olan olaylar olduğu ve Çankaya'da bir zirve 
toplantısı yapılırsa burada her şeyi anlatabileceğini söylediğini biliyoruz; ancak, daha 
sonra Millî Güvenlik Kurulu yetkililerinin hatta Sayın Cumhurbaşkanı Demirel'in de 
ifadeleriyle böyle bir kararların alınmadığı doğrultusunda bilgiler verildi. 
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Dikkati çekecek konu, o sırada Adalet Bakanı olan Sayın Şevket Kazan'in, Mehmet 

Ağar döneminde kapatılan dosyaların tekrar açtırılmasıyla ilgili talimat verdiği 
açıklamasıydı. Bu bence önemlidir. Birçok olaya daha sonra baktığımızda niçin böyle bir 
karar verildiğini sormak gerekir Sayın Kazan'dan da. O dosyaların tekrar açılmasıyla ilgili 
dosyalar hangi neticeye varmıştır, onun da Adalet Bakanlığından öğrenilmesi gerekir, belki 
de öğrenilmiştir, bunu bilemiyorum. 

Efendim, bir oluşum söz konusudur. Sayın Ağar gerek Emniyet Müdürü olduğu 
dönemde gerek İçişleri Bakanı olduğu dönemde bu oluşumları belki devletin ali menfaatları 
adına, ama hukuk dışına çıkarak, belki hukuku zorlayarak o oluşumları bilgisi dahilindedir. 
Bu oluşumların gerçekleşmesinde katkısı vardır. Ömer Lütfı Topal cinayetinde savcılığın 
hazırlamış olduğu fezlekede de görülüyor, Yaşar Öz'le ilgili olan konumda görülüyor ve 
diğer konularda da görülüyor. 

Bin operasyon düzenlendiğini ve bu bin operasyonda 4 bin kişinin öldürüldüğünü 
açıklamıştır o zaman çok yoğun bombardıman sırasında belki hatırlayacaksınız, bunları 
Sayın Ağar da söylemiştir, televizyon konuşmalarında, karşılıklı. Bu operasyonların nasıl 
operasyonlar oldukları, hukuka ait mi, hukuk dışı mı olduklarıyla ilgili bunların kararını 
verecek olan yargıdır. Dolayısıyla, onlarla ilgili bir açıklama ya da bir yorum yapmaya 
sahip değilim. Ancak, 1987 MÎT raporunun, yani, birinci MİT raporu diye an/andırılan 
Mehmet Eymür ve arkadaşlarının hazırlamış olduğu raporun onlara göre bir çalışma özeti 
diye adlandırdıkları raporun incelenmesinde yarar var, çünkü o raporun incelenmesiyle 
ilgili Sayın Merhum Özal'ın Kutlu Savaş'a yaptırmış olduğu araştırmada o raporun Mehmet 
Ağar'la ilgili bölümünün doğru olduğuna dair ifadeler var; ama, o noktadan hareketle Sayın 
Ağar'ın gerek meslekî konumunda gerekse siyasi konumunda birçok faaliyetlerin belki 
oradan hareketle iyice gözlenmesi imkanı olabilir diye düşünüyorum. 

Susurluk Komisyonunda bizim çalışmalarımız sonucunda şöyle bir kanıya 
varmıştık. Çete ve yasadışı faaliyetlerden dolayı İçişleri Bakınlığı döneminde bazı 
dosyaların da kapatılması iddialarından dolayı Sayın Şevket Kazan'm açıklamalarıyla 
Adalet Bakanlığı döneminden dolayı bir soruşturma açılması gerektiğine, o noktaya 
gelmiştik, o kanıya varmıştık. Bu kanıyı da burada fezlekelerde açıklanan şekilleriyle aldık. 

...öncelikle, size bilgi verebileceğini düşündüğüm, Susurluk Komisyonuna da aynı 

şekilde bilgi veren ve bizim de hareket noktamızı sağlayan, Sayın Hanifı Avcı ve Sayın 

Mehmet Eymür'dür. Zannediyorum, en fazla bilgiyi de Mehmet Eymür'den almak 

mümkündür. Mehmet Eymür MİT elemanı olarak, daha sonra, MİT'te zannediyorum 

1993'ten itibaren de bir yönetici olarak yer almıştır. Mehmet Eymür'ün Mehmet Ağar'la 

ilgili ciddî bilgileri ve iddiaları vardır. Bu iddialar, aynı zamanda, DGM'ye de verilmiştir. 

Zannediyorum, 16 Ekim 1998 tarihli dilekçesinde DGM'ye de vermiştir bu iddiaları. O 
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iddiaların getirilmesi ve Mehmet Eymür'ün dinlenilmesinin bir çok olayı açacağı 

düşüncesindeyim. 

İkincisi, sadece üç polisle ilgili dediniz; ama, zannediyorum, onunla birlikte bir 

kere DGM'nin, özellikle Susurluk kazasında yer alan, araba içerisindeki Abdullah Çatlı'mn 

üzerinde bulunan uzmanlık belgesi, daha sonra, silahlar, araba içerisinde bulunan 

silahların Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan silahlar olması, Abdullah Çatlı'mn Erdek'te 

yapmış olduğu bir eylemde adres olarak bir polis karakolunun verilmesi, Yaşar Öz'ün yeşil 

pasaport alması, Tarık Ümit'in yeşil pasaport alması. Yaşar Öz'ün yeşil pasaportla birlikte 

yurtdışına götürülmesi, Mehmet Ağar'ın talimatlarıyla Dursun Karataş'm yakalanması 

adına elde edilecek, oluşacak bir kaynağın, yurtdışına kaçırılacak olan uyuşturucunun 

satımından elde edilmesi gibi bir organizasyonun yapılması, bunlar, Mehmet Ağar'ın 

isimlerinin geçtiği noktalardır. 

Bakanlık döneminde Ömer Lütfü Topal cinayetinde yer alan isimlerin, biraz evvel 

sizin söylediğiniz gibi üç polisin bulunduğu... 

Bakanlık döneminde önemli olan bir başka konu da, yeşil pasaportla ilgili o/an 

konudur. 

Üç polisin bırakılmasındaki imza, o bırakımdaki evraktaki imzalardan bir tanesinin 

Ayhan Akça olduğunu, daha sonra o Ayhan Akça'nın da, bildiğiniz gibi, kurye Dilek'le ilgili 

ilişkide bulunduğunu da belirtmek istiyorum. 

Ben yalnız bir şey söylemek istiyorum, bu, ilk defa buraya gelirken yapmış olduğum 
bir araştırma neticesinde ortaya çıktı. Bakarken bunu bulabildim; fakat, bu, Sayın Ağar'ın 
içişleri Bakanlığı dönemine rastlamayan bir konu, Emniyet Müdürü olduğu dönemde, belki, 
sizin raporlarınız içerisinde o bilgi de verilebilir, o da şu: Bildiğiniz gibi Mehmet Ağar yeşil 
pasaport verilmesi doğıı/ltusunda bulunduğu makamı kullanıyor, yeşil pasaport alamayacak 
insanlara, mesela, Tarık Ümit'e, mesela, Abdullah Çatlı'ya, mesela Yaşar Öz'e. Şimdi, bir 
başka kişi daha çıktı. Benim elimde bir belge var, size takdim edeceğim bunu, İçişleri 
Bakanlığından alınmış olan bir belgedir. Bu belge de Tarık Ümit'e verilmiş olan pasaport la 
ilgili dökümdür, numarasıyla ilgilidir. Bunu, dönemin İstihbarat Daire Başkanıydı 
zannediyorum, Emin Aslan, ifadesinde, pasaportun verilmesi doğrultusunda Sayın Ağar'ın 
kulakçık iğneleyerek bunun bir an önce bitirilmesiyle ilgili çaba gösterilmesini istemiştir. Bu 
listenin, hemen Tarık Ümit'in üzerinde, M. Emin Torun isminde bir yeşil pasaport daha 
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verilen uzman vardır. Mehmet Eymür'ün, biraz evvel bahsettiğim, 16 Ekim 1998 tarihli 

DGM'ye vermiş olduğu dilekçesinde, Yaşar öz'le birlikte, Mehmet Emin Torıın'ıın da 

uyuşturucu kaçakçılığı içerisinde yer aldığını söylemektedir. Yani, bir yeşil pasaport alan 

kişi daha böylelikle kendiliğinden ortaya çıkmıştır. 
...Hibe edilen silahlarla ilgili, hibe edilmeyip, aslında, örtülü 

ödenekten ödenen silahlarla ilgili Başbakanlık Teftiş Kurulunun ve 
denetleme kurullarının yapmış olduğu çalışmalar sonrasında ortaya çıkan 
bir rapor var. Zannediyorum o raporun alınmasında yarar vardır. Çünkü, 
orada hibe diye gösterilip, Ertaç Tınar'a ödenen 25 milyon dolarlık, iki 
partide 50 milyon dolara yakın ödemelerin bir tanesinde, birinci partisinde 
Ertaç Tınar'ın vermiş olduğu belge ve bilgiler ışığında, yanlış 
hatırlamıyorsam, 3,2 milyon dolar ya da 6 milyon dolarlık birkısmm 
hesabını verememektedir Ertaç Tınar. Böylelikle, ödenen paraların 
içerisinde de bir açıklık söz konusudur. Silahların karşılığı o kadar para 
mıdır; o meçhuldür. Ben, bunlarla ilgili, geçen dönem parlamenterliğim 
sırasında İçişleri Bakanlarına sorular yönelttim, ancak, yeterli cevaplar 
almadım; çünkü, silahların birim fiyatıyla elde edilen, ödenen fiyatların 
arasında farklılıklar olduğu düşüncesindeydim. Bu, araştırılması gereken ve 
soruşturulması gereken ciddî bir olaydır; çünkü, Mehmet Ağar'in mal 
varlığıyla ilgili veya elde edilen parayla ilgili Susurluk Komisyonunda, biz, 
herhangi bir çalışma yapamadık. O konuda, komisyon olarak son derece 
şikâyetçiydik. Ne Maliye Bakanlığı ne de ilgili kaynaklar bize yeterli bilgi 
vermediler, hatta, hiç bakılamadı. Belki, bu yönünün de bakılmasında, 
özellikle, akçalı konuların da bakılmasında büyük yarar var. Hibe edilen 
diye adlandırılan; ama, aslında örtülü ödenekten alınan silahlarla ilgili 
araştırma raporlarının çok dikkatle incelenmesinin size önemli bir ışık 
tutacağı düşüncesindeyim. " demiştir. 

Fikri Sağlar bu ifade sonunda mevcut önergeye ilaveten yukarıdaki üç 
konununda araştırılmasını istemiştir. 

V-TOPLANAN BİLGİ VE BELGELER 

1. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Dosyasında Yer Alan Belgeler; 
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l.l.İstanbul DGM C. Başsavcılığının İbrahim Şahin ve Arkadaşları hakkında 
hazırladığı 5.3.1997 tarih Hazırlık No: 1996/2303 , Esas No:1997/294, İddianame No: 
1997/261 Sayılı İddianamesi: 

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 5.3.1997 tarih 
1997/261 İddianame Nolu " İddianame" si ile İbrahim Şahin, Ayhan Çarkın, Ercan Ersoy, 
Oğuz Yorulmaz, Enver Ulu, Mustafa Altunok, Abdülgani Kızılkaya, Ziya Bandırmalıoğlu, 
Ayhan Akça ve Mehmet Korkut Eken hakkında, "Cürüm işlemek için silahlı teşekkül 
oluşturmak-Hakkında tevkif ve yakalama müzekkeresi bulunan kişileri yetkili mercilere haber 
vermemek" suçunu işledikleri iddiası ile İstanbul (6) Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinde 
haklarında dava açılmıştır. 

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca bu hazırlık 

evrakın üzerinde, 

" "1.- Sedat Edip BUCAK ve Mehmet Kemal AĞAR 'in Milletvekili olmaları sebebiyle 

hazırlık evrakları tefrik edilmiş ve İstanbul DGM. Cumhuriyet Başsavcılığının 30.01.1997 

tarih ve 1997/221-1 sayılı FEZLEKE'si ekinde Adalet Bakanlığı 'na gönderilmiştir. 

2.-Müsnet suçlardan sanıklar (Gıyabi Tutuklu) Sami HOŞTAN, Ali Fevzi BİR, Yaşar 

ÖZ ve Haluk KIRCI haklarındaki evrak tefrik edilmiş olup, adı geçen sanıklar aranmaktadır. 

Yakalandıklarında haklarında ek iddianame ile dava açılacaktır. (Hazırlık No: 1997/478) 

3. Abdullah ÇATLI, Hüseyin KOCADAĞ ve Gonca US'un ölmüş olmaları sebebiyle, 

sanıklar Sedat HOŞTAN ve Ömer KAPLAN hakkındaki delil durumu nazara alınarak bu 

kişiler hakkında EK TAKİPSİZLİK kararı verilmiştir. 

4.- Diyarbakır, Ankara ve İzmir Yargı çevresine ilişkin iddialarla ilgili evraklar 

Diyarbakır, Ankara ve İzmir DGM.Cumhuriyet Başsavcılıklarına tefriken gönderilmiştir. 

(26.02.1997 tarih ve 1996/2303 Hz.) 

5.- Tuğgeneral Veli KÜÇÜK hakkındaki iddia ve ifadelere ilişkin evrak, Genel 

Kurmay Başkanlığına gönderilmiştir. (24.02.1997 tarih ve 1996/2303 Hz.) 

6.- Yaşar ÖZ isimli kişi hakkında Emniyet Genel Müdürlüğünde Teknik Danışmanlık 

Hizmeti yürüttüğünden bahisle düzenlenen evrakta sahtecilik bulunduğu nazara alınarak, 

Mehmet AĞAR hakkındaki evrak tefrik edilmiş ve 1997/9-1 sayılı Görevsizlik Kararı ile 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. 

7.- Yaşar ÖZ isimli şahısta yakalanan silahlar, sahte belgeler ve pasaportlarla ilgili 

evrak tefrik edilerek, Yaşar ÖZ hakkında evrakta sahtecilik, 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve 

olay tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli olanlar hakkında evrak tefrik edilerek 

1997/10-2 sayılı Görevsizlik Kararı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.) 

8.- Abdullah ÇATLI'ya Mehmet ÖZBAY sahte kimliği ile nüfus cüzdanı veren 

görevliler hakkında evrak tefrik edilerek Görevsizlik Kararı ile İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığına gönderilmiştir. (Hazırlık No: 1997/23) 
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9.- Abdullah ÇATLI'ya Mehmet ÖZBAY sahte kimliği ile sürücü belgesi veren 
görevliler hakkında evrak tefrik edilerek Görevsizlik Kararı ile istanbul Cumhuriyet 
Başssavcılığına gönderilmiştir. (Hazırlık No: 1997/25) 

10.- Abdullah ÇATLI'ya Mehmet ÖZBAY sahte kimliği ile umumi ve hususi (Yeşil) 
pasaport verenler hakkında evrak tefrik edilerek Görevsizlik Kararı ile Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderilmiştir. (Hazırlık No: 1997/24) 

İL- Abdullah ÇATLI'ya Mehmet ÖZBAY sahte kimliği ile İstanbul'da Silah Taşıma 
Ruhsatı verilmesinde suistimali görülenler hakkında evrak tefrik edilerek Görevsizlik Kararı 
ile istanbul îl idare Kuruluna gönderilmiştir. 

12.- Ayrıca, İstanbul D.G.M. Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan hazırlık tahkikatı 
sırasında toplanan delillerden; 

a) Tarık ÜMİT'in kaybolması ile ilgili olanlar bu olay hakkında hazırlık 
tahkikatı yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. 

b) Ömer Lütfı TOPAL 'in öldürülmesi ile ilgili olarak alınan ifadeler ve yapılan 
telefon tespitlerine dair müfredat listeleri bu olay hakkında hazırlık tahkikatı yapan 
Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir." denildiği görülmüştür. 

1.2.İstanbul DGM C. Başsavcılığının 29.04.1997 tarih H.N.1997/478, E.N. 
1997/614, İdianame No: 1997/553 sayılı İddianamesi: 

İstanbul DGM C. Başsavcılığının söz konusu iddianamesi ile 1993-1996 yıllarında, 
Yaşar Öz hakkında cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekküle katılmak suçundan dava 
açılmıştır. 

1.3. -İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinde Î997/180 Esas No ile görülmekte 
olan dava ile ilgili olarak İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Başsavcılığının "Esas Hakkında Mütalaa" yazısında, 

"...f) Dokunulmazlıklarının kaldırılması üzerine 20.Dönem Elazığ Milletvekili 
MEHMET KEMAL AĞAR ile Şanlıurfa Milletvekili SEDAT EDİP BUCAK haklarında 
09.02.1998 tarih ve 1997/221 Hz, sayılı iddianame ile; cürüm işlemek için silahlı teşekkül 
oluşturmak- hakkında tevkif ve yakalama müzekkereleri bulunan kişileri yetkili merci/ere 
haber vermemek -Hüviyette sahtecilik- Görevi suistimal ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet 
suçlarından kamu davaları açılmıştır. 

Mezkur davalar istanbul (6) Nolu DGM'nin 1997/180 Esas sayılı dava dosyasında 
birleştirilmiştir. 

18 Nisan 1999 tarihinde yapılan 21. Dönem milletvekili genel seçimlerinde MEHMET 
KEMAL AĞAR Elazığ, SEDAT EDİP BUCAK'da Şanlıurfa ilinden millet\>ekili seçilmişlerdir. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83/4 maddesine göre; tekrar seçilen miller\>ekili hakkında 
soruşturma ve kovuşturma yapılması, meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 509) 



- 2 0 -
bulunduğuhdan Mahkememizin 03.05.1999 tarihli duruşmasında, bu sanıklar hakkında; 
yasama dokunulmaz-liklarının tekrar kaldırılmasına kadar MUHAKEMENİN DURMASINA 
karar verilmiş ve dava dosyaları T.B.M.M. Başkanlığına, gönderilmek üzere TEFRlK 
edilmiştir. 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin usulü işlemlerin uzun. süreyi 
gerektirmesi ve diğer sanıklar yönünden de delillerin toplanmış bulunması nazara alınarak, 
MEHMET KEMAL AĞAR ve SEDAT EDtP BUCAK dışındaki sanıklar yönünden esas 
hakkındaki mütalaa hazırlanmıştır. 

7- Silah taşıma belgeleri ruhsatnameler-yeşil pasaportlar ve 
sahte belgeler: 

a) Susurluk'ta kaza yapan araçta bulunan ve olay mahallinde ölen ABDULLAH 
ÇATLI üzerinde; MEHMET ÖZBAY sahte kimliği ile düzenlenmiş hüviyet sürücü belgesi, 
silah taşıma ruhsatı ve muhtelif banka kartları ile, sol tarafında ABDULLAH ÇATLTmn 
fotoğrafı yapışık ancak MEHMET ÖZBAY ismi yazılı, sağ tarafında "yanda açık kimliği ve 
fotoğrafı bulunan MEHMET ÖZBAY, Emniyet genel müdürlüğünde uzman olarak çalışmakta 
olup silah taşımasına izin verilmiştir. Yardımcı olunmasını rica ederim. MEHMET AĞAR. 
Vali Emniyet Genel Müdürü, "yazılı, mühürlü ve imzalı belge ile 0,3'5, gram KOKAİN 
bulunmuştur.. 

Usulsüz olarak düzenlenmiş belgelere istinaden verilen Silah Taşıma Ruhsatı 
dosyasında, dönemin İstanbul Emniyet Müdür yardımcısı HÜSEYİN KOCADAĞ'in referansı 
bulunduğu görülmüştür. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 'nde uzman gösterilerek her türlü silahı taşıma yetkisini 
veren özel belge ise dönemin Emniyet Genel Müdürü tarafından verilmiştir. 

Olayla ilgili hazırlık tahkikatı sırasında, ABDULLAH ÇATLVya MEHMET ÖZBAY 
sahte kimliği ile yeşil pasaportta verildiği tespit edilmiştir. Maliye Bakanlığına bağlı birinci 
derecede Maliye Müfettişi olduğundan bahisle, Emniyet Genel Müdürlüğü hususi damgalı TR 
A-245202 seri nolu Yeşil pasaportun verilmesinde de, dönemin Emniyet Genel Müdürü 
MEHMET KEMAL AĞAR'ın talimatının bulunduğu anlaşılmıştır. (Isth. D. Bask. Emin Arslan 
T.B.M.M. Susurluk Komisyonu ifadesi). 

b) Sanıklardan YAŞAR ÖZ'ün, İstanbul Ataköy 7-8 Kısım L-9 A Blok D:6 adresinde 
31.01.1994 tarihinde yapılan aramada; YAŞAR ÖZ adına TR A 228576 seri numaralı, TARIK 
ÜMİT adına TR A 220307 seri numaralı Yeşil Pasaportlar, EŞREF ÇUĞDAR adına 
düzenlenmiş sahte sürücü belgesi, üzerinde YAŞAR ÖZ'ün fotoğrafı yapışık ve hüviyeti yazılı 
silah taşıma özel izin belgesi (Belge hamili YAŞAR ÖZ, Genel Müdürlüğümüzde teknik 
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danışmanlık hizmeti yürüttüğünden bahisle, ülkemizde bulunduğu süre içerisinde silah 
taşımaya izinlidir.Yardımcı olunmasını rica ederim: MEHMET AĞAR Vali. Emniyet Genel 
Müdürü! İmza-mühür) Ayrıca 2 adet tabanca ve mermileri bulunmuştur. 

ABDULLAH ÇATLTda bulunan özel izin belgesinin benzeri olan bu belgenin de 
dönemin Emniyet Genel Müdürü tarafından verildiği keza, yeşil pasaportların 
düzenlenmesinde de talimatının bulunduğu anlaşılmıştır. Nitekim, bu belgeler ve silahların 
yakalanmasını müteakip, Emniyet Genel Müdürü MEHMET AĞAR tarafından İstanbul 
Emniyet Müdürlüğüne telefon edilerek, YAŞAR ÖZ'ün serbest bırakılması ve yakalanan belge 
ve silahların Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilmesi sağlanmış ancak, bu silahlardan bir 
tanesi 10.01.1995 tarihinde Ataköy polisi tarafından yapılan kontrollerde, YAŞAR ÖZ'ün 
iblasının da içinde bulunduğu bir otomobilde tekrar ele geçirilmiştir. 

c) Sanıklardan SAMİ HOŞTAN yakalandığında üzerinde kendi fotoğrafı yapışık 
REMZİ ÖZER adına düzenlenmiş sahte n*fus cüzdanı fotokopisi, 9 mm Çapında ve Baretta 
marka tabanca ve mermileri ile bu tabancaya ait silah taşıma ruhsatı bulunmuştur. Silah 
taşıma ruhsatının verildiği Ankara Emniyet Müdürlüğünden dosyası celbedilerek yapılan 
tetkikde, ruhsatnamenin düzenlenmesinde usul ve yönetmeliklere uyulmadığı ve dönemin 
Emniyet Genel Müdürü MEHMET KEMAL AĞAR'ın referans belgesi bulunduğu görülmüştür. 

d) Sanıklardan HALUK KIRCI yakalandığında, üzerlerine kendi fotoğrafları 
yapıştırılmış ancak, SEDAT FİDAN adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ile ALAADDİN 
TOSUNOĞLUadına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı bulunmuştur. 

Sanıklardan YAŞAR ÖZ'ün İstanbul DGM. Cumhuriyet Başsavcılığındaki 08.04.1997 
tarihli ifadesinde; Emniyet Genel Müdürü MEHMET AĞAR ile 1993 tarihinde TARIK ÜMİT 
aracılığıyla tanıştığını, o tarihten itibaren, Emniyet Genel Müdürünün görevlendinImesiy/e 
yurtdışında bölücü terör örgütlerine yönelik istihbari ve fiili birçok operasyona katıldığını 
açıklamıştır. 

Sanıklardan HALUK KIRCI da, polis ve İstanbul DGM. Cumhuriyet Başsavcılığında 
alınan ifadelerinde; bu dönemde ABDULLAH ÇATLI'ya da; Emniyet Genel Müdürü 
MEHMET AĞAR'ın bilgisi dahilinde ve KORKUT EKEN tarafından yurtdışında görevler 
verildiğini, ABDULLAH ÇATLI'nın bu görevler sebebiyle gittiği yurtdışından dönüşünde 
KORKUT EKEN'e raporlar verdiğini açıklamıştır.Ayrıca kendisinin de hapis cezasına 
hükümlü olarak arandığı dönemde yakalanarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne 
getirildiğinde, KORKUT EKEN'in Asayiş Şube Müdürüyle ve kendisiyle telefon 
görüşmelerini, ABDULLAH ÇATLI'nın girişimlerini ve kendisine orada tanınan 
ayrıcalıklardan istifade ederek Asayiş Şube Müdürlüğünden kaçışını ayrıntılarıyla açıkladığı 
görülmüştür. (08.02.1999 tarihli ve 1999/228 sayılı iddianame S: 5) 
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Yukarıda belirtildiği şekilde, kendilerine yeşil pasaportlar, özel silah taşıma 

belgeleri ve yurtdışı görevler verilen ABDULLAH ÇATLI ve YAŞAR ÖZ gibi kişilerin devletin 
hiçbir kurumunda resmi herhangi bir görevleri yoktur. Aksine, ABDULLAH ÇATLI 
Türkiye'de gıyabi tutuklama kararı ile yurtdışında kırmızı bültenle aranan silahlı eylemcidir. 
YAŞAR ÖZ ise, bizzat ifadelerinde belirtildiği üzere, yurtdışında uyuşturucu madde ticareti 
yapmaktadır.Muhtelif ülke interpollerinden Emniyet Genel Müdürlüğüne intikal eden çok 
sayıda yazıya istinaden aranmaktadır. (İstanbul 4 Nolu DGM'nin 1997/550 Esas Sayılı 
dosyasında yurtdışına eroin ihraç etmek suçundan hükümlülüğüne karar verilmiş olup, 
dosyası Yargıtay'dadır). 

Bu itibarla, gerek adı geçen kişilere gerekse aynı konumda olan sivil unsurlara 
yurtdışında operasyonlara katılmaları hususunda hiçbir kişi ve merci tarafından görev 
verilmesi mümkün bulunmamaktadır. Aksi takdirde, yasadışılığın devlete hakim olmasına 
fırsat tanınarak, bu sivil unsurların yasadışı eylemlerini gerçekleştirmeleri yönünde, devletten 
güç almasına imkan sağlanmış olur. 

Nitekim; bu tür belgeler ve benzer yetkilerle donatılan kişiler bir kısım kamu 
görevlilerinin de desteğini alarak, etrafına topladıkları sivil unsurlarla birlikte kişisel 
çıkarları yönünde çok sayıda yasadışı eylem gerçekleştirmişlerdir. 

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ : 
Yukarıda sıralanan deliller ve özellikle, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün de üst 

düzey görevlerde bulunmuş kamu tanıklarının ifadeleri ve tüm dava dosyası münderecatına 
göre: 

Yasadışı terör örgütleri ve bunlara destek veren kişilerle, hukuki yollarla mücadele 
edebilmek imkanı bulunmadığım DÜŞÜNEN bir kısım kamu görevlileri, hiçbir hukuki kaygı 
taşımadan, yasadışı mücadele yöntemlerine yönelmişlerdir. Emniyet genel müdürlüğü ve Özel 
Harekat daire başkanlığı üst düzey görevlileri ile özel Harekat Dairesinde görev yapmış bazı 
polis memurları ve tüm bu görevliler tarafından önceki tarihlerden beri bilinen ve tanınan 
(bir kısım gıyabi tutuklu olarak aranan bir kısmı da yasadışı oluşumlar ve eylemlerde yer 
almış olan) sivil kişilerden oluşan teşekkül meydana getirilerek, hedef olarak seçilen kişilere 
yönelik birçok eylem ve faaliyette bulunulmuştur. 

Bir devletin, yasaya aykırı eylemlerde bulunan vatandaşlarına karşı yapacağı 
mücadelede, hukuk dışına çıkmaması esastır. Devletin içerisinde bazı kamu görevlilerinin 
hukuk dışına çıkılarak yapmayı tercih ettikleri bu mücadelede; kendi düşüncelerine göre bir 
ölçüde müspet sonuç alındığı ifade edilse de; bu durumun insan hakları ve hukuk açısından 
kabulü ve izahı söz konusu olamaz. 
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Bir süre sonra, bu teşekkülün eylem yapacakları hedef ve eylemlerini haklı 

gösterebilecekleri sebep bulunmadığı görülmekle beraber, oluşturulan bu gruplar dağılmamış 
aksine, aralarına aşiret mensupları, siyasetçi, kumarhane işletmecileri ve yasadışı 
faaliyetlerde bulunmuş sivil unsurların katılımı ile uyuşturucu ticareti, kumarhane rantlarım 
ele geçirme, haraç alma ve adam öldürme gibi kişisel çıkarlar sağlamaya yönelik eylemlere 
başlanılmıştır, Zaten, hukuk dışına çıkan mücadele yöntemlerinin, bir süre sonra ve zorunlu 
olarak kişisel menfaat sistemi haline dönüşmesi tabidir. 

Bu şekilde oluşturulan teşekkülde yer alan şahısların kişilikleri, işgal ettikleri, 
makamlar, görev alanları ve ülkedeki etkinlikleri nazara alındığında sanıklardan KORKUT 
EKEN'in ifadesinde de belirtildiği üzere o dönemde teşekkülün eylem ve faaliyetlerinin 
kontrol edilemez boyutlara ulaştığı görülmüştür. Ancak; Susurluk kazası ile bu teşekkül ve bir 
kısım mensuplarının mevcudiyeti meydana çıkmış ve gerek basın ve kamu oyunun hassasiyeti 
gerekse Yargı organlarının "tüm imkansızlıklara rağmen" ikmal ettiği soruşturmalarla bu 
süreç durdurulmuş ve bir bölümü de aydınlığa kavuşturulmuştur. 

Teşekküle atfedilen birçok yasadışı eylemin tahkikatları DGM. Cumhuriyet 
Başsavcılığınca ve eylemlerin gerçekleştirildiği mahal C. Savcılıklarınca sürdürülmektedir. 
İdare ve Yargı ile ilgili yasal ve yapısal reformlar yapıldığı takdirde, tahkikatları 
sürdürülmekte olan bu cürümlerin faillerinin somut delilleriyle ortaya çıkarılacağı, 
dolayısıyla Susurluk olayının da, şimdilik gizli kalmış tüm yönleriyle aydınlığa kavuşacağı 
kanaatimiz muhafaza edilmektedir. 

CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK SUÇU VE UNSURLARI : 

TCK"nun 13. Maddesinde düzenlenen bir tehlike suçudur. Bu madde ile Türk Ceza 
Hukukundaki genel ilkelere bir istisna getirilmek suretiyle toplum yararına HAZIRLIK 
HAREKETLERÎDE CEZALANDIRILMAKTADIR Amaç, müstakbel suçları önlemektir. Suçun 
oluşumu için; iki veya daha çok kişinin aynı gaye doğrultusunda yani, suç işlemek için irade 
mutabakatı içinde bulunmaları yeterlidir. Şu halde, anlaşma ile suç oluşacağından, 
HERHANGİ BİR CÜRÜM İŞLENMESİNE DAHİ GEREK BULUNMAYACAKTIR. Başka bir 
deyişle, cürüm işlemek için teşekkül meydana getirmek suçunun oluşabilmesi için; bu 
teşekkülün henüz herhangi bir suç işlemiş ve tamamlamış olması da gerekli bulunmamaktadır. 
Yukarıda ifade edildiği üzere, suçun oluşumu için hazırlık hareketleri yeterli bulunmaktadır. 

Bu nedenle; 4422 sayılı Çıkar Amaçlı suç örgütleriyle Mücadele Kanunu 01.08.1999 
tarihinde yürürlüğe girdiği halde TCK'nun 313 üncü Maddesi yürürlükten kaldırılmamıştır. 
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Zira 4422 Sayılı Kanunun birinci maddesinde tarifi yapılan örgüt, TCK'nım 313. 
Maddesinde yer almış bulunan teşekkülden farklıdır. 

Bu suçun oluşumu için; cebir, şiddet ve tehdit uygulamak suretiyle bir kısım haksız 
menfaatleri, çıkarları elde etmek amacıyla örgüt oluşturulması gerekmektedir. Bu bakımdan 
suç faillerinde maddede belirtilen ÖZEL KASIT aranmaktadır. Halbuki, TCK'nun 313. 
maddesinde tarifi yapılan suçun oluşumu için cürüm işlemek amacıyla FİKRÎ MUTABAKAT 
VE HAZIRLIK HAREKETLERİ yeterli görülmüştür. 

Yargılama sırasında bazı sanıklar birbirini tanımadıklarını ifade etmişlerdir. Bu suçun 
oluşumu için teşekkül mensuplarının tamamının birbirini tanıması da şart değildir. Ayrıca, 
teşekkül üyelerinin aynı derecede görev almaları veya aynı eylemlere iştirak etmeleri de 
gerekli değildir. Bir kısmı sevk ve idare, bir kısmı koruma kollama, bir kısmı ikmal, bir kısmı 
icracı; bir kısmı da suçtan menfaat temin etmiş olması yeterlidir. Dava konusu olayda ise, 
sanıkların birbirlerini eski tarihlerden beri tanıdıkları, birlikte hareket ettikleri, aralarındaki 
ilişkilerin mahiyeti, dayanışma, sevk ve idare iddianamelerde ayrıntılı olarak izah ve ifade 
edilmiştir. 10.01.1999 tarihinde İstanbul'da yakalanan HALUK KIRCI'nın, İstanbul'da 
bulunduğu sürede saklandığı, Kozyatağı Şakacı Sokak No: 36 numaralı evin, sanıklardan ALİ 
FEVZİ BİR'e ait olması ve SAMİ HOŞTAN tarafından temin edilmiş olması bu dayanışmanın 
halen sürdürüldüğünü göstermektedir. Gerek hazırlık tahkikatı gerekse 
son soruşturma safhasında, sanıkların teslim oluş zamanlama ve sıraları, ifadelerindeki 
ayniyet, tutum ve davranışlarında dahi, bu dayanışma sevk ve idarenin mevcudiyeti açıkça 
görülmektedir. 

SONUÇ: 
Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak suçunun zikredilen niteliği nazara 

alındığında, yukarıda 23 madde halinde sıralanan delillerden birkaçı dahi; bu suçun oluşumu 
için yeterli bulunmamaktadır. 

Tüm bu deliller ve belgeler bir bölüm olarak nazara alındığında; iddianamelerde 
hüviyetleri yazılı ve hukuki durumları ayrı ayrı izah edilen sanıkların, cürüm işlemek için 
silahlı teşekkül oluşturdukları, 

Sanıklardan İBRAHİM ŞAHİN ve KORKUT EKEN'in bu teşekkülde direktif ve talimat 
veren yönetici konumunda oldukları, 

Ayrıca (HALUK KIRCI dışında) tüm sanıkların, gıyabi tutuklama kararlan ile 
arandığını bildikleri kişilerin yerlerini bildikleri halde yetkili mercilere derhal haber 
vermedikleri aksine; gizlenmesine yardım ettikleri, anlaşılmış ve yukarıda zikredilen delillerle 
suçları sübuta ermiştir. 

Bu nedenlerle: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 509) 



- 2 5 -

1. Sanıklar İBRAHİM ŞAHİN ve MEHMET KORKUT EKEN'in sübuta eren 
suçlardan eylemlerine uyan TCK'nun 313/2-3-4, 296, 31, 33, 40 maddeleri gereğince, 

2. AYHAN ÇARKIN, ERCANERSOY, OĞUZ YORULMAZ, ENVER ULU, MUSTAFA 
ALTUNOK, ZÎYA BANDIRMALIOĞLU, AYNAN AKÇA, ABDÜLGANİKIZILKAYA, SAMİ 
HOŞTAN, ALİ FEVZİ BİR ve YAŞAR ÖZ'ün sübuta eren suçlardan eylemlerim uyan TCK' 
nun 313/2-3, 296, 31, 33, 40 maddeleri gereğince, 

3. Sanık HALUK KIRCI'nın sübuta eren suçlardan eylemine uyan TCK'nun 313 2-3, 
350/1-3, 31, 33, 40 maddeleri gereğince ayrı ayrı CEZALANDIRILMALARINA," karar 
verilmesi talep edilmiştir. 

1.4.İstanbuI Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 30.01.1997 
tarih Hazırlık No: 1997/221,1997/1 sayılı Fezlekesinde: 

"DAVACI :KH. 

SANIKLAR 
2-MEHMET KEMAL AĞAR Zülfü oğlu, 1951 Doğumlu, Elazığ 

Merkez nüfusuna kayıtlı. 20. dönem Elazığ Milletvekili. 
SUÇLAR : Cürüm işlemek için silahlı teşekkül meydana getirmek, 

Gıyabi tutuklu sanığın gizlenmesine yardım. Görevi suiistimal. 
KANUNMAD: TCK. nun 313/2-3, 296, 240 mad. 

OLAYLAR VE İZAHLARI 

03.11.1996 tarihinde, Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip BUCAK'a ait ait 06 AC 600 
plaka sayılı Mercedes marka, otomobil, Hüseyin KOCADAĞ sevk ve idaresinde 
Kuşadası'ndan hareketle İstanbul iline seyir halinde iken, Susurluk ilçesi uçak yolu 
mevkiinde, olay yerinin sol taraftaki benzinlikten yola çıkan ve aynı istikamette seyir eden 
Hasan GÖKÇE sevk ve idaresindeki 20 RC 721 plaka sayılı kamyona, saat 19.15 sıralarında 
sağ arka yan tarafından çarpmıştır. 

Aşırı hızla seyrettiği belirtilen 06 AC 600 plaka sayılı otomobilin bu şekilde kamyona 
çarpması suretiyle meydana gelen trafik kazasında; otomobil içerisinde ön sağ koltukta 
oturmakta olan Sedat Edip BUCAK yaralanmış, otomobilin arka koltuğunda oturmakta olan 
Mehmet ÖZBAY sahte kimlikli kişi, Gonca US isimli bayan ve otomobilinin sürücüsü Hüseyin 
KOCADAĞ olay mahallinde ve hastanede ölmüşlerdir. 
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Bu kişilerden, Sedat Edip BUCAK'ın Şanlıurfa Milletvekili, Hüseyin KOCADAö'm 

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı (Olay tarihinde İstanbul Kemalettin Eröge Polis okulu 

müdürü), Gonca US' un İzmir'de ikamet eden bir kişi ve Mehmet ÖZBAY' in bayan arkadaşı 

oldukları , Mehmet ÖZBAY sahte kimlikli kişinin de ABDULLAH ÇATLI oldukları tespit 

edilmiştir. (Hüviyet tanıkları, otopsi raporları, cesetlerin fotoğrafları, parmak izleri) 

Olay hakkında hazırlık tahkikatı yapan Susurluk C. Başsavcılığı, taksirle ölüme ve 

yaralanmaya sebebiyet suçundan tahkikatı sürdürdükleri sırada, olayla ilgili olarak basın ve 

yayın organlarında yer alan haberler ve kamuoyunda oluşan kuşkular üzerine, olayın 

mahiyetini araştıran İstanbul DGM. C .Başsavcılığı görev alanına giren cürüm işlemek için 

teşekkül oluşturulup oluşturulmadığının tahkik etmek üzere 08.11.1996 tarihli yazı ile 

Susurluk C. Başsavcılığından hazırlık evrakını istemiştir. 

Susurluk C. Başsavcılığı, taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermek suçuna 

ilişkin evrakı tefrik ederek kendi uhdesinde bırakmış cürüm işlemek maksadıyla teşekkül 

meydana getirmek suçuna ilişkin evrakı 11.11.1996 tarih ve 1996/961,963,964 sayılı 

görevsizlik kararı ile İstanbul DGM. C. Başsavcılığına göndermiştir. 

İstanbul DGM .C. Başsavcılığınca mesnet suçtan yapılan hazırlık tahkikatına esas 

olmak üzere, öncelikle kaza yapan araçta bulunan kişiler hakkında araştırma yapılmıştır. 

Yapılan bu araştırmalarda: 

ABDULLAH ÇATLI; Emniyet Genel Müdürlüğünden gönderilen dosyada mü bre s 

bilgi, belge ve bültenlere göre; aslen Nevşehir İli Merkez Kapıcıbaşı nüfusuna kayıtlı Ahmet 

ve Remziye oğlu 1956 D. lu olduğu, 

-27.01.1977 Tarihinde 6136 S.K.na muhalefet; polise ateş etmek suçlarından Ankara 

Emniyet Müdürlüğünce haklarında işlem yapıldığı ve arandığı, 

-11.07.1978 Tarihinde Ankara ilinde Doc.Dr. Bedrettin CÖMERT in öldürülmesi 

olayının faili olarak Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesince hakkında gıyabi tutuklama kararı 

verildiği, 

-09.10.1978 Tarihinde Ankara Bahçelievler semtinde 7 Türkiye İşçi Partisi üyesinin 

öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Ankara C.Başsavcılığının 1990/44 sayılı gıyabi tevkif 

müzekkeresi ile arandığı, 

-22.02.1982 Tarihinde uyuşturucu madde kaçakçılığı suçundan İsviçre Zürih kentinde 

tutuklandığı, 

-14.06.1984 Tarihinde İsviçre'de polis tarafından ele geçirilen 250 gram eroin olayı 

ile ilgili olarak İsviçre-Bale-Ville Savcılığı tarafından hakkında 06.09.1984 tarihli gıyabi 

tevkif müzekkeresi düzenlendiği, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 509) 



- 2 7 -

-24.10.1984 Tarihinde Fransa Paris kentinde Hasan KURTOĞLU sahte kimliği ve 
pasaportu ile 455 gram eroin maddesi ile yakalanması sebebiyle Paris lO.Istinaf 
Mahkemesinin kararı ile 5 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum edilerek, Paris Sante Cezaevinde 
yattığı, 

-20.03.1990 Tarihinde; hapis bulunduğu İsviçre-Bostadel Cezaevinde firar ettiği ve bu 
sebeple İsviçre makamlarınca ve İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arandığı (777/82-A-
210/6 sayılı), 

-05.06.1986 Tarihinden 03.08.1994 tarihine kadar 4 kez, üçü umumi damgalı biri 
hususi damgalı (Yeşil) pasaportları sahte Mehmet ÖZBAY kimliği ile alarak yurt dışına 
çıkışlarda kullandığı, 

-26.02.1992 Tarihinde Şahin EKLİ sahte kimliği ile sahte pasaport kullanarak yurt 
dışına çıkmaya teşebbüs ettiği, 

-25.04.1990 Tarihinde İstanbul Beşiktaş Nüfus Müdürlüğünden Mehmet ÖZBAY sahte 
kimliği ile nüfus cüzdanı çıkardığı, 

-18.12.990 Tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden 
Mehmet ÖZBAY sahte kimliği ile sürücü belgesi çıkardığı, 

-Mehmet ÖZBAY sahte kimliği ile, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden 1996,1136 defter 
numaralı silah taşıma ruhsatı çıkardığı, 

-31.08.1996 Tarihinde Erdek İlçesinde silahla meskun mahalde ateş etmek suçundan 
yakalandığı ve Mehmet ÖZBAY sahte kimliği ile hakkında yasal işlem yapıldığı ve serbest 
bırakıldığı, 

-Aşağıda ayrıca izah edileceği üzere 28.07.1996 tarihinde İstanbul Sarıyer'de 
öldürülen Ömer Lütfü TOPAL'ın, öldürülmesinde kullanılan silah üzerinde parmak izinin 
bulunduğu, 

Yukarda zikredilen eylemlerinin bir bölümü sebebiyle Türkiye'de, yurtdışındaki 
eylemleri sebebiylede İnterpol tarafından arandığı anlaşılmıştır. 

SEDAT EDİP BUCAK Şanlıurfa Milletvekilidir. Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde yerleşik 
bucak aşiretinin temsilcisi olarak bilinmektedir. 
HÜSEYİN KOCADAĞ Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 
dosyada mübrez yazılarına göre; Olay tarihinde İstanbul Üsküdar Kemalettin ERÖGE polis 
okulu müdürü olarak görevli bulunduğu ancak olay tarihinde izinli veya raporlu olmadığı 
halde il dışına çıkmış bulunduğu, önceki tarihlerde Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat 
Başkanlığında görev yaptığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde ve 
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcı olarak görev yaptığı anlaşılmıştır. ( Ayrıntılı sicil özet/eri 
dosyada bulunmaktadır.) 
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GONCA US İzmir ilinde ikamet etmektedir. Abdullah ÇATLI'nın Mehmet ÖZBAY 

sahte kimliği ile hissedar olduğu BAYSA isimli şirketin, yönetim kurulu başkam Ahmet 
BAYDAR'ın birlikte yaşadığı Arzu YAMAN isimli bayanın kızkardeşidir. Kazanın vuku 
bulduğu tarihten önce Abdullah ÇATLI ve Sedat Edip BUCAK ile tanışmaktadır. Abdullah 
ÇATLI ile uzun süredir çok yakın ilişkiler içinde bulunduğu tespit edilmiştir. 

KAZA YAPAN 06 AC 600 PLAKA SAYILI MERCEDES MARKA ARAÇTA YAPILAN 
ARAMADA ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR VE BELGELER İLE BUNLARIN NİTELİKLERİ : 

I- Susurluk ilçe Jn.Bl.K görevlileri tarafından araç içerisinde yapılan aramada 
bulunan silahlar ve mermiler ve özellikleri: 

I-Bir adet 21995 numaralı 9x19 mm. çapında MP-5 tam otomatik tabanca, 
2-Bir adet C. 4995'2 numaralı 9x19 mm. çapında MP-5 tam otomatik tabanca, 
3-Bir adedi 20, üç adedi 30 fişek kapasiteli olmak üzere toplam 4 adet MP-5 marka 

otomatik tabanca şarjörü, 
4-Bir adetL. 53461Z numaralı 9x19 mm. çapında beyaz renkli baretta marka tabanca 

üç adet şarjörü, 
5-Bir adetB. 17890 Z numaralı 9x19 mm. çapında baretta marka tabanca ve bir adet 

şarjörü, 
6-Bir adet 930647 numaralı 9x19 mm. çaplı tartg marka tabanca ve bir adet şarjörü, 

(Saddam tabir edilen silah) 
7-Bir adet A 92571 U numaralı 22 calibre çapında baretta marka tabanca (ucunda 

susturucu takılmak üzere kılavuz açılmış), bu tabancaya ait iki adet şarjör ve bu tabancada 
kullanılmak üzere tadil edilmiş bir adet susturucu ve ayrıca bir adet ham susturucu. 

8-20 adet 22 calibre çapında fişek. 
9-Bir adet U544265 numaralı 9x19 mm. çapında SİG SAUER marka tabanca ve bir 

adet şarjör. 
10-175 adet 9x19 mm. çapında muhtelif marka fişek. 
II- 5 adet 9x19 mm. çapında OYUK ÇEKİRDEKLİ MERMİ. 
12-100 adet 5.56 mm. çapında yabancı menşeili fişek. 
13-13 adet 7.62x54 mm. çapında fişek (biksi tabir ediliyor) 
Bu silahlar ve mermiler üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesinde, nitelikleri, 

dosyada mübres İçişleri Bakanlığı Jn.Gen.Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığının 25 
Kasım 1996 tarih ve 3760-976-96/Krim.D.(1991) sayılı fotoğraflı BALİSTİK RAPORUNDA 
ayrıntılı olarak izah ve ifade edilmiştir. 

Yukarda sıra ile nitelikleri belirtilen bu silahlardan 
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a-4.sır ada yazılı L.53461. Z. numaralı baretta marka tabancanın Mehmet ÖZBAY 

adına ruhsatlı olduğu, 
b-5.sır ada yazılı B.17890 Z. numaralı baretta. marka tabancanın Hüseyin KOCADAö 

adına ruhsatlı olduğu, 
c-9.sırada yazılı U. 544265 numaralı SİG SAUER marka tabancanın Sedat Edip 

BUCAK adına ruhsatlı olduğu, dosyada mübres silah ruhsat belgeleri ve Emniyet Genel 
Müdürlüğünün yazılarından tespit edilmiştir. 

Diğer silahlar ve mermilerin ise ruhsatsız oldukları, gerek nitelikleri gerekse 
nicelikleri yönünden VAHİM ateşli birer silah, susturucu ve fişekler oldukları balistik raporu 
münderecatı ile anlaşılmıştır. 

- Silah ve mermilerin araç içerisinde bulunuş şekilleri: 
06 AC 600 plaka sayılı otomobilin kaza yapmasından yaklaşık 3 dakika içerisinde, 

arkadan başka bir araçla kendilerini takip eden, Sedat Edip BUCAK'm korumalarının kaza 
yapan araçta yaralı bulunan kişileri araçtan dışarı çıkarmaları sırasında olay yerine bölge 
trafik ekibi intikal etmiş ve hemen onların arkasındanda Susurluk İlçe Jn.BLK. görevlileri 
olay yerine gelmişlerdir. 

Kaza yapan araçtan ölenler ve yaralananların dışarı çıkarılmasını müteakip, Susurluk 
İlçe Jn.K.K.Yrd. Çetin HATİPOĞLU'nun yanında bulunan jandarma erleri ile araç içerisinde 
yaptığı ilk aramada, 

- Arka koltuk üzerinde 2 adet tabanca (Saddam tabir edilen tarıg marka tabanca ve 
Sedat Edip BUCAK adına ruhsatlı SİG SA UER marka tabanca) 

-Arka koltukların önünde ayak basma yerinde paspas üzerinde sağ tarafta iki adet 
MP-5 marka otomatik silahlar 

-Aracın arka sağ kapı cep kısmında bir adet beyaz renkli baretta marka tabanca 
(Mehmet ÖZBAY adına ruhsatlı) bulunmuştur. 

Bu silahları jandarma devriye aracına koydukları sırada olay yerine Susurluk İlçe 
Jn.K.K Fatih Kadir ÇELİK ve aynı yerde görevli uzman çavuşlar gelmişlerdir. Kaza yapan 
araca başka kişilerin herhangi bir müdahalesi olmaksızın araç, bir vinç ile Susurluk İlçe 
Jn.Karakolu önüne çekilmiştir. Burada ışık altında ve ayrıca ışıldak kullanılarak, araç 
içersinde bulunan diğer eşyalarında tespitine başlanılmıştır. 

Burada yapılan aramada; bagajda herhangi bir silah bulunamamıştır. Ancak, bagajda 
bulunan NİKE marka spor çanta içerisinde, 
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-100 adet (5 kutu) 5.56 mm. çapında, mermi (sarı ambalaj kutuları üzerinde 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA»TURKEY-5.5 6 mm. SS 109 NATO STANDART 
yazılı) 

-13 adet 7.62 x 54 mm. çapında fişek (BİKSİ tabir ediliyor) bulunmuştur. 
-Ayrıca bagajda bulunan BOND tipi çanta içerisinde 22 calibre tabanca mermisi 

bulunmuştur. 
-Araç içerisinde: ön iki koltuğun arasında şoför tarafında bir adet baretta marka 

tabanca (Hüseyin KOCADAĞ adına ruhsatlı) 
-Arka koltukların arka kısmında kol dayama bölgesinin içinde bulunan sürgülü 

çekmece şeklindeki yerde, bir adet 22 calibre baretta marka tabanca, içerisinde sekiz adet 
mermisi bulunan şarjörü ve iki adet susturucu bulunmuştur. 

Tabanca ve mermilerin yukarda izah edilen şekilde bulunuşları, bu aramaları yapan 
Susurluk İlçe MK.K. Fatih Kadir ÇELİK , İlçe Jn.K.K.Yrd.Çetin HATİPOĞLU uzman 
çavuşlar Mustafa SAĞLICAK, Bayram BİLGİLİ, Mehmet SELÇUK'un talimatla alman 
dosyada mübres ifadeleri münderacaatından tespit edilmiştir. 

Bu silahların İstanbul DGM. C Başsavcılığınca yaptırılan menşe araştırmasında; 
Dosyada mübres Emniyet Genel Müdürlüğünün yazıları ve ekindeki belgelerde 

belirtildiği üzere; 
a-MP-5 marka 9x19 mm. çapında C.49952 ve 21995 seri numaralı yarı otomatik 

silahlar hakkında, İngiltere ve Almanya tnterpolü nezdinde yapılan araştırmada bu silahların 
üreticisi, satıcısı ve alıcıları hakkında bugüne kadar herhangi bir bilgi temin edilemediği 
bildirilmiştir. 

b-Tarıg (Saddam) marka 9 mm. çapında 930647 seri nolu tabanca hakkında, İrak 
înterpolü nezdinde yapılan araştırmada, silahın orijinal fabrikasyon seri numarasının 
silindiği, aynı yerlere sonradan seri numarası vurulduğu ve orijinal seri numarası 
bulunamayan bu silahın, üretici fabrikadan satın alanının tespit edilmesinin mümkün 
olmadığı bildirilmiştir. 

c-22 CALİBRE çapında A.92571 U nolu baretta marka tabanca hakkında yapı lan 
araştırmada; bu tabancanın OCAK 1994 tarihinde yapılan bir anlaşma ile, İsrail Şirketi 
tarafından Türk Polis Teşkilatına satıldığı dosyada bulunan son kullanıcı belgesi, faturalar ve 
teslim belgelerine göre, 10 ayrı kalem malzeme ile birlikte gönderildiği ve kullanıcısı olan 
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığına orijinal ambalajlı olarak teslim 
edildiği, kurulan muayene ve kabul komisyonunca muayene ve kabulü yapılarak ayniyatının 
kesildiği ve 15.11.1994 tarihinde kuvve kayıtlarına alındığı tespit edilmiştir. Ancak; kuvve 
kayıtlarının tekrar tetkikinde son kullanıcı belgesinin ikinci sırasında yer alan 22 calibre 
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Baretta marka tabancanın kuvve kayıtlarında yer almadığı ve tabancanın da, bulunması 
gereken özel harekat dairesinde bulunamadığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün 19.12.1996 
tarihli ve 1996/4016 sayılı cevabi yazısı ve ekindeki belgelerden anlaşılmıştır. 

Bu tabancanın yanında bulunan iki adet susturucudan bir adedinin de, bu tabancada 
kullanılmak üzere tadil edildiği, diğer susturucuda henüz tadilat yapılmadığı 
Jn.Gen.K.KriminalDaire Başkanlığı raporu ile tespit edilmiştir. 

Bu tabancanın susturucu ile kullanılma özelliği de nazara alınarak İstanbul 
EmnMüdKriminal Polis Laboratuarında yaptırılan EK İNCELEMEDE, 09.01.1997 tarih ve 
458-6848 nolu EK EKSPERTİZ raporunda belirtildiği üzere, tabancanın ana parçaları 
üzerinde A.92571 Uorijinal seri numarası bulunduğu halde, namlusu üzerinde A.06421 seri 
numarasının bulunduğu ve bu haliyle silah üzerindeki namlunun sonradan DEĞİŞTİRİLMİŞ 
olduğu tespit edilmiştir. 

Mermilerin İstanbul DGM. CBaşsavcılığınca yaptırılan menşe araştırması ve tespit 
edilen özellikleri: 

a-Çanta içerisinde bulunan 100 adet (20'şerlik 5 kutu içerisinde) 5.56 çapındaki 
mermilerin kullanıldığı silah araçta bulunamamıştır. Emn.Gen.Mdnün 19.12.1996 tarih ve 
272200 sayılı cevabi yazısı ve eklerine göre, bu mermilerin COLT marka Rifle, Comando, 
Carebine tipi otomatik tüfek ve yazı ilişiğindeki listede belirtilen küçük tip makineli tüfeklerde 
kullanıldığı, 5.56 mm. çapındaki fişeklerin Emn.Gn.Md. Özel Harekat Birimlerince 
kullanıldığı, bu fişeklerin üretiminin ülkemizden yapılmadığından, Emn.Gen.Md.ee 1987 
yılından itibaren yurt dışındaki çeşitli ülkelerden ihale yolu ile ithal edildiği ve Emn.Gen. Md. 
depolarında muhafaza edildiği (zaten, ambalaj kutuları üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü 
Ankara-Turkey ibareleri yazılı bulunmaktadır.) tespit edilmiş ancak, bu mermilerin 06 AC 
600 plaka sayılı otomobilde bulunan kişilerden hiç birisine herhangi bir nedenle verilmediği 
bildirilmiştir. 

b-7.62 xŞ4 mm. çapındaki 13 adet (Biksi tabir ediliyor) merminin kullanıldığı silahda 
araçta bulunamamıştır. Emn.Gen.Md. 'nün mezkûr yazısına ekli listenin 4.sahifesinde bu 
mermilerin kullanıldığı silahların nitelikleri de bildirilmiştir. 

c-9xl9 mm. çapındaki toplam 180 adet mermiden 5 adedinin uç kısmından OYUK 
ÇEKİRDEKLİ olduğu ekspertiz raporunda belirtilmiştir. Oyuk çekirdekli bu mermilerin 
özelliğinin, darbe tesirinin çok güçlü olduğu, bu hali ile, isabet ettiği kişide derhal yere 
düşürücü etki yaptığı ve bu amaçla özel olarak imal edildiği tespit edilmiştir. 

d-22 calibre çapındaki toplam 20 adet (8 adedi şarjörde 12 adedi çantada 
bulunmuştur) mermilerin, yukarıda özellikleri yazılan 22 calibre çapında susturucu takılarak 
kullanılan baretta marka silaha ait olduğu tespit edilmiştir. 
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Bu silahlar üzerinde parmak izi tespitine tevessül edilmiştir. Ancak, olay mahallinde 

parmak izi tespiti yapılmadan silahların toplanmış olması, Susurluk İlçe MK.K. da ve 
Susurluk C, Başsavcılığında yapılan muhtelif tespit işlemlerinden sonra Jan.Gen.K. Kriminal 
Daire Başkanlığına gönderilmesi, orada silahların mukayese atışlarının yapılması, 
fotoğraflarının çekilmesi, sökülüp takılması ve Susurluk C.Başsavcılığına iade edildikten 
sonra oradan da İstanbul DGM. C. Başsavcılığına gönderilmesi sebebiyle artık, si/ah/ar 
üzerinde tetkik ve mukayeseye elverişli parmak izi kalmadığı Jan.Gen.K. ve İstanbul Emn. 
Md. Kriminal Daire Başkanlıklarınca yapılan yazışmalardan anlaşılmıştır. 

Araç içerisinde yapılan aramada, dosyada mübrez Susurluk C. Başsa\>cılığı Adli 
Emanet Makbuzu ve İstanbul DGM. C. Başsavcılığının 1996/1094 sayılı Emanet 
Makbuzlarında yazılı eşyalar ve belgelerde bulunmuştur. 

Bu eşya ve belgelerde, tahkikatı yapılan olayda delil teşkil edecek nitelikte olanlar, 
şunlardır: 

1-34 NUL 63 numaralı bir çift plaka.: Bu plakalar hakkında yapılan araştırmada, 
İstanbul Trafik Tescil Şube Müdürlüğünün yazıları ve tanık beyanlarına göre, plakaların 
Hep-lş otopark işletmeciliği Ltd. Şirketi adına kayıtlı Doğan marka bir otomobile tahsis 
edildiği tespit edilmiştir. Bu şirketin ve otomobilin sahibinin Ali AKÇİÇEK isimli bir kişi 
olduğu ve Siverek ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, orada bucak aşireti mensuplarını ve bu 
arada Sedat BUCAK'ı tanıdığı ancak ilişkileri olmadığını ifade ettiği görülmüştür. Ali 
Akçiçek'in bu otomobili harici satışla başka kişilere sattığı, o kişilerinde harici satışlarla 
aracı devrettikleri fakat, gerek ilk malikin ve gerekse sonradan satın alanların bu plakaları 
kimseye vermedikleri ve halen, ait olduğu otomobilin üzerinde bulunduğunu bildirmişler ve 
06 AC 600plaka sayılı otomobil içerisinde bulunuş sebebini bilmediklerini ifade etmişlerdir. 

34 NUL 63 numaralı bu plakalar üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesinde, dosyada 
mübrez 12.12.996 tarih ve 17946 nolu ekspertiz raporunda belirtildiği üzere; plaka 
üzerindeki soğuk damga izlerinin ait olduğu ilçe emniyet müdürlüğünde kullanılmakta olan 
soğuk damga ile husule getirilmediği ve bu suretle plakaların SAHTE olarak basılmış 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

11-06 AC 600 plaka sayılı otomobil içerisinde bulunan 3 adet GSM TELEFONl ' hu 
telefonlar üzerinde yapılan araştırmada; 

a-05322754453 numaralı olan GSM Telefonun Ali ALPTEKİN adına kayıt/t olduğu 
tespit edilmiştir. Ali Alptekin'in talimatla alman ifadesinde, BAYSA isimli şirkette işçi olarak 
çalıştığı, bu telefonun gerçekte BAYSA şirketi tarafından satın alındığı ancak kaydının kendi 
adına yaptırıldığı, bu telefonu kendisinin hiç kullanmadığı ifade etmiştir. BAYSA şirketi 
Yön.K.Başkam Ahmet BAYDAR'ın ifadesine göre şirkete ait 05322754453 numaralı hu 
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telefonun BAYSA şirketinin ortağı olan ve kaza mahallinde otomobil içerisinde bulunan 
Abdullah ÇATLI'nın kullanımında olduğu anlaşılmıştır. 

b-05322633601 numaralı cep telefonunun OSMAN TOSUN adına kayıtlı olduğu tespit 
edilmiştir. Osman Tosun'un talimatla alınan ifadesinde; Sedat Edip BUCAK'm şoförü olarak 
onun yanında çalıştığı, bu telefonun gerçekte Sedat Edip BUCAK tarafından satın alındığı 
ancak kendi adına kaydının yaptırıldığı ve bu telefonu kendisinin hiç kullanmadığı ve Sedat 
Edip BUCAK' da bulunduğunu ifade etmiştir. Bu durumda 05322633601 numaralı GSM 
Telefonu olay yerinde otomobil içerisinde bulunan Sedat Edip Bucak'in kullanımında olduğu 
tespit edilmiştir. 

c- 5323125255 nolu GSM Telefonunun Hüseyin KOCADAĞ adına kayıtlı olduğu ve 
onun kullanımında bulunduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca olayla ilgili olarak yapılan hazırlık tahkikatı sırasında İstanbul DGM. C. 
Başsavcılığınca yapılan araştırmalarda, Abdullah ÇATLI ve olaya adı karışan kişilerin 
kullandıkları (başka kişiler adına kayıtlı) çok sayıda GSM telefonları ve numaraları tespit 
edilmiştir. Görüşme müfredat listeleri çıkarılan bu telefonlarla Abdullah ÇATLI ve olaya adı 
karışan diğer kişilerin, yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları tespit edilmiştir. Bu görüşme/ere 
dair müfredat listeleri dosyada mübrezdir. Bu görüşmelerin özellikleri, önemi ve mahiyetleri, 
bir kısım sanıklar hakkında müsnet suçlardan açılan davaya dair iddianamede ayrı ayrı izah 
edilmiştir. 

III-Fotoğraflar 
Otomobilin bagajında bulunan çantalardan birisi içerisinde aynı fotoğraf makinesi ile 

3-4 günlük bir zaman diliminde çekilmiş 35 adet renkli fotoğraf bulunmuştur. İstanbul 
DGM.C.Başsavcıhğında sanık olarak ifadeleri alınan Sedat HOŞTAN ve Abdulgani 
KIZILKAYA' nın beyanları ve diğer ifade ve tespitlere göre, bu fotoğraflardan bir kısmının 
Siverek ilçesinde Sedat Edip BUCAK'ın ikametgahında 1996 yılı Temmuz-Ağustos aylarında 
çekilmiş olduğu anlaşılmıştır. Fotoğraflarda Abdullah ÇATLI, Sami HOŞTAN (Ömer Lütfü 
TOPAL'ın ortağı) Ercan ERSOY'un {Sedat Edip BUCAK'ın koruması polis memuru) samimi 
pozlarda fotoğrafları olduğu görülmüştür. 

IV-Kaza yapan araçta bulunan ve olay yerinde ölen Abdullah ÇATLI'nın üzerinde 
bulunanlar: 

a-Mehmet ÖZBA Y sahte ismine düzenlenmiş hüviyet. 
b-Mehmet ÖZBAYsahte ismi ile düzenlenmiş sürücü belgesi. 
c-Mehmet ÖZBAY sahte ismi ile düzenlenmiş ticaret odası üyelik kartı ve muhtelif 

banka kredi kartları. 

d-Mehmet ÖZBAY sahte ismi ile düzenlenmiş silah taşıma ruhsatı. 
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e-Sol tarafında Abdullah ÇATLI'nın fotoğrafı yapışık ancak Mehmet ÖZBAY'm 

hüviyeti yazılı, sağ tarafında yanda açık kimliği ve fotoğrafı bulunan Mehmet ÖZBAY. 
Emniyet Genel Müdürlüğünde uzman olarak çalışmakta olup, silah taşımasına izin 
verilmiştir. Yardımcı olunmasını rica ederim. Mehmet AĞAR Vali Emniyet Genel Müdürü 
yazılı, mühürlü ve imzalı belge. 

f-Beyaz kağıt içerisinde 0.33 gram ağırlığında TOZ MADDE ,(Jan.Gen.K.Krim.D. 
Bşkmn 11 Kasım 1996 tarih ve 1996/191766 sayılı ekspertiz raporunda, bu toz maddenin 
KOKAÎN olduğu tespit edilmiştir. 

Bu belgeler ve eşyalar üzerinde yapılan araştırmalar ve hazırlık evrakı arasında 
bulunan müstenidat dosyaları ve ekspertiz raporlarında belirtildiği üzere, Mehmet ÖZBA Y 
adına düzenlenen • belgelerde, bu belgeleri düzenleyen kurumlarca gerekli araştırma ve 
incelemelerin yapılmadan yüzeysel incelemelerle bu belgelerin kendisine verildiği 
saptanmıştır. ŞÖYLEKİ; 

a-Silah ruhsat dosyasının incelenmesinde, ikametgahının, işinin ve silah ihtiyacının 
yeteri kadar araştırılmadığı ve hatta ikametgah adresi olaraktan, araştırma yapan Mecidiye 
Karakol Binasının adresinin, Mehmed ÖZBAY'ın adresi olarak yazılıp, ikametgah ilmühaber 
düzenlendiği ve yetersiz bilgi ve belgelerle düzenlenen dosyanın, İstanbul Emniyet Müdür 
Yardımcısı Hüseyin KOCADAĞ referansı ile çabuklaştırılarak Ankara'ya Emniyet Genel 
Müdürlüğüne gönderildiği anlaşılmıştır. (Bu evrakta ihmali olanlar hakkında ayrıca idari ve 
adli tahkikat yapılmıştır.) 

b-Abdullah ÇATLI'nın Mehmet ÖZBAY sahte kimliği yazılarak düzenlenen ve yukarıda 
ayrıntısı yazılan Mehmet AĞAR imzalı silah taşıma izin belgesi mahiyeti itibariyle silah 
taşıma ruhsatından farklı bir belgedir. Bu belge kişiye silah ruhsatı verilmesini sağlayacak 
müstenidat evraklardan değildir. Bu belge; onu taşıyan kişiye her yerde, istediği nitelikte ve 
miktarda silah taşımasına imkan veren ve herhangi bir şekilde yakalandığında, polis 
tarafından tutuklanmasını veya hakkında yasal işlem yapılmasını engelleyen özel bir izin 
belgesidir. Bu belgenin, düzenlendiği tarihte Emniyet Genel Müdürü Mehmet AĞAR 
tarafından tanzim edildiği ve sahte kimlikli kişi Emniyet Genel Müdürlüğünde uzman 
gösterilerek onun yukarıda zikredilen imtiyazlarla donatıldığı hususunda deliller, bulunduğu 
anlaşılmıştır. (Bu olayla ilgili olarak Ankara C. Başsavcılığında ayrıca hazırlık tahkikatı 
yapılmaktadır.) 

c-Olayla ilgili soruşturma sırasında meydana çıkan hususi (yeşil) pasaportla ilgili 
evrakların incelenmesinde; Abdullah ÇATLI'yaMehmet ÖZBAYsahte kimliği ile 03.OH. 1994 
tarihinde, unvanı Maliye Bakanlığına bağlı l.derece kadrolu Maliye Müfettişi olduğundan 
bahisle, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden hususi damgalı pasaport talebinde 
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bulunduğu sve adına bu unvan ile TR A 245202 seri nolıı hususi (yeşil) pasaport 
düzenlendiği görülmüştür. Bu pasaportun düzenlenmesi için, uygulamada çok yoğun 
yazışmaların yapılması, bir çok belgelerin toplanması gerektiği halde,Mehmet ÖZBAY sahte 
kimliği ile düzenlenen hususi pasaportun müstenîdatı olan belgelerin; sadece bir başvuru 
formu ve (yetkili ve görevli merciinden verilip verilmediğinin araştırılmasına dahi gerek 
görülmemiş) bir imza sirkülerinden ibaret olduğu görülmüştür. 

Susurluk'ta kaza yapan 06 AC 600 plaka sayılı otomobil içerisinde bulunan ve 
yukarıda isimleri yazılı olan kişilerden başka, bu yolculuğa onlarla birlikte katılan ve hemen 
arkalarından onları takip eden ve kazayı müteakip olay yerine ilk intikal eden otomobil 
içerisinde, Ercan ERSOY, Mustafa ALTINOK, Enver ULU ve Abdulgani KIZILKAYA 
bulunmaktadırlar. Bu kişiler (Abdulgani KIZILKAYA hariç) Şanlıurfa milleh'ekili Sedat Edip 
BUCAK'ın, isimlerini bizzat bildirerek (Aşağıda hukuki durumları ayrıca izah edilecek olan 
Ayhan ÇARKIN ve Oğuz YORULMAZ isimli polis memurları ile birlikte) Emniyet Genel 
Müdürlüğünden yakın koruma görevlisi olarak özellikle istediği kişilerdir. Bu polis memurları 
korumalar şubesinde görevli olmadıkları ve hatta İstanbul ve İzmir illerinde ikamet etmekte 
ve oralarda görevli olmalarına rağmen bu özel istek sebebiyle Sedat Edip BUCAK'a yakın 
koruma görevlisi olarak verilmişlerdir. 

DELİLLERİN İNCELENMESİ - TAHLİLİ 
1-03.11.1996 tarihinde Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 06 AC 600 

plaka sayılı otomobil içerisinde bulunan kişilerden Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip BUCAK 
kendisine ait bu otomobili ile 27Ekim 1996 tarihinde Ankara'dan hareketle İstanbul'a gelerek 
İstanbul Hilton Oteli'ne yerleşmiştir. Yanında ve aynı araçta şoförü ve sivil koruması 
Abdulgani KIZILKAYA ile Ercan ERSOY , Mustafa ALTINOK ve Enver ULU 
bulunmaktadırlar. İstanbul Hilton Oteli'ne gelmelerini müteakip kısa bir süre sonra başka bir 
otomobil ile Abdullah ÇATLI'da bu otele gelmiş ve Sedat Edip BUCAK ile buluşmuşlardır. 
Burada kısa bir görüşmeden sonra Abdullah ÇATLI özel eşyalarını alarak tekrar dönmek 
üzere, yanlarından ayrılmış, Sedat Edip BUCAK korumaları ile birlikte İstanbul Dolmahahçe 
civarına inerek bir çay bahçesine oturmuş ve oraya gelen Hüseyin KOCADAG ile 
buluşmuşlardır. Çay bahçesinde bir süre oturduktan sonra onunla birlikte Hilton Oteli'ne 
dönmüşler ve o sırada özel eşyalarını alarak tekrar otele dönmüş olan Abdullah ÇATLI'nında 
kendilerine katılması ile, Sedat Bucak'in konaklamasına tahsis edilen odaya birlikte çıkmışlar 
ve görüşme yapmışlardır. Sedat Edip BUCAK'ın (yasama dokunulmazlığı nazara alınarak) 
olay hakkında açıklamalarım ihtiva eden ve Ankara DGM.C.Başsavcılığı aracılığı ile 
talimatla istihsal olunan açıklamalarında ve ayrıca Susurluk kazasından sonra olay yerinde 
bulunmaları sebebiyle bilgilerine başvurulan Ercan ERSOY, Mustafa ALTINOK ve Abdulgani 
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KIZILKAYA'nın ifadelerinde, İstanbul Hilton Oteıi'ndeki bu buluşmanın gizlendiği 
görülmüştür. Enver ULU'nun bilahare alınan ifadesi ve Abdulgani 'KIZILKAYA'mn sanık 
sıfatı ile alınan ikinci ifadesinde, önce gizlenen bu buluşmanın sonradan açıklandığı ve bu 
buluşmanın vuku bulduğu tespit edilmiştir. 

istanbul Hilton Oteli'ndeki bu bululmadan sonra, Hüseyin KOCADAĞ onlarla 
İzmir'de buluşmak üzere yanlarından ayrılmış, 29 Ekim 1996 tarihinde Sedat Edip BUCAK ve 
Abdullah ÇATLI 06 AC 600 plaka sayılı otomobil ile Abdulgani KIZILKAYA'mn sevk ve 
idaresinde İstanbul'dan ayrılmışlardır. Sedat Edip BUCAK tarafından İstanbul'dan temin 
edildiği ifade edilen 06 VCT 61 plaka sayılı Mercedes marka başka bir otomobil ile, Ercan 
ERSOY, Mustafa ALTINOK ve Enver ULU, arkalarından onları takiben Yalova Termale 
gelmişler ve orada bir gece konakladıktan sonra aynı otomobillerle aynı kişiler İzmir'e 
hareket etmişler, Burhaniye ilçesine uğrayarak orada arsalarla ilgili araştırma yaptıktan 
sonra İzmir'e geçerek PRÎNCES Oteli'ne gelmişlerdir. Bu grup İzmir'e geldikten bir gün 
sonra da, kararlaştırıldığı üzerede Hüseyin KOCADAĞ ve arkasından Gonca US isimli 
bayanda İzmir'e gelerekprinces otelde buluşmuşlardır. 

Dosyada mübrez ifadelere göre, Gonca US isimli bu bayan önceki tarihlerde Sedat 
Edip BUCAK'ın Ankara'da bulunan yazıhanesine gerek yalnız gerekse Abdullah ÇATLI ile 
birlikte gidip gelen kişidir. İzmir Princes otelinde buluşmaları ve seyahatin sonuna kadar 
genellikle Abdullah ÇATLI'nın yanında bulunması ve onunla gönül ilişkisi içerisinde 
oldukları belirtilmektedir. Olay tekabül eden günlerde Abdullah ÇATLI'nın kullanımında olan 
cep telefonu ile çok yoğun telefon görüşmelerinin muhatabıdır. Gonca US'un bu kişiler 
arasına katılmasının maksadı ve sebebi somut delillerle belirlenememiştir: Ancak Gonca 
US'un ablası Arzu YAMAN'ın ifadesine göre Gonca US İzmir ve Kuşadası çevresini çok iyi 
bilmekte ve tanınmaktadır. Buluştukları grubun onun bu bilgisinden istifade ettikleri 
düşünülmektedir. Dosya münderecatına göre İzmir'de buluşan bu kişilerin oradaki eylem ve 
faaliyetlerinin mahiyeti tespit edilememiştir. 

İzmir'den sonra aynı grup 01.11.1996 tarihinde Kuşadası'na geçmişler ve orada 
ONURA Oteli'nde konaklamışlardır. Dosyada mübrez otel konaklama listelerinde, kendi 
adlarına tahsis edilen odalar ve konaklayanların sayıları, bu seyahatte bir arada bulunan ve 
yukarıda adı geçenlerin sayılarından fazla görülmekle beraber bu kişilerin kimler oldukları 
tespit edilememiştir. 

03.11.1996 tarihinde saat 16.00 sıralarında aynı araçlar ve aynı kişiler 
Kuşadası 'ndan hareketle tespit edilemeyen bir mahalle seyir halinde iken aynı gün saat 19.15 
sıralarında Susurluk İlçesi uçak yolu mevkiinde, fezlekenin 1. bölümünde ifade edilen kaza 
meydana gelmiştir. 
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Bu olaylar sırada bir arada bulunan kişilerin hepsi birbirlerini önceden 

tanımaktadırlar ve aralarında yoğun ilişkiler bulunmaktadır. Hernekadar Hüseyin 
KOGADAĞ'ın Abdullah ÇATU'yı gerçek kimliği ile tanımadığı ve ilk defa ve tesadüf olarak 
İzmir- Princes Otelinde karşılaştıkları ve tanıştıkları iddia ve ifade edilmekte ise de, yukarıda 
da izah edildiği üzere; Hüseyin KOCADAĞ ile Abdullah ÇATLI'nın bu olay sebebiyle 
buluşması, yolculuğun başlangıcında, Sedat Edip BUCAK'ın İstanbul Hilton Oteline gelmesi 
ile orada gerçekleşmiştir. Ayrıca, Abdullah ÇATLI'nın Mehmet ÖZBAY sahte kimliği ile silah 
taşıma ruhsatı almak üzere evrakı düzenlenirken.o zamanın İstanbul Emniyet Müdür 
Yardımcısı olan Hüseyin KOCADAĞ'ın REFERANSI bulunmaktadır. Polis memurlarından 
Mustafa ALTTNOK'un sanık sıfatı ile İstanbulDGM.C.Başsavcılığında alınan ifadesinde, olay 
tarihinden yaklaşık 1-1,5 yıl önce Hüseyin KOCADAĞ ile Abdullah ÇATU'yı, İstanbul 
Ataköy'de şark sofrası isimli restoranın karşısındaki bahçeli kahve önünde birlikte 
otururlarken gördüğünü beyan etmiştir. 

Sedat Edip BUCAK'ın televizyon ve basın açıklamaları ve Ankara DGM.C. 
Başsavcılığından talimatla istihsal olunan açıklamalarında, kendisinin Abdullah ÇATU'yı 
gerçek kimliği ile tanıdığını ve çok samimi olduklarını, keza Hüseyin KOCADAG'da uzun 
yıllardan beri tanıdığı, ailecek görüştüğü ve çok yakın ilişkileri bulunduğunu ifade etmiştir. 

Evvelemirde, 22Eylüll996 tarihinde bir gazetede MİT raporu adı altında yayınlanan 
ve müteakiben tüm basın yayın organlarına intikal eden bir araştırma yazısında, Abdullah 
ÇATLI'nın Mehmet ÖZBAY sahte kimliği ile ve çok rahatlıkla ülke içerisinde gezip dolaştığı 
ifade edilmiş ve bu hususa başta polis olmak üzere görevli tüm kişi ve kurumlar muttali 
olmuşlardır özel hareketdairesinde ve terörle mücadele şubelerinde uzun yıllar üst düzeyde 
görev yapmış olan ve polis teşkilatı içerisinde başarılı olarak bilinen ve tanınan Hüseyin 
KOCADAĞ'ın, bu tespitlere rağmen Abdullah ÇATU'yı gerçek kimliği ile tanımaması 
düşünülemez. Bu husus hep birlikte nazara alındığında Hüseyin KOCADAĞ'ın Abdullah 
ÇATU'yı gerçek kimliği ile uzun süredir tanıdığı ve yukarıda adı geçen kişilerin biramda 
bulunmalarının bu ilişkilerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

Bu durumda, Sedat Edip BUCAK, Abdullah ÇATLI ve Hüseyin KOCADAĞ'ın 
buluşmaları bir tesadüf değil tespit edilmiş bir randevudur. Bu gurubun bilahare İzmir'de 
buluşmaları da sadece bir tatil gezisi ve başsağlığı ziyareti ile izah edilemez. Zira, önemli bil
işleri olmadığı halde, Sedat Edip BUCAK'ın , kendisinin çok sevdiği ve takdir ettiği arkadaşı 
Abdullah ÇATU'nın , Türkiye ve İnterpol tarafından her yerde ehemmiyetle aranan bir kişi 
olduğunu bilerek onu, Hüseyin KOCADAĞ gibi üst düzey bir polis müdürü ile biraraya 
getirerek her ikisini de çok büyük bir risk altına sokması düşünülemez., 
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2-Bu kişilerin içerisinde bulunauğu otomobilde ele geçirilen silahlar ve mermilerin 

kendilerine ait olmadığı ve orada nasıl bulunduklarım bilinmediği; Sedat Edip BUCAK'm 
talimatla alman, açıklamalarında (Olaydan kısa bir süre sonra GÖZCÜ isimli gazetede 
yayınlanan röportaja rağmen) ve olay yerinde bulunan polis memurları Ercan ERSOY, 
Mustafa ALTINOK ve Enver ULU ile şoför Abdülgani KIZILKAYA tarafından ifade 
edilmiştir. 

Trafik kazasının vukuundan sonra olay yerine 3 dakika içerisinde ve ilk defa intikal 
edenler Sedat Edip BUCAK'ın korumalarıdır. Onlar cesetleri ve yaralıları çıkarmaya 
çalışmalarının hemen arkasından olay yerine trafik polisi bölge ekibi ve Susurluk İlçe Jn.B. 
K. görevlileri gelmişlerdir, özellikle, Susurluk İlçe Jn.B.K. görevlileri olay yerine geldikten 
sonra ve kaza yapan 06 AC 600 plaka sayılı otomobili karakol önüne getirinceye kadar bu 
otomobilin başından hiç ayrılmamışlardır. Gerek olay yerinde gerekse karakol önünde 
otomobil içerisinde arama yapmışlar ve ekspertiz raporunda nitelikleri yazılı silahlar ve 
mermileri, yukarıda ayrıntılı olarak izah edildiği şekilde bulmuşlardır. Bu silah ve mermilerin 
bulunuş şekilleri, bulundukları yerler ve nitelikleri nazara alındığında, bunların olaydan 
sonra bu otomobile başkaları tarafından konulmasına imkan bulunmadığım göstermektedir. 
Zaten, bu konuda ifadeleri alınan Susurluk ilçe Jn.BI.K. görevlileri de bu hususu teyit 
etmişlerdir. 

Yukarıda ve ekspertiz raporlarında nitelikleri ayrıntılı olarak izah edilen bu silahlar 
ve mermilerin, özellikleri itibariyle savunma ve koruma amaçlı olmadıkları tespit edilmiştir. 
özellikle, bu silahlardan 22 calibrelive susturuculu baretta marka tabanca gizlice ve sessizce 
birilerini öldürme ihtiyacına cevap veren tesirli SUİKAST silahıdır. Keza ucu oyuk çekirdekli 
mermiler ile (silahların otomobilden kaçırıldığı kanaati bulunan) 5.56 mm. çapındaki 100 
adet mermi ile 7.62x54 mm. çapındaki biksi tabir edilen mermilerde nazara alındığında 
bunlarında saldırı veya suikast amacı ile bulunduruldukları anlaşılmaktadır. 

Bu silahlar ve mermilerin temin edilebileceği yerler ve kaynaklarda dikkat çekicidir. 
Yukarıda izah edildiği üzere A. 92571 U seri numaralı 22 calibreli susturuculu baretta marka 
tabancanın 1994 yılı ocak ayında, İsrail makamları tarafından Ankara Emniyet Genel 
Müdürlüğüne satılıp teslim edildiği, bu silahın namlusunun bilahare değiştirilmiş olduğu 
ayrıca otomobil bagajındaki çantalar içerisinde bulunan 100 adet 5.56 mm. çapındaki 
mermilerinde Türkiye'de sadece Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ithal edildiği ve özel 
harekat dairesinde bulunduğu tespit edilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü kuvve kayıtlarında yer alması ve orada bulunması gereken 
bu silahlar ve mermilerin, kaza yapan otomobilde ve bu otomobilde bulunan kişiler elinde ne 
maksatla ve ne sebeple bulunduğu Emniyet Genel Müdürlüğü cevabi yazılarında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 509) 



- 39 -
açıklanamamıştır. Ancak bu silah ve mermilerin Emniyet Genel Müdürlüğünde bulunması 
gerekip de bulunamadığı 1994 tarihi itibariyle Emniyet Genel Müdürü Mehmet AĞAR, Özel 
Harekat Başkan vekilinin de İbrahim ŞAHİN olduğu görülmüştür. 

3-06. AC 600 plaka sayılı otomobilde bulunan ve fezlekenin yukarı bölümlerinde 
açıklamaları yapılan fotoğraflar, bu fotoğrafların 1996 yılı temmuz-ağustos aylarında Sedat 
Edip BUCAK'ın Siverek'teki ikametgahında çekilmiş olması, bu fotoğraflarda birlikte görülen 
kişilerden (Abdullah ÇATLI hariç) polis memuru Ercan ERSOY ile (Ö.L.TOPAL'm ortağı) 
Sami HOŞTAN'ın. 28.07.1996 tarihinde öldürülen kumarhane işletmecisi Ömer Lütfı TOPAL 
olayı sebebiyle gözaltına alınmış olmaları, bu kişilerin o tarihlerdeki yoğun telefon 
görüşmeleri, fezlekenin yukarıdaki bölümlerinde izah edilen diğer konular ve ifadeler nazara 
alınarak aşağıdaki olaylarda, İstanbul DGM.C.Başsavcılığınca tahkik edilmiştir. 

A. ÖMER LÜTFÜ TOPAL 'İN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYI : 
Emperyal Kumarhaneleri İşletmecisi olan ve kamu oyunda bu işletmelerden çok 

yüksek gelir sağladığı kanaati bulunan ve bu itibarla kumarhaneler kralı olarak tanınan 
Ömer Lütfü Topal 28.07.1996 tarihinde 23.30 sıralarında İstanbul Sarıyer İlçesi Tazeceviz 
Sokakta, içerisinde bulunduğu 34 BTG 96 plaka sayılı otomobili içerisinde otomatik 
silahlarla taranarak öldürülmüştür. Olay mahallinde suçta kullanılan iki adet kaleşnikov 
marka otomatik tüfek, bu tüfeklere ait şarjörler, 47 adet dolu 9 adet boş kovan bulunmuştur. 
Aynı gün polise telefonla yapılan bir ihbarda olayı gerçekleştiren kişilerin 34 KN 288 plaka 
sayılı araç ile kaçtıkları bildirilmiş ve bu araç İstinye Polis Karakolu idaresinde terkedilmiş 

'olarak bulunmuş ve araç içerisinde 9 mm. çaplı UZİ marka makineli tabancalara ait bir 
şarjör (UZİ marka makineli tabancalar sadece Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat 
Dairesinde kullanılmaktadır.), 9 mm. çapında MKE yapısı IZZ marka 9 adet mermi, 7.62x39 
mm. çapında kaleşnikov marka tüfeklere ait iki adet şarjör ve 7.62x39 mm. çaplı 27 adet fişek 
bulunmuştur. Ancak UZİ marka şarjörlerin ait olduğu silah bulunamamış ve muhtemelen olay 
faillerinin kaçarken yanlarında götürdükleri kanaatine varılmıştır. Bu otomobil hakkında 
yapılan araştırmada 24.04.1995 tarihinde Ankara ilinden çalınmış olduğu ve gerçek 
plakasının 06V 7550 olduğu tespit edilmiştir. 

Bu olay İstanbul Emniyet Müdürlüğünce tahkikatının yapıldığı sırada 25.08.1996 
tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine ismini bildirmeyen bir kişi 
tarafından yapılan ihbarda, Ömer Lütfı TOPAL 'in öldürülmesi olayının faillerinin Ayhan 
ÇARKIN, Ercan ERSOY, Oğuz YORULMAZ isimli özel harekat dairesi polis memurları ile 
Sami HOŞTAN ve Ali Fevzi BİR isimli kişiler olduklarını bildirmiştir. Bu ihbar üzerine adı 
geçenler 28.08.1996 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde 
gözaltına alınmışlardır. Bu kişilerin gözaltına alınmalarını müteakip, Şanlıurfa Millet\>ekili 
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Sedat Edip BUCAK tarafından İstanbul Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOĞLU'na 
defalarca telefon açılarak gözaltına alınan kişilerin durumlarını kolaylaştırmak maksadıyla 
ona etkide bulunmaya tevessül edilmiştir.(Kemal YAZICIOĞLU'nun ifadeleri) Bu kişiler 
hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğünce araştırma devam ettiği sırada olaya o dönemde 
İçişleri Bakam olan Mehmet AĞAR müdahale ederek, Emniyet Genel Müdürüne herhangi bir 
bilgi vermeden, Genel Müdür Yardımcısı Halil TUĞ aracılığı ile özel harekat daire başkan 
vekili İbrahim ŞAHİN'i görevlendirerek, gözaltındaki bu kişilerin Ankara Emniyet Genel 
Müdürlüğüne gönderilmesini istemişler ve bu istikamette İstanbul Emniyet Müdürüne emir ve 
talimat vererek bu kişileri Emniyet Genel Müdürlüğüne götürmüşler ve orada yüzeysel bir 
araştırma yaparak serbest bırakmışlar ve görevli C. Başsavcılığına da bu olayı intikal 
ettirmemişlerdir. 

Adı geçen kişiler bu şekilde serbest bırakıldıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne 
gelen istihbari bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından araştırmalar 
sürdürülmüş ve bu kişilerin bu olaya iştirak ettikleri hususunda emareler elde edilmiştir: Bu 
durum bizzat İstanbul Emniyet Müdürü tarafından Sayın Cumhurbaşkanına ve Sayın 
Başbakana şifahi olarak arz edilmiştir.(Kemal YAZICIOĞLU'nun ifadeleri) Nitekim, 22 
Aralık 1996 tarihinde Çankaya Köşkünde liderler zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanmm 
liderlerle yaptığı konuşmanın bir bölümünde İstanbul Emniyet Müdürü Kemal 
YAZICIOĞLU'nun kendisine arz ettiğini beyan ederek, özetle... biz Ömer Lütfü Topal'ı 
öldürenleri bulduk... Ankara merkez geldi bizim elimizden aldı...isterlerse merkez alır. 
Emniyetin usul ve kaidesidir...bunlar Ömer Lütfü Topal'ı öldürdüklerini itiraf ettiler; siz 
sorsanız size de söylerler...sorunca söylüyorlar...ifadeleri henüz zapta almadım... dediğini 
bildirmişlerdir. 

Bu olayla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sürdürülen araştırmalar 
sırasında Ö.L.Topal'ın öldürülmesinde kullanılan ve olay yerinde terkedilen kaleşnikov marka 
tüfeklerden birinde, bu tüfeğin iki şarjörünü birbirine monte etmekte kullanılan koli bandının 
iç yüzeyinde bulunan bir adet parmak izinin mukayese çalışmalarında, bu parmak izinin 
26.02.1992 tarihinde sahte pasaport ile Atatürk Havalimanından çıkış yapmak istediği sırada 
yakalanan Şahin EKLİ isimli kişiye ait olduğu tespit edilmiştir. 

Şahin Ekli ile ilgili kayıtların araştırılmasında, bu kimliği kullanarak sahte pasaportla 
yurtdışına çıkmak isteyen kişinin gerçek kimliğinin Abdullah Çatlı olduğu saptanmıştır. 
Bunun üzerine Abdullah Çatlı'nın kayıtlarda mevcut parmak izleri (Mehmet Özbay kimliği ile 
Erdek İlçesinde işlediği bir suç sebebiyle orada alınan parmak izleri, Emn. Gen.Md. mevcut 
parmak izleri ve ölümünü müteakip Nevşehir Devlet Hastanesi morgunda alınan parmak 
izleri) ile mukayese yapılmış ve sonuç olarak suç aleti tüfeğin şarjörlerini monte eden koli 
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.bandı üzerindeki parmak izinin Abdullah Çatlı'ya ait olduğu kesin olarak anlaşılmıştır. Bu 
durumda Abdullah Çatlı'nm Ömer Lütfü Topal'm öldürülmesi olayına iştirak ettiği bu somut 
delille tespit edilmiştir. 

Bu şekilde Ömer Lütfi' Topal'ın öldürülmesine iştirak ettiği Tespit edilen Abdullah 
Çatlı'nm bu olay sebebiyle gözaltına alınan kişilerle ve İstanbul DGM. C. Başsa\>cılığınca 
tahkikatı yapılan olaylarda adı geçen kişilerle ilişkileri şöyledir; 

Sami Hoştan ve Ali Fevzi Bir Ömer Lütfi Topal'ın îst. Intercontinantel Otelindeki 
kumarhanesinin yüzde elli oranında ortaklarıdır. Abdullah Çatlı ve Sedat Edip Bucak'ın sık 
sık bu kumarhaneye geldikleri, Sami Hoştan ve Ali Fevzi Bir ile idare odasında oturup uzun 
uzun görüşme yaptıkları keza, Sami Hoştan ve Ali Fevzi Bir'in Ankara iline gittiklerinde Sedat 
Edip Bucak'ın yazıhanesinde Abdullah Çatlı ile buluştukları ve görüştükleri ve bu kişiler 
arasında uzun süredir yakın ilişkiler olduğu bizzat Sami Hoştan'in kardeşi Seda Hoştan'm 
İstanbul DGM. C. Savcılığındaki ifadeleri ve telefon tespit tutanaklarındaki görüşme 
detayları ile anlaşılmıştır. 

Yine dosya içerisinde bulunan ve yukarı bölümlerde izahları yapılan ve Siverek 
İlçesinde Sedat Bucak'ın ikametgahında çekildiği tespit edilen ve Ömer Lütfi Topal'ın 
öldürüldüğü tarihlere tekabül eden zamanlara ait olduğu tespit edilen fotoğraflarda bu kişiler 
arasındaki yoğun ve gizli ilişkileri teyit etmektedir. 

Ö.Lütfı Topal olayı sebebi ile gözaltına alındıktan sonra Ankara Emniyet Genel 
Müdürlüğüne götürülerek orada kısaca ifadesi alınan Sami Hoştan, bu ifadesinde Ö.Lütfı 
Topal'ın öldürüldüğü tarihlerde Marmaris Grand Azur otelinde konakladığını belirterek 
otelin faturalarını ibraz etmiştir. Ancak dosyada mübrez bu faturaların incelenmesinde; 
konaklayan kişilerin Sami Hoştan ve aile efradı oldukları görülmekle beraber gerek 
rezervasyonun gerekse faturaların MEHMET ÖZBAY (Abdullah ÇATLI) adına düzenlendiği 
görülmüş ve bu husus Hoştan ve Çatlı arasındaki ilişkilerin başka bir göstergesi olmuştur. 

Yine Sami Hoştan'ın kardeşi Sedat Hoştan'ın ifade münderacaatına göre 03.11.1996 
tarihinde Susurluk civarında meydana gelen kazada, Abdullah Çatlı'nm ölümü, ilk kez 
kendisine duyurulan kişilerden biride Sami Hoştan'dır.Bu haber üzerine Sami Hoştan derhal 
olay yerine gitmek için harekete geçmiş ve durumunu diğer ortağı Ali Fevzi Bir'e de bildirmiş 
ve Susurluğa gitmek üzere İstanbul Boğaz Köprüsü çıkışında buluşmuşlar ve orada 
karşılaştıklarında "Abdullah'ı kaybettik" diye birbirlerine sarılmışlar ve oradan hareketle 
Susurluk Devlet Hastanesine gitmişlerdir. Abdullah Çatlı'nm Susurluk Devlet Hastanesindeki 
cenazesini, A.Çatlı'nın diğer yakınları ile birlikte Nevşehir İline götürmüşler ve orada defn 
edilmesinde hazır bulunmuşlardır. 
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Abdullah Çatlı ile bu şekilde çok yakın ve karmaşık ilişkilerde bulunan Sami Hoştan 

ve Ali Fevzi Bir'in, Sedat Bucak ve onun korumaları polis memurları ile de aynı derecede 
yakınlıkları ve ilişkileri bulunmaktadır. 

Ömer Lütfü Topal'in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak S.Hoştan ve A.F.Bir ile birlikte 
gözaltına alınan polis memurları Ayhan Çarkın, Oğuz Yorulmaz ve Ercan Ersoy (Enver Ulu 
ve Mustafa Altınok'la birlikte) bu olayın vukuu bulduğu zamanlarda, alelacele Şanlıurfa 
Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın koruması olarak onun yanına verilmişlerdir. 

Başbakanlık Teftiş Kurulunun 09.01.1997 tarihli raporuna esas teşkil eden belgeler ve 
İstanbul DGM.C.Savcılığınca Emniyet Genel Müdürlüğünden celpedilen cevabi yazı ve 
belgelere göre; Sedat Edip Bucak'ın korunması için il koruma kurulu sadece bir polis memuru 
görevlendirilmesini uygun görmüş ve bu karar İçişleri Bakanlığı Merkez Koruma Kurulunca 
da yeterli görülerek onaylandığı halde, 06.08.1996 günü Sedat Edip Bucak'a dördü 
İstanbul'da ikisi İzmir'de görev yapan altı polis memurunun (A.Çarkın, O.Yorulmaz, E.Ersoy, 
M.Altınok, E.UIu, Ö.Kaplan) tahsis edilerek tayinlerinin yapılması, bu kişilerin derhal 
koruma görevlerine başlamayıp üç aylık bir dönem içinde ayrı ayrı göreve başlamalarının 
KORUMADA ACİLÎYET OLMADIĞINI ortaya koyması, S.EBucak'ın yazılı talebinin bir gün 
sonrası olan 07.08.1996 günü yapılması, bu korumalardan üçünün ö. Lütfü Topal'm 
öldürülmesi ile ilgili olarak gözaltına alınan kişiler olması ve birinin de (Ö. Kaplan) hu 
kişiler lehine tanıklık yapan kişi olması, ayrıca bu memurlardan Oğuz Yorulmaz 'in özel 
harekat daire başkan vekili İbrahim Şahin'in İstanbul Asayiş Şube Müdür Yardımcısı olduğu 
dönemde koruması olması daha sonra Hüseyin Kocadağ'ın koruması, olması bilahare yine 
Ankara'da İbrahim Şahin'in koruması olması, daha sonrada S.EBucak'ın koruması olması ve 
bu dönemlerde gerek Oğuz Yorulmaz'ın gerekse diğer polis memurlarının Ö.Liitfi Topal'm 
ortakları olan A.Fevzi Bir ile Sami Hoştan'ın, S.EBucak ile İbrahim Şahin'in yanma gidip 
gelirken tanıdıklarını açıkça beyan etmeleri bir bütün olarak nazara alındığında, bu koruma 
memurlarının özel olarak temin edilerek S.Edip Bucak'ın yanında toplandıklarını 
göstermektedir. 

Sedat E.Bucak yanında koruma görevlisi adı altında bu şekilde toplanan polis 
memurlarını, İstanbul DGM. C. Başsavcılığında olayla ilgili olarak verdikleri ilk ifadelerinde 
Abdullah Çatlı'yı Mehmet özbay kimliği ile ve Sedat Bucak'ın koruma görevine başladıktan 
sonra tanıdıklarını söylemişlerdir. Ancak İstanbul DGM. C. Başsavcılığında yapılan 
araştırmada ve yapılan telefon tespitlerinde, başka kişiler adına kayıtlı olan ancak Abdullah 
Çatlı'nın kullanımında olan çok sayıda cep telefonları ile çok uzun süreden beri yoğun telefon 
görüşmeleri yaptıkları tespit edilmiştir. Bunun üzerine adı geçenlerin sanık sıfatı ile alman 
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ifadelerindeAbdullah Çatlıyı birkaç yıldan beri tanıdıklarını, onunla sık sık görüştüklerini 
ikrar ve ifade ettikleri görülmüştür. 

Diğer yönden, gerek bu koruma memurlarının ifadeleri gerekse Sedat E. Bucak'm 
talimatıyla alınan açıklamalarında, bu koruma memurlarının güneydoğuda görev yaptıkları o 
bölgeden tanıdığı ve takdir ettiği ve bu sebeple ismen istediği beyan edilmiş ise de, gerçekte 
Sedat Bucak'ın bu korumalarını Özel Harekat Daire Başkan vekili İbrahim Şahin'in 
korumalığını yaptıkları için ve onunla görüşmesi sebebiyle tanıdığını ve ilişkiler nedeniyle 
teklif ettiğini ifade ettiği görülmüştür. (TBMM Araştırma Komisyonu) 

Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesi olayı ile ilgili yapılan hazırlık tahkikatı Sarıyer C. 
Başsavcılığının 1996/3514 Hazırlık numaralı evrakında halen sürdürülmektedir. 

B-TARIK ÜMİT OLAYI 
04.03.1995 tarihinde Silivri ilçesi Kılıçlı köyü yakınlarında bir otomobilin terkedilmiş 

olarak bulunması üzerine ilgili karakol komutanı ve ilçe jandarma komutanlığının yaptığı 
araştırmalar sonunda bu otomobilin Tarık Ümit isimli kişiye ait olduğu tespit edilmiş ve Tarık 
Ümit'in ailesi (Kızı Hande ve amcası Cemalettin Ümit) in adresleri araştırılıp bulunarak 
soruşturma başlatılmıştır. 

Tarık Ümit'in kızı Hande Birinci ve amcası Cemalettin Ümit'in İstanbul 
DGM.C.Başsavcılığınca alman ifadeleri, Kadıköy C. Başsavcılığına, Silivri C. Başsavcılığına 
ve idari mercilere verdikleri dilekçeler münderecaatına göre; 

Tarık Ümit'in 3 Mart 1995 tarihinde İstanbul Erenköy Divan Pastanesinde oturduğu 
sırada yanına gelen Ziya ve Ayhan isimli iki polis memuru ile kısa bir süre konuştukları (o 
sırada Tarık Ümit'in yanında Baha Sen isimli bir şahıs ve bir bayan arkadaşı bulunmaktadır.) 
bu polis memurlarının, Tarık Ümit'e "İbrahim ağabey gelmedi. O seni evde bekliyor. Ona 
gideceğiz" dedikleri bu görüşmeden sonra oradan birlikte ayrıldıkları ve Tarık Ümit'in bir 
daha bulunamadığı anlaşılmıştır. 

Milli İstihbarat Teşkilatında istihbarat elemanı olarak kullanıldığı belirlenen Tarık 
Ümit'in orada amiri olan Mehmet Eymür'ün araştırmaları ve ayrıca Ahmet Altıntaş isimli 
Jandarma İstihbarat görevlisi astsubayın yaptığı araştırmalarda, Tarık Ümit'in en son yaptığı 
telefon görüşmesi tespit edilmiş ve son görüşmenin Avşar Kederoğlu isimli kişi adına kayıtlı 
cep telefonu ile yapıldığı belirlenmiştir. Jandarma İstihbarat görevlisi Ahmet Altıntaş 
tarafından Avşar Kederoğlu bulunmuş, Tarık Ümit'le görüşme sebebi araştırılmış ancak, 
Avşar Kederoğlu'nun Tarık Ümit'i hiç tanımadığı herhangi bir görüşme yapmadığı ve bu 
telefon kendi adına kayıtlı olmakla beraber, olay günlerine tekabül eden dönemde bu telefonu 
özel harekat dairesinde görevli AYHAN AKÇA ile ZİYA BANDIRMALIOĞLU 7ww Avşar'dan 
aldıkları ve kullandıkları anlaşılmıştır. 
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Bunun üzerine Avşar Kederoğlu aracılığı ile Jandarma Astsubay Ahmet Altıntaş 

Ayhan Akça ile görüşme yapmak üzere buluşmuşlardır. Ataköy civarında bir parkta Ahmet 
Altıntaş Ayhan Akça'yı beklemiş buraya Ayhan Akça, Ayhan Çarkın la birlikte gelmişlerdir. 
JnAstsubaydan görüşme sebebini öğrenmişler ve bunun üzerine kendileri hakkında araştırma 
ve soruşturma yapamayacağını ifade ederek onunla münakaşa yapmışlardır. Bu münakaşayı 
müteakip buluşma yerine yakın Ataköy Polis Karakoluna gidilerek orada görüşmeye devam 
edilmiştir. Ataköy karakolunda/d bu görüşme sırasında Ayhan Akça ve Ayhan Çarkın ile o 
sırada Ankara'da bulunan özel harekat daire başkan vekili İbrahim Şahin telefon görüşmesi 
yapmışlar ve MAstsubay Ahmet Altıntaş'ı orada telefonla arayan İbrahim Şahin "Sen kim 
oluyorsun, bu polisler hakkında araştırma yapıyorsun" diyerek onu ikaz etmiş ve bu olaya 
karışmamasını söyleyerek müdahalede bulunmuş ve araştırmanın devamım engellemiştir. 

Yine Hande BİRİNCİ ve Cemalettin ÜMİT'in ifadelerine göre MAstsubay Ahmet 
ALTINTAŞ'ın yaptığı bu araştırmalar sırasında Mit konturterör Merkez Yöneticisi olan 
Mehmet EYMÜR'ün de iki kişiyi görevlendirdiği ve Hande Birinci ile gerek telefonla gerek 
bizzat yaptığı görüşmelerde ona hitaben "Babanı Abdullah Çatlı, Sami Hoştan ve Haluk Kırcı 
kaçırdılar, bu hususta hemen basına açıklama yap ve ilgili yerlere dilekçeler ver, ayrıca 
babanın kaçırılmasında Korkut Eken' inde rolü var" diyerek onu uyardığı anlaşılmıştır. 

Cemalettin Ümit'in ifadesi ve ifadesine ek olarak ibraz ettiği ve o tarihte Adalet 
Bakam olan Mehmet Ağar'a hitaben yazdığı mektup ve Mehmet Eymür'ün beyanlarına göre, 
Tarık Ümit'in kaybolmasından sonra Mehmet Eymür'ün,o tarihte Emniyet Genel Müdürü olan 
Mehmet Ağar ve özel hareket daire başkan vekili olan İbrahim Şahin ile görüşmeler 
yaptıkları, bu görüşmeler de Tarık Ümit'in, Abdullah Çatlı ve adamları tarafından 
sorgulandığını ve serbest bırakılması hususunda yardımcı olmasını istediği, adı geçenlerinde 
"bakarız"dedikleri ancak herhangi bir sonuç alınamadığı anlaşılmıştır. 

Olayı araştıran Jn.Ast.Sb.Ahmet Altıntaş'a yukarıda belirtildiği şekilde yapılan 
müdahaleler sebebiyle araştırmayı devam ettirememiş ve kısa bir süre sonrada başka 
toplumsal olaylarda da görevlendirilmiş ve bilahare il Jandarma Alay Komutanlığına tayin 
edilmiştir. 

Silivri C. Başsavcılığından suretleri celp edilen, bu olayla ilgili 199 5< 627 Hazırlık 
sayılı evrakın tetkikinde; hazırlık tahkikatının devam ettirildiği ve henüz olay faillerinin somut 
delillerle tespit edilemediği, bulunamadığı görülmüştür. 

İstanbul DGM. C. Başsavcılığınca celp edilerek 27.01.1997 tarihinde sanık sıfatı ile 
ifadesi alınan Ziya Bandırmalıoğlu isimli polis memuru (ifadesi alındıktan sonra İstanbul 2 
Nolu DGM. Yedek Üyeliğinde tutuklanmış, işlemleri yapıldığı sırada firar etmiştir. )Bu olayın 
başlangıç bölümünü yukarıda izah edildiği şekilde teyit etmiştir. Şöyle ki; Tarık Ümit ile eski 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ~(S. Sayısı: 509) 



- 4 5 -
tarihlerden beri tanıştıkları 2 Mart 1995 tarihinde kendisinin Ankara'da bulunduğu sırada 
Tarık Ümit'in onu telefonla arayarak görüşmek üzere İstanbul'a çağırdığım, 3 Mart 1995 
tarihinde İstanbul'a gelen Ziya Bandırmalıoğlu'nun Avşar Kederoğlu isimli arkadaşını 
Halkalı Gümrük Semtinde bulunan tır garajına gittiğini ve oradan Avşar Kederoğlu 'na ait 
cep telefonu ile Tarık Ümit'i aradığını ve aynı gün 18.00'de Erenköy Bağdat Caddesi Divan 
Pastanesinde buluşmayı kararlaştırdıklarını ifade etmiştir. Aynı gün saat 19-20.00 
sıralarında Bağdat Caddesi Divan Pastanesine geldiğini söyleyen Ziya Bandırmahoğlu, 
orada Tarık Ümit'in yanında bir bay ve bayan arkadaşının oturduğunu onlarla birlikte Tarık 
Ümit'le yaklaşık yarım saat oturup hal hatır sorduklarım ve bay ve bayanın kalkmasını 
müteakip kendilerinin de kalktıkları, Tarık Ümit'in 3-4 paket çikolata yaptırarak arkadaşlara 
dağıtılmak üzere kendisine verdiğini vepastahane önünde vedalaşarak ayrıldıklarını belirtmiş 
ve iddia edildiği gibi, Tarık Ümit'in yanına giderken yanında başka bir arkadaş olmadığını, 
Dündar Kılıç isimli kişi hakkında yapılacak bir operasyon ile ilgili olarak ne önceki 
tarihlerde nede pastahanedek'i buluşmalarında herhangi bir konuşmalarının olmadığım ifade 
etmiştir. 

Bu buluşmanın amacım, eskiden beri tanıdığı Tarık Ümit'e sadece hal hatır sormak 
maksadıyla izah etmeye çalışmış ise de; Ankara ilinden telefonla aranarak irtibat kurulması, 
Ziya Bandırmalıoğlu'nun İstanbul'a geldiğinde Tarık Ümit'le tekrar telefon görüşmeleri 
yaptıktan sonra Bağdat Caddesi Divan Pastanesinde bir araya gelmeleri, sadece hal hatır 
sorduk gibi basit bir sebeple izahı inandırıcı bulunmamıştır. Aksine bu buluşma safhaları 
(iddialara konu olan) önemli bir olay ve sebebin bulunduğu kanaatini oluşturmuştur. 

C-YAŞAR ÖZ OLAYI: 
Adana Şakirpaşa Havaalanında sahte pasaport ile yakalanan Metin Bozdoğan isimli 

bir şahsın bu sahte pasaportu kendisine İstanbul Ataköy adresinde oturan YAŞAR ÖZ isimli 
bir kişinin temin ettiğini ifade etmesi üzerine, Adana Emniyet Müdürlüğünden İstanbul 
Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılarak, ihbar mahiyetinin araştırılması ve Yaşar Öz'ün 
suç delilleri ile yakalanması ve sonucunun Adana Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi 
istenmiştir. Bu yazı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü tarafından 
03.01. 1994 tarihinde Yaşar Öz'ün ikamet ettiği Ataköy 7-8 Kısım L-9 A Blok D 6 adresinde 
arama yapılmıştır. 

Yapılan bu aramada, dosyada miibrez 31.01.1994 tarihli arama ve zapt etme 
tutanağında belirtildiği üzere; 
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-Yaşar öz adına düzenlenmiş 28.12.1993 tarih ve TRA-228576 seri numaralı hususi 
(Yeşil) pasaport. 

-Tarık Ümit adına düzenlenmiş 20.12.1993 tarih ve TRA 220307 seri numaralı hususi 
(Yeşil) pasaport. 

-Üzerinde Yaşar öz'ün fotoğrafı yapışık ancak EŞREF ÇUĞDAR adına düzenlenmiş 
B sınıfı sürücü belgesi. 

-Üzerinde Yaşar öz'ün fotoğrafı yapışık ve hüviyeti yazılı silah taşıma izin belgesi 
(belge hamili Yaşar öz, genel müdürlüğümüzde teknik danışmanlık hizmeti yürüttüğünden 
bahisle, ülkemizde bulunduğu süre içerisinde silah taşımaya izinlidir. Yardımcı olunmasını 
rica ederim. Mehmet Ağar Vali Emniyet Genel Müdürü-imza-mühür, yazıları bulunmaktadır) 

-Bir adet Smith JVesson marka 9 mm.çaplı seri numarası silinmiş Parabellum tipli 
tabanca. 

-Bir adet 30 calibre, markası ve seri numarası belirsiz toplu 
'abanca. 

-MKE yapısı 9 mm. çapında 43 adet mermi ele geçirilmiştir. 
Bu belgelerin asılları ve silahlar ile birlikte Yaşar öz İstanbul Emniyet Müdürlüğü 

Mal'i Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 
Olay sırasında arama yapan ve yukarıda zikredilen silah ve belgeler ile Yaşar öz'ü 

yakalayan görevliler ile bu olayın vukuu bulduğu tarihte İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı 
olan ve Mali Şube Müdürlüğüne vekalet eden Mestan ŞENER ve Mali Şube Müdürlüğünde 
görevli Emniyet Amiri Osman Yıldırım ÖZKARACA, Büro Amiri Nihat YÜRÜTEN'in İstanbul 
DGM.C.Başsavcılığında alınan ifadelerine göre: Yaşar öz ile ikametgahında ele geçirilen 
silahlar ve belgeler henüz Emniyet MüdMali Şube Müdne intikal etmeden bu olaydan 
haberdar olan ve o tarihte Emniyet Genel Müdürü olan Mehmet Ağar Mestan Şener 'i; 
telefonla arayarak, Yaşar öz isimli kişide yakalanan silahlar ve belgelerin bir kurye ile 
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne getirilerek kendisine teslim edilmesi ve Yaşar Öz'ün de 
serbest bırakılması hususunda emir ve talimat vermiştir. Mestan Şener'in, bu olayı ve 
talimatları, olay tarihinde İstanbul Emniyet Müdürü olan Necdet MENZİR'e intikal ettirmesi 
üzerine, Necdet MENZİR'de silahlar üzerinde inceleme yapıldıktan sonra, Emniyet Genel 
Müdürünün emirleri doğrultusunda işlem yapılması hususunda talimat vermiştir. Emniyet 
Genel Müdürü Mehmet Ağar'in bu emir ve talimatı gereğince, Yaşar Öz İstanbul Emniyet 
Müdürlüğünden serbest bırakılmış, ikametgahında ele geçirilen silahlar ile belge asılları bir 
zarfa konularak Levent SEVİNÇ isimli Komiser Yardımcısı (aramayı yapan silah ve belgeleri 
bulan ekip amiri) kurye olarak görevlendirilmiş ve Emniyet Genel Müdürlüğüne hitaben 
yazılan 31 Ocak 1994 tarih ve 194-49 /94 sayılı yazı ile silah ve belgeler Ankara Emniyet 
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Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Kurye olarak görevlendirilen komiser yardımcısı 
Levent Sevinç'in ifadesinde belirttiği üzere, bu silahlar ve belgeleri kendisi Emniyet Genel 
Müdürlüğüne götürmüş ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a bizzat teslim etmiştir. Bu 
teslimden sonra Emniyet Genel Müdürü özel Kaleminden tesellüm belgesi istenmiş "Biz 
teslim alındığını faksla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bildireceğiz" denilerek tesellüm 
belgesi verilmemiştir. 

Susurluk olayı ilgili olarak İstanbul DGM. C. Başsavcılığınca yapılan hazırlık 
tahkikatı sırasında bu olayın savcılığımıza ihbar ve intikal ettirilmesini müteakip, iddiaların 
müstenidatı olan evraklar ilgili şube müdürlüğünden celp edilmiş ve evrak mi'mderecatı 
nazara alınarak Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne yazılan 26.12.1996 tarih ve 1996 2303 
Hazırlık sayılı müzekkeremiz ile, Emniyet Genel Müdürüne teslim edilen belge ve silahların 
akıbeti sorulmuş ve Emniyet Genel Müdürlüğünde bulunuyorsa İstanbul DGM. C. Başsavcılı
ğına gönderilmesi istenmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğünün 03.01.1997 tarih ve 010990 
sayılı cevabi yazısında ... mezkûr belge, silah ve mermilerin başkanlıklarında bulunmadığı, 
akıbetleri hakkında bilgi sahibi olmadıkları ve ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
yazısınında arşiv kayıtlarına girmediği bildirilmiştir. 

Ayrıca, Yaşar Öz ve Tarık Ümit adlarına düzenlenen hususi (Yeşil) pasaportlarının 
müstenidatı olan belgeler istenmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğünün 27.12.1996 tarih ve 
290979 sayılı cevabi yazısı ve ekindeki belgelere göre; Yaşar Öz'ün görev unvanı Turizm 
Bakanlığında Daire Başkam olarak gösterilmiş bir talep formu ve ekinde de Turizm 
Bakanlığında görevli iki kişinin imza sirküleri olduğu görülmüştür. Tarık Ümit adına 
düzenlenen hususi pasaportun mühendis unvanı ile düzenlendiği ancak bahse konu 
pasaportun düzenlenmesine ilişkin talep formunun bulunmadığı bildirilmiştir. 

Yapılan araştırmada, Yaşar öz adına düzenlenen silah taşıma izin belgesinde 
belirtilen unvan ve görev ile hususi pasaport verilmesine esas teşkil eden unvan ve görevinde 
gerçek olmadıkları tespit edilmiştir. Aksine İst. Emn. Md. Asayiş Şubesi İnfaz Büro 
Amirliğinin 25.12.1996 tarih ve 1/94.020773 sayılı bilgi formuna göre, muhtelif suçlardan 
gıyabi tutuklama kararları ile arandığı; müteakip araştırmalarda da yurtdışında uyuşturucu 
ticareti ve kaçakçılığı ile ilişkili bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bu olay ile fezlekenin yukarıdaki bölümlerinde izah ve ifade edilen (silah taşıma ve 
hususi pasaportlar ile ilgili) olaylarda benzerlik dikkat çekicidir. Şöyle ki; Mehmet Özbay 
sahte kimlikli Abdullah Çatlı'ya verilen silah taşıma belgesi ile Yaşar Öz'e verilen silah 
taşıma izin belgesi aynı niteliktedir, bu belgeler ile her ikisine de, istediği yerde istediği 
sayıda ve nitelikte silah taşıma imtiyazı tanımakta ve güvenlik görevlileri tarafından 
yakalandıklarında, haklarında yasal işlem yapılmasını önleme imkanı vermektedir. Nitekim, 
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silahlar ve sahte belgelerle yakalanan Yaşar öz, bu belge dikkate alınarak İstanbul 
Emniyet Müdürlüğünden serbest bırakılmış, hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmamış ve 
durumu ilgili C. Başsavcılığına da intikal ettirilmemiştir. 

Yaşar öz adına düzenlenen ve üzerinde Emniyet Genel Müdürü olarak isim ve imzası 
Mehmet Ağar'a (silahlar ve diğer belgelerle birlikte) bu belge bizzat teslim edilmiş olmasına 
rağmen, belgenin mahiyeti ve üzerindeki isim ve imza hakkında herhangi bir şekilde sahtecilik 
veya gerçeğe aykırılık beyan ve iddiasında bulunulmamıştır. Bu durum bu belgenin altında 
imzası bulunanın bilgisi ve istemi doğrultusunda düzenlendiği sonuç ve kanaatini 
oluşturmuştur. Keza Yaşar öz adına düzenlenen hususi pasaport evrakının incelenmesinde, 
Mehmet özbay sahte kimliği ile Abdullah Çatlı'ya verilen hususi pasaportta-olduğu gibi çok 
basit bir inceleme ile sahteliği kolayca belirlenecek imza sirküleri yeterli görülerek, başkaca 
hiç bir araştırma ve inceleme yapılmadan hususi pasaport düzenlendiği görülmüştür. Bu 
hususta yukarıdaki fiil ve hareketler ile birlikte değerlendirildiğinde, bu kişiler adına hususi 
pasaport düzenlenmesinde de, o tarihte Emniyet Genel Müdürü olan Mehmet Ağar'm bilgi ve 
talimatı bulunduğu sonucu doğmaktadır. 

Abdullah Çatlı'nın eşi Meral Çatlı'nın İstanbul DGM. C. Başsavcılığındaki ifadesinde 
belirttiği üzere Yaşar öz'ün Meral Çatlı ile yakın akraba olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Tarık 
Ümit'le Yaşar öz arasında, Yaşar öz'ün bir eroin olayında Almanya'da yakalanmasında 
ihbarcı olarak Tarık Ümit'ten şüphelenmesi sebebiyle aralarında ihtilaf bulunduğu ve Tarık 
Ümit'in kaybolması olayında Yaşar öz'ün de adının geçtiği ve hakkında şüpheler 
bulunduğu.Tarık Ümit olayının araştırmasını yapan Jn.Ast.Sb Ahmet Altıntaş'ın çalışmaları 
sırasında bu hususunda iddia ve ifade edildiği anlaşılmıştır. Nitekim, Yaşar Öz'ün 
ikametgahında yapılan aramada ele geçirilen belgeler arasında Tarık Ümit adına 
düzenlenmiş hususi (Yeşil) pasaportta bulunmuş ancak, o olay sebebiyle Yaşar Öz hakkında 
herhangi bir yasal işlem yapılmadığından ve halen de Yaşar Öz yakalanamadığından, bu 
pasaportun Yaşar öz'ün evinde bulunma sebebi tespit edilememiştir. Hakkındaki bu belge ve 
delillerle Yaşar öz'ün de, yukarıda isimleri geçen kişiler arasındaki yasaya aykırı ilişki/er 
ağında yer aldığı anlaşılmıştır. 

Yaşar öz halen yakalanamamış olup hakkında, cürüm işlemek için teşekkül 
oluşturmak suçundan İstanbul DGM. C. Başsavcılığınca tahkikatı sürdürülmekledir. Yaşar Öz 
hakkında ayrıca sahtecilik ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından evrak tefrik 
edilerek, kanuni gereğinin takdir ve ifası için, görevsizlik kararı ile Bakırköy (\ 
Başsavcılığına gönderilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 509) 



- 4 9 -
GENEL DEĞERLENDİRME 
03.11.1996 tarihinde Susurluk İlçesi civarında meydana gelen trafik kazasında, aynı 

otomobil içerisinde Abdullah Çatlı, Sedat Edip Bucak ve Hüseyin Kocadağ'm birlikte 
bulunmaları, o tarihten itibaren, Türkiye gündeminde baş sırayı alarak bugüne kadar 
süregelen tartışmaların en önemli konusunu teşkil etmiştir. 

12.11.1996 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapan, Anavatan Partisi 
Sayın Genel Başkanının ...bazı devlet görevlilerinin uyuşturucu, kumarhane, haraç ve adam 
öldürme gibi eylemlere karıştıklarını, devlet tarafından aranan bazı silahlı eylemcilerinde bu 
devlet görevlileri tarafından kullanıldığını... ifade etmesi sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanı 13 
Kasım 1996 tarihli mektupla bu bilgileri Sayın Başbakana intikal ettirmişlerdir. Bu mektupta 
özetle..."Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde özel harekat dairesi vardır... bu dairenin bazı 
elemanları uyuşturucu, kumarhane, haraç ve adam öldürme gibi işlere karışmaktadır... Ö.L. 
Topal'ı öldürenlerin itirafları fevkalade enteresandır...aşiret reisi devleti kullanmaktadır... 
Devlette görevli bazı kişilerin özel hareket daire başkanı İbrahim Şahin'den talimat aldıkları 
ve bunun İçişleri Bakam dahil bir takım yüksek yerlerin bilgisi dahilinde olduğu 
söylenmektedir... şeklinde iddia edilen hususlara yer vermişlerdir. Bu iddialar nazara 
alınarak Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü Teftiş Kurulları tarafından araştırmalar yapılmıştır. Ayrıca TBMM'de bu 
konularla ilgili bir araştırma komisyonu teşkil edilerek sürdürülmüştür. Bu bilgilerin ve 
araştırmaların yanında İstanbul DGM.C. Başsavcılığınca da hazırlık tahkikatı yapılarak 
yukarıda izah edilen olaylar ayrı ayrı tahkik edilmiş ve toplanan deliller ve delillere 
istinaden oluşan kanaat fezlekenin muhtelif bölümlerinde ayrıntılı olarak izah ve ifade 
edilmiştir. 

Yukarıda izah ve ifade edildiği üzere: 
-Türkiye'de katliam sanığı olarak gıyabi tutuklama kararı ile, yurt dışında uyuşturucu 

kaçakçılığı ve cezaevi firarisi olarak Interpol tarafından kırmızı bülten ile aranan bir silahlı 
eylemci ile, bu kişiyi yakalamak veya bulunduğu yeri derhal güvenlik birimlerine bildirmekle 
görevli ve yükümlü olan üst düzey bir emniyet mensubunun ve bir milleh'eki linin ayın 
ortamlarda birlikte olmaları ve bu birlikteliği, Abdullah Çatlı'nın gerçek kimliği bilinerek, 
uzun süreli yakın ilişkiler içerisinde sürdürülmüş olması, 

Bu kişilerin her üçünün de üzerinde ruhsatlı tabancaları, yanlarındaki korumaların 
ayrı ayrı zati silahlarının bulunmasına rağmen ayrıca saldırı, suikast ve gizlice cinayet 
işlemekte kullanılabilecek vahim nitelikte ve sayıda silahlar ve mermilerle, 34 NUL 63 
numaralı sahte plakaları (koruma amaçlı olmadığı lst.Emn.Md. yazı ve araştırması ile 
saptanmıştır.) ve birçok sahte belgeleri yanlarında bulundurdukları nazara alındığında, bu 
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kişilerin son olaydaki beraberliğinin basit bir tatil gezisi veya başsağlığı ziyareti ile izah 
edilmesi inandırıcı görülmemiştir. Kaldı ki, yukarıdaki tespitlere göre bu beraberlik tesadüf 
değil önceden tespit edilmiş bir buluşma olduğu, İstanbul'da bulundukları ilk günde Abdullah 
Çatlı, Sedat Edip Bucak ve Hüseyin Kocadağ'ın gizlenen buluşmaları ve görüşmelerinden 
anlaşılmaktadır. 

Bu durum, adı geçen kişilerin, yanlarında koruma olarak bulundurdukları kişilerle 
birlikte, yasalara aykırı silahlı bir eylem hazırlığında bulundukları kanaatini oluşturmuştur. 

-Bu silahlardan ve mermilerden bir bölümünün özel harekat ve daire başkanlığı 
kaynaklı oldukları ve 1993-1994 yılları itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğünde kuvve 
kayıtlarında bulunmaları gerektiği tespit edilmiştir. Buna rağmen bu silah ve mermilerin kaza 
yapan otomobil içerisinde ve orada bulunan kişiler elinde ne maksatla bulundukları ve onlara 
nasıl intikal ettirildikleri, Emniyet Genel Müdürlüğünün cevabi yazılarında izah 
edilememiştir. Silah taşımasına yardımcı olunması hususundaki özel belgeler ve diğer 
ilişkilerde nazara alındığında bu silah ve belgelerin, belirtilen tarihlerde Emniyet Genel 
Müdürü olan Mehmet Ağar ve özel Harekat Daire Başkan vekili olan İbrahim Sahin'in 
talimatları ve bilgileri dahilinde adı geçen kişilere verildiği kanaati oluşmuştur. 

-Abdullah Çatlı'nın üzerinde bulunan ve yukarıda ayrıntıları izah edilen sahte 
belgeler, Abdullah Çatlı (Mehmet özbay sahte kimliği ile) ve Yaşar Öz adına düzenlenen 
silah taşıma izin belgeleri ve hususi yeşil pasaportlarında yine, Mehmet Ağar'ın Emniyet 
Genel Müdürü olduğu dönemlerde ve onun bilgisi ve talimatı doğrultusunda düzenlenerek, bu 
belgelerle; devlet tarafından aranan ve birçok yasadışı eyleme katılmış oldukları saptanan 
kişilerin kolaylıkla silah taşımaları ve kolaylıkla yurtdışına çıkış ve dönüşleri sağlanarak 
çeşitli imtiyazlarla donatılmış oldukları anlaşılmıştır. 

-Ömer Lütfı Topal isimli kişinin öldürülmesinde (olay yukarıda ayrıntılı olarak izah 
edilmiştir) kullanılan silahın şarjöründe Abdullah Çatlı'nın parmak izi bulunmuş ve Abdullah 
Çatlı'nın bu olaya iştirak etmiş olduğu bu somut delil ile tespit edilmiştir. Öldürülen Ö. Lütfi 
Topal İstanbul'da ve Türkiye'nin muhtelif yerlerinde faaliyet gösteren birçok kumarhanenin 
işletmecisidir. Bu işletmelerden çok büyük miktarlarda paralar Sami Hoştan ve Ali Fevzi Bir 
isimli şahıslarda Ömer Lütfi Topal'ın İstanbul'daki bir kumarhanesinin ortaklarıdır. Bu 
kişiler bir ihbar üzerine Uç polis memuru ile (A.Çarkın, E.Ersoy, O.Yorulmaz) birlikte 
Ö.L. Topal'ın cinayet zanlıları olarak gözaltına alınmışlardır. ist.Emn.Md.Asayiş Şube Md.de 
göz-altında bulundukları sırada daha ilk saatlerden itibaren Sedat Edip Bucak İstanbul İl 
Emniyet Müdürüne defalarca telefon açarak bu kişileri gözaltından kurtarmaya ve 
araştırmanın genişletilmesini engellemeye yönelik girişimlerde bulunmuştur, araştırmanın I. 
günü henüz tamamlandığında ise, Mehmet Ağar'ın talimatı İbrahim Sahin'in bizzat İstanbul'a 
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gelmesi ile'bu kişiler apar topar İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Ankara Emniyet Genel 
Müdürlüğüne götürülmüş ve orada kısaca ifadeleri alınıp yüzeysel bir inceleme ile ve yasal 
olmayan bir uygulama ile serbest bırakılmışlardır. 

Bu kişilerin, acele olarak Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne götürülmeleri, özel 
timler hakkında kamuoyunda olumsuz kanaat oluşmasını önlemek olarak izah edilmeye 
çalışılmıştır. Ancak, bu kişilerden ikisi sivil şahıstır, özel timlerle ilişkileri yoktur. Diğer polis 

' memurlarının ise önceki tarihlerde özel harekat dairesi ile ilişkileri zaten kesilmiştir. Kaldı ki, 
bu tür uygulamanın mutad olmadığı bizzat İstanbul ti Emniyet Müdürünün ifadesinde 
belirtilmiştir. Şöyleki; Emniyet amiri, başkomiser ve komiser rütbelerinde birçok emniyet 
mensubu muhtelif suçlardan muhtelif tarihlerde istanbul Emniyet Müdürlüğünde gözaltına 
alınarak sorgulamaları yapıldığı halde (hatta bir bölümü orada suimuameleye maruz 
kaldıklarını iddia etmişlerdir.) Emniyet Genel Müdürlüğü veya içişleri Bakanlığının bu kişiler 
hakkında yapılan işlemler ile herhangi bir şekilde ilgilenmedikleri ve ayrıca Emniyet Genel 
Müdürlüğü nezdinde de herhangi bir araştırmaya kalkışmadıkları, zaten bu olayda Emniyet 
Genel, Müdürünün de devre dışı bırakıldığı ve kendisine herhangi bir bilgi verilmediği 
anlaşılmıştır. Bunların dışında, Ö.Liltfi Topalın öldürülmesi olayı sebebiyle gözaltına alınan 
bu üç polis memuru (Mustafa Altınok, Enver Ulu ve Ömer Kaplan isimli polis memurları ile 
birlikte) Ö.LTopal'ın öldürülmesine tekabül eden zaman diliminde, Sedat Edip Bucak'a 
koruma görevlisi olarak tayin edilerek orada toplanmaları sağlanmıştır, (koruma tayininde, 
aciliyet unsurunun bulunmadığı ve bir kısım işlemlerdeki usulsüzlükler Başbakanlık Teftiş 
Kurulu Raporunda ve yukarıdaki ilgili bölümlerde izah edilmiştir.) Ö.L.TopaTm 
öldürülmesine iştirak ettiği somut delillerle saptanan Abdullah Çatlı ile bu olayın zanlıları 
olarak gözaltına alınan ve aynı zamanda Ö.L. Topal'in ortakları olan Sami Hoştan ve Ali 
Fevzi Bir ile; Sedat Edip Bucak ve onun yukarıda isimleri yazılı korumaları uzun süreden 
beri tanışmaktadırlar ve sık sık bir araya gelmektedirler. Keza, bu kişilerin hepsi Mehmet 
Ağar ve İbrahim Şahin ile de tanışmakta ve onlarla da ilişkili bulunmaktadırlar. Ö.L. Topal 'in 
öldürüldüğü günlere tekabül eden zaman diliminde ve ayrıca bu olaydan önceki ve sonraki 
günlerde, Abdullah Çatlı, Sedat Edip Bucak, Sami Hoştan, Ali Fevzi Bir ve Sedat Edip 
Bucak'ın korumaları arasında yoğun ve dikkat çekici şekilde telefon görüşmeleri yapıldığı 
tespit edilmiştir, (telefon görüşmelerinin detayları bir kısım sanıklar haklarında iddianame ile 
dava açılmak üzere tefrik edilen dosyada ayrıntılı olarak izah edilmiştir.)Yine, olayın vuku 
bulduğu tarihe yakın zamanlarda Abdullah Çatlı, Sami Hoştan; Ali Fevzi Bir ve S.E.Bııcak'ın 
korumaları, Siverek'te S.E.Bucak'ın ikametgahında toplanmışlardır, (fotoğraflarla ilgili 
bölümde izah edilmiştir.) 
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Adı geçen, bu kişilerin böyle bir olay etrafında yoğun görüşme, beraberlik \>e 

dayanışma içerisinde bulunmaları, özel kasıtla hareket ettikleri kanaatini oluşturmaktadır. 
-Tarık Ümit'in kaybolması olayı ile ilgili bölümde izah edildiği üzere; Tarık Ümit'in 

kaybolduğu gün, en son görüştüğü kişiler İbrahim Şahin'in uzun süredir yanında bulunan ve 
görev ilişkilerinin dışında daha ileri özel ilişkiler içerisinde oldukları anlaşılan,polis 
memurları Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu' dur. Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğhı 'mm 
Tarık Ümit'in kaybolması olayı ile ilgilerini tespit eden ve bu istikamette araştırma yapan 
Jn.Ast.Sb. Ahmet Altıntaş'a İbrahim Şahin yasal olmayan bir şekilde müdahale ederek 
araştırmanın sürdürülmesini önlemiştir. Bu olayda yine Abdullah Çatlı, Sami Hoştan, Haluk 
Kırcı, İbrahim Şahin, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu ve Ayhan Çarkın'ın isimleri 
geçmektedir. Tarık Ümit'in kaybolması olayında bu kişilerle ilişkiyi tespit eden MİT 
kontürterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, Tarık Ümit'in Abdullah Çatlı ve adamları 
tarafından kaçırıldığım ve sorgulandığım ifade ederek durumu Emniyet Genel Müdürü 
Mehmet Ağar ve özel Harekat Daire Başkan Vekili İbrahim Şahin'e intikal ettirmiştir. Bu 
isimler ve bildirim karşısında Mehmet Ağar ve İbrahim Şahin'in davranışları bu olayda 
Abdullah Çatlı'nın varlığı ve adı geçen diğer kişilerle birlikte eylemleri hususunda bilgi 
sahibi olduklarını göstermiştir. 

Ayrıca,lbrahim Şahin'in koruma görevlisi olan Ayhan Akça'nın, yurtdışından ülkeye, 
uyuşturucu madde satışından elde edilen parayı nakletmek suçundan yakalanan Dilek Örnek 
hakkında, İstanbul DGM.C.Başsavcılığınca halen tahkikatı sürdürülmekte olan olayda da 
sanık olarak hakkında yasal işlem yapılmaktadır. 

-Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu'nun çocuklarının İstanbul'da bir gazinoda 
yapılan sünnet düğününde dosyada mübrez bir kısım fotoğraflarda da görüldüğü üzere 
Abdullah Çatlı ve İbrahim Şahin'in, fezlekede adı geçen tüm polis memurları ile birlikte 
oldukları görülmektedir. Ziya Bandırmalıoğlu'nun İstanbul DGM.C.Başsavcılığında sanık 
sıfatı ile alınan ifadesinde bu düğünde Abdullah Çatlı'nın yanı sıra Haluk Kırcı'nm da 
davetliler arasında bulunduğu; sünnet düğününde kirveliğini yapan Abdullah Çatlı'nın bu 
görevi Ankara'da Sedat Edip Bucak'in yazıhanesinde bulundukları bir sırada onunda önerisi 
ile birlikte kararlaştırdıkları ve gazinonun ve düğünde bulunan sanatçıların tüm 
masraflarının Abdullah Çatlı tarafından ödendiğini ifade etmiştir. Bu olayda, adı geçen 
kişiler arasındaki ilişkilerin ve beraberliğin boyutlarını göstermektedir. 

Tüm bu deliller ve belgeler birlikte nazara alındığında, haklarında fezleke düzenlenen 
kişilerle (ayrıca haklarında iddianame ile dava açılan ve yukarıda isimleri geçen) kişilerin 
tüm olaylarda isimlerinin birlikte yer aldıkları görülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S..Sayısı: 509) 



- 5 3 -
Bu birlik ve beraberliğin tesadüflerden ibaret olmadığı, polis memurları sanıkların 

sadece koruma görevi yapmak maksadıyla tayin ve tahsis edilmedikleri, bunların özel kasıt 
altında bir araya toplandıkları ve bu suretle; devlet tarafından muhtelif suçlardan aranan 
kişiler, kumarhane işletmecileri, bir kısım yönetici ve siyasetçiler ile özel harekat daire 
başkanlığında görevli bazı polis memurlarının cürüm işlemek için teşekkül oluşturdukları 
veya bu teşekküle katıldıkları sonuç ve kanaatine varılmıştır. 

Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak suçu; TCK.nun 313.maddesinde düzenlenen 
bir tehlike suçudur. Bu madde ile Türk Ceza Hukukundaki genel ilkeye bir istisna getirilmek 
suretiyle toplum yararına; hazırlık hareketleri de cezalandırılmaktadır. Amaç, müstakbel 
suçları önlemektir.' Suçun oluşumu için, iki veya daha çok kişinin aynı gaye doğrultusunda 
yani; suç işlemek için irade mütebakatı içinde bulunmaları yeterlidir. Şu halde, anlaşma ile 
suç oluşacağından; herhangi bir cürüm işlenmesine gerek bulunmayacaktır.başka bir 
değişle,cürüm işlemek için teşekkül meydana getirmek suçunun oluşabilmesi için, bu 
teşekkülün herhangi bir suçu işlemiş ve tamamlamış olması gerekli 
bulunmamaktadır,yukarıda ifade edildiği gibi hazırlık hareketleri yeterlidir. Ayrıca, teşekkül 
üyelerinin aynı derecede görev almaları da gerekli değildir. Bir kısmı koruma kollama, bir 
kısmı ikmal, bir kısmı talimat ve direktif bir kısmı icracı bir kısmı suçtan menfaat temin etmiş 
olması suçun oluşumu için yeterlidir. 

Bu eylemle birlikte, Sedat Edip Bucak ve Mehmet Ağar'in, haklarında yakalama ve 
tevkif müzekkeresi bulunan Abdullah Çatlı'mn saklı bulunduğu yeri bildikleri halde, yetki/i 
mercilere derhal haber vermedikleri aksine, gizlenmesine yardım ettikleri, Sedat Edip 
Bucak'ın, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermileri ruhsatsız olarak taşıdığı, 
Mehmet Ağar'ın Emniyet Genel Müdürü olarak görevli olduğu tarihte, yukarıda Yaşar Öz 
olayında izah edilen fiil ve hareketi ile görevini suistimal ettiği sonuç ve kanaati oluşmuştur. 

DGM.C.Başsavcılığının görev alanına giren, TCK.nun 313. maddesine mi'mıas, cürüm 
işlemek maksadıyla teşekkül meydana getirmek suçu ile ilgili hazırlık tahkikatı yapılırken 
yukarıda zikredilen diğer suçlara ilişkin delillerde birlikte toplanmıştır. Tahkikatın bu 
aşamasında bu suçlarla ilgili evrakların ve delillerin tefrik edilerek ilgili C.Başsavcıhklarma 
gönderilmesi halinde tüm olarak tahkikatın sürüncemede kalacağı, delillerin dağılacağı ve 
yok olacağı ve tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi zorunluluğu nazara alındığında, 
evrakların tefrik edilmesinde fiili ve hukuki imkansızlık olduğu görülmüş ve bu sebeplerle 
fezleke, yukarıda zikredilen suçları da kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. 

"Susurluk kazası" olarak Türkiye'nin gündeminde yer alan olayların, ülke genelinde 
tüm yönleri ile aydınlığa kavuşması ve olaylarda iştiraki olan başka kişilerinde varlığının 
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belirlenmesi için; Sarıyer C. Başsavcılığınca tahkikatı sürdürülen Ömer Lütfi Topal'in 
öldürülmesi olayı, Silivri C. Başsavcılığınca tahkikatları sürdürülen Tarık Ümit'in kaybolması 
ve İran uyruklu Asker Smitko-Lasem Ecmaili'nin öldürülmesi olayı,Sapanca Gaziantep C. 
Başsavcılığınca tahkikatı sürdürülen Behçet Cantürk ve arkadaşlarının öldürülmesi olayı, 
Gaziantep C. Başsavcılığınca tahkikatı sürdürülen Mehmet Ali Yaprak'm kaçırılması 
olaylarının tahkikatlarının ikmal edilmesi, olay faillerinin somut delilleri ile ortaya 
çıkarılması gerekmektedir. Bu tahkikatlarının sonuçlanmaları halinde, olaylara iştirak 
ettikleri tespit edilen sanıklar hakkında, görevli C. Başsavcılıklarınca yapılacak yasal 
işlemlere ek olarak, İstanbulDGM.C. Başsavcılığının görev alanına giren, cürüm işlemek için 
teşekkül meydana getirmek suçundan da ayrıca ek mukteza tayin olunacaktır. 

Zaten, bu olaylarda adı geçen ve halen firarda olup yakalama ve gıyabi tutuklama 
kararları ile aranan bir kısım sanıklar ile bu olaylara ilişkin bir kısım ihbar ve iddia/ar/a 
ilgili tahkikat halen istanbul DGM. C. Başsavcılığınca sürdürülmektedir. 

SONUÇ VE TALEP 
Halen lO.dönem Şanlıurfa Milletvekili olan Sedat Edip Bucak ve 20.dönem Elazığ 

Milletvekili olan Mehmet Kemal Ağar haklarında; müsnet suçlardan eylemlerine uyan ve 
yukarıda zikredilen kanun maddeleri gereğince takibat yapılabilmesi; TC.Anayasasının 83 2 
maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisinin, adı geçen milletvekilleri hakkında 
Yasama Dokunulmazlıklarının kaldırılması kararma bağlı bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine tevdii olunmak üzere fezleke düzenlenerek, 
hazırlık tahkikat evrakı ile ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin, yüksek makamınızca takdir ve ifası arz olunur. " Denilmiştir. 

1.5.Türkiye Büyük Millet Meclisince Mehmet Ağar'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 11.12.1997 tarihli 27 nci Birleşiminde 
Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar 
verilmiştir. 

1.6. M. Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına İlişkin İtirazı 
ve Anayasa Mahkemesinin Kararı 

Elazığ Milletvekili M.Kemal Ağar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Anayasa Mahkemesine yaptığı itiraz üzerine, Anayasa Mahkemesi 31.12.1997 tarih 
E.S:1997/72, K.S: 1997/74 sayılı kararında, Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 13.12.1997 günlü, 23199 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan, 11.12.1997 günlü, 527 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Karan'nın 
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Anayasa'ya, Yasa'ya ve TBMM İçtüzüğü'ne aykın olmadığına ve iptal isteminin Reddine 
karar vermiştir. 

1.7. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının M. Kemal 
Ağar Hakkındaki İddianamesi: 

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 
Hazırlık No: 1997/221, Esas No: 1998/159, İddianame No: 1998/143 numaralı ve 09.02.1998 
tarihli "İddianame" de, 1993-1996 yıllarında, cürüm işlemek için silahlı teşekkül meydana 
getirmek, gıyabi tutuklu sanığın gizlenmesine yardım ve görevi suiistimal suçlarından 
M.Kemal Ağar'ın eylemlerine uyan TCK'nun 313/2-3, 296, 240, 31, 33 maddeleri gereğince 
cezalandırılmasına karar verilmesi istenilmiştir. Bu iddianamede, ayrıca Mehmet Kemal 
Ağar'ın, Bakan olarak görevli olduğu dönemin iddianamenin kapsamı dışında olduğu 
belirtilerek, devamında "Hernekadar Ömer Lütfü TOPAL 'in öldürülme olayı izah edilirken, 
gözaltına alınanların İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne 
götürülmeleri hususunda müdahalede bulunduğu ifade edilmiş ise de; bu hareketi, kendisine 
isnat edilen bir suçun icrai hareketi olarak nitelendirilmemiş, sadece, teşekkül mensuplarıyla 
önceki tarihlerdeki ilişkilerine dair bir örnek olarak mütalaa edilmiştir." Denilmiştir. 

1.8.İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin M.Kemal Ağar Hakkında Verdiği 
Görevsizlik Kararı: 

İstanbul (6) Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin E.N. 1998/43, KN 1998/49 
numaralı ve 4.5.1998 tarihli kararında, sanık M. Kemal Ağar'ın yüklenen suçlarla ilgili 
olarak suç tarihi itibariyle 1993-1996 yılları arasında Vali statüsünde Emniyet Genel Müdürü 
ve İçişleri Bakanı olarak görev ifa ettiği, Sanık Mehmet Kemal Ağar ile ilgili suçlamalardan 
2845 sayılı yasanın 3842 sayılı yasa ile değişik 9. maddesi dikkate alındığında TCK'nun 
313/2-3. maddesinin mahkemelerinin, görev alanına girdiği, TCK'nun 296 ve 240. 
maddelerinin ise görev alanları dışında kaldığına, Sanık M. Kemal Ağar'ın suçlandığı TCK. 
240, 296 ve 313/2-3 maddeleri ile ilgili suç tarihinde Vali statüsünde Emniyet Genel Müdürü 
olarak görevli olduğu, Memurun Muhakemat Kanunun 1,3, 8 ve 13. maddeleri ile 
CMUK'nun adli görevleri düzenleyen 154 ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri Hakkındaki 2845 sayılı Kanunun 3842 sayılı kanunla değişik, Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin görevini belirleyen 9/son ve soruşturma hususunu belirleyen 
10/son maddeleri dikkate alındığında sanık hakkında tüm bu suçlamalarla ilgili olarak 
MMHK. Ve 2802 sayılı Kanunda belirlenin soruşturma usulleri doğrultusunda işlem 
yapılması gerektiği, kaldı ki Sanık M.Kemal Ağar'ın suç tarihlerinde bir dönem İçişleri 
Bakanı olarak görev yaptığı, suçlamaların bu dönemi de kapsadığı, bu durum gözönüne 
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alındığında ve irdelendiğinde Anayasa'mn 100. TBMM İç Tüzüğünün 107 ve 113. 
maddelerinde belirtilen Meclis Soruşturma usulüne tabi tutulması ve yargılama yerinin de 
Anayasanın 148. maddesi gereğince Yüce Divan sıfatı ile Anayasa Mahkemesi olduğu 
belirtilerek, Mahkemenin Görevsizliğine, gereğinin takdiri ve ifası için Dosyanın İstanbul 
DGM C. Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiştir. 

Bu karar İstanbul DGM C. Başsavcılığının 08.05.1998 tarih Temyiz No. 1998/63 
numaralı yazısı ile temyiz edilmiştir. 

1.9.Yargıtay Sekizinci Ceza Dairesinin Kararı: 
Yargıtay Sekizinci Ceza Dairesi 9.7.1998 tarih E.N. 1998/8817, KN.1998/10786 sayılı 

kararında, Sanık M.Kemal Ağar'in, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama 
Usulüne ilişkin Yasaya ekli 1 sayılı cetvele göre, 8.7.1993 gün ve 93/4610 sayıh Bakanlar 
Kurulu Kararı ile Erzurum Valiliğinden Emniyet Genel Müdürlüğüne atandığı, atama 
kararının 9.7.1993 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandığı, bu tarihte 
göreve başlayan sanığın, 30.10.1995 günü görevinden ayrılarak siyasete atıldığı, 
soruşturmaya başlama tarihinde Milletvekili olan sanık hakkında DGM C. Savcılığınca 
düzenlenen fezlekede dokunulmazlığın kaldırılması kararında ve kamu davasının temeli olan 
9.2.1998 günlü iddianamede; suç oluşturduğu iddia olunan eylemlerin birer birer 
tanımlandığı, suçlamanın tamamının Emniyet Genel Müdürlüğü dönemiyle 
sınırlandırıldığının vurgulandığı, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak suçunun 
mahkemenin değerlendirdiği kriterlerde mütemadi suç özelliği taşımadığı, CMUK'nun 150/1. 
madde ve fıkrasında tahkikat ve hükmün yalnız iddianamede beyan olunan suça ve suçlanan 
kişiye hasredileceği, 2. fıkrasında bu sınır içerisinde mahkemelerin hareket, hak ve görev 
bağımsızlığı olacağının hükme bağlandığı, yine aynı yasanın 257/1. madde ve fıkrasında 
hükmün konusunun duruşmanın sonucuna göre iddianamede gösterilen fiilden ibaret 
olacağının açıklandığı, Mahkemenin hukuki değerlendirme ve görevsizlik Kararına dayanak 
aldığı gerekçesinde, bu sınırları aşarak suç normlarını sanığın Bakanlık görevini ifa dönemine 
taşıdığının gözlemlendiği, bu itibarla Sanığın Anayasa'mn 148. maddesine dayanılarak Yüce 
Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına öngören görevsizlik kararının yasal 
bulunmadığı, sanığın suç tarihi itibariyle milli irade ile atanmış memur statüsünde olduğu, 
hakkında soruşturmanın Memurin Muhakematı Hakkındaki Yasa Hükümlerine göre yapılması 
yasal ve doğal mahkemesinde yargılanması gerektiği, açıklanan nedenler ve gerekçeye göre 
CMUK'nun 359. maddesi gereğince "Usule ait işlemleri durdurulmasına" karar verilmesi 
gerekirken, değişik gerekçeyle son karar niteliğinde görevsizlik karar verilmesinin usul ve 
yasaya aykırı görülmekle (Bozulmasına) karar verilmiştir. 
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1.10. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin 24.08.1998 tarihli Muhakemenin 

ve Usuli İşlemlerin Durdurulmasına İlişkin Kararı: 
Yargıtay 8. Ceza Dairesinin anılan bozma ilamında; M.Kemal Ağar'ın Emniyet Genel 

Müdürü olarak Vali statüsünde olmadığı, hakkındaki soruşturmanın M.M.H.Kanun Yasa 
hükümlerine göre yapılması, yasal ve doğal mahkemede yapılması gerekmekte olduğu 
bildirilerek usuli işlemlerin durdurulmasını istediği, Mahkemelerince yapılan yargılamada 
uyma kararı verilerek sanık M.Kemal Ağar'ın memuriyet statüsünü tayin etmek, suç yerini ve 
görevini ve yetkili mahkemeyi belirlemek, sanık hakkında hangi suçlardan veya suçtan dolayı 
sevk maddesini belirlemek bu suretle lüzumu muhakeme kararı vererek dava açmak, meni 
muhakeme kararı vermek, M.M.H.Kanun gereğince Danıştay'a ait olduğundan DGM C. 
Savcılığınca sanık hakkında dava açılması hukuken mümkün bulunmadığından bu 
nedenlerden dolayı CMUK'nun 253/3. maddesi gereğince muhakemenin ve usuli işlemlerin 
durdurulmasına, dosyanın bu karar doğrultusunda Danıştay'a gönderilmek üzere İstanbul 
DGM C. Başsavcılığına tevdiine karar verilmiştir. 

l.ll.Danıştay 2. Dairesinin Dosyanın İçişleri Bakanlığına Gönderilmesine İlişkin 
Kararı: 

Danıştay 2. Dairesinin 16.09.1998 tarih ve 1998/2437 sayılı kararında, M.Kemal Ağar 
hakkında yetkili makam tarafından üstüne atılan suç konularını açıkça gösterir bir soruşturma 
yapılıp fezleke düzenlenmesi ve görüş getirilerek 1. aşamada karar verilmek üzere fezleke ve 
eklerinin Danıştay 2. Dairesine iadesi için dosyanın İçişleri Bakanlığına gönderilmesine karar 
verilmiştir. 

2. İçişleri Bakanlığınca Düzenlenen Fezleke: 
Danıştay 2. Dairesinin 16.09.1998 tarih 1998/2437 sayılı kararı üzerine, İçişleri 

Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişleri Mustafa Kara, Mithat Dumanlı ve Can Direkçi tarafından 
yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 05.03.1999 tarih M.K:108/9, M.D.52/8, C.D. 156/8 
sayılı Fezleke'nin Sonucunda: 

1-Emniyet Eski Genel Müdürü Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın cürüm 
işlemek için silahlı teşekkül meydana getirdiği iddiasının incelenmesi ve soruşturulması 
sonucunda: "... M.Kemal Ağar'ın cürüm işlemek için teşekkül oluşturduğu veya böyle bir 
teşekküle katıldığı hususunda somut herhangi bir belge, bilgi ve bulgu elde edilemediğinden, 
Emniyet Eski Genel Müdürü M.Kemal Ağar'ın cürüm işlemek için teşekkül oluşturduğu 
iddiasının sübuta ermediği, bu konuda somut bir bulgu olmadığı, iddianın yasal unsurlarının 
oluşmadığı, 

Bu nedenlerle Emniyet Eski Genel Müdürü Mehmet Kemal Ağar hakkında MMHK 'mm 
5. maddesi uyarınca Men 7 muhakeme kararı verilmesi gerektiği, " 
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2- Emniyet Eski Genel Müdürü Mehmet Kemal Ağar'ın; Devlet tarafından gıyabi 

tutuklama kararıyla aranan Abdullah Çatlı'nın yerini bildiği halde yetkili mercilere derhal 
haber vermediği, aksine, kendisine; Mehmet Özbay sahte kimliğiyle düzenlenmiş; nüfus 
hüviyet cüzdanı, sürücü belgesi, silah taşıma ruhsatı, üzerinde açık kimliği ve fotoğrafı 
bulunan "Mehmet özbay Emniyet Genel Müdürlüğünde uzman olarak çalışmakta olup, silah 
taşımasına izin verilmiştir. Yardımcı olunmasını rica ederim. Mehmet Ağar Vali, Emniyet 
Genel Müdürü" yazılı, mühürlü ve imzalı Silah Taşıma İzin Belgesi, Maliye Bakanlığında 1 
Derece Kadrolu Maliye Müfettişi olduğundan bahisle, TR-A-245202 seri nolu Hususi (Yeşil) 
Pasaport verilmesini sağlamak suretiyle gizlenmesine yardım ettiği iddiasının; İstanbul Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığınca, yaklaşık olarak iki yıl süreyle yürütülen soruşturma 
sonunda ortaya konulan tespit ve değerlendirmeler ve bu tespit ve değerlendirmelere göre 
ortaya konulan iddia ile ortaya konulan bu iddianın unsurlarını oluşturan maddi olaylarla ilgili 
olarak adli mercilerde görülen davalar ile idari makamlarca yaptırılan soruşturmalar ve 
sonuçlarının; bir sıra dahilinde, birlikte incelenerek değerlendirilmesi suretiyle soruşturulması 
sonunda; 

"...Emniyet Eski Genel Müdürü Mehmet Kemal Ağar'ın, hakkında yakalama ve tevkif 
müzekkeresi bulunan Abdullah Çatlı'nın saklı bulunduğu yeri bildiği halde yetkili mercilere 
derhal haber vermediği, aksine gizlenmesine yardım ettiği iddiasının sübuta ermediği, bu 
nedenle; hakkında Memurin Muhakematı Hakkında Kanunun 5. maddesi uyarınca Men 7 
Muhakeme kararı verilmesi gerektiği," 

3-Emniyet Eski Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın yasalara aykırı olarak, Abdullah Çatlı 
ve Yaşar Öz'e silah Taşıma İzin Belgeleri vermek suretiyle görevini kötüye kullandığı 
iddiasının soruşturulması sonucunda: 

"...Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumunun 
kesinlik taşımayan rapor sonuçları, gerekse Yaşar öz'ün her iki belgeyi de kendisinin 
düzenlediğini, imzaları da kendisinin taklit ettiğini ikrar etmesi ve Mehmet Ağar'ın da 
savunmasında bu belgeleri düzenlediğine ilişkin iddiaları reddetmesi karşısında, Abdullah 
Çatlı ile Yaşar öz adlı kişide ele geçen "Silah Taşıma İzin Belgeleri" nin adları geçenlere 
zamanın Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar tarafından tanzim edilerek verildiği yolundaki 
iddianın sübuta ermediği, bu konuda somut bir bulgu olmadığı" 

4-Emniyet Eski Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın yasalara aykırı olarak, Abdullah 
Çath'ya Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport verilmesini sağlayarak görevini kötüye kullandığı 
iddiasının soruşturulması sonucunda; 
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"...Abdullah Çatlıya, Mehmet özbay kimliği ile Hususi damgalı pasaport 

verilmesinde " sanık Emniyet Eski Genel Müdürü Mehmet Kemal Ağar 'm herhangi bir baskı, 
tavassut ya da talimatının bulunduğuna dair bir belge, bilgi veya beyan bulunmadığı, 
dolayısıyla Emniyet Eski Genel Müdürü Mehmet Ağar'in yasalara aykırı olarak, Abdullah 
Çatlı 'ya Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport verilmesini sağlayarak görevini kötüye kullandığı 
iddiasının sübuta ermediği," 

5-Emniyet Eski Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın yasalara aykırı olarak, Yaşar 
Öz'e Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport verilmesini sağlayarak görevini kötüye kullandığı 
iddiasının soruşturulması sonucunda: 

"...Emniyet Eski Genel Müdürü Mehmet Kemal Ağar 'in yurt dışında bölücü 
terör örgütü PKK'nın faaliyetleri ile ilgili istihbari bilgilerinden faydalanmak amacı ile de 
olsa, hukuki durumu yukarıda belirtilen Yaşar öz 'e hususi damgalı pasaportlar verilmesini 
sağlamak suretiyle, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14/A maddesine aykırı hareket ederek 
görevini kötüye kullandığı, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'mm Ek 7. 
Maddesindeki "Polis...ülke seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunur..." hükmü 
karşısında savunmasının geçerli bir yönünün bulunmadığı ve eyleminin TCK'mm 240. 
maddesi kapsamına girdiği, belirtilen suçtan yargılanabilmesi için hakkında MMHK'mm 5. 
maddesi uyarınca Lüzum-u Muhakeme kararı verilmesi gerektiği," yönünde görüş 
bildirilmiştir. 

3. Danıştay Başkanlığının 27.03.2000 tarih İd. İsi. Kur. 2000/14 sayılı yazısı: 
Danıştay Başkanlığının söz konusu yazısında, suç işlemek amacıyla teşekkül 

oluşturduğu ileri sürülen Emniyet Eski Genel Müdürü Mehmet Kemal Ağar hakkında yapılan 
soruşturma sonucunda düzenlenen ve içişleri Bakanlığınca İkinci Daireye iletilen soruşturma 
dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda 7.5.1999 gününde verilen E: 1999/945, 
K.1999/1328 sayılı kararda, Mehmet Kemal Ağar'ın 18.4.1999 günü yapılan 21. dönem 
Milletvekili Genel Seçiminde tekrar Milletvekili seçildiği ve yasama dokunulmazlığına sahip 
olduğu vurgulandıktan sonra hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasının mümkün 
olmadığı sonucuna ulaşıldığı ve adı geçenin dokunulmazlığının yeniden kaldırılıp 
kaldıramayacağı konusunda gereğinin yapılması için dosyanın Adalet Bakanlığına 
gönderilmek üzere İçişleri Bakanlığına iadesine karar verildiği, söz konusu karar ve eki 
dosyanın 24.5.1999 gününde İçişleri Bakanlığına gönderildiği, soruşturma önergesi konusu ile 
ilgili olarak Danıştayda herhangi bir dosyanın mevcut olmadığı bildirilmiştir. 
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4.Mehmet Kemal Ağar Hakkındaki Dosyaların TBMM'ndeki Durumu: 
Mehmet Kemal Ağar hakkında; iddia konularını da kapsayan cürüm işlemek için 

silahlı teşekkül meydana getirmek, gıyabi tutuklu sanık Abdullah Çatlı'nın gizlenmesine 
yardım etmek, Abdullah Çath'ya usulsüz olarak silah taşıma izin belgesi vermek, Yaşar Öz'e 
usulsüz olarak silah taşıma belgesi vermek, Abdullah Çath'ya usulsüz olarak Hususi Damgalı 
(Yeşil) Pasaport verilmesini sağlamak, suçlarını işlediği iddialarıyla ilgili olarak Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonunun 16.2.2000 tarih Esas 
No:3/252, Karar No: 100 nolu kararıyla, Mehmet Özbay kimlikli Abdullah Çatlı ile Yaşar 
Öz isimli kişide ele geçirilen silah taşıma izin belgelerini sahte tanzim ettiği iddiasıyla ilgili 
Karma Komisyonunun 17.2.2000 tarih, Esas No: 3/167, Karar No: 106 sayılı kararıyla, 
yurtdışında silah kullanılmasını gerektirecek bir görevi ve yetkisi olmadığı halde danışmanı 
Korkut Eken'e bu konuda şifahi bir emir ve bazı silahlar vermesi iddiasıyla ilgili olarak 
Karma Komisyonunun 16.2.2000 tarih, Esas No.3/169, Karar No: 101 .sayılı Kararıyla, 
HOSPRO Ltd. Şirketince Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edilen kayıp silahların 
Türkiye'ye girişinde gümrük idaresine bilgi verilmemesi iddiasıyla ilgili olarak Karma 
Komisyonun 16.2.2000 tarih, Esas No:3/178, Karar No:99 sayılı Kararıyla, Emniyet Genel 
Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığının kayıtlarında bulunan silahlar ve bu silahlara ait 
malzemenin kaybolmasına sebebiyet vermek iddiasıyla ilgili olarak Karma Komisyonun 
16.2.2000 tarih Esas No. 3/181, Karar No: 102 sayılı kararıyla, Yaşar Öz'ün evinde yapılan 
arama sırasında ele geçirilen ruhsatsız tabanca, tabanca mermisi sahte sürücü ve silah taşıma 
izin belgeleri, iki adet hususi pasaport ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğüne verdiği emirle 
adli soruşturmayı durdurmak adı geçen kişinin serbest bırakılmasını ve ele geçirilen cürüm 
eşyalarının ortadan kaldırılmasını sağlamak ididalarıyla ilgili olarak Karma Komisyonun 
16.2.2000 tarih, Esas No: 3/329, Karar No: 103 nolu kararıyla yasama dokunulmazlığının 
kaldırıldığı, ve anılan dosyaların Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde bulunduğu, 
önerge konusu dahil sözkonusu iddialar ile ilgili Mehmet Ağar'in Yasama 
Dokunulmazlığının kaldırılması durumunda hakkındaki yargılama işlemlerine, devam 
edileceği anlaşılmıştır. 

Ş.Türkive Büyük Millet Meclisi Yasadışı Örgütlerin Devletle olan Bağlantıları ile 
Susurlukta Meydana Gelen Kaza Olayının ve Arkasındaki İlişkilerin Aydınlığa 
Kavuşturulması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu ve 
Komisyon Tutanakları: 

Komisyon Raporunda; 
"Bu bağlamda kişilerin birbirleriyle yaptıkları telefon görüşmelerine ilişkin liste 

olayın boyutlarım, nicelik ve niteliklerini ortaya koymaktadır. Buna göre; 

Abdullah Çatlı tarafından Haziran, Temmuz ve Ekim aylarında Sedat Bucak 13 kez, 
kazadan önce 1-3 kasım tarihleri arasında 16 kez, Sami Hoştan 'ı Temmuz-Eyliil 1996 
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aylarında 30 kez, Ali Fevzi Bir'i Temmuz-Eylül 1996 aylarında 32 kez, Ercan Ersoy'u 
Haziran, Temmuz, Ekim 1996 aylarında 22 kez, Ayhan Çarkın 'ı Haziran-Ağustos 1996 
aylarında 19 kez, Enver Ulu'yu Ağustos-Ekim 1996 aylarında 7 kez, Oğuz Yorulmaz'ı 
Haziran-Ağustos 1996 aylarında 39 kez, Mustafa Altınok'u Haziran, Temmuz 1996 aylarında 
23 kez Haluk Kırcı'yı Temmuz-Eylül 1996 aylarında 32 kez, Osman Dilber'i (Oğuz 
Yorulmaz 'in mekan tanığı) Temmuz 1996 aylarında 6 kez, Oğuz Yorulmaz'la irtibat kurmak 
için Selvi özen'i Temmuz, Ağustos, Ekim aylarında 13 kez, 27.8.1996 tarihinde gözaltında 
iken Oğuz Yorulmaz 'ı 1 kez, Sami Hoştan 'ı 2 kez telefonla aradığı görülmüştür. 

26.12.1994-24.01.1995 tarihleri arasında bir aylık sürede Sami Hoştan'ı 26 kez, Ali 
Fevzi Bier'i 5 kez, Korkut Eken 'i 16 kez, ibrahim Şahin 'i 13 kez, Sedat Edip Bucağ'ı 4 kez, 
Ziya Bandırmalıoğlu 'nu 2 kez, Ayhan Akçayı 3 kez aradığı, 

Ercan Ersoy 'un Haluk Kırcı 'yi 26-27 Temmuz 1996 tarihlerinde 5 kez, Sami Hoştan 'ı 
30 Temmuz 1996 da 1 kez, Abdullah Çatlı'yı 26 Temmuz 1996 da 1 kez, Ali Fevzi Bir'i 30 
Temmuz 1996 tarihinde 1 kez aradığı, 

Oğuz Yorulmaz'in Abdullah Çatlı'yı 29.7.1996 da 4 kez, Haluk Kırcıyı 25,26,27 ve 29 
ıemmuz 1996 da 11 kez, Korkut Eken'i 29.7.1996 da 4 kez, Osman Dilberi 25, 26 ve 29 
Temmuz 1996 tarihlerinde 7 kez aradığı, 

Ayhan Çarkın 'in 27, 28 Temmuz 1996 da 4 kez, Ağustos 1996 da 7 kez, Sami Hoştan 7 
27.7.1996 da 1 kez, Osman Dilberi 28,30,31 Temmuz tarihlerinde 5 kez, Haluk Kırcı ve 
Abdullah Çatlı tarafından kullanılan bir başka telefonu Haziran-Ağustos 1996 aylarında 23 
kez aradığı, 

Haluk Kırcı'nın Abdullah Çatlı'yı muhtelif telefonlardan 25-29 Temmuz 1996 
tarihlerinde 26 kez, Ayhan Çarkın 'ı 25-27 Temmuz 1996 tarihlerinde 7 kez, Oğuz Yorulmaz 'ı 
25-27, 29-30 Temmuz 1996 tarihlerinde 11 kez, Ali Fevzi Bir'i 27. Temmuz 1996 tarihinde 1 
kez aradığı, 

Ali Fevzi Bir'in Ercan Ersoy'u 27 Temmuz 1996 tarihinde 1 kez, Haluk Kırcı'yı 27 
Temmuz 1996 tarihinde 1 kez, sami Hoştan 7 27-31 Temmuz 1996 tarihinde 2 kez, Oğuz 
Yorulmaz 'ı 25-30 Temmuz tarihlerinde 2 kez aradığı, 

Korkut Erken 'in Abdullah Çatlı 'yi 26.12.1994-24.1.1995 tarihleri arasındaki dönemde 
26 kez, Sedat Edip Bucağı 11 kez aradığı, 

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı tarafından tespit edilmiştir. 

B) ÖMER LÜTFI TOPAL 'İN ÖLDÜRÜLMESİ İLE İLGlLl DEĞERLENDİRME 

Emperyal Kumarhaneleri işletmecisi olan ve kamuoyunda işletmelerinden çok yüksek 
gelir sağladığı değerlendirilmesi bulunan Ömer Lütfı Topal, 28.7.1996 tarihinde saat 23.30 
sıralarında İstanbul Sarıyer ilçesi, Tazeceyiz Sokakta, içerisinde bulunduğu 34 BTG 906 
plakalı otomobilinde otomatik silahlarla taranarak öldürülmüştür. 

Olay mahallinde suçta kullanılan 2 adet Kalaşnikov marka otomatik tüfek, bu tüfeklere 
ait şarjörler, 47 adet dolu 9 adet boş kovan bulunmuştur. Aynı gün polise telefonla yapılan 
bir ihbar da olayı gerçekleştiren kişilerin 34 KN 288 plakalı araç ile kaçtıkları bildirilmiş ve 
bu araç Istinye Polis Karakolu idaresinde terkedilmiş olarak bulunmuş ve araç içerisinde 9 
mm. Çapında UZÎ marka makinalı tabancalara ait 1 adet şarjör, 9 mm. çapında MKE yapısı 
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IZZ marka 9 adet mermi, 7.62x39 mm. çapında Kalaşnikov marka tüfeklere ait 2 adet şarjör 
ve 7.62x39 mm. çapında 27 adet fişek bulunmuştur. Ancak UZİ marka şarjörlerin ait olduğu 
silah bulunamamış ve muhtemelen olay faillerinin kaçarken yanlarında götürdük/eri 
kanaatine varılmıştır. Bu otomobil hakkında yapılan araştırmada 24.4.1995 tarihinde Ankara 
ilinde çalınmış olduğu ve gerçek plakasının 06 V 7550 olduğu tespit edilmiştir. 

Bu olayın İstanbul Emniyet Müdürlüğünce tahkikatının yapıldığı sırada 25.08.1996 
tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine ismini bildirmeyen bir kişi 
tarafından telefonla yapılan ihbarda, Ömer Ltttfi Topal'in öldürülmesi olayının faillerinin 
Ayhan Çarkın, Ercan Ersoy, Oğuz Yorulmaz isimli özel Hareket Dairesi polis memurları ile 
Sami Hoştan ve Ali Fevzi Bir isimli kişiler olduklarını bildirmiştir. 

Ancak anılan polis memurları o sarıda özel Hareket Daire Başkanlığında görev/i 
olmayıp, bunlardan Ercan Ersoy halen izmir 'de Genel Hizmetlerde görevli olduğu, Ayhan 
Çarkın ve Oğuz Yorulmaz ise İstanbul özel Hareket Şubesinde görevli oldukları anlaşılmıştır. 

Bu ihbar üzerine adı geçenler 28.8.1996 tarihinde İstanbul Emniyet müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğünde gözaltına alınmıştır, bu kişiler hakkında istanbul Emniyet Müdürlüğünce 
araştırma devam ettiği sırada dönemin İçişleri Bakanı Mehmet AĞAR, (Dönemin İstanbul 
Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu, Müdür Yardımcısı Bilgi Ünal, Emniyet Genel Müdürlüğü 
özel Harekat Daire Başkan V. İbrahim Şahin ve bizzat Bakan Mehmet Ağar'in beyanlarına 
göre) Emniyet Genel Müdürlüğünün bilgisi dışında Genel Müdür yardımcısı Halil Tuğ 'ıı 
İstanbul'a göndererek gözaltına alınan memurların neden alındığını sordurmuş, daha sama 
da bizzat İstanbul'a gelerek Vali Beyin bilgisi dışında İstanbul Emniyet Müdürüyle görüşmüş 
ve polislerle ilgili bir delil olup olmadığını sormuş, Emniyet Müdürünün herhangi bir delile 
rastlanmadığını söylemesi üzerine adı geçenlerin Genel Müdürlükte sorgulanmak üzere 
Ankara'ya gönderilmesini istemiş, bundan sonra özel Harekat Daire Başkan Vekili İbrahim 
Şahin'i görevlendirerek adı geçen polis memurlarının ve 2 sivil şahsın Ankara'ya 
getirilmesini emretmiştir. İbrahim Şahin de yanına bir Komiser ve iki polis memuru alarak 
İstanbul 'a gelmiş ve Müdür Yardımcısı Bilgi Ünal 'la görüşerek sözkonusu polis memurlarının 
ve sivil kişilerin kendilerine teslimini istemiş, adı geçenlerin gazetecilerin görmemesi için 
Çamlıca Turnikelerinin dışında tutanak karşılığında teslim alarak Ankara 'ya götürmüş ve 
Emniyet Genel Müdürlüğünde yapılan sorgulama sonucunda adı geçenlerin cinayet saatinde 
başka yerde bulunduklarına ilişkin mekan tanıkları göstermeleri ve bu tutanakların beyanları 
sonucu sanıkların suçlamaları için ciddi bir bulgu elde edilemediği gerekçesiyle serbest 
bırakılmışlar ve daha sonra Şanlıurfa Milletvekili Sedat E.Bucak'in istemi üzerine kendisine 
koruma polisi olarak görevlendirilmişlerdir. 

Her ne kadar ANAP Genel Başkam Mesut Yılmaz, Ömer Lütfi Topal cinayeti i/e 
suçlanan 3 polis ile Sami Hoştan ve Ali Fevzi Bir 'in sorgulamalarının video ve teyp kasetine 
alındığım iddia etmişse de, İstanbul Emniyet Müdürü, bütün beyanlarında ısrarla, 
sorgulamanın kaset ve banda alınmadığını söylemiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü özel Harekat Daire Başkan Vekili İbrahim Şahin, 
İstanbul'da meydana gelen bir olayla ilgili olarak polis memurlarının sorgusunun Genel 
Müdürlükte yapılmasının bir uygulama olmadığını belirtmiştir. 

öte yandan CMUK'nun 154 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan "Bütün zabıta 
makam ve memurları, elkoydukları olaylar ve yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri 
Cumhuriyet Savcılarına derhal bildirmek ve C.Savcıhğının adliyeye ilişkin işlerde bütün 
emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür." Hükmüne rağmen bıı olayla ilgili olarak 
yakalanan polis memurları 30 saat İstanbul'da gözaltında tutuldukları halde görevli 
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Cıtmhuriyet Savcılığına bilgi verilmeksizin Emniyet Genel Müdürlüğüne götürülmeleri ve 
burada yapılan sorgu sonucu yine C. Savcılığına bilgi verilmeksizin serbest bırakılmaları 
açıkça yasaya aykırıdır. 

(...) 

Öldürülen Ömer Lütfi Topal istanbul'da ve Türkiye'nin muhtelif yerlerinde faaliyet 
gösteren bir çok kumarhanenin işletmecisidir. Bu işletmelerden çok büyük miktarlarda 
paralar kazanılmaktadır. Sami Hoştan ve Ali Fevzi Bir isimli şahıslarda Ömer Lütfi Topal'm 
İstanbul'daki bir kumarhanesinin ortaklarıdır. Bu kişiler bir ihbar üzerine üç polis memuru 
ile (A.Çarkın, KErsoy,O.Yorulmaz) birlikte Ö.L.Topal'ın cinayet zanlıları olarak gözaltına 
alınmışlardır. îst.Em.Md.Asayiş Şube Mdde gözaltında bulundukları sıralarda daha ilk 
saatlerden itibaren Sedat Edip Bucak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne defalarca telefon 
açarak bu kişileri gözaltından kurtarmaya ve araştırmanın genişletilmesini engellemeye 
yönelik girişimlerde bulunmuştur, araştırmanın l.günü henüz tamamlandığında ise, Mehmet 
Ağar 'in talimatı İbrahim Şahin 'in bizzat İstanbul'a gelmesi ile bu kişiler apar topar İstanbul 
Emniyet Müdürlüğünden Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne götürülmüş ve orada kısaca 
ifadeleri alınıp yüzeysel bir inceleme ile ve yasal olmayan bir uygulama ile serbest 
bırakılmışlardır. Hatta daha sonra bir çok olayda adı geçen Ayhan Akça'nın salıverilme 
tutanağında imzası bulunması dikkat çekicidir. Kaldı ki İstanbul'daki sorgulama ve 
soruşturmanın hukuka uygun şekilde yapılmadığı ve iddia edilen kasetin de elde edilmediği 
anlaşılmıştır. 

Bu kişilerin acele olarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülmeleri, özel timler 
hakkında kamuoyunda olumsuz kanaat oluşmasını önlemek olarak izah edilmeye çalışılmıştır. 
Ancak, bu kişilerden ikisi sivil şahıstır, özel timlerle ilişkileri yoktur. Diğer polis 
memurlarının ise önceki tarihlerde özel harekat dairesi ile ilişkileri zaten kesilmiştir. Kaldı ki, 
bu tür uygulamanın mutad olmadığı, bizzat İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ifadesinde 
belirtilmiştir. Şöyleki; Emniyet amiri, başkomser ve komiser rütbelerinde birçok emniyet 
mensubu muhtelif suçlardan muhtelif tarihlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde gözaltına 
alınarak sorgulamaları yapıldığı halde (hatta bir bölümü orada suimuameleye maruz 
kaldıklarını iddia etmişlerdir.) Emniyet Genel Müdürlüğü veya İçişleri Bakanlığının bu kişiler 
hakkında yapılan işlemler ile herhangi bir şekilde ilgilenmedikleri ve ayrıca Emniyet Genel 
müdürlüğü nezdinde herhangi bir araştırmaya kalkışmadıkları, zaten bu olayda Emniyet 
Genel Müdürü Alaattin Yüksel'in de devre dışı bırakıldığı ve kendisine herhangi bir bilgi 
verilmediği anlaşılmıştır. Bunların dışında, ö.Lütfi Topal'in öldürülmesi olayı sebebiyle 
gözaltına alınan bu üç polis memuru (Mustafa Altınok, Enver Ulu ve Ömer Kaplan isim/i 
polis memurlarıyla birlikte) Ö.L.Topal'ın öldürülmesine tekabül eden zaman diliminde, Sedat 
Edip Bucak'a koruma görevlisi olarak tayin edilerek orada toplanmaları sağlanmıştır. 
(koruma tayininde aciliyet unsurunun bulunmadığı ve bir kısım işlemlerdeki usulsüzlükler 
Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporunda ve yukarıdaki ilgili bölümlerde izah edilmiştir.) 
Ö.L.Topal'ın öldürülmesine iştirak ettiği somut delillerle saptanan Abdullah Çatlı ile bu 
olayın zanlıları olarak gözaltına alınan ve aynı zamanda Ö.L.Topal'ın ortakları olan Sami 
Hoştan ve Ali Fevzi Bir ile, Sedat Edip Bucak ve onun yukarıda isimleri yazılı korumaları, 
uzun süreden beri tanışmaktadırlar ve sık sık biraraya gelmektedirler. Keza, bu kişilerin hepsi 
Mehmet Ağar ve İbrahim Şahin ile de tanışmakta ve onlarla da ilişkileri bulunmaktadır. 
Ö.L.Topal'ın öldürüldüğü günlere tekabül eden zaman diliminde ve ayrıca bu olaydan önceki 
ve sonraki günlerde, Abdullah Çatlı, Sedat Edip Bucak, Sami Hoştan, Ali Fevzi Bir ve Sedat 
Edip Bucak'ın korumaları arasında yoğun ve dikkat çekici şekilde telefon görüşmeleri 
yapıldığı tespit edilmiştir." denilmiştir. 
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6. 22.12.1996 tarihinde Çankaya Köşkünde Cumhurbaşkanı Savın Süleyman 

Demirci*in Başkanlığında Siyasi Parti Liderleri ile yapılan zirve tutanaklarında; 

Sayın Cumhurbaşkanı: Bir düzeltme yapayım. Bazı şeyler yanlış olursa 
muhakeme yanlış sonuç verir. İstanbul Emniyet Müdürü ile ilgili olarak benimle ilgili 
kısmı şudur: Sayın Yılmaz bana geldi, bana bir takım bilgileri verdi ve dedi ki bunun 
belgeleri İstanbul Emniyet Müdürlüğündedir. Konuş istanbul Emniyetiyle. Yoksa ben 
Cumhurbaşkanı olarak meselenin üst... veya muhakiki değilim. Ben bu saatlerdeydi hatta 
bu saatten daha geçti. Sayın Yılmazı dinledikten sonra o gün yazı yazdım Sayın 
Erbakan 'a, dedim ki, Sayın Yılmaz bana şunları aktardı, bunları ciddi buluyorum dedim, 
tetkiki ve gereğinin ifası. 13 'ü günü gönderdim. Çünkü geç saatti. 13 'ü günü sabahleyin 
gönderdim mektubu, kendisine de söyledim, mektup gönderiyorum diye. 14"ügünü 
İSEDAK toplantısı dolayısıyla İstanbul'a gittim İSEDAK toplantısı sabahtan akşama 
kadar sürdü. Geceyarısıyemek bitti. 11.00-11.30 gibi eve geldim. Vali ve emniyet müdürü 
de arkamdan geldiler. Gelin dedim. Ve yukarı çıktık beraberce buyurun dedim, söyleyin 
bakalım, nedir hadise. Bana dediki emniyet müdür biz bu Ömer Lütfı Topal'ı öldürenleri 
bulduk. Ağustos'ta hadise yalnız. Ömer Topal'in öldürülmesi hadisesi Ağustos'ta. Bulduk, 
bunları merkez, Ankara geldi bizim elimizden aldı. Peki kaç gün bunlar bur da durdu? Bu
gün, hemen o gün geldiler aldılar. Neden verdiniz? Efendim. Alırlar. Yani isterlerse 
alırlar, merkez isterse alır. Emniyetin usul ve kaidesidir. Peki bunların Ömer Topal7 
öldürdüklerini nerden biliyorsunuz? İtiraf ettiler. Siz de sorsanız size de söylerler, kim 
sorsa söyler biz öldürdük diye. Hem bunlar sadece Ömer Topal'ı öldürdük demiyorlar ki, 
daha şunu da öldürdük, bunu da öldürdük, bunu da öldürdük diyorlar. Peki sen bu 
ifadeleri zapta aldın mı? Hayır. Kayda geçirdin mi? Hayır. Neden kayda geçirmedin? 
Neden Zapta almadın? Efendim soruyoruz söylüyor adam zaten, zapta almaya, almadım 
zapta, sorunca söylüyor neyse benim canım da sıkıldı. İyi bir emniyet müdürü kendisi. 
Doğrusu sevmedim bu şeyi. Sonra aradan iki gün geçti. İçişleri Bakanı bana geldi dedi ki 
Emniyet Müdürünü görevden aldık. Bana danışılarak aldık değil, aldık. Ben Sayın 
Erbakan 'la görüşmüştüm. Bunu da anlattım Sayın Erbakan 'a Aynı böyle, yani " bana 
böyle böyle dedi". İçişleri Bakanı dediki biz sorduk yazıyla, bende ifade yok dedi, yani 
zapta almadım ve kayıt da tutmadım. Ben ondan sonra İstanbul Emniyet Müdürünün 
sadece geçen gün bir merasimde elini sıktım, yani eski emniyet müdürünün, görev dışında 
olanın elini sıktım. Sadece tahkik ettirdim. Yani İçişleri Bakanı bir emniyet müdürünün 
tayinini tayin mekanizmasına uymadan görevden alabilir mi? Alabiliyor, kanun var. 

...Sonra kendisi bana gelip, bana yetki verilsin ben bunları çözeyim falan demiş 
değildir. Onu Sayın Başbakan 'a demiş. Sayın Başbakanla bu arada konuşmamızda dediki, 
ben İstanbul Emniyet Müdürüyle konuştum. Bana diyorki bana yetki verin, ben bu 
meseleyi çözeyim. Ben de dedim ki sıfat ne olacak. Devlet bu sıfatı...Eğer bir sıfat 
bulabiliyorsanız kendisinden yararlanalım dedim. 
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...Sonra biz Sayın Yılmaz'la konuştuk, Sayın Yılmaz bana dedi ki, kendisi dedi, bu 

bilgiler kendisinde var. Belgeler de var. Ama bunların verilmesinden endişe ediyor. "Eğer 
bunları verirsem bunlar kaybolup gider" gibi bir endişesi var. Bir de devletin zarar 
göreceğinden endişe ediyor. Ben de Sayın Yılmaz 'a dedim ki, devletin zarar görme 
hadisesi onun sorunu değil,-o başkalarının sorunudur. Onun yapacağı iş, elinde ne varsa 
vermektir. Onu yapmadı. Bana yok dedi. ...Sayın Yılmaz bana dediki bunu Vali falan 
yaparak ordan uzaklaştırmak isteyebilirler, ben dedim ki aman buna dikkat edin, sonra bu 
lüzumsuz tartışmaların da sebebi olur. Bu daha değiştirilmeden önce bunları söyledim. 
Benimle olan ilgisi, bu vesikaları ben niye sordum ona, çünkü Sayın Yılmaz vesikalar onda 
dedi. Belgeler onda dedi. 

...Devlete suç atfetmek mümkün değildir. Suç varsa, o suçu kim işlemişse ona aittir. 
Türkiye 'de görünüş itibariyle fevkalade vahim olaylar cereyan etmiştir." demiştir. 

7. Mülkiye Başmüfettişleri Hüseyin Önal ve Halil Yılmaz tarafından Ömer Lütfi 
Topal'in öldürülmesi olayını gerçekleştirdiklerine dair bir ihbar üzerine gözaltına 
alınan, 3 polis memuru ile 2 sivil şahsın: Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi 
verilmeden, 30 saatten fazla gözaltında tutulduktan sonra Ankara'ya gönderilmeleri., 
Ankara*va nakledilen bu kişilerin, ifadeleri alındıktan sonra salıverilmeleri konusunda, 
düzenlenen 10.04.1997 tarih.70714.114/10 sayılı inceleme Raporu, 06.01.1997 tarih 70/1, 
114/1 sayılı Tevdi Raporu; 

Ömer Lütfi Topal'ın öldürmesi olayını Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli üç polis 
memuru ile 2 sivil şahsın gerçekleştirdiği iddiası, öldürme olayını gerçekleştirdiklerine dair 
bir ihbar üzerine gözaltına alınan, 3 polis memuru ile 2 sivil şahsın; yetkili Cumhuriyet 
Başsavcılığına bilgi verilmeden, 30 saatten fazla gözaltında tutulduktan sonra Ankara'ya 
gönderilmeleri, Ankara'ya nakledilen bu kişilerin ifadeleri alındıktan sonra serbest 
bırakılmaları konusu anılan raporda ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve soruşturulmuştur 

Bu raporda, öldürme olayıyla ilgili tanıklardan birisinin verdiği ifadede, öldürme olayına 
karışan kişilerin birisinin elinde cep telefonu olduğunu gördüğünü belirttiğini, Cinayet Büro 
Amirliğinin Ömer Lütfü Topal olayı soruşturması sebebiyle şüpheliler Ayhan Çarkın, Ercan 
Ersoy ve Oğuz Yorulmaz'ın parmak izlerine alarak olay yerinde tespit edilen parmak izleri ile 
mukayesesinin yapılmasını 28.7.1996 tarihinde Teknik Büro Amirliğinden istediği, Teknik 
Büro Amirliğinin silah üzerindeki koli bandından tespit edilen parmak iziyle; şüpheli Ayhan 
Çarkın, Ercan Ersoy ve Oğuz Yorulmaz'ın alınan mukayese on parmak basımlarının yapılan 
inceleme ve mukayeselerinde benzerlik görülmediğini bildirdiği, iki sivil şahsın parmak 
izlerinin ise polis müfettişlerinin soruşturmaya başlamasından sonra 12.12.1996 tarihinde 
yaptırıldığının ve 3 polis memurundan farklı nezarethaneye konulduğunun vurgulandığı, 

28.08.1996 tarihinde düzenlenen tutanak ile söz konusu şüphelilerin Cinayet Büro 
Amirliği Yetkililerince Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı görevlilerine teslim edildiği, 
düzenlenen bu tutanakta, "Anılan öldürme olayı ile ilgili soruşturma neticesinde tetkik 
edilmek ve araştırılmak üzere alınan, yukarıda isimleri belirtilen şahıslarla illiyet 
sağlanamamışsa da, olayın önemi bakımından, Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgi/i daire ve 
şubelerinin imkanlarından da faydalanılarak incelenmesinin uygun olacağı 
değerlendirildiğinden, tutanakta isimleri geçen şahıslar üzerinden çıkan silah ve zati eşyaları 
(ile birlikte) tetkik edilerek gereği yapılmak üzere teslim edilmiştir. İşbu tutanak tarafımızdan 
tanzim edilerek imzalanmıştır. 28.08.1996 23.00 " denildiği, 

Polis Müfettişlerince ifadesi alınan Ayhan Çarkın'ın ifadesinde, Şube Müdürü Duran, 
Emniyet Amiri Akın, Başkomiser Şentürk Bey, Terörle Mücadeleden bir ekip, İstihbarat 
Şubesinden tanımadığı bir ekip, Asayiş Şubesinden de bazı memurlar ile daha önce Teşkilat 
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içerisinde tanımadığı o güne kadar görmediği, kendisini polis memuru olarak tanıtıpta asla 
polis yapısında olmayan bazı şahısların; önüne bir dosya getirdiğini, bu dosyadaki faili 
meçhul cinayetleri kendisinin yaptığını ve Ankara'dan emir aldığını, söylediğini daha sonra 
hep birlikte otururken bunları Devlet için yaptığını onların önemli olmadığını, onları bir 
kenara bırakıp Ömer Lütfü Topal'ı menfaat karşılığı öldürdüğünü o şahısların söylediğini, 
Ayhan Çarkın'ın da böyle bir şeyin olamayacağını, başarılı bir polis olduğunu, söylediğini, o 
saatlerde oğlunun sünneti olması nedeniyle sinirlendiğini, Polis Müfettişlerince konuyla ilgili 
düzenlenen 15.12.1996 tarih (102)-96/820-2 sayılı soruşturma raporunda, Ercan Ersoy, Oğuz 
Yorulmaz, Ayhan Çarkın'm olay günü ve gecesi nerelerde olduklarını tanık beyanlarıyla 
kanıtladıklarını, bu nedenle anılan polis memurları ile Ömer Lütfı Topal'in öldürülmesi olayı 
arasında bir bağ kurulamadığı gibi, öldürme olayına karıştıkları hususunda da herhangi bir 
delil elde edilemediğinden haklarında yapılacak bir işlem bulunmadığı kanaatinin belirtildiği, 
ancak CMUK'nun 153, 160 ve 164 maddeleri gereğince suçlananların bu fiili işleyip 
işlemediklerine dair bir değerlendirmeye gidilmeksizin, konuya ilişkin olarak toplanılan bilgi 
ve belgelerin, olay yeri itibarıyla yetkili Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiinin 
gerektiği, 

Ömer Lütfı Topal'ın öldürülmesi olayını gerçekleştirdiklerine dair bir ihbar üzerine 
gözaltına alınan, 3 polis memuru ile 2 sivil şahsın; Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi 
verilmeden, 30 saatten fazla gözaltında tutulduktan sonra Ankara'ya gönderilmeleri, 
Ankara'ya nakledilen bu kişilerin, ifadeleri alındıktan sonra salıverilmeleri konusunda, 

İhbarla gözaltına alınan kişilerin ifade ve sorgularının CMUK'nun 135 inci maddesine göre 
bir tutanakla tespit edilmediği, 

CMUK'nun "YakalanKimsenin Sorguya Çekilmesi" başlıklı değişik 128 inci maddesinde 
yer alan: 

"Yakalanan şahıs bırakılmazsa, yakalama yerine en yakın sulh hakimine gönderilmesi için 
gerekli süre hariç yirmidört saat içinde sulh hakimi önüne çıkarılır v sorguya çekilir. 
Yakalanın talebi halinde müdafi de sorguda hazır bulunabilir. 

Üç veya daha fazla kişinin bir suça iştirak suretiyle toplu olarak işlenen suçlarda, 
delillerin toplanmasındaki güçlük veya fail sayısının çokluğu ve benzeri nedenlerle 
Cumhuriyet Savcısı bu sürenin dört güne kadar uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir. 
Soruşturma bu sürede sonuçlandırılmazsa Cumhuriyet Savcısının talebi ve sulh hakiminin 
kararı ile sekiz güne kadar uzatılabilir. 

Sulh hakimi yakalamayı gerektiren bir hal görmez veya yakalama sebepleri ortadan 
kalkmış bulunursa yakalanan şahsın bırakılmasına karar verir. " Hükmüne rağmen, cinayet 
ihbarıyla yakalanarak 30 saatten fazla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde tutulan 
3 polis memuru ile 2 sivil şahsın, mekan şahitleri de göstermek suretiyle suçlamaları 
reddetmeleri, kendilerinden alınan parmak izlerinin, olay yerindeki silahta bulunan parmak 
izleriyle karşılaştırılmalarında mutabakat görülememiş olması, olayla ilgilerinin bulunduğuna 
dair maddi bir delil bulunamamış olması, bir kere de bu görevlilerin bağlı oldukları üst 
kuruluş olan "Emniyet Genel Müdürlüğü ilgili daire ve şubelerinin imkanlarından 
faydalanılarak incelenmesinin uygun olacağı gibi gerekçelerle, 28.08,1996 günü saat 23.00 de 
Çamlıca Turnikelerinde, Ankara'dan gelen Emniyet Genel Müdürlüğü ekibine teslim 
edildikleri, Ankara'da ifadelerine başvurulan bu görevlilerin, birlikte götürüldükleri öteki iki 
sivil şahıs ile birlikte serbest bırakıldıkları, 

Silahla adam öldürdükleri ihbarı üzerine yakalanan ve 30 saatten fazla gözaltında 
tutulan üçü polis memuru beş kişinin Ankara'dan gelen ekibe teslimi sırasında düzenlenen 
tutanağa konulan, "tetkik ve gereği yapılmak üzere" ibaresinin, 

İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoglu, Asayişten sorumlu Emniyet Müdür 
Yardımcısı Bilgi Ünal, Asayiş Şube Müdürü Fatih Özkan ile Asayiş Şube Müdür Yardımcısı 
Ahmet Duran Alp'in CMUK'nun 125, 135 ve 154 ncü maddesinden doğan sorumluluklarını 
ortadan kaldırmadığı gibi, 
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Aynı sorumlulukların, Özel Harekat Daire Başkam İbrahim Şahin için de başlamış 

olmakla, bu konudaki tahkikatın Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılması gerektiği, 
belirtilmiştir. 

Ş.Basbakanlık Teftiş Kurulunca yapılan çalışmalar; 

8.1. Başbakanlık Teftiş Kurulunca düzenlenen 09.01.1997 tarih 12-1,17-1,97-1,97-
2 sayılı İnceleme ve Soruşturma Raporunda: 

-Sayın Cumhurbaşkanının Dönemin Başbakanı Sayın Prof.Dr. Necmettin 
Erbakan'a gönderdiği 8.11.1996 tarihli yazı ekinde yer alan İşçi Partisi Genel Başkanı 
Doğu Perinçek imzalı ve TBMM Başkanlığına yazılan yazıda: 

DYP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tansu Çiller, MİT, Emniyet, JİTEM, 
Özel Kuvvetler Komutanlığı gibi devlet kurumlarının bazı görevlileri ile uyuşturucu, silah 
mafyası ve ülkücü mafya diye anılan suç örgütlerinde yer almış bazı kimselerden oluşan bir 
özel suç örgütünün kurulmasını azmettirmiş, bu örgütü eline geçirdiği devlet olanaklarını 
kullanarak beslemiş, himaye etmiş ve yönlendirmiştir. 

Çiller'in bu örgütü, ABD'nin CIA ve İsrail'in MOSSAD istihbarat örgütleriyle 
bağlantılıdır. 

Basında çıkan haberlerde 700 kişiden oluştuğu belirtilen örgütün lider kadrosu içinde 
şu şahıslar yer almıştır: 

-Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, DYP Genel Başkanı ve İstanbul 
Milletvekili Tansu Çiller, 

-Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, 
-İçişleri Bakanı, Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar, 
-MİT Müsteşar Yardımcısı ve Kontr-Terör Daire Başkanı Mehmet Eymür, 
-Emniyet Genel Müdürlüğü Müşaviri emekli Yarbay Korkut Eken, 
-Özel Harekat Dairesi Başkanı İbrahim Şahin, 
-Ülkücü Mafya şeflerinden Alaattin Çakıcı, 
-Ülkücü Mafya şeflerinden Abdullah Çatlı, 

Çiller Özel Örgütü'nün devlet içindeki bağlantıları konusunda, çok sayıda tanıklık, 
ifade, haber ve belge kamuoyuna yansımıştır 

Emniyet İçindeki Bağlantıları 
Çiller Örgütü'nün Emniyet Teşkilatı içindeki uzantıları, bazı eylemleri ile birlikte, 22 

Eylül 1996 tarihli Aydınlık'ta yayınlanan ve tam metni ekte sunulan Yeni MİT Raporunda 
isim isim açıklanmaktadır. Çiller ve Ağar'ın "suç ekibini konu alan bu MİT Raporu'nun 
EylüPün son haftasında Milli Güvenlik Kurulu gündemine geldiğini yine basından 
öğreniyoruz. 

1995 Mart'ı ile son milletvekili seçimleri arasında hazırlandığı ve "ilgili makama 
verildiği" belirtilen bu rapora göre, Emniyet içinde dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet 
Ağar'a bağlı bir "suç ekibi" kurulmuştur. Seçimlerde DYP listesinden Elazığ Milletvekili 
seçilen Mehmet Ağar, halen İçişleri Bakanlığı görevini yürütmektedir. 

Rapor'da "suç ekibi" diye anılan örgütü, Emniyet Genel Müdür Müşaviri Korkut 
Eken "sevk ve idare" etmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire 
Başkanlığı'nda görevli polis memurları Ayhan Akça, Ziya ve Semih'in de ekipte yer aldığı 
saptanmaktadır. 

Yine ekte tam metnini sunduğumuz "Aydın/Yurtsever Polisler" imzalı mektup, bu 
isimlere aynı yerde görevli polis memurları Oğuz, Haluk, Ömer ve Alper'i de eklemektedir. 
Mektuba göre, Özel Harekat Dairesi Başkanı İbrahim Şahin de ekibe mensuptur. 

Çiller Örgütü, MİT'e Kontr-Terör Daire Başkam Mehmet Eymür aracılığıyla 
uzanmaktadır. 
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Aydınlık'ın aynı sayısında yayınlanan Yeni MİT Raporu'nda da Yarbay Korkut 
Eken'in, başında Mehmet Ağar'ın bulunduğu, "tehdit, gasp, haraç, uyuşturucu kaçakçılığı, 
cinayet gibi suçların içinde olan" özel suç ekibini "sevk ve idare ettiği belirtilmektedir. (Ek 4: 
Yeni MİT Raporu) 

"Söylemez Çetesi" ile Bağlantıları 
"Söylemez Çetesi" nin Çiller'in Özel Örgütü'ne bağlı olduğunu, zamanın Başbakanı 

Mesut Yılmaz da saptamıştır. Mesut Yılmaz, Söylemez Çetesi ile ilgili soruşturmanın, "Ağar 
ekibine doğru tırmandıkça engellendiğini" Başbakanlık Makamından açıklamıştır. ANAP 
Genel Başkanı, başında bulunduğu Anayol hükümetinin Söylemez soruşturması nedeniyle 
bozulduğunu açıkça belirtmektedir. 

Basın, Söylemez Çetesi olayı üzerine "devlete sızan mafya" konusunu araştırırken, 
"Bağlantının merkezi Ağar" yargısını manşetlere çıkarmıştır. Devlet-mafya ilişkilerinin 
tarihçesine inen gazeteler, 10 Kasım 1987 tarihli ünlü MİT Raporu'nu yeniden özetleyerek, 
Ağar'ın mafya ilişkilerindeki kilit rolünü ayrıntısıyla açıklamışlardır. 

Çiller ve Ağar, Söylemez Çetesi'ni koruyan yüksek makam sahiplerinin, yani 
kendilerinin ortaya çıkarılmaması için koalisyonu bozmuşlar ve Refah Partisi ile anlaşarak 
soruşturmaların üzerini örtecek bir hükümetin kurulmasını sağlamışlardır. DYP ile .Refah 
Partisi koalisyonunun mimarının Mehmet Ağar olduğu basına yansımıştır. 

Abdullah Çatlı Grubu ile Bağlantıları 
Yeni MİT Raporu, Çiller örgütünün ülkücü mafyayı tetikçi olarak kullandığını, pek 

çok kirli işini onlara yaptırdığını doğruluyor. Rapora göre, Ülkü Ocakları eski İkinci Başkanı 
Abdullah Çatlı liderliğindeki ülkücü mafya grubu, Ağar ekibine bağlı çalışmaktadır. Haluk 
Kırcı, Abdurrahman Buğday (veya Bulday), Sami Hoşnav (Arnavut Sami), Sedat Peker ve 
Mehmet Gözen'in içinde bulunduğu grup, "Ali Yasak (Drej Ali), Urfa Siverekli Bucak aşireti 
mensupları, yeraltının tanınmış kişileri ve muhtelif kademedeki polislerle yakın ilişki 
içindedir." 

Halen aranmakta olan "uyuşturucu kaçakçısı" Abdullah Çatlı ve grubuna Emniyet 
Genel Müdürlüğünce polis kimliği ve yeşil pasaport verilmiştir. Grup polis kamuflajıyla 
"uygulama" yapmakta, adam kaçırıp işkenceli sorgulardan sonra öldürmektedir. Raporda 
grubun işlediği bazı faili meçhul cinayetler anlatılmaktadır. Bunlar arasında MİT görevlisi 
Tank Ümit ile İran asıllı uyuşturucu kaçakçıları Askar Simitko ve Lazım Esmaeili'nin 
öldürülmesi de vardır. 

"Aydın/Yurtsever Polisler" imzalı mektupta, Abdullah Çatlı'nın Özel Hareketçi 
polislerle birlikte "Antep'te evinin önünden işadamı eroinci Mehmet Ali Yaprak'ı kaçırdığı, 
"eroincinin 50 milyon dolar ve kaptagon hapından her ay 1 milyon dolar karşılığı serbest 
bırakıldığı belirtiliyor 

Filo ile Bağlantıları 
Mehmet Ağar'ın 6. filoyu yakından tanıdığı, 

Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i devirmeye yönelik 1995 Martında 
tertiplenen darbeyi Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ve Özel Harekat Daire Başkanı 
İbrahim Şahin'in düzenlediği, 

Uyuşturucu Ticareti 
Yeni MİT Raporu, isim, yer, zaman ve olay göstererek, Ağar ve ekibinin uyuşturucu 

ticaretindeki rolünü açıklamaktadır. Bu rapordaki bilgiler, aneak devletin yapabileceği 
ayrıntıları içermektedir ve son derece önemlidir. 

Hollanda'da cezaevinde bulunan Hüseyin Baybaşin de, Mehmet Ağar'la bağlantılı 
olarak uyuşturucu ticareti yaptığını ve haraç topladığını bütün ayrıntılarıyla açıklamıştır. 
Baybaşin, tanığı olduğu tüm iddialarını kanıtlayabileceğini söylemekte, isimler, adresler 
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vermekte ve kanıtlar getirmektedir. İçişleri Bakanlığının üst düzeyde bir yetkilisi de Ağar 
hakkında benzer duyumları olduğunu açıkladı. 

Hüseyin Baybaşin röportajının yayınlandığı tarihlerde Adalet Bakanı olan Mehmet 
Ağar, nüfuzunu kullanarak, derginin çıkmamış sayıları için mahkemeden ihtiyati tedbir kararı 
çıkarttırmıştır. Bununla de yetinmemiş, polise emir vererek, Baybaşin röportajına ilişkin 
hiçbir şey yayınlamadığı halde dergiye dağıtım şirketine de yasa dışı bir biçimde el 
koydurtmuştur. 

Şeklinde yer alan iddiaların incelenmesi sonucunda: 
MİT Müsteşarlığından alınan yazıda, "ÇİLLER ÖZEL ÖRGÜTÜ" ile ilgili olarak 

kayıtlarına intikal eden bilgi ve belge, Teşkilat ve personelinin bu tür iddialarla ilgisinin ve 
gazete haberi kapsamına girecek nitelikte MİT mensubunun bulunmadığının belirtildiği, 

Bu nedenlerle, Doğu Perinçek imzalı yazıda ileri sürülen, DYP Genel Başkanı ve 
İstanbul Milletvekili Tansu ÇİLLER, MİT, Emniyet, JİTEM, Özel Kuvvetler Komutanlığı 
gibi Devlet kurumlarının bazı görevlileri ile bazı suç örgütlerinde yer almış bazı kurumlardan 
oluşan Özel Suç Örgütü kurulmasını sağladığı, himaye ettiği ve yönlendirdiği yolundaki 
iddiasının gerçeklik kazanmadığı, yine MİT Müsteşarlığının "MİT Raporu" olarak öne 
sürülen yazının Müsteşarlıklarıyla ilgisinin bulunmadığını belirterek buna ilişkin basın 
açıklaması yaptığı, yeralmıştır. 

- Sayın Cumhurbaşkanımıza, Anavatan Partisi Genel Başkanı Sn. Mesut 
Yılmaz'in Sunduğu, Ömer Lütfü Topal'in öldürülmesi olayı konusunda yapılan 
inceleme ve soruşturma sonucunda: 

İstanbul İli Sarıyer İlçesi Yeniköy Tazeceviz Sokak üzerinde 28.07.1996 günü saat 
23.00 - 23.30 arasında Ömer Lütfü Topal 34 BTG 96 plakalı otosu içinde kimliği bilinmeyen 
kişilerce öldürülmüştür. Olay, gerekli tespit çalışmaları yapıldıktan sonra Sarıyer Emniyet 
Müdürlüğünce Sarıyer C. Başsavcılığına intikal ettirilmiştir. Savcılık da 1996/3514 sayılı 
hazırlık numarası vererek soruşturmaya başlamıştır. 

25.8.1996 günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine Ömer Lütfı 
TOPAL'ın öldürülmesi olayım Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları 
Ayhan ÇARKIN, Ercan ERSOY, Oğuz YORULMAZ, Ataköy Galeriada Natural ayakkabı 
mağazası sahibi Sami Hoştan Sheraton oteli gazinosu sahibi Ali Fevzi BİR adlı şahısların 
gerçekleştirdiğini bildiren isimsiz telefon ihbarı üzerine, adı geçenler İstanbul Emniyet 
Müdürlüğünce 27.8.1996 tarihinde gözlem altına alınmışlardır. 28.8.1996 günü Emniyet 
Genel Müdürlüğünden gelen ekibe saat 23.00 da teslim edilmişlerdir. Adı geçen bu zanlılar 
öldürme olayının meydana geldiği tarihte, bulundukları yerleri mekan tanıkları ile 
delillendirme yoluna gidilerek ve kendilerinin de beyanları alındıktan sonra Cumhuriyet 
Başsavcılıklarına intikal ettirilmeden salıverilmişlerdir. 

3 Polis Memuru ve 2 sivil şahsın dönemin İçişleri Bakanı Sn. Mehmet AĞAR'in 
talimatı, Emniyet Genel Müdürü Alaattin YÜKSEL'in bilgisi dışında, Genel Müdür 
Yardımcısı Halil TUĞ'un Bakanın talimatını Özel Harekat Daire Başkan Vekili İbrahim 
ŞAHİN'e iletmesi ve talimatın ayrıca Sayın Bakan tarafından İbrahim Şahin'e de verilmesi 
üzerine İbrahim Şahin ve beraberinde Özel Hareket Dairesinden 3 görevlinin İstanbul'a 
giderek Ankara'ya getirildiği, konu hakkında İstanbul Emniyet Müdürü Kemal 
YAZICIOĞLU ve Müdür Yardımcısı Bilgi ÜNAL'in mutabakatının bulunduğu, Sayın Bakan 
ile Genel Müdür Yardımcısı Halil TUĞ'un 28.08.1996 günü İstanbul'da oldukları ve konu 
hakkında İstanbul Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOĞLU ile t görüşme yaptıkları 
anlaşılmıştır. 
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-Öldürme olayının zanlıları 3 polis memuru ve 2 sivil şahsın İstanbul Emniyet 

Müdürlüğünden Sarıyer C.Başsavcılıklarına haber verilmeden serbest bırakanlar, bu talimatı 
verenler dönemin İçişleri Bakanı Sn. Mehmet AĞAR, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Halil 
TUĞ, Özel Harekat Daire Başkan Vekili İbrahim ŞAHİN, İstanbul Enmiyet Müdürü Kemal 
YAZICIOĞLU ve Emniyet Müdür Yardımcısı Bilgi ÜNAL haklarında adli görevi ihmal 
suçundan yetkili C.Başsavcılığınca soruşturma yapılmasının uygun olacağı yönünde görüş 
bildirilmiştir. 

8.2. Kutlu Savaş Tarafından Düzelenen Susurluk Raporu: 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş ve Arkadaşları tarafından düzenlenen 
"Susurluk Raporu "nda: 

"...MlT İstanbul Bölge Başkanlığı'mn TOPAL cinayeti konusunda Emniyeti niçin 
uyardığı ve niçin bir grup polisi suçladığı iddiasının cevabı ortaya çıkmamıştır. 

...Sususurluk Olayı nedir? Kasım 1996'dan itibaren faili meçhul olaylar adeta bıçakla 
kesilir gibi durmuştur. Susurluk işte budur. 

özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin 23.2.1994 tarihinde "çok acele " kaydıyla 
bazı malzemelere ihtiyaç duyduğunu belirtmiş, 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. 
maddesindeki muafiyetlerden yararlanarak ve pazarlık usulüyle Hospro firmasından alımı 
için Genel Müdür Mehmet AĞAR 27.2.1994 tarihinde onay vermiştir. İlgili Daire yetkilileri 
Hospro 'yu ve Ertaç Tınar 't tanımadıklarını isimlerin makamdan verildiğini söylemişlerdir. 

Olanağanüstü Hal Bölge Valiliği'nin kurulması hakkındaki 285 sayılı Kamın 
Hükmünde Kararname 'nin 3. maddesi, Valilik teşkilatının kurulmasını ve kamu kurumlarının 
bu konudaki talepleri yerine getirmesini düzenlemektedir. Bu maddenin Emniyet Genel 
Müdürlüğü 'ne her türlü dış alımı tek firmadan, pazarlık yoluyla ve uygun görecekleri fiyattan 
satınalmalarına imkan verdiği söylenemez. 

Ayrıca Hospro Limited 'in nasıl ve nereden bulunduğu da belli değildir. 
İhale Komisyonu kararları da 150, 151, ve 152 olarak birbirini takipetmiş Genel 

Müdür Mehmet Ağar her 3 kararı aynı tarihte imzalamıştır. 
Silahlarla ilgili sorunlar bitmemiştir. Ülkeye gelen silah ve malzeme miktarı belli 

değildir. Özel Harekat Dairesi, naklettiği silahların kaydım tutmadığı gibi, Bakım-îkmal 
Dairesinden kolilerin "orijinal ambalajları açılmadan " kendilerine teslim edilmesini istemiş 
aradan aylar geçtikten sonra sayım yapılmış ve bize göre "istedikleri şekilde" kayıt 
tutulmuştur. 

Hangi silahların ve malzemelerin geldiği de bu güne kadar aydınlatılamamıştır. 
Topal'in öldürülmesinin bir çok sebebi olabilir. 
Cinayetten sonra Ankara'da bir Polis yetkilisinin "adım gibi eminim bu onların işi" 

diyerek ÇATLI ve bir gurup özel Harekatçıyı hedef aldığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'nde 
gözetim altına alınan polislerden birinin konuşma esnasında, "Bize vatan için hedef 
gösterdiler. Sonra bizim hedeflerimizle kendileri salonlarda kadeh tokuşturdular. İlk defa 
kendi başımıza bir iş yaptık onu da yüzümüze gözümüze bulaştırdık" dediği ve İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü'nün MİT'ten tek sayfalık bir not aldıktan sonra telefon irtibatları üzerine 
teknik bir çalışma yaptığı bilgisi birleştirildiğinde TOPAL olayına kısmi bir açıklık 
getirilebildiği ortaya çıkmaktadır. Ancak bunların hiç biri, yargı için yeterli delil 
olmamaktadır. Koli bandına sarılı şarjör üzerine ÇATLI'nin parmak izinin çıkmasına 
rağmen kendisinin ölümü olayı karanlığa sokmaktadır. 

Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığınca kullanılan aşağıdaki tablo, sanıkların TOPAL 'w 
ölüm saatindeki irtibatlarını ve yerlerini belirten kapsamlı bir çalışmanın özetidir. 
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ŞAHISLAR 
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E.ERSOY 
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A.ÇARKIN 

SİÎ 
2 Kez 

I 

Polislerin sorgulanmadan Genel Müdürlük tarafından Ankara 'ya alınması konusuna 
ise bir İstanbul Emniyet yetkilisi tarafından açıklık getirilmiş ve "Polisleri Ankara almadı. 
Yöneticilerimiz korktu ve biz onları Ankara istedi diyerek başımızdan attık" demiştir. 
Gerçekten Kemal Yazıcıoğlu'nun hesabı sonradan değişmiş, Ankara'ya haber verince 
Bakanlık ve Genel Müdürlük polisleri istemiş ve İstanbul Emniyeti bir dertten kurtulmuştur. 
Çünkü polisler "alındıktan" sonra Emniyet Müdürü Makamına gelmemiş, gece 22.00'ye 
kadar bir sorgulama yapılmamış, Emniyet boşaltılmış ve ilgililer istirahata gitmişlerdir. Bu 
saatten sonra bir sorgu olup olmadığını da YAZICIOĞLU bilebilir. 

...Mayıs 1996'da Mehmet AĞAR'ın Adalet Bakanı olduğu dönemde ani bir haber 
ortalığı karıştırmıştır, iddialara göre Mehmet AĞAR, TOPAL hakkında kürtçülük dosyası 
açtırmış ve gereği için emir vermiştir. Tıpkı Orhan TAŞANLAR'ın İstanbul Emniyet 
Müdürlüğüne atandıktan sonra TV'ye çıkıp "buraya kafa koparmaya geldim " dediği tarihte, 
İstanbul'da önce Sedat Demir'e ulaşmış ve polisteki yeni ekiple irtibatlanmış olduğu gibi, bu 
defada çok daha üst seviyede koruyucular aranmıştır. Fatura da o nisbette yüksek olmuştur. 

TOPAL'in kendisini korumak saikiyile ilk önce siyasi kişilere ulaşarak dosyasını 
kontrol ettirdiği ve korkmasını gerektirecek bir husus olmadığına inandırıldığı 
anlaşılmaktadır. Hatta bu arada bazı özel Tini mensuplarıyla görüştüğü ve o cenahtan 'da 
uygun reaksiyonlar aldığı iddia edilmektedir.. Mayıs 1996'da başlaşan tedirginlik aynı ay 
içinde son bulmuş ve etrafına "adını listeden çıkarttığını" nakletmiştir. Bütün bu ilişkilerin 
çok önemli bağış ve ödemelere yol açtığı da ifade edilmektedir. 

Bu arada Ankara'dan 17 milyon dolar talebedilmiş, TOPAL bu paranın toplanması 
için mehil istemiştir. Olayı nakleden kişi "Karşı taraf mal mı vermişti ki süre tanımayı uygun 
görmesin. Bu süre verildi, para ödendi ancak PARA YERİNE ULAŞMADI. ÖDEME 
YAPILAN MUTEMET KİŞİLER, 17 MİLYON DOLAR İÇİN TOPAL 7 ÖLDÜRMEYE KARAR 
VERDİLER" demiş ve olayın bu sektörde bu şekilde yorumlanmakta olduğunu nakletmiştir. 

...Bucak-Devlet ilişkileri mahalli üst düzey temaslarla sınırlı kalmamış, zamanın 
Emn.Gn.Md. Mehmet AĞAR ve OHAL Valisi Ünal ERKAN ile çok samimi ilişkiler 
geliştirilmiştir.'" Denilmiştir. 
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9.İçişIeri Bakanlığınca Yapılan Diğer İnceleme ve Soruşturmalara İlişkin 
Belgeler: 

9.1.İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulunca Yapılan İnceleme ve Soruşturmalara 
İlişkin Belgeler 

1. Mülkiye Başmüfettişleri İsa Parlak ve M.Ufuk Erden tarafından düzenlenen 19.11.1997 
tarih, 94/42, 124/33 sayılı Fezleke, 13.06.1997 tarih 94/22, 124/23 sayılı Fezleke ve 
30.12.1997 tarih, 94/44,124/47 sayılı Tazmin Raporu 

2. Mülkiye Başmüfettişleri Yusuf Suntay, Ali Üçler tarafından düzenlenen 2.11.1998 tarih 
97/41, 41/34 sayılı Fezleke, 15.9.1997 97/21, 41/20 sayılı Tevdi Raporu, 

3. Mülkiye Başmüfettişleri İsa Parlak ve Mehmet Ufuk Erden tarafından düzenlenen 
27.3.1997 tarih 94/15, 124/16 sayılı Fezleke 

9.2. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Müfettişlerince Yapılan İnceleme ve 
Soruşturmalara İlişkin Belgeler: 

1. Polis Müfettişleri Cevdet Şahin ve A.Rıza Eroğlu tarafından düzenlenen 16.06.1999 
tarih, 98/112 sayılı Fezleke 

2. Polis Müfettişleri Cevdet Şahin, Ali Rıza Eroğlu tarafından düzenlenen 24.12.1997, 
97/62 sayılı İnceleme Raporu, 

3.Polis Müfettişleri Vasfı Selvi Tek ve Yalçın Çizen tarafından düzenlenen 14.2.1997 
tarih 97/113 sayılı Fezleke 

4.Polis Müfettişleri Vasfı Selvi Tek ve Yalçın Çizen tarafından düzenlenen 15.1.1997 
tarih 1996/812 sayılı Fezleke. 

lO.Mahkemelerce Verilen Kararlar: 
İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 4.11.1998 tarih, 1997/175 Esas, 1998/203 sayılı 

kararında: 
"Sanıklardan Kemal YAZICIOĞLU'nun hakkında istanbul Beyoğlu 2.Ağır Ceza 

Mahkemesinin 4.7.1997 tarihli, 1997/138 Esas, 1997/154 karar sayılı Lüzumu Muhakeme 
Kararı ile Ömer Lütfı TOPAL isimli şahsın öldürülmesinden 1 ay sonra Asayiş Şubesine 
yapılan bir telefon ihbarından dolayı zanlı olarak alınan 3 polis hakkında Sorgulama ve 
parmak izi incelemeleri ve araştırmalarından sonra dönemin içişleri Bakanı Mehmet 
AĞAR 'in şifai emri üzerine bu üç zanlıyı Ankara 'ya gönderdiği, burada sanıkların serbest 
bırakıldıkları, bu gelişmelerden Cumhuriyet Savcılığına haber etmeyerek, görevi kötüye 
kullanmak suçunu işlediğinden bahisle, T.C.Y. 'sının 240.maddesi gereğince Cezalandırılması 
için mahkememize kamu davası açılarak, mahkememizin 1997/175 esasına kaydı yapılmıştır. 

Diğer sanıklar hakkında istanbul Cumhuriyet Savcılığının 6.3.1997 tarihli, 1997 41H6 
Hazırlık, 1997/4023 Esas sayılı iddianamesi ile, aynı olaydan dolayı görevi ihmal suçunu 
işlediklerinden bahisle Cezalandırılmaları için kamu davası açılmış, bilahare irtibatı nedeni 
ile bu sanıklar hakkında İstanbul 9.Asliye Ceza Mahkemesine açılan kamu davasında hu 
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mahkemenin 02.12.1997 tarihli, 1997/308 Esas, 1285 karar sayılı birleştirme kararı ile 
mahkememizin 1997/175 Esas sayılı dava dosyası ile birleştirilmesine karar verilmiştir. 
İstanbul 9.Asliye Ceza Mahkemesinin birleştirme kararı ile gelen dosya, Mahkememizin 
1997/289 Esasına kaydedilerek, 15.12.1997 tarihinde 1997/285 karar sayılı birleştirme kararı 
ile mahkememizin 1997/175 Esas Sayılı dosyasında yapılan yargılama sonunda; 

Sanıklardan Kemal YAZICIOĞLUsavunmalarında Ömer Lütfı TOPAL 'in öldürülmesi 
olayı ile ilgili yapılan ihbar nedeni ile 5 kişinin yakalanmış olduğunu, yardımcısı tarafından 
kendisine bildirildiğini, bilahare bu şahısların dönemin İçişleri Bakanı Mehmet AĞAR 'm 
isteği üzerine Genel Müdürlükten görevlendirilen şahıslara teslim edildiklerini, kendisinin 
Emniyet Müdürü olarak o tarihlerde görev yaptığını, tüm olayları bilmesinin ve bunlarla 
ilgilenmesinin mümkün bulunmadığım, tide 30 emniyet Müdür Yardımcısı, 50 civarında Şube 
Müdürü, 32 ilçe Emniyet Müdürü ve buna bağlı karakollar bulunduğunu, bunların sayısının 
da 146 olduğunu, Adli Vakalar meydana geldiğinde görevli birimlerin ilgili Cumhuriyet 
Savcılıkları ile irtibat kurarak soruşturma yaptıklarını, çoğundan kendisinin haberi 
olmadığını, dava konusu olayla ilgilide birimler tarafından usulü işlemlerin yerine 
getirildiğini Cumhuriyet Savcılığına dava konusu olayın bildirilmemesi şeklinde bir talimatın 
olmadığını, olayla ilgili Müdür Yardımcısı Bilgi ÜNAL 'la irtibat halinde bulunduğunu, ilgili 
birimlerin işlemleri yaptığını düşünerek yapıp yapılmadığı konusunda kimseye bir şey 
sormadığını özet olarak savunmuştur. 

Sanıklardan Bilgi ÜNAL savunmalarında, Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev 
yaptığım, Asayiş Muhabere Bilgi Toplama sorumluğu olduğunu, olay tarihinde Asayiş Şube 
Müdürlüğüne vekaleten bakan Duran ALP ve Şubede görevli komiserin gelip ihbar olduğunu 
söylemesi üzerine durumu Emniyet Müdürü Kemal YAZICIOĞLU'na bildirdiğini, Kemal 
YAZICIOĞLU'nun da birimler oluşturulup şahısların gözaltına alındığını, ertesi günü ise 
sanıkların Asayiş şubesince olayla bağlantılarının tespit edilmediğini bildirdikleri, kendisinin 
de durumu Emniyet Müdürüne bildirdiğini, bilahare İçişleri Bakanının talimatı üzerine 
Ankara 'dan gelen şahıslara teslim edildiğini, kendi görevinin ilgili şube ile Emniyet Müdürü 
arasında koordinasyonu sağlamak olduğunu, Cumhuriyet Savcılığına bildirimin Asayiş Şube 
Müdürü tarafından yapılması gerektiğini, kendi görevi olmadığını, savunmuştur. 

Sanıklardan Fatih ÖZKAN savunmalarında 27.8.1996 tarihinde yıllık iznini 
kullanmadığını, günün gecesi saat 24.00'de olaydan kendisinin Bilgi ÜNAL tarafından 
haberdar edilerek, iznini keserek göreve başlamasını bildirmesi üzerine 28.8.1996 tarihinde 
saat 14.00'de Şubeye gelerek göreve başladığını ve Bilgi ÜNAL tarafından şahısların 
Ankara 'ya gönderileceğini söylemesi üzerine gözaltında aldıkları şahısları birgün sonra gece 
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saat 22.00 veya 23.00 sıralarında Ankara'dan gelen ekibe teslim edildiğini, şahıslarla 
mülakat yapıldığını ifadelerinin alınmadığını, beyan etmiştir. 

Sanık Ahmet Duran ALP savunmalarında Olay tarihinde yani 27.8.1996 tarihinde 
Fatih ÖZKAN'ın yerine vekaleten baktığını, gelen telefon ihbarı üzerine durumu Bilgi 
ÜNAL'a aktardığım, ilgili şahısların alınmasının kararlaştırılması üzerine ekip 
oluşturduğunu, bu şahısları topladıklarını, parmak izlerinin alındığını, ertesi günü de Fatih 
ÖZKAN'ın göreve başladığım bilahare bunların Ankara'ya gönderildiğini savunmuştur. 

Diğer sanıklarda savunmalarında olayla ilgili verilen görevleri yerine getirdiklerini 
savunmuşlardır. 

Dava konusu sanıkların üzerlerine yüklenen suç, Cinayet olayı ile ilgili yakalanan 
şahısların yakalandıklarını Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi, bilahare bu yakalanan 
şahısların yine Cumhuriyet Savcılığına bildirilmeden soruşturmaya devam bakımından 
Ankara 'ya gönderilmeleri eylemidir. 

Olay tarihinde sanıklardan Kemal YAZICIOĞLU İstanbul Emniyet Müdürü olarak 
görev yaptığı Bilgi ÜNAL'ın ise Emniyet Müdür muavini olarak görev yaptığı, Fatih 
ÖZKAN'ın Asayiş Şube Müdürü olduğu, Ancak öldürme suçunun faillerinin alındığı 
27.8.1996 tarihinde izinli bulunduğu, o tarihte Asayiş Şube Müdürü olan Asayiş Şube Vekili 
Ahmet Duran ALP 'in görevlendirilmiş olarak görev yaptığı, diğer sanıkların da bu kısımda 
görevli Emniyet mensubu oldukları beyan ve belgelerden anlaşılmıştır. 

Dosya içeriği ve tatbikatta ki durum nazara alındığında Emniyet Müdürlüğü 'nde 
Emniyet Müdürüne bağlanan çok miktarda müdür muavini görev yaptığı gibi, çeşitli suçlara 
bakan çeşitli şubelerden Emniyetin oluştuğu, bu şubelerin Emniyet Müdürlerine bağlı o/arak 
görev yaptıkları, ayrıca ilçelerde de İlçe Emniyet Amirlikleri bulunduğu, işlenen suç/arda 
Cumhuriyet Savcılığına îlçe Emniyet Amirlikleri kendi mıntıkalarındaki suçlardan dolayı 
muhatap oldukları evrakları Cumhuriyet Savcılıklarına yani, bağlı bulundukları Cumhuriyet 
Savcılıklarına gönderdikleri gibi, suçların niteliklerine göre de İstanbul Emniyet 
Müdürlüğünün ilgili Şube Müdürlükleri baktıkları işlemlerle ilgili yaptıkları tahkikat evrakı 
nedeni ile Cumhuriyet Savcılıkları ile muhatap oldukları, diğer bir deyişle evrakları 
Cumhuriyet Savcılıklarına gönderdikleri bilinmektedir. Şöyle ki, uyuşturucu işleri ile ilgili bu 
işlere bakan Narkotik Şubesi uyuşturucu eylemleri ile ilgili soruşturma evraklarını 
Cumhuriyet Savcılıklarına göndererek bilgi vermekte olduğunu, kaçakçılık işleri ile ilgili 
işlerde Emniyet Kaçakçılık Şube Müdürlüğü gereken işleri yaparak bilgi verdiğinin ve 
evrakları ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına gönderdiği gibi, öldürme vs olaylarla ilgili Asayiş 
Şube Müdürlüğünün yaparak Cumhuriyet Savcılığına yazılı ve sözlü olarak bildirdik/eri 
bilinmektedir. 
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Açıklanan bu husus ve dosya içeriği karşısında, sanıkların üzerlerine atılı eylem, 

öldürülen ömerLütfı TOPAL 'in öldürme eylemi nedeni ile yapılmış bir ihbar sonucu suç fiili 
olarak ihbar edilen kişilerin Emniyetçe alınması bilahare İçişleri Bakanlığının emri ile 
Ankara'ya gönderilmesi olayında soruşturma Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılmış 
olup, 27.8.1996 tarihinde ilgililerin gözetim altına alınarak gerekli soruşturmanın yapıldığı 
sırada, Asayiş Şube Müdürü vekil olarak Ahmet Duran ALP 'in görev yaptığı, bunun için 
durumdan Cumhuriyet Savcılığını haberdar etmesi gereken kişi Asayiş Şube Müdürlüğünde 
vekil olarak görev yapan bu şahsa ait olduğuna, 27.8.1996 günü bu olay nedeni ile izinli olup 
göreve çağrılan Asayiş Şube Müdürü Fatih ÖZKAN'in 28.8.1996 tarihinde saat 14.00'de 
göreve başlamış bulunması nedeni ile bu tarihte sonra aynı gün gece saat 14.00'de göreve 
başlamış bulunması nedeni ile bu tarihten sonra aynı gün gece saat 23.00'de verilen emir 
nedeni ile zanlıları Cumhuriyet Savcılığına haber vermeden Ankara 'ya göndermesi eyleminde 
de Cumhuriyet Savcılığına haber verme sorumluluğunun Asayiş Şube Müdürlüğünün asıl 
görevi olan ve o gün göreve başlamış bulunan Ahmet ÖZKAN'a ait olduğu hususunda 
mahkemece kanaate varılmış olmakla, böylece Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapmış olan 
Ahmet Duran ALP ile Fatih ÖZKAN, yaptıkları işlemlerden dolayı Cumhuriyet Savcılığına 
durumdan haberdar ederek gereken işlemi yapmaları gerekirken, Cumhuriyet Savcılığına 
haber vermeden öldürme işleminin faillerini gözetim altına alıp, bilahare yine Cumhuriyet 
Savcısının haberi olmadan Ankara 'ya göndermeleri nedeni ile görevi ihmal suçunu işledikleri 
hususunda mahkemece kanaate varılarak T.C.Y. 'sının 230.maddesi gereğince 
Cezalandırılmaları gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Sanıklardan Kemal YAZİClOĞLU'nun üzerine görevi kötüye kullanma suçu yüklenmiş 
ise de, sanığın emniyet altında çok miktarda bölümlere ayrılmış bulunan şubeler ve bu 
şubeleri idare eden şube müdürleri ve irtibatı kuran müdür muavinleri bulunması nedeni ile, 
işlemin yapılması emrini verdiği, verdiği emirlerin tümünün yasaya uygun olup olmadığını 
bizzat takip etmesinin, yasaya uygun işlem yapılmadığının kendisine bildirilmemesi 
durumunda mümkün bulunmadığı bu olayda da sanığın Cumhuriyet Savcılığına birimlerin 
haber vermemesini istediği şekilde bir talimatı olmadığı anlaşılmakla, üzerine atılı görevi 
kötüye kullanma veya görevi ihmal suçunun unsurları oluşmadığı sonucuna yarılmakla, çünkü 
suçun oluşması için Şube Müdürlerinin Cumhuriyet Savcılığına haber vermeden işlem 
yaptıklarım bilmesi gerekir olduğu, bu durumu bildiği hususunda da kanıt olmadığından 
belirtildiği şekilde suçun unsurları oluşmadığından beraatine karar vermek gerekmiştir. 

Keza, sanıklardan Bilgi Ünal'ın Emniyet Müdür muavini oluşu nedeni ile, görevi 
müdürlük ile Şube Müdürleri arasındaki iletişimi sağlamak olduğu, bu kişinin de Cumhuriyet 
Savcılığına bildirim görevi bulunmadığı, bildirmediği hususunda emir vermediği 
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anlaşılmakla, bunu üzerine atılı suçun unsurları da oluşmadığından beraatine karar 
vermek gerekmiştir. 

Ayrıca, sanıklardan Refik BAŞTÜRK, Şentürk DEMÎRALP ve Ziyaettin FERMAN'm 
görev durumları karşısında kendilerini eylemi Cumhuriyet Sa\>cılığına bildirme 
sorumlulukları bulunmadığı gibi, amirleri bulunan Asayiş Şube Müdürüne de böyle bir görevi 
yerine getirip getirmediklerini sorma yetki ve sorumlulukları da bulunmadığı, verilen emirleri 
yerine getirdiklerinden üzerlerine atılı suçun unsurları oluşmadığından bu sanıklar hakkında 
da beraat kararı vermek gerekmiştir. 

BU İTİBARLA: 

1.- Sanıklardan Fatih ÖZKAN ve Ahmet Duran ALP 'in üzerlerine atılı görevi ihmal 
suçunu işledikleri sabit olmakla, eylemlerine uyan T.C.Y. 'sının 230/1.maddesi gereğince 
ayrıca şahsi ve sosyal durumları da nazara alınarak takdir en ÜÇ ER AY HAPİS VE 
DÖRTYÜZYİRMİBÎNER TL AĞIR PARA CEZALARİ İLE CEZALANDIRILMALARINA " 

2.- Sanıklardan Kemal YAZICIOĞLU'nun üzerine atılı görevi kötüye kullanmak 
suçunun yasal unsurları oluşmadığından bu suçtan BERAATİNE. 

3.- Sanıklardan Bilgi ÜNAL, Refik BAŞTÜRK, Şentür DEMİRALP ve Ziyaettin 
FERMAN'in üzerinlerine atılı görevi ihmal suçunun yasal unsurları oluşmadığından bu 
suçtan BERAATLERİNE. " karan verilmiştir. 

Bu kararın temyizi üzerine, Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 31.3.2000 tarih 
E.N. :2000/1230, K.N.2000/2366 sayılı kararında, 

"...1) a-Yargılama ve olayın kanıtlanmasına ilişkin gerekçe; sanık Fatih Özkan'a 
yükletilen görevi savsama eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu 
eylemin sanık tarafından işlendiğinin Yasaya uygun olarak yürütülen duruşma sonucu 
saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz 
denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı. 
vicdani kanının kesin tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı; böylece olaylara ilişkin 
sorunlarda gerekçenin yeterli bulunduğu, 

b-Hukuksal Tanı: Sanığın, gözaltına alınan kişilerin Ankara'ya gönderilme 
eylemine de katıldığının oluş uygun biçimde kabul edilmesi karşısında, TCY. Nm 240. 
maddesine yerine 230. maddesi uygulanmış ise de, karşı temyiz olmadığından bu hususun 
bozmayı gerektirmediği, 

c-Yaptırım:Eleştiri dışında cezanın yasal bağlamda uygulandığı, 
Anlaşıldığından sanık Fatih Özkan müdafiinin ileri sürdüğü nedenler yerinde 

görülmemiş olmakla tebliğnameye uygun olarak, Temyiz Davasının Esastan Reddiyle 
Hükmün Onanmasına, 

2) Sanıklar Kemal Yazıcıoğlu ve Bilgi imal haklarında kurulan hükümlere yönelik 
temyize gelince; 

Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. 
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Ancak; sanıklar hakkında, adli bir olay nedeniyle gözaltına alınmış kişileri ilgili 
Cumhuriyet Savcılığına bildirmeme eylemi dışında, Ankara'ya gönderilmeleri eylemi 
nedeniyle de dava açıldığı halde; bu eylemleri nedeniyle bir hüküm kurulmaması, yasaya 
aykırı ve ve o yer C. Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde 
görüldüğünden Hükümlerin Bozulmasına, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak 
sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine " karar 
verilmiştir. 

11. Hibe-Kavıp Silahlar 
Başbakanlık Başmüfettişi Mehmet Akın, Başbakanlık Müfettişi Ayşegül Genç, 

Mülkiye Başmüfettişleri Cengiz Akın, Fahri Yücel, Gümrük Müfettişleri İsmail Sabri Sarı, 
Adnan Üzer, Emniyet Genel Müdürlüğü Müfettişleri Yücel Tutkun ve Mustafa Doğan Kılıç 
tarafından müştereken düzenlenen 18.09.1998 tarih ve 13/9 sayılı Fezlekede; 

Hibe talebinin Gümrük İdaresine iletilmemesi ve yurtdışından gelen eşyanın ayrıntılı 
bilgilerinin Emniyet Genel Müdürlüğünde bu işlemleri yapanlar dışında hiçbir kurum ve 
kimsede bulunmamasının sağlanması ile başladığı, bunun için Gümrük İdarelerine muhatap 
beyan, belge ve işlemlerde eşyanın Bedelsiz olduğuna değinildiği ve hiçbir belge ve beyanda 
hibe'den bahsedilmeyerek eşyanın hibe yoluyla geldiği hususunun Gümrük İdaresinden 
özellikle saklandığı, aksi halde gelen eşyanın tüm ayrıntısından Gümrük İdaresinin haberdar 
olacağı ve bu hususun kayıtlara yansıyacağının bilindiği, eşyanın ayrıntısını gösterir paket 
listeleri Emniyet Genel Müdürlüğünün ithalata ilişikn işlem dosyalarında mevcut iken bu 
listelerin de Gümrük İdarelerine verilmediği, böylece Gümrük Kanunu 8/2-b maddesi hükmü 
hilafına, Gümrük İdaresinin Hibe Kararı olmaksızın, anılan eşyanın Bedelsiz İthalat yoluyla 
gümrükten çekildiği, keza, Emniyet Genel Müdürlüğün'ce düzenlenmiş olan Son Kullanıcı 
Belgeleri kapsamı eşyanın gelip gelmediği hususun da takip edilmediği, 

Böylece, Yurtdışından hibe edilen, yani henüz millileşmemiş olan eşyanın hibe 
edilmesi, hibenin hangi şartlarla kabul edileceği, hibe talebinin nasıl karara bağlanacağı ve 
ithalatın nasıl gerçekleştirileceğinin Emniyet Genel Müdürlüğünce bilinmesine karşın, 
Necmettin Ercan, Ertuğrul Oğan ve Mehmet Ağar'ın, Hospro firmasının temsilcisi ertaç 
Tmar'ın 8.11.1993 tarihli hibe talebini, Hibe Karan alınması için yetkili Gümrük İdaresine 
iletmemek, ayrıca Son Kullanıcı Belgesi düzenlendiği halde gelmeyen silah ve malzeme 
konusunda gerekli dikkat ve takibi yapmamak suretiyle, Türk Ceza Kanunu 240 inci 
maddesinde tanımlanan görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri, yönünde kanaat 
belirtilmiştir. Kayıp Silahlar konusunda Emniyet Genel Müdür Mehmet Ağar, Genel Müdür 
Yardımcısı Ertuğrul Oğan, İkmal ve Bakım Daire Başkanı Necmettin Ercan hakkında 
hazırlanan fezleke üzerine Danıştay İkinci Dairesinin 20.51999 tarih 1999-207 Esas No, 
1999-1469 Karar No sayılı kararında, Ertuğrul Oğan ile Necmettin Ercan hakkında, belge ve 
işlemlerde eşyanın "bedelsiz" olduğu hususuna yer verdikleri gibi, "Hibe Oluru" na konu eşya 
ile böyle bir Olur olmadığı halde verdikleri gibi, "Hibe Oluru" na konu eşya ile böyle bir Olur 
olmadığı halde adıgeçen firmaca gönderilen eşyalara ilişkin olarak düzenledikleri son 
kullanıcı belgelerine esas malzemelerin yurda gelip gelmediği konusunda da "Susurluk 
Kazası" na kadar gerekli takibi yapmamakla bu silahlardan bazılarının üçüncü şahısların eline 
geçmesine neden oldukları anlaşıldığından, eylemlerine uyan şahısların eline geçmesine 
neden oldukları anlaşıldığından, eylemlerine uyan TCK'nun 240 mcı maddesi gereğince 
lüzumu muhakemelerine karar verilmiştir. Bu Karar Danıştay İdari İşler Kurulunca 
onaylanmıştır. Danıştay İdari İşler Kurulu 11.11.1999 tarihli Esas No: 1999/137, Karar No: 
1999/146 sayılı kararında, raporda yer alan eylemlerin, konusu ve yasal unsurları itibariyle 
ayrı bir suç niteliğinde bulunduğu anlaşıldığından bu eylemleri gerçekleştiren kamu 
görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. 

Danıştay İkinci Dairesi Esas No: 1998-3162, Karar No:1998;3406 sayılı 26.11.1998 
günlü kararında, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyet Anayasası'nın 83 üncü maddesinin 2 inci 
fıkrası gereğince, Milletvekili olan Mehmet Kemal Ağar'ın yasama dokunulmazlığı 
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bulunduğundan zamanaşımı sürecinin işlediği hususu da dikkate alınmak suretiyle ivedi 
olarak sanığın üstüne atılı bulunan suçtan dolayı dokunulmazlığının kaldırılıp 
kaldırılmadığına ilişkin karar ile dokunulmazlığın kaldırılması halinde savunmasının alınarak 
gönderilmesine karar vermiştir. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 12.8.1999 tarih TEFTİŞ M.lll sayılı 
Başbakanlık Makamından aldığı "olur" da, aynı heyet tarafından hibe kayıp silahlar 
konusunda yapılan inceleme sonucunda düzenlenen 18.05.1998 tarih, 13/99-2 sayılı İnceleme 
Raporunda, 

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının örtülü ödeneğinden (Gizli Hizmet Gideri) 
transfer edilen 25 milyon ABD Doların dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet AGAR'a 
tesliminden sonra bu paranın nerelere harcandığının net olarak tespit edilemediği, Gümrük 
Müsteşarlığı aracılığı ile yaptırılan yurtdışı araştırması çerçevesinde İsrail'den temin edilen 
belge ve faturalar esas alındığında yaklaşık 4 milyon ABD Dolarına Hospro firması 
aracılığıyla hibe namıyla değişik eşya alındığının belgelendiği, geriye kalan 20 milyon ABD 
Dolarının akibetinin belgelenemediği, ancak Hospro Limited Şirketi Direktörü Ertaç Tınar'ın 
ifadesinde İsraillilerle yapılan 50 milyon Dolarlık pazarlığın içerisinde silah ve malzeme 
tedariki yanında, eğitim, istihbarat, lojistik ve teknoloji transferinin de bulunduğunu, bu 
pazarlık konusunda İstanbul Polat Rönesans Otelinde yapılan toplantıya Mehmet Ağar, 
Ertuğrul Oğan ve İsraillilerin katıldığını kendisinin de tercümanlık yapmak üzere toplantıya 
iştirak ettiğini, milletvekili olması nedeniyle Mehmet Ağar'in bilgisine başvurulamadığı, bu 
nedenle halen milletvekili olan Bağımsız Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkında Anayasa 
gereği mal varlığı araştırması yapılmasının sağlanmasının uygun olacağı, belirtilmiştir. 

12.M.Kemal Ağar'ın Mal Varlığı ile ilgili İnceleme: 

12.1.İstanbuI DGM C.Başsavcıhğınca Yapılan Mal Varlığı Araştırması: 

İstanbul DGM C. Başsavcılığınca 4.2. 1998 tarihinde;İstanbul, Ankara, İzmir, 
17.2.1998 tarihinde Antalya Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerine yazılan yazılarda, 
bölge müdürlükleri alanında, M.Kemal Ağar'ın, eşinin ve çocuklarının üzerine kayıtlı 
gayrimenkullerin bulunup bulunmadığının, başkalarına devir ve temlik edilmiş olanlarda, 
devir ve temlik tarihi, ve devir alan kişilerin hüviyet ve adreslerinin gösterecek listelerin 
çıkartılması istenilmiştir. Ayrıca, 4.2.1998 tarihinde aynı yazıdan Muğla ve Kuşadası Tapu 
ve Kadastro Müdürlüklerine gönderilmiştir. 

İstanbul Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü ile Kuşadası Tapu ve Kadastro 
Müdürlüğü, ilgililerin adlarına kayıtlı herhangi bir taşınmaza rastlanılmadığını 
bildirmişlerdir. 

Ankara Bölge Müdürlüğünün yazısında, Emel Ağar adına Vı dükkan hissesinin kayıtlı 
olduğu, M. Kemal Ağar adına bir adet meskenin kayıtlı olduğu, bildirilmiştir. 

Antalya Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünün yazısında, M. Kemal Ağar adına iki 
taşınmazın kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. 

İstanbul DGM C. Başsavcılığınca Türkiye Bankalar Birliğine yazılan 25.9.1997 tarihli 
yazı ile Türkiye'de bulunan bankalarda, M. Kemal Ağar adına açılmış mevduat hesabının 
bulunup bulunmadığı ve varsa her türlü hesap ve para hareketlerinin (hesapları kapatılmıştı 
olsa) tespit edilerek 1994, 1995 ve 1996 yıllarına ait hesap hareketlerinin Başsavcılıklarına 
gönderilmesi istenilmiştir. 

Bu araştırmada; 
M. Kemal Ağar'ın Yapı ve Kredi Bankasında maaş hesabının, Yaşarbankta "0" 

bakiyeli hesabının olduğu, 
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Ziraat Bankası Hoşdere şubesinde adına 3 milyar TL vadesiz hesabın açıldığı daha 

sonra bu hesabın vadeli ayrı bir hesaba aktarıldığı, ayrıca TBMM Şubesinde maaş hesabının 
olduğu, bildirilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünce İstanbul DGM C. Başsavcılığına yazılan 06.02.1998 
tarih B.05.1.EGM.0.09.05.05.459 sayılı yazıda, Hoşdere şubesindeki sözkonusu hesapların 
Daire Başkanlıklarına ait resmi mevduat hesapları olduğu bildirilmiştir. 

Ayrıca, İstanbul DGM C. Başsavcılığının Merkez Bankası Başkanlığına yönelik 
25.9.2997 tarihli yazısında, M. Kemal Ağar'ın 1994-1997 yılları arasında, yurdışına veya 
yurtdışandan Türkiye'ye döviz veya TL cinsinden para transferleri yapılıp yapılmadığının ve 
yapılmış ise miktarlarının bildirilmesini istemesi üzerine, 

T.C. Merkez Bankasının 10.10.1997 tarihli yazısında, M. Kemal Ağar'a ait yurtdışına 
veya yurtdışından Türkiye'ye döviz veya TL cinsinden, 

1) Swift transferleri, 2) İşçi döviz havaleleri, 3) Ödemeler dengesi nedeniyle tüm 
Bankaların TCMB'ye bildirmekle yükümlü olduğu bilgilerde, 4) Elektronik Fon Transferi 
Sisteminde, 1.1.1994 tarihinden 10.10.1997 tarihine kadar herhangi bir para transferi 
kaydına rastlanılmadığı bildirilmiştir. 

12.2. Komisyonumuzca Mehmet Kemal Ağar'ın Malvarlığının incelenmesi: 
Mehmet Kemal Ağar'ın 3628 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) fıkrası uyarınca ilk 

milletvekili seçildiğinde (1995 milletvekili seçimleri sonrasında) verdiği mal bildirim 
beyannamesinde beyan ettiği mal varlığı aşağıdaki gibidir: 

Tamamı kendisine ait 145 m2 apartman 
dairesi (Ankara'da) 
Müşterek halde arazi 291450 m2 19/360 
hissesi (Elazığ'da) 
Tamamı kendisine ait mesken 70 m2 
(Alanya'da) 
Tamamı kendisine ait mesken 70 m2 
(Alanya'da) 
Eşine ait dükkan XA hissesi (Ankara) 
Eşine ait sair altın 

155.000.000 TL 

150.000.000 TL 

100.000.000 TL 

100.000.000 TL 

60.000.000 TL 
185.000.000 TL 

8.9.1998 tarihinde verdiği mal bildirim beyannamesinde, ilk milletvekili seçildiğinde 
vermiş olduğu mal bildirim beyanına ek başka bir bilgi bulunmadığını halen geçerli olduğunu 
bildirmiştir. 

11.5.2000 tarihinde verdiği mal bildirim beyannamesinde, 20 ve 21. döneme ait ait 
mal bildirimlerine ilave olarak, Ziraat Bankasında 5.000.000.000 TL parasının olduğunu 
bildirmiştir. 

13-Beyoglu Cumhuriyet Başsavcılığının 28.4.2000 tarihli 2000/623 sayılı yazısı 
ekinde ver alan dosya: 

Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığının söz konusu yazısı ekinde gönderilen dosyada yer 
alan Dosya İnceleme Tutanağından ve mahkeme duruşma tutanaklarından, Beyoğlu 
Cumhuriyet Başsavcılığının 1997/15305 Hz. No 1997/3664 esas nolu, 7.7.1997 tarihli 
iddianamesi ile sanıklar Ayhan Çarkın, Oğuz Yorulmaz, Ercan Ersoy, Sami Hoştan, Ali 
Fevzi Bir, Serdar Özdağ, Mustafa Altınok haklarında, iddianame de belirtilen gerekçelerle 
Ömer Lütfı Topal'ı tasarlayarak öldürmek ve bu suça iştirak suçundan Türk Ceza Kanunun 
64, 450/4, 31, 33, 36, 40 maddeleri gereğince Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava 
açıldığı, 

Bu dosya ile ilgili olarak yapılan hazırlık soruşturması sırasında, Ömer Lütfı Topal'in 
28.7.1996 tarihinde Yeniköy'de bulunan evine gitmekte iken taze ceviz sokağına döndüğü 
sırada iki veya üç kişi tarafından çapraz ateş altına alınarak saat 23.15 sıralarında öldürüldüğü 
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ve olayın faillerinin elinde cep telefonlarının bulunduğu tespit edilmesi 25.8.1996 günü 
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne yapılan ihbarda, Ömer Lütfı Topal'ın ortakları Sami Hoştan, Ali 
Fevzi Bir'in azmettirmesi ile polis memurları Ayhan Çarkın, Oğuz Yorulmaz ve Ercan 
Ersoy'un öldürdüğünün iddia edilmesi üzerine yapılan araştırma sırasında, sanıkların 
kullandığı tespit edilen cep telefonlarının olay öncesi, olay sırası ve sonrasındaki konuşmay 
kayıtları Türk Telekom A.Ş'den temin edilerek, üç kişilik bilirkişi heyeti tarafından 
düzenlenen bilirkişi raporu ve bilirkişilerce düzenlenen cinayet mahallinde ve olayda 
kullanılan aracın terk edildiği güzergah üzerinde sanıkların kullandığı, cep telefonlarının 
kaplama alanı haritasına göre, olayın olduğu saatlerde Ayhan Çarkın, Oğuz Yorulmaz, Ercan 
Ersoy ve Serdar özdağ adına kayıtlı telefonu kullanan kişilerin olay mahallinde olduğunun 
anlaşıldığı, Sanık Serdar Özdağ'in mahkemedeki duruşmasında üzerine kayıtlı telefonun 
Haluk Kırcı adlı şahsa sattığını ancak devir işlemlerini yapmadıklarını, 1996'nın birinci 
ayından sonra bu telefonun Haluk Kırcı tarafından kullanıldığını, olay günü Ankara'da 
olduğunu ve bunu belgelerle ispat ettiğini, Haluk Kırcı, hakkında tasarlayarak adam öldürme 
suçuna iştirak suçundan Mahkemede kamu davası açıldığı ve yargılamanın halen devam ettiği 
anlaşılmıştır. 

14-Yasar Öz'un Emniyet İstihbaratınca Kullanılıp Kullanılmadığının 
İncelenmesi: 

Komisyonumuzca Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına yazılan 
9.5.2000 tarih 82 sayılı yazıda, Yaşar Öz isimli şahsın Emniyet İstihbaratınca herhangi bir 
şekilde kullanılıp kullanılmadığının, eğer kullanılmış ise hangi tarihlerde kullanıldığına dair 
bilgilerin ve Emniyet İstihbaratında kullanılacak kişilerin herhangi bir onay, görevlendirme 
yazısı gibi, yazılı belge dışında veya herhangi bir kayda alınmaksızın sözlü olarak 
kullanılmasının İstihbarat mevzuatına uygun olup olmadığının bildirilmesi istenilmiş, alınan 
11.5.2000 tarih 11629 sayılı yazıda, Yaşar Öz hakkında, kayıtlarına intikal etmiş herhangi 
bir bilginin bulunmadığı bildirilmiştir. 

Komisyonumuzca Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına yazılan 
16.5.2000 tarih 96 sayılı yazıda, Emniyet İstihbaratında kullanılacak kişilerin herhangi bir 
onay, görevlendirme yazısı gibi, yazılı belge dışında veya herhangi bir kayda alınmaksızın 
sözlü olarak kullanılmasının İstihbarat mevzuatına uygun olup olmadığının bildirilmesi 
istenilmesine rağmen, bu konuda bir cevaba rastlanılmadığı iletilmiştir. Emniyet Genel 
Müdürlüğünün 18.5.2000 tarih 67750 sayılı yazısında, Emniyet İstihbaratında kullanılacak 
kişilerin herhangi bir onay, görevlendirme yazısı gibi, yazılı belge dışında veya herhangi bir 
kayda alınmaksızın sözlü olarak eleman statüsünde kullanılmasının mevzuatlarına göre 
mümkün olmadığı bildirilmiştir. 

Yaşar Öz 8.4.1997 tarihinde İstanbul DGM C. Başsavcılığına verdiği ifadesinde, 
kendisinin yurtdışında Devlet adına bazı hizmetlerde bulunduğunu, bu hususlarda kendisine 
görev verildiğini, şöyleki, Mehmet Ağar ile tanıştıktan sonraki görüşmeleri sırasında 
kendisine yurtdışındaki çevresinden ve yurtdışını iyi bilmesinden istifade edilerek orada 
bölücü terör örgütüne yönelik bir kısım operasyonlara katılma görevi verildiğini, bu 
operasyonların mahiyetini ve ayrıntılarını açıklayamayacağını, bu görevlendirmelerin 
yurtdışındaki bölücü örgüte yönelik fiili operasyonlar olduğu gibi istihbarat alanındaki 
çalışmaları da kapsadığını, kendisinde yakalanan belgeler ve silahların o dönemin Emniyet 
Genel Müdürü Mehmet Ağar'a intikal ettirilince, Mehmet Ağar'ın yurtdışındaki çalışmaların 
ve bölücü örgüte yönelik operasyonlarda görevlendirilmesini bildiği için serbest bırakılması 
hususunda da onun talimatı olması gerektiğini tahmin ettiğini, bir iki gün sonra yine böyle bir 
görevlendirme sebebiyle daha önceden planlandığı şekilde yurtdışına Eşref Çuğdar yeşil 
pasaportu ile çıktığını, söylemiştir. 

Mehmet Ağar bu konuda İstanbul DGM C. Başsavcılığına verdiği 10.1.1998 tarihli 
ifadesinde, Yaşar Öz isimle şahısla tanışmasının şöyle olduğunu, 1993 yılı sonunda Tank 
Ümit'ün kendisiyle görüşmek istediğini, kendisinin kabul ettiğini, uyuşturucu madde 
kaçakçılığı işine yardımcı olmak istediğini söylediğini, kendisini dönemin Kaçakçılık Daire 
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Başkanına gönderdiğini, bir süre sonra 5-6 ton asitanhidrit yakalanmasına yardımcı 
olduğunu, onun vasıtasıyla Yaşar Öz ile tanıştığım, kendisinin yurtdışında çok kabiliyetli 
olduğunu, insan simsarlığı yaptığını, bölücü terör örgütünün insan ticareti içinde olduğu için 
yardımcı olabileceğini söylediğini, kendisinin de görüşmeyi kabul ettiğini, geldiğinde 1992 
yılında sahte evrak ve insan simsarlığından sabıkasının olduğunu öğrendiğini, nasıl yardımcı 
olacaklarını sorduğunu, sadece bilgi verebileceğini söylediğini, bazı ülkelerde istihbarat 
çalışması yapabileceğini söylediğini, pasaporta ihtiyacı olduğunu, zamanın İstihbarat Daire 
Başkanına talimat vererek alınmasına yardımcı olunduğunu, daha sonra pasaportlardan 
birtanesinin kısa bir süre sonra farklı bir operasyonda polis tarafından yakalanması sonucu 
imha edildiğini, diğer pasaportu bir yıl süre ile zaman zaman kullandığını şifai olarak 
kendilerine söylediğini, daha sonra 1994 yılı sonunda veya 1995 yılı başında kendilerine 
teslim ettiğini, bu dönem zarfında yurtdışındaki bölücü terör örgütüne yönelik faaliyetler 
için yararlı şahıs ve bazı telefon bilgilerini aktardığını, bu bilgileri şahsen kendisine 
aktardığını, son derece faydalı sonuçlar alındığını, kendisinin de dönemin İstihbarat Daire 
Başkam Emin Aslan'a aktardığını, daha sonra deşifre olacağı korkusuyla 1994 yılı 
sonlarında pasaportunu iade ederek bu işlerden vazgeçtiğini söylediğini, maddi imkan 
almaksızın önemli bilgileri verdiğini, bazı önemli operasyonların yapılmasında önayak 
olduğunu, Yaşar öz'ün bu dönemde uyuşturucu işiyle uğraştığı hususunda kendilerine hiçbir 
bilgi intikal etmediğini, daha sonra yaptığı incelemelerde verdikleri pasaportun ve 
sağladıkları bazı imkanların uyuşturucu işinde kullanılmamış olduğunu tespit ettiklerini, 
Yaşar Öz'ün bu şekildeki çalışmalarının Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Ek. 7. 
maddesindeki istihbarat yapma yetkisini kapsayan bir madde olduğunu, bu çerçevede bu 
görevlendirmenin yapıldığını, 1994 yılı Ocak ayında Tank Ümit'in kendisini telefonla 
arayarak Yaşar Öz'ün İstanbul'da Mali Şube tarafından gözaltına alındığını söylediğini, 
kendisinin de Özel Kalem Müdürüne talimat vererek "durumu inceleyin, biz bu kişiyi bazı 
istihbari faaliyetlerde kullanıyoruz, eğer önemli suç teşkil edecek bir eylemi yoksa, ilgilensin 
bıraksınlar" dediğini, daha sonra İstanbul'dan bir Komiserin yanına gelerek Yaşar Öz isimli 
şahsı serbest bıraktıklarını, bir üst yazıya bağlı olarak belgelerini kendisine getirdiğini, bu 
uygulamaya kızdığını, ondan sonra da bu olayla ilgilenmediğini, söylemiştir. 

15-Mehmet Emin Toran'a Pasaport Verilmesi Konusu: 
Fikri Sağlar'ın Komisyonumuza vermiş olduğu ifadesinde M.Emin Torun isimli şahsa 

Yaşar Öz'le birlikte yeşil pasaport verildiğini, bu şahsın uyuşturucu kaçakçılığı içerisinde 
yeraldığının Mehmet Eymür'ün DGM'ye verdiği dilekçesinde belirtildiğini, ifade etmesi 
üzerine Komisyonumuzun 3.5.2000 tarih 78 sayılı yazısı ile konu ile ilgili İçişleri 
Bakanlığından bilgi istenilmiş ve Emniyet Genel Müdürlüğünce 9.5.2000 tarih 109384 sayılı 
yazı ile gönderilen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda, M. Emin Torun isimli 
kişiye yeşil pasaport verilmesi konusunun Mehmet Ağar'm Emniyet Genel Müdürlüğü 
dönemine rastladığı anlaşıldığından, konunun yetkisi ve ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığına 
gereğinin takdiri için intikal ettirilmesinin uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

VI-TANIK VE İLGİLİ KİŞİLERİN İFADELERİ 
1-Ömer Lütfi Topal'in Öldürülme Olayına Karışmış Oldukları İddia Edilen 
Kişilerin İfadesi: 

1.1. Ayhan Çarkın Komisyonumuza 26.4.2000 tarihinde verdiği ifadesinde: 

Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesi ile ilgili hakkında açılan davada idam talebiyle 
Beyoğlu 2 inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olduğunu, gözaltına alındıklarını 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sorgulandıklarını, ondan sonra Ankaraya götürülmeleri 
konusunda kimsenin bir şey söylemediğini, arabaya bindirdiklerini, oğlunun sünneti nedeniyle 
arabadan atlayarak kaçtığını, sünnet düğününe gittiğini, tekrar teslim olduğunu, Ankara'ya 
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getirildiklerini, Ankara'da ayrı odalarda tutulduklarını, kendilerinin birinei, ikinci ve 8 
günlük gözaltılarında kimseden yardım görmediklerini, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 
terörle mücadelede operasyon gurubunda görev yaptığını, Müdürlük Makamının kendi 
şubelerinin yanında olduğunu, operasyon bitimlerinde Müdürün herkesi toplayarak teşekkür 
ettiğini, Mehmet Ağar'ı bunun dışında tanımadığını, Ankara'ya daha titiz bir soruşturma 
için getirildiklerinin söylendiğini, sorgulandıklarını, bu sırada teslim tesellüm tutanakları 
imzalandığını beyan etmiştir. 

1.2. Ercan Ersoy 26.4.2000 tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesinde: 

Mehmet Ağar'ı Emniyet Genel Müdürlüğü döneminden polis memuru olarak tanıdığını, daha 
sonraki dönemlerde de diğer memurlar ne kadar tanıyorsa kendisinin de o kadar tanıdığını, 
Topal'ın öldürülmesi ile ilgili olarak İzmir'den alındığını, daha sonra İbrahim Şahin'e teslim 
edildiklerini, Ankara'da ayrı ayrı odalara konulduklarını, sorgulandıklarını, ondan sonra da 
serbest bırakıldıklarını, Ömer Lütfı Topal'ın öldürülmesi ile ilgili haklarında daha sonra 
dava açıldığını ve davanın Halen Beyoğlu 2 inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiğini, 
Ankara'ya niye götürüldüğünü bilmediğini, ifade etmiştir. 

1.3. Oğuz Yorulmaz 26.4.2000 tarihinde verdiği ifadesinde: 

Ömer Lütfı Topal'ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yasal olmayan bir şekilde gözaltına 
alındığını, Ankara'ya şevkinin neden ve kimin vasıtasıyla olduğunu bilmediğini, Boğaz 
Köprüsü üzerinde İbrahim Şahin'e teslim edildiklerini, Ankara'ya getirildiklerini ve 
sorgulandıklarını ve daha sonra serbest bırakıldıklarını, Ömer Lütfı Topal'ın öldürüldüğü 
sırada Bakırköy'de bir Restoran'da olduğunu, Mehmet Ağar'ı her polis memurunun tanıdığı 
kadar tanıdığını, yani bir yerde tanışmışlığının ve konuşmuşluğunun olmadığını, kimin 
emriyle ve ne şekilde alındıklarını bilmediğini, belirtmiştir. 

2-Ömer Liitfi Topal'ın Öldürülme, Olayına Karışmış Oldukları İddia Edilen 
Kişilerin Ankara'ya Gönderilmesi İle ilgili Kişilerin ve Bu Konuda Bilgisi Olanların 
İfadeleri: 

2.1. Komisyonumuzca ifadesi alınan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet 
Bürosu Eski Amir Yardımcısı Şentürk Demiral ifadesinde: 

Üç özel harekatçının alınmasında aktif bir pozisyonunun olmadığını, iki sivil şahsın 
ise başka bir olayla ilgili olarak şubeye çağırıldıklarını, özel harekâtçılardan Ayhan 
Çarkın'a, Ercan Ersoy'a ve Oğuz Yorulmaz'a olayla ilgili bilgilerini sorduğunu ve bunları 
bir kâğıda yazmalarını talep ettiğini ve bunu bizzat kendisinin yaptığını,daha sonra gelen 
talimatla da Ankara'ya teslimini yaptıklarını, yazılı ifade almadıklarını, sözlü olarak ifade 
aldıklarını, sözlü ifadelerinde ise böyle bir olayın içinde olmadıklarını söylediklerini, 
operasyonun dağınıklığının bulunduğunu, aceleye getirilmiş bir operasyon olduğunu, 
ellerindeki mevcut bilgilere göre bu insanlara soracak fazla sorularının bulunmadığını, 
ellerindeki mevcut bilgilerin en önemlisinin parmak izi olduğunu, bu iki sivil şahsın zaten 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde parmak izi olduğu için parmak izi mukayeseleri 
yapılmadığını, üç özel harekât mensubunun parmak izi mukayesesini yaptırdıklarını, 
Susurluk kazasına kadar, bu tür olaylarda, ihbarlı olayların hiçbir tanesinde, savcılığa haber 
verilmiş örnek bulunmadığını, usulün böyle yerleşmiş olduğunu, Susurluk kazasından sonra 
savcılığa bilgi verilmeye başlandığını, İl Emniyet Müdürünün onayı ile bu gözaltıların 
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yapıldığını, bunun ferdi cinayet bürosunun bir çalışması olmadığını, herhangi bir cinayette 
sanıkların yakalanıp da Ankara Özel Harekâta getirilmeleri gibi bir uygulamanın olmadığını, 
bunun bir istisna olduğunu, bu şahısların Ankara'ya Savcılığın bilgisi dışında 
gönderilmelerinin hukuk dışı olduğunu, sonraki incelemelerinde özel timcilerin daha önce 
ifade ettikleri yerlerde değil, başka yerlerde olduklarının tespit edildiğini, Kemal 
Yazıcıoğlu' nun makamında Bilgi Ünal ,kendisi, Duran Alp, terörde çalışan şu an emekli 
olan Mahir diye bir başkomiser, artı istihbarat şubesinden görevlilerin bulunduğu bir 
toplantı yapıldığını, parmak izlerinin tutmadığını ve benzeri şeyleri Kemal Yazıcıoğlu' na 
aktardıklarında, Kemal Yazıcıoğlu' nun "benden talimat bekleyin" dediğini, akabinde Bilgi 
Ünal müdürün çağırdığını, Kemal Beyin, Ankara'dan bir heyetin yola çıktığını, 
geldiklerinde kendilerine teslim edileceğini, bunların gözaltına alınmasının basına 
sızdığını, teslimin şubede yapılmasının problem olacağını "alın bunları gizli bir şekilde 
turnikelere götürün, orada teslim edin" dendiğini ve Çamlıca turnikelerinde teslimini 
yaptıklarını, 

İfade etmiştir. 

2.2. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Eski Amiri Refik Baştürk'iin 
ifadesi: 

Ömer Lütfü Topal öldürüldüğü zaman senelik izinde olduğunu, izni bittikten sonra, 

Cinayet Büro amiri olması nedeniyle konunun içine direkt olarak girdiğini, şubelerine gelen 

bir telefon ihbarıyla konuya eğilmeye başladıklarını, bu şahısların isimlerinin tespit 

edildiğini, zaten, ihbarda da, isimlerin verildiğini, Ercan Ersoy' ün İzmir' den yakalanıp 

getirilme görevini kendisinin aldığını, Konak'ta Emniyet Müdürlüğünde Ercan Ersoy'u 

aldığını ve İstanbul' a getirdiğini, şubede Ayhan Çarkın ile Oğuz, Arnavut Sami, Ali Fevzi, 

Aliço' nun alındığını gördüğünü, bunlarla ö akşam hiç görüşmediğini, Bilgi Ünal'ı telefonla 

arayarak yorgun olduğunu söylediğini ve yatmaya gittiğini, o gece Tevfik Ağansoy' un 

öldürüldüğünü, bunun tesadüf bir olay olduğunu, ertesi gün 9.00-9.30'da şubeye gittiğinde, 

şubede hem Tevfik Ağansoy'un öldürülmesi ve bir polisin vurulması hemde Özel 

Harekatçıların konusu nedeniyle bir karışıklığın bulunduğunu bir iki sefer, Bilgi Ünal, 

kendisi, Ahmet Duran Alp, Fatih Özkan, Şentürk' le, bu Özel Harekatçıların akibeti ne 

olacak diye, sık sık toplantı yaptıklarını, öğleden sonra bir saatte Bilgi Ünal' in kendilerine, 

İbrahim Şahin'in Ankara'dan yola çıktığını, Çamlıca turnikelerinde bu şahısların onlara 

teslim edileceğini söylediğini, "sansasyon olmasın diye, şubede teslim etmeyelim, Çamlıca 

turnikelerde teslim edelim" dediğini, Çamlıca turnikelere geldiklerinde, İbrahim Şahin, bir 

iki tane polis, birkaç arabanın kendilerini bekliyor olduklarını, onları, saat 12.00-12.30 gibi 
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teslim ettiklerini, teslim tutanağına da teslim eden olarak imza attığını, bu şekilde 

Ankara'ya teslim ettiklerini, 

Ömer Lütfü Topal cinayetinin klasik bir cinayet olmadığını, çok ciddi bir konu 

olduğunu, böyle konularda, Cinayet Büro amirinin insiyatifınin pek fazla olmadığını, bu 

soruşturmanın her safhasında, en ufak bir detayında sürekli Bilgi Ünal'la muhatap 

olduklarını, bu konuların kendisini aşan konular olduğunu, Bilgi Ünal'sız bir iş 

yapmadıklarını, video kaydı, bant kaydı gibi konularda bilgisinin olmadığını, 

Bilgi Ünal Müdürün kendilerine dediğinin "Gerekli telefon görüşmeleri yapıldı, 

oraya teslim ediyoruz." olduğunu, sonradan öğrendiğine göre, Mehmet Ağar Müdürün emir 

vermiş olduğunu "Ankara'ya getirsinler, biz de sorgulayalım... " dediğini, ancak bunları 

kendisinin kulağıyla duymadığını, bu konuşmalar yapılırken o odada da olmadığını, 
Kendilerinin Mehmet Ağar ile muhatap olamayacaklarını, Mehmet Ağar' in Kemal 

Yazıcıoğlu ile muhatap olabileceğini ,zaten bu olayla ilgili ceza da aldığını, 
İfade etmiştir. 

2.3.İstanbuI Asayiş Şubesi Eski Müdür Yardımcısı Ahmet Duran Alp'in ifadesi: 
Kendisinin üç özel timci ile iki sivil şahsın gözaltına alındığı tarihte İstanbul Asayiş 

Şubesi Müdür Yardımcısı olduğunu, hatırladığına göre, cinayet büro amiri Refik' in yanıma 
gelerek "müdürüm, bu Topal'ın öldürülmesi olayıyla 5 kişinin adını verdiler" dediğini, 
telefonla ihbarın yapıldığını, kim diyerek isimlerini aldığını, bunların üç özel timci ile 
Topal'ın gazinolarından ortak olduğu iki kişi olduklarını, o sıralar, Şube Müdürü Fatih Bey 
izinde olduğu için Şube Müdür Vekilliğine bakmakta olduğunu, bilgileri aldıktan sonra, 
Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Bilgi Ünal Beye çıktığını, durumu anlatarak 
"Müdürüm, durum böyle böyle, bir ihbar yapılmış" dediğini, Bilgi Ünal' in "ben bunu 
değerlendireyim" dediğini, Ertesi gün kendisini çağırarak "bu kişileri alacağız" dediğini, 

Ayhan Çarkın'ı odasına getirdiklerinde, falan gün, işte bu cinayetin işlendiği gün, 

falan gün neredeydin diye sorulduğunu, hatırladığına göre Kadıköy'de o gün ekibiyle 

birlikte görevde olduğunu söylediğini, birkaç soru sorulduğunu, olaya tümüyle vâkıf olan 

Şentürk' ün bir kağıt vererek "bu kâğıda bilgileri geç" dediğini, akşam 11.00-12.00 

sıralarında çekip gittiğini, Topal'ın öldürülmesi olayında, olayda kullanılan Kalaşnikof 

otomotik tüfeğin üzerinde bir parmak izi çıkmış olduğunu, bu beş kişinin parmak izlerini 

aldırdıklarını, hiçbirinin parmak izinin bunlara uymadığını, ertesi gün Şube Müdürünün 

geldiğini, zanntnca öğle saatinde Bilgi Bey'in "bunlar Ankara'ya gönderilecek" dediğini, 
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akşam üzeri de Ankara'dan gelen gruba teslim edildiğini, bu olaydan, kendisinin ceza 

aldığını, görevi ihmalden üç ay hapis cezası aldığını, Şube Müdürü ile birlikte, savcıya karşı 

sorumlu olduklarından ceza aldığını, sorgu odasında sorgu yapılmadığını, kendilerinin 

soruşturmayı bitirmediklerini, talimat gereği göndermek zorunda kaldıklarını, olayın ne 

olduğunu bilmediğini, Özel Harekat Dairesine kendilerinin gönderemeyeceklerini, bunun, 

nasıl olduğunu bilmediğini, üstlerinin kendilerine bilgi vermek zorunda olmadıklarını, 

dokuz ay orada kaldığını, öyle bir şeye rastlamadığını, bir tek bu olayla karşılaştığını, 

İfade etmiştir. 

2.4.İstanbul Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Bilgi Ünal'ın ifadeleri: 
2.4.1. İstanbul Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Bilgi Ünal Komisyonumuza 

verdiği ifadesinde: 

O tarihte İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olduğunu, kendisine bağlı olan 
şubelerden bir tanesinin de asayiş şubesi olduğunu, asayiş şube müdürünün izinli olduğunu, 
vekâleten bakan yardımcısının, bir gün gelerek, Ömer Lütfıi Topal cinayetinin sanıklarıyla 
ilgili telefonla bir ihbar olduğunu belirttiğini, telefon ihbar tutanağı tanzim edilmiş olduğunu, 
durumu, o günkü Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğtu'na arz ettiğini, gereğini yapın talimatı 
aldığım, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevinin kendisine bağlı şubeler ile 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağlamak olduğunu, ilgili şubeye; 
yani, asayiş şube müdür vekiline ve ilgili kısma, adı geçenleri alın, tetkik edin; konu 
araştırılsın dediğini onların alındıklarını, ancak, daha sonra yine aynı görevlilerin kendisine 
gelerek yapılan incelemede cinayet yerinde bir silah bulunduğunu ve onda bir parmak izi 
olduğunu yapılan tetkikte, ihbarın asılsız olduğunu belirttiklerini, konuyu tekrar Emniyet 
Müdürüne arz ettiğini, Emniyet Müdürünün bir süre bekle, ben sana tekrar bu konuyla ilgili 
talimatım olacak dediğini, daha sonra öğrendiği kadarıyla, o tarihteki Sayın İçişleri Bakanı 
Mehmet Ağar Bey'in Ankara'dan İstanbul'a geldiğinde havaalanında konuyu Sayın Bakana 
iletmiş olduğunu, kendisine Emniyet Müdürü Kemal Bey' in, Ankara'dan bir ekip gelecek, 
tutanakla alınan memurları teslim edin dediğini, o akşam, tahminen saat 22.30 civarında, o 
günkü tarihteki Özel Harekât Daire Başkan Vekili İbrahim Bey' in kendisini telefonla 
arayarak, Sayın Bakanın bir talimatı var, o memurları almaya geldik dediğini, kendisinin de 
asayiş şubesine aynı emri aktardığını ve tutanakla kendilerine teslim ettiklerini, Şubenin o 
günkü sorgulamada böyle bir iddianın asılsız olduğu kanaatine varmış olduğunu, kendilerinin 
zaten 24 saat gözaltını aşma durumları olmadığı için salıverme tutanağı yapacaklarını, ancak 
Sayın Bakan bu konuda Emniyet Müdürüne talimat verdiği için, dolayısıyla gelecek ekibi 
beklediklerini, Savcılıktan ek süre alınmadığını, Ankara' ya teslim emrini Emniyet Müdürü 
Kemal Yazıcıoğlu Bey'in verdiğini, soruşturmada kendisinin bulunmadığını, soruşturmayı 
cinayet bürosunun yaptığını, kendisine arkadaşlarının getirdiği bilgiler içerisinde kaset 
olmadığını ve kendisine teslim de edilmediğini, ayrıca yapılmış olsa bilgisinin olacağını, 
gözaltına alınanların el yazılarıyla yazılmış bu suça iştirak etmediklerine dair beyanları 
olduğunu bunu da müfettişlere verdiğini, 

İfade etmiştir. 
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2.4.2. İstanbul Emniyet Eski Müdür Yardımcısı Bilgi Ünal daha önce de 

TBMM Susurluk Araştırma Komisyonuna benzer açıklamalarda bulunmuştur. 

2.5. İstanbul Eski Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu'nun ifadeleri: 
2.5.1. Kemal Yazıcıoğlu'nun DGM Cumhuriyet Savcılığına verdiği 03.01.1997 

tarihli ifadesinde: 

28.07.1996 tarihinde kumarhaneler kralı Ömer Lütfi Topal'in öldürülmesi 
hadisesinden sonra bu olayla ilgili olarak arkadaşlarının çok yönlü araştırma yaparken 
25.08.J996 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bir telefon ihbarı ile bu olayı Özel 
Harekat Daire Başkanlığında çalışan polis memurlarından Ercan Ersoy, Ayhan Çarkın, 
Oğuz Yorulmaz ve Ömer Lütfi Topal'ın ortaklarından Ali Fevzi Bir ile Sami Hoştan'm 
işlemiş oldukları ihbarını almış olduklarını, kendisinin teşkilatla ilgili çalışmaları Müdür 
Yardımcıları ile yaptığını, dolayısıyla bu konuyu yani ihbar konusunu yardımcısı Bilgi 
Ünal'ın bildirdiğini ve çalışmalarınızı yapın bu şahısları alın talimatını verdiğini, 
ihbardan iki gün sonra polislerden birinin İzmir 'de, diğerlerinin iki sivil şahıs ile birlikte 
İstanbul'da alındığını ve gerekli incelemelerin yapıldığını, bir gün kadar nezaret altında 
kaldıklarını, , yapılan mülakatlarda ve parmak izi karşılaştırmalarında Ömer Lütfi 
Topal'ın öldürülmesi olayında olay yerinde terkedilen iki silahtan birinin şarjör 
bandajında bir parmak izi çıkmış olduğunu, bu parmak izi ile yapılan karşılaştırmada 
alınan bu şahıslarla irtibatın tespit edilemediğini, bu şahısların hem beyanlarında hemde 
maddi delil olabilecek bir bulguya rastlanılmamamış olduğunu, bu bilgileri operasyonu 
yürüten birimin bağlı olduğu yardımcısı Bilgi Ünal'ın kendisine intikal ettirdiğini, bu 
şahısların alınmasının hemen akabinde Sn. Sedat Bucak'in kendisini telefonla arayıp, bu 
şahısların niçin alındığını sorduğunu, kendisininde bilmiyorum inceleniyor dediğini, 
yarım saat veya bir saat sonra tekrar aradığında bu şahısların bir soruşturma için 
alındığını kendisine ifade ettiğini, Sn. Sedat Bucak'in kendisini birkaç kez daha telefonla 
aramış olduğunu, ancak, makamında olmadığı için kendisiyle görüşemediğini, bu 
şahısların Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen ekibe teslim edildiği gün öğle saatlerinde 
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Halil Tuğ Ankara 'dan gelip kendisini Sn. İçişleri Bakanı 
Mehmet Ağar'in gönderdiğini ve bu şahısların niçin alındığını ve herhangi bir şeye 
rastlanıp rastlanmadığını sorduğunu, kendisininde Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesi olayı 
ile ilgili aldıklarını ancak, herhangi bir maddi delile ve beyana rastlayamadıklarını, 
bildirdiğini, onun da peki Sn. Bakan öğleden sonra gelecek kendisiyle görüşürsünüz 
dediğini, o gün öğleden sonra Sn. İçişleri Bakanının İstanbul'a geldiğini, havaalanında 
Sn. Vali ile birlikte kendisini karşıladıklarını, bir odada oturduklarını, o sırada Sn. 
Bakanın Vali Bey'e siz gidebilirsiniz ben de burda bir Parti çalışmasına gideceğim 
dediğini, Sn. Vali ayrıldıktan sonra alınan bu şahısların durumunu kendisinden 
sorduğunu, kendisinin de Halil Tuğ'a verdiği bilgileri aktardığını, yani Ömer Lütfi Topal 
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olayı ile ilgili olarak bu şahısları aldıklarını, herhangi bir maddi delile ve bunların bu işi 
yaptıklarına dair herhangi bir maddi bulguya veya beyana rastlamadıklarım bildirdiğini, 
peki bu şahısları ne yapacaksınız dediğini, kendisinin de yapacak bir şey yok serbest 
bırakacağız dediğini, o zaman bunlar bir de Emniyet Genel Müdürlüğünce incelensin, 
onların imkanları daha geniştir, bir de onlar baksınlar dediğini, kendisininde bu 
talimatınızı Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerine iletiniz ve gelip teslim alsınlar 
dediğini, Sn. Bakan 'in ayrılıp parti çalışmasına gittiğini, sonradan öğrendiği kadarıyla 
bu şahısların teslim alınması ve Ankara'ya götürülmesi için hem Emniyet Genel Müdür 
Yardımcısı Halil Tuğ ve hem de özel Harekat Daire Başkanı ibrahim Şahin 'e talimat 
vermiş olduğunu, aynı gün yardımcısı Bilgi Ünal'ı arayarak Bakanın bu talimatını 
ilettiğini ve tekrar Bilgi Ünal'a bu şahıslarla ilgili herhangi bir irtibat kurup 
kuramadıklarını tekrar sorduğunu, Bilgi Bey 'in bir bağ kuramadıklarım beyan ettiğim, 
akşam saatlerinde Polis Evinde bulunduğu sırada İbrahim Şahin 'in kendisini telefonla 
arayarak, şahısları teslim almaya geldiklerini söylediğini, kendisininde Bilgi Ünal ile 
irtibat kurmasını bildirdiğini, sonradan öğrendiği kadarıyla şahısları gelip bir ekiple 
birlikte alıp Ankara 'ya götürmüş olduklarım, çok yoğun spekülasyonlar dolayısıyla Sayın 
İstanbul Valisi ile birlikte konuyu Sayın Cumhurbaşkanına ilettiklerini, böyle bir şey 
olmadığım ve gerçeklerin ne olduğunu ifade etmek istediklerini, Sayın Cumhurbaşkanına 
alınan bu şahıslarla ilgili herhangi bir itiraf, bant kasedi veya ifadesi bulunmadığı 
konusunu intikal ettirdiğini, Susurluk olayının vukuu bulduğu tarihlerde aldığı çeşitli 
istihbarat ve değerlendirmelerle gözaltına alınan üç polis memuru ve iki sivil şahsın 
tamamının veya içlerinden bir bölümünün bu cinayetle ilgili olabileceğini, kanaatinin bu 
yönde olduğunu, ancak taze olan bu bilgilerin değerlenderilmesi ve bir çalışma yapılması 
gerektiğini ifade ettiğini, birkaç gün sonra Sayın Başbakan'in kendisini çağırdığım, ona 
da aynı konularda bilgi verdiğini, Sayın Başbakan 'in kendisini çağırdığı günün ertesi 
günü Sayın İçişleri Bakam Meral Akşener 'in çağırdığını, ayrıldıktan sonra aynı günün 
akşamı açığa alındığını öğrendiğini, açığa alınmasından sonra da bütün imkanları 
kısıtlandığından elindeki bu istihbari bilgileri değerlendirme ve bu konuda çalışmalar 
yapabilmenin de haliyle mümkün olmadığını, bu olayda parmak izi tespit edilen Abdullah 
Çatlı'nın Susurluk'da meydana gelen kazada beraber bulunduğu kişilerle birlikte durum 
değerlendirildiğinde ve diğer istihbarat bilgileri de nazara alındığında Ömer Lütfi 
Topal'in öldürülmesi olayının da Susurluk olayı ile irtibatlı olduğunun açıkça belirli 
olduğunu, bir genel değerlendirme yapacak olursa, Ömer Lütfı Topal'in öldürülmesi 
olayından önce değişik zamanlarda cereyan eden bazı olayların birbirleriyle benzerlik 
derecesi, bu olaylarda fiilen bulunanlarla yönlendirenlerin aynı şahıslar veya birbirleriyle 
irtibatlı olan şahıslar olabileceği kanaatinin kendisinde uyanmakta olduğunu, ancak 
vukuu bulan tüm bu olayları ayrı ayrı değerlendirip bu olaylardaki insanları inceleyip ve 
irtibatlarım bulup aydınlattıktan sonra bu kanaatinin haklı çıkacağım sandığını, 

İfade etmiştir. 
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2.5.2. Kemal Yazıcıoğlu, Devlet Güvenlik Mahkemesine verdiği 09.12.1997 
tarihli ifadesinde: 

"...ben İstanbul Emniyet Müdürü olarak görev yaparken Ömer Lütfü Topal isimli bir şahıs 
öldürülmüş, bu hadiseden sonra gelen telefon ihbarı üzerine 3 'ü özel tim mensubu ikisi sivil 
olmak üzere beş kişi yakalanmıştır. Bu hususu da bana sonradan yardımcım bildirmişti. 
Bilaharede bu şahıslar dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'in isteği üzerine Genel 
Müdürlükten görevlendirilen şahıslara teslim edilmişlerdi....." demiştir. 

2.5.3. Kemal Yazıcoğlu, TBMM Susurluk Araştırma Komisyonuna verdiği 
27.12.1996 tarihli ifadesinde: 

Bu konuyla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakanla görüştüğünü, 
Sayın Cumhurbaşkanına, Başbakana, bu şahısların kendisindeki karineler, işaretler 
muvacehesinde konuyu aktardığını, ama, yarımdır daha natamamdır, bunların tamamlanması 
gerekir, bunları tamamlayabildikleri takdirde bu şahısların inkar edemeyecekleri duruma 
geleceklerini, hatta itiraf edebileceklerini, yan delillerle birlikte tespit edildikten sonra 
sağlayabileceğini söylediğini, bunu hem konumu, mesleki kariyeri itibariyle hem de meslek 
başarıları itibariyle yapabileceğini de söylediğini, bunun kanıtı da budur dediğini, kendisinin 
şimdiye kadar gittiği illerde hiçbir faili meçhul olay kalmadığını, bu konuyu 
aydınlatabileceğini söylediğini, 

Bunun yanında Sayın Cumhurbaşkanının kaset var mı, belge var mı, video bant var 
mı dediğini, kesinlikle böyle bir şey olmadığını söylediğini, 

Ömer Lütfîi Topal cinayetiyle ilgili çalışmaları yaparken asayiş şubesinin bir ihbar 
aldığını, bu ihbarda üç özel hareket mensubuyla iki sivil şahsın bu öldürme eylemini 
yaptıkları şeklinde olduğunu,, Ayhan Çarkın, Oğuz, Ercan Ersoy, Aliço lakaplı Ali Fevzi Bir, 
Arnavut Sami dedikleri Sami Hoşnav' m olduğunu, bu şahısların alındıktan sonra konunun 
incelendiğini, olay yerinde bırakılan silahın şarjöründeki bantta bir parmak izinin kalmış 
olduğunu, şahısların parmak izlerinin o bantla karşılaştırılmasında herhangi bir bulguya 
rastlanılmadığını, bütün bu irtibatları yardımcılarıyla yaptığını, bu konuda da yardımcısının 
Bilgi Ünal olduğunu, ondan aldığı bilgiye göre herhangi bir şey tespit edemediklerini, tekrar 
incelemelerini söylediğini, ertesi gün sabahleyin veya alındığı gün Sayın Sedat Bucak' m 
kendisini aradığını, bu şahısların özellikle Özel Harekatçıların niye alındığını sorduğunu, 
bilmiyorum dediğini, ikinci kez aradığını, bir tahkikatla ilgili alındıklarını söylediğini, ondan 
sonra birkaç kez daha aramış olduğunu, ama kendisiyle görüşme fırsatı bulamadığını, ertesi 
gün Emniyet Genel Müdür Muavini Halil Tuğ' un geldiğini, Sayın Bakanın kendisini 
gönderdiğini, bu alınan şahısların niçin alındığını sorduğunu, Ömer Lütfü Topal olayıyla 
ilgili aldıkları bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu alındıklarını, ama herhangi bir bulguya 
rastlayamadıklarını söylediğini, Sayın Bakan'ın geldiğini, Sayın Valiyle kendisini 
havaalanında karşıladıklarını, Havaalanında bir odada oturduklarını, Sayın Valinin ayrıldığını 
kendisinin Sayın Bakanla beraber kaldıklarını, mesele nedir diye sorduğunu, Halil Tuğ'a 
anlattığı gibi anlattığını, bu şahısları bu şekilde aldıklarını, ama herhangi bir maddi bulguya 
rastlayamadıklarını söylediğini, Sayın Bakanın peki o zaman bir de bizim Emniyet Genel 
Müdürlüğü bunları incelesin bir mahzuru var mı dediğini, kendisinin de mahzuru olmadığını 
söylediğini, çünkü suç teşkil edecek herhangi bir bulguya rastlamadıklarını, yalnız, siz talimat 
verin efendim dediğini, kendisinin göndermesinin uygun olmayacağını sizin talimatınız olsun 
dediğini, Bakanın peki, ben hallederim, seni ararlar dediğini, ondan sonra Bakanın zannınca 
Emniyet Genel Müdür Muavini Sayın Halil Tuğ'a söylemiş olduğunu, bir de bu şahıslar Özel 
Harekatçı oldukları için, Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin'e söylemiş olduğunu, 
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yardımcısına bu şahısları bırakma tut, Sayın Bakanın talimatıdır Emniyet Genel 
Müdürlüğünden gelip alacaklar bunları, ben sana bilgi veririm dediğini, 

Akşam saatinde İbrahim Şahin' in telefonla arayarak geldiğini söylediğini, kendisini. 
de Bilgi ile irtibat kur dediğini, 

İfade etmiştir. 

2.5.4. Kemal Yazıcıoğlu Komisyonumuza verdiği 19.04.2000 tarihli ifadesinde: 

Ömer Lütfü Topal'm öldürülmesi ile ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini, öldürülme 
vuku bulduktan sonra yapılan soruşturmalarda bir neticeye varılamamış olduğunu, bilahare, 
Asayiş Şubesinin bir ihbar aldığını, bu ihbarın, bu olayı iki sivil şahıs dedikleri, Ali Fevzi 
Bir, Arnavut Sami lakabıyla tanınan Sami Hoştan ve üç de Özel Harekât timlerinde görev 
yapan polis memurunun bu olayla ilgili olabileceği veya olduğu şeklinde olduğunu, o ihbarı 
birimin bağlı olduğu Emniyet Müdür Muavini Bilgi Ünal'ın kendisine getirdiğini, "böyle 
bir mesele var, ne diyorsunuz" dediğini, kendisininde operasyon yapın; alın, inceleyin 
konuyu dediğini, operasyon yapılarak, bu şahısların alındığını ve incelendiğini, bu 
şahısların alındığı gün milletvekili Sedat Bucak'ın arayarak "böyle böyle şahısları 
almışsınız, nedir sebep?" dediğini, kendisininde bilmiyorum, araştırayım, bakayım dediğini, 
sonra tekrar aradığını, önemli bir şey değil, bir soruşturma var, soruşturmayla ilgili alındı 
dediğini, bir gün sonra veya o gün akşam, Emniyet Genel Müdür Muavini Halil Tuğ'un 
kendisini aradığını, "Kemal, İstanbul'a geliyorum, bir konu var orada mısın?" dediğini, 
geldiğinde "Bu şahısları almışsın; nedir, neyin nesidir?" dediğini, kendisininde böyle bir 
konu var, bir ihbar var, o ihbarla ilgili aldık dediğini Halil Tuğ'un "Peki, bir şey çıktı mı?" 
sorusuna daha henüz çıkmadı; arkadaşlar araştırıyor dediğini, Halil Tuğ'un "Peki, Sayın 
Bakan gelecek" dediğini, o zamanki Bakan Sayın Mehmet Ağar'ın havaalanına geldiğinde 
bir ara baş başa kaldıklarını, Bakanın "nedir bu konu?" dediğini, kendisininde Ömer Lütfü 
Topal olayıyla ilgili bir ihbar geldi, bu ihbarı değerlendirmek için bunları aldık dediğini, 
Bakanın "Bir şey çıktı mı?" sorusuna bir şey çıkmadı dediğini, Bakanın "Peki, bunları bir 
de bizimkiler incelesin Genel Müdürlükte" dediğini, zaman zaman bunun olduğunu, bazı 
illerden yürütülen operasyonlarda, daha deneyimli veya operasyonun gelişme göstermesi 
durumunda bu tür operasyonların merkezden de yürütülebileceğini, Sayın Bakana peki, 
yalnız talimat verin, ona göre gelip alsınlar dediğini ve bu şekilde ayrıldıklarını, sonra, 
sandığı kadarıyla Bakanın Halil Bey'i arayarak "Özel Harekatın başında olan kişiyi 
gönderin Kemal'le görüşsün, bu şahısları alsınlar, incelesinler." talimatını verdiğini, o gün 
İbrahim Şahin'in kendisini arayarak "bu şahısları almaya İstanbul'a geldim " dediğini, 
kendisininde Bilgi'yle görüşmesini söylediğini, Bilgi'ye de zaten söylemiş olduğunu, siz 
incelemenizi bitirdiniz mi dediğini, Bilgi Ünal'ın da "Bitirdik, bir şey yok " dediğini, Bilgi 
Ünal'a bu şahısları gelip alacaklar Ankara'dan dediğini, Bilgi'nin, bu şahısları İbrahim 
Şahin'e teslim ettiğini, fikrince kendisi de bakan olsa, hangi ilde yakalanmışsa onun 
emniyet müdürüne soracağını, çünkü, teşkilat mensubu olduğunu, hassas bir konu olduğunu, 
soruşturulan meselenin de bir cinayet olayı olduğunu dolayısıyla bunun sorulmasının 
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normal olduğunu, bu şahısların Ankara'ya gelişlerinden sonra da faaliyetlerinin olduğunu, 
bitmediğini, ondan sonra elde ettikleri birtakım bilgilerin olduğunu, bu şahısların bu mesele 
içerisinde olduğuna dair veya olabileceğine dair ellerinde karinelerin olduğunu, teknik 
çalışma dedikleri, telefon sorgulaması dedikleri sorgulamadan sonra kanaatine göre bu 
şahısların, hepsi veya birkaçının bu olayın içinde bulunmuş olma kanaatinin kuvvetle 
muhtemel olduğunu ve bu bilgileri savcılığa aktardıklarını, bu şahısların Ankara'ya 
gönderilme fikrinin Bakan Beyden geldiğini, kendisinin soruşturmaya girmediğini, 
kendisine aktarıldığı kadarıyla, soruşturmadan herhangi bir şey çıkmamış olduğunu, biz 
bunu yaptık, yapmadık gibi bir şey olmadığını, daha ziyade yapmadık, bizim alakamız yok 
şeklinde olduğunu, bunun dışında şahısların kendi el yazılarıyla "bulunduk veya 
bulunmadık" şeklinde ifadelerinin alınmış olduğunu ve bir tutanakla teslim edilmiş 
olduklarını, ne kaset, ne ifade , ne de beyan olduğunu, Savcılığa bildirme işini ilgili 
birimin yapması gerektiğim, bu konuyla ilgili ağır cezada yargılandıklarını ve beraat 
ettiklerini, diğer arkadaşlarının bu işi yapmadıkları için ceza aldıklarını, bu konuyla ilgili 
elindeki somut bilgileri Savcılığa verdiğini, 

İfade etmiştir. 
2.5.5. Kemal Ynzıcıoğlu 11.5.2000 tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadesinde; 

Eyüp Aşık'la hiçbir zaman, hiçbir şekilde ve hiçbir yerde görüşmediğini, Mesut 
Bey zamanın Başbakanı iken görevi gereği kendisiyle sık sık görüştüğünü, bazı bilgiler 
verdiğini, Susurluk meselesi ortaya çıktıktan sonra Mesut Bey'in kendisini çağırdığını ve 
bazı meseleleri sorduğunu, kendisinin de görevi gereği bazı konuları söyleyemeyeceğini, 
ancak bildiği ve tespit ettiği konuları Sayın Cumhurbaşkanına ve Başbakana arz 
edebileceğini söylediğini ve böyle olduğunu, kendisinde kaset ve belge olmadığını, Halil 
Tuğ'un bu meseleyle ilgili geldiğini, Sayın Ağar'ın kendisine "bunları bir de bizim 
çocuklar incelesin" dediğini, Sayın Cumhurbaşkanının yanına gittiklerinde biz, özel tim 
mensuplarını sorguladık, ve onlardan bir tanesi olayı üstlendi şeklinde bir söz 
söylemediğini, hiçbir yerde böyle bir ifadesinin olmadığını, Sayın Eyüp Aşık ile Sayın 
Mesut Yılmaz'ın ifadelerinin doğru olmadığını, belirtmiştir. 

2.6.Emniyet Genel Müdürlüğü Eski Daire Başkan Vekili İbrahim Şahin'in 
ifadeleri: 

2.6.1. Emniyet Genel Müdürlüğü Eski Daire Başkan Vekili İbrahim Şalıin'in 
Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği 08.01.1997 tarihli ifadesinde: 

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Halil Tuğ'un kendisini çağırarak Ömer Lütfı 
Topal'ın öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen 3 özel tim görevlisi ile iki sivil şahsın 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sorgulandıklarını, sorgulanmaları sonucu herhangi bir 
durumun tespit edilemediğini, bu yüzden serbest bırakıldıklarını ifade ederek, Özel Harekatta 
görevli personel üzerinde basının fazlaca durması nedeniyle olayı birde Özel Harekat Başkan 
Vekili olarak kendisi tarafından incelenmesini istediğini, daha sonra İçişleri Bakanı Mehmet 
Ağar'ın da aynı konu ile ilgili olarak kendisini telefonla aradığım, Halil Tuğ'un bahsettiği 
hususların aynı şekilde incelenmesini istediğini, bunun üzerine yanına iki görevli alarak aynı 
gün yani 28.08.1996 tarihinde Ankara'dan İstanbul'a hareket ettiğini, İstanbul'a varınca 
İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu'nun Ömer Lütfı Topal'ın öldürülmesi olayıyla 
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ilgili olarak başlattıkları sorgulama sonucunda herhangi bir delil elde edemediklerini 
söylediğini, gözaltına alınan özel tim görevlilerini ve iki şahsı serbest bırakma aşamasında 
olduklarını belirttiğini, kendisinin de Kemal Yazıcıoğlu'na özel tim görevlileri ile diğer iki 
sivil şahsı soruşturmak amacıyla Ankara'ya götüreceğini, görüşmeler sonucunda 3 özel tim 
görevlisi ve iki sivil şahsı alarak Ankara'ya döndüğünü ve teslim ettiğini, 29.08.1996 
tarihinde sorgulama timinin bu beş kişiyi sorguladıklannı, özel tim görevlileri ile sivil iki 
şahsın ifadelerini tespit ettikten sonra olayla herhangi bir ilgilerini tespit edemediklerini, bu 
durumu Halil Tuğ ve Mehmet Ağar'a ilettiğini ve şahısları serbest bırakacağını söylediğini ve 
serbest bıraktığını, 

İfade etmiştir. 

2.6.2.Özel Harekat Daire Başkan Vekili İbrahim Şahin imzası ile İstanbul DGM 
Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan 27.11.1996 tarih B.05.1.EGM.0.15.96 sayılı yazıda: 

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine yapılan bir telefon ihbarı ile İstanbul 
özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memurları Ayhan Çarkın, Oğuz Yorulmaz ile 
İzmir Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Ercan Ersoy Asayiş Şube Müdürlüğüne 
celp edilerek, haklarında soruşturma yapılmış ve Ömer Lütfü Topal olayı ile olarak bir illiyet 
bağı kurulamadığından serbest bırakılmak üzere iken Sayın İçişleri Bakanımızın şifai emirleri 
doğrultusunda adı geçen şahıslar Özel Harekat Personeli olmaları nedeniyle teşkilat 
bünyesinde ve kamuoyunda oluşabilecek yanlış imajı silmek için Özel- Harekat Daire 
Başkanlığınca bir kez daha incelenmek üzere teslim alınmışlardır." Belirtilmiştir. 

2.6.3. Komisyonumuz Üyelerince 13.5.2000 tarihinde İbrahim Şahin'in evinde 
ifadesinin alınıp alınamayacağının tespiti: 

İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Klinik Şefi Doç. Dr. 
Ahmet Çolak'ın, geçirilmiş genel vücut travması, artı, kafa travması ve kafa travmasına bağlı 
sekel tanılar olduğunu belirtiğini, buna bağlı olarak da kişi, yer, zaman oryantasyonu bozuk 
olduğunu ve düzgün bir ifade veremeyeceği kanaatinde olduğunu belirtiğini, 

Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, Kulak-Burun-Boğaz Şef Muavini Uzman Dr. Arif 
Şanlı'nın; İbrahim Şahin'in işitme kaybı nedeniyle yapılan muayenesinde, yakın ve uzak 
mesafe konuşma sesleri ve fısıltı seslerine cevap veremediğini, her iki kulak ayrı ayrı 
maskelenerek, kulak arkasından yapılan ani şiddetli seslere karşı refleks hareket oluşmadının 
görüldüğünü, bu şiddette seslere karşı sol kulakta hafif bir duyma olduğunu, bu durumda her 
iki kulakta muhtemel ileri derecede bir işitme kaybının olduğunu belirtiğini, 

Teknik heyetin, bilirkişilerin beyanlarına göre, şahit olarak ifadesi alınmak istenilen 
İbrahim Şahin'in salih bir ifadesinin alınamayacağı anlaşıldığından, yapacak başka da bir 
işlemin olmadığı, tespit edilmiştir. 

2.7. Emniyet Eski Genel Müdür Yardımcısı Halil Tuğ'un ifadeleri: 

2.7.1. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Halil Tuğ Ankara DGM Cumhuriyet 
Savcılığına verdiği 09.01.1997 tarihli ifadesinde: 

Kendisinin olay tarihi olan 28.8.1996 tarihinde İstanbul iline yeğeni Tolga'nın 
ekonomik ve sosyal bir takım sıkıntılarını kendisinden bizzat dinlemek ve sorunlarına 
yardımcı olmak amacıyla İstanbul'a gittiğini, kendisiyle bir süre görüştüğünü, İstanbul'a bu 
olayla ilgili gittiği gün yeğeniyle görüştükten sonra o tarihte İstanbul Emniyet Müdürü olan 
Kemal Yazıcıoğlu beyi ziyaret ederek kısa bir süre görüştüğünü, görüşme sırasında mesleki 
sorunlarını konuştuklarını, bu sırada İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu'nun 
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kendilerine bir ihbar ulaştığını, bu ihbar nedeniyle Ömer Lütfı Topal'm öldürülmesi olayına 
üç özel tim görevlisinin karıştığının iddia edildiğini, kendilerinin bu iddia üzerine özel tim 
görevlilerini gözetim altına alarak sorguladıklanm, sorgulama sonucu herhangi bir sonuca 
ulaşamadıklarını sohbet sırasında kendisine izah ettiğini, daha sonra aynı gün Ankara'ya 
döndüğünü, Genel Müdürlükte bulunduğu sırada o tarihte İçişleri Bakanı olan Mehmet Ağar 
beyin kendisini telefonla aradığını, kendisine İstanbul'da üç özel tim görevlisi ile ilgili 
haklarında bir soruşturmanın olduğunu, bunu birde Genel Müdürlük olarak Özel Harekat 
Darie Başkan Vekili ibrahim Şahin tarafından İstanbul'a gidilmesi suretiyle olayın araştırılıp 
incelenmesini, İbrahim Şahin'e iletmesini kendisine talimat olarak verdiğini, telefon 
konuşmasında Bakan Mehmet Ağar'ın Emniyet Genel Müdürü'nü aradığını fakat 
bulamadığını bu sebeple kendisini aradığını izah ettiğini, Mehmet Ağar beyin bu şekilde 
kendisine telefonla ilettiği konuyu Özel Harekat Daire Başkan Vekili olan İbrahim Şahin'e 
ilettiğini, bu olayla ilgili olarak irtibatı ve ilgisinin bu kadar olduğunu, Özel Harekatta 
görevli üç özel tim görevlisi ile diğer iki sivil personelin İstanbul'dan Ankara'ya getirilmesi 
ve Ankara'da Genel Müdürlük Özel Harekat Daire Başkanlığı timleri tarafından sorgulanması 
konusunda herhangi bir bilgisi olmadığını, 

İfade etmiştir. 

2.7.2. Halil Tuğ Komisyonumuza verdiği 12.04.2000 tarihli ifadesinde: 

1996 yılının ağustos ayınm 28'inde Emniyet Genel Müdürü Sayın Alaaddin 
Yüksel'den müsaade alarak İstanbul'a gittiğini, yeğeninin bir askerlik problemi olduğunu, 
Askerlik Şubesiyle görüştüğünü, dönerken Kemal Yazıcıoğlu'na uğradığını, dertleşirken, 
kendisine özel harekât şubesinde görevli 3 polis memuruyla ilgili Ömer Lütfü Topal'ın 
öldürülmesi olayına karıştıkları şeklinde bir ihbar aldıklarını, bu ihbarı değerlendirdiklerini, 
bunların ifadelerini aldıklarını, fazla bir şey bulamadıklarını, serbest bırakacakları şeklinde bir 
beyanda bulunduğunu, 12.30 uçağı ile Ankara'ya geldiğini, saat 3 civarında, sekreterin "Sayın 
İçişleri Bakanı sizinle görüşmek istiyor" dediğini, telefona çıktığını, "ben Kemal beyle 
görüştüm, İstanbul'dayım, bizim özel harekâtçüarla ilgili bir gözaltı durumu var, özel harekât 
daire başkanı İbrahim Şahin'e haber verin, İbrahim Şahin İstanbul'a gidip, konuyu bir 
incelesin" dediğini, telefonu kapattıktan sonra İbrahim Şahin'i arayarak Sayın Bakan 
İstanbul'dan aradılar, İstanbul'da böyle böyle bir mesele varmış, bunu bir de senin incelemeni 
istediler, İstanbul'a gidecekmişsin dediğini, bakanın emrini İbrahim Şahin'e ilettiğini, bu 
konuyla ilgili bildiği hususların bunlar olduğunu, kendisinin konusu olmadığı için sonucunu 
ne takip ettiğini ne de bilgi istediğini, 

İfade etmiştir. 

2.8.İstanbul Eski Valisi Rıdvan Ycnişen 5.4.2000 tarihinde Komisyonumuza 
verdiği ifadesinde: 

1996 yılı Kasım ayı başlarında emniyet müdürü Sayın Kemal Yazıcıoğlu'nun, Ömer 
Lütfı Topal'm öldürülmesi olayı ve diğer başka konularla ilgili Sayın Cumhurbaşkanıyla 
görüşmek istediğini söylediğini, kendisinin de durumu Sayın Cumhurbaşkanına arz 
ettiğini, Cumhurbaşkanının İstanbul'da bulunduğu 14 Kasım 1996 günü gecesi Kemal 
Yazıcıoğlu ile görüşebileceğini ama, görüşmede kendisinin de bulunmasını istediğini, 
ikametgaha birlikte girdiklerini, Cumhurbaşkanının konuyu sorduğunu, Kemal 
Yazıcıoğlu'nun 25 Ağustos 1996 günü Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro 
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Amirliğine isimsiz telefon ihbarı geldiğini, bu telefon ihbarında, Ömer Lütfı Topal'ı, özel 
harekât polisleri Ercan Ersoy, Oğuz Yorulmaz, Ayhan Çarkın ve maktulün ortakları Ali 
Fevzi Bir ve Sami Hoştan adlı şahıslann öldürdüğünün beyan edildiğini, bu şahıslarla ilgili 
emniyetin bir önçalışma yaptığını, 28 Ağustos 1996 tarihinde adı geçen üç özel timciyle iki 
ortağım gözaltına aldıklarım, olayda kullanılan silahın şarjörünün üzerindeki koli bandında 
bir yarım parmak izi olduğunu, o banttaki parmak izi ile bu şahısların parmak izlerinin 
mukayesesinin yapıldığım, bu beş kişinin parmak izi ile bulunan parmak izi arasında bir 
benzerlik olmadığının anlaşıldığını, sanıkların da olayla ilgilerinin olmadığını beyan 
etmeleri üzerine, o anda ellerinde başka bir delil de, yani, adlî bir olay oluşturacak şekilde 
bir delil de olmadığından Sayın Bakana konuyu arz ettiğini, birde Emniyet Genel 
Müdürlüğü onlan orada incelesin dediğini, Genel Müdürlükten gelen bir ekibe 29.8.1996 
günü akşam teslim edildiklerini, teslimden sonraki günlerde yaptıkları bazı araştırmalara, 
elde edilen bazı karineler ve işaretlere göre topladıkları şeylerin öldürme olayını bunların 
yaptığı intibaını verdiğini, eldeki bilgilerin genişletilmesi için çalışma gerektiğini, tekniğin 
de yardımıyla, bazı durumlar gün ışığına çıkarsa, bu şahıslar, o zaman, cinayeti rahatlıkla 
itiraf ederler dediğini, hatta, zatıâliniz bile sorsa, böyle çalışmalar yapılırsa, size de itiraf 
ederler dediğini, Sayın Cumhurbaşkanının, bunun üzerine Kemal Bey'e, gözetim altına 
alındıklarında, ifadeleri alınmadı mı, resmî bir ifade yok mu, bant, kaset, basında da çeşitli 
şeyler çıkıyor, böyle şeyler yok mu diye sorduğunu, Yazıcıoğlu'nun, alınmış bir resmî ifade 
olmadığını, bant, kaset bulunmadığını ifade ettiğini, Sayın Cumhurbaşkanın, bunun üzerine, 
kim suç işlediyse sıfatı ne olursa olsun, her türlü gayret sarf edilerek bunlar aydınlığa 
çıkanlmalı, devlet, şüphelerden, şaibelerden arındırılmalı, kurtanlmalı, karanlıkta hiçbir 
olay kalmamalı talimatım verdiğini, bu teslim tarihinden önce emniyetin kendisine herhangi 
bilgi vermediğini, Kemal Bey'in, daha sonraki günlerde, açılan tahkikat sebebiyle görevden 
uzaklaştınldığını, Sayın Bakanın bu konuyla ilgili kendisine hiçbir talimatı, şöyle yapalım, 
böyle yapalım şeklinde, bir talimatının olmadığını, 

İfade etmiştir. 

2.9.Emniyct Eski Genel Müdürü Alaaddin Yükscl'in ifadeleri: 
2.9.1. Emniyet Eski Genel Müdürü Alaaddin Yükscl'in TBMM Susurluk 

Araştırma Komisyonuna Verdiği ifadesinde: 
Emniyet Genel Müdürülüğünün adli bir görevi bulunmadığını, Emniyet Genel 

Müdürlüğünün görevinin, genel itibariyle, teşkilatın tüm özlük hareketleri, psikolojik 
motivasyonunun sağlanması, güvenlik projelerinin çok üst seviyede hazırlanması ve 
meselelerin takibi olduğunu, Genel Müdürlüğünün belli olaylarda, hadi gönderin biz bunları 
sorgulayalım, onu yapalım, bunu yapalım gibi bir görevi bulunmadığını, 3 özel harekat 
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görevlisi ve 2 sivil vatandaşın Topal cinayetiyle iltisaplı olabileceğinden bahisle gözaltına 

alındıklarına dair gazeletlerde birtakım haberler çıktığını, bu gazete haberlerini ele almak 

suretiyle derhal yazıyla İstanbul Emniyet Müdürüne Ömer Lütfı TopaPla ilgili bu polislerin 

ve 2 sivil vatandaşın gözetim altına alınmsı ile ilgili konu nedir diye hemen sorduklarını, 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden gönderilen yazıda, Topal cinayetiyle ilgili olarak İstanbul 

Emniyet Müdürlüğü santraline bir ihbar geldiğini, bu ihbar üzerine 3 polisin ve 2 sivil 

vatandaşın İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından alındığı, konunun incelendiğini ve ancak 

olayla hiçbir irtibatının olmadığı, ihbarın asılsız olduğu ve herhangi bir şey yapılmamış 

olduğu şeklinde cevap geldiğini, bir ay veya birbuçuk ay geçtikten sonra, susurluk olayıyla 

birlikte, Sayın Mesut Yılmaz'ın birtakım iddialarının gazetelerde çıktığını, bunların 

Emniyet Genel Müdürlüğünce alındığı vesaire şeklinde birtakım şeyler çıkınca, derhal Özel 

Harekat Daire Başkanını çağırdığını, böyle bir olayın vuku bulup bulmadığını sorduğunu, 

"Evet efendim, ben İstanbul'a gittim ve İstanbul'dan bu arkadaşlarımızı, bizim kadromuzun 

personeli olması nedeniyle bunları İstanbul'dan Çamlıca turnikelerinde teslim aldım, 

getirdim, zaten suçsuzdurlar ve de bıraktık" dediğini, bana niye haber vermediniz diye 

sorduğunda, "Efendim, o gün bana, önce genel müdür yardımcısı, arkasından da Sayın 

İçişleri Bakanımızın böyle bir talimatı oldu. Sizi aradım, ancak yerinizde bulamadım sizi, 

onun için size haber verme imkanımızı olmadı. Esasen olay da önemli bir olay değil, suç da 

olmadığı için, size bir daha bu konuyu arz edemedim " dediğini, bu şeyler üzerine hemen 

bir grup müfettiş görevlendirdiğini ve derhal İbrahin Şahin'in ifadesini aldıklarını 

ifadesinde de bunları belirttiğini, Halil Tuğ'un da, yine aynı meselede, kendisine Sayın 

Bakanın talimat verdiğini ve bu talimatını sadece Şahin'e ilettiğini ve bu olaydan başka 

herhangi bilgi ve görgösünün olmadığını ifade ettiğini, 

İfade etmiştir. 

2.9.2.Emniyet Eski Genel Müdürü Alaattin Yüksel Komisyonumuza verdiği 

ifadesinde: 

Temmuz ayı içerisinde, İstanbul'da Topal cinayeti meydana geldiğini, Emniyet 
Genel Müdürlüğünün illerde meydana gelen cinayetleri inceleme, böyle özel olarak ekip 
gönderme, tetkik etme, vesaire şeyinin olmadığını, illerde olan olayların bilgi formlarının 
Emniyet Genel Müdürlüğüne geldiğini, hergün saat 11 'de, İçişleri Bakanı makamında arz 
edildiğini, bu olayın da, aynı şekilde, Emniyet Genel Müdürlüğüne, bilgi akışının sağlanmış 
olduğunu, bir ay sonra gazetelerde Topal cinayetinde polislerin parmak izi gibi, buna benzer 
birtakım haberlerin yayınlanması üzerine İstanbul Emniyetinden bu konu hakkında bilgi 
talep edildiğini, İstanbul Emniyet Müdürünün Genel Müdürlüğe verdiği bilgide, İstanbul 
Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbar sonucunda 3 polis memuru 2 de sivil vatandaşın 
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gözlem altına alındığının ifade edildiği, kısa bir süre sonra, gazetelerde bunların İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü tarafından Emniyet Genel Müdürlüğünde sorgulanmak üzere Emniyet 
Genel Müdürlüğünden gönderilen bir ekibe teslim edildiği yolunda haberler yayınlandığını, 
Genel Müdürlükçe, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gazete haberlerinin ne olduğunun tekrar 
sorulduğunu, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Genel Müdürlüğe yazdığı yazıda, böyle bir 
ihbarın yapıldığını ve yapılan sorgulamalarda bu olayla ilgilerinin olmadığı anlaşılmıştır 
şeklinde bir yazının Emniyet Genel Müdürlüğüne bilgi olarak verildiğini, soruşturmalara 
başladıklarını ağırlıklı olarak Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan 17, 18 soruşturma 
olduğunu, olayın bu akışı içerisinde iddia edilen hususun, polislerin Emniyet Genel 
Müdürlüğünden giden bir ekip tarafından İstanbul'dan alınıp Emniyet Genel Müdürlüğüne 
getirilmesi olduğunu, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde ne bir sorgulama sistemi nede 
böyle bir uygulama olduğunu, bu olayda hatırladığının, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden 
Emniyet Genel Müdürlüğüne yazılan yazıda böyle bir sorgulamanın yapıldığına ve ancak, 
bu kişilerin bu öldürme olayıyla alakasının olmadığına dair resmî belge olduğunu, görevde 
bulunduğu süre içerisinde Sayın Ağar'ın kendisine yasalara aykırı hiçbir talimatı olmadığını, 

İfade etmiştir. 

2.10.Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'in ifadeleri: 
2.10.1.Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık TBMM Susurluk Araştırma Komisyonuna 

yaptığı açıklamada: 

Topal cinayetiyle ilgili olarak Kemal Yazıcı'yla ilk görüşenin kendisi olduğunu, 
daha sonra Kemal Yazıcıoğlu'nun Cumhurbaşkanına, Mesut Beye ve başkalarına da bilgi 
verdiğini, ilk görüşmelerinde Topal cinayetinin faillerinin kendisi tarafından bilindiğini, 
bunun Susurluk'la bağlantılı olduğunu, soruşturmada itirafların yapıldığını, yani özel 
timciler tarafından itirafların yapıldığını, iyi bir araştırmayla çözülebileceğini hatta elinde 
kaset gibi, itiraf tutanağı gibi, telefon bağlantıları gibi, parmak izi gibi birtakım bulguların 
kendilerinde, kendinde veya ulaşabileceği yerlerde olduğunu, Mehmet Ağar'la veya 
Hükümetteki bazı kişilerle veya emniyetteki bazı kişilerle bağlantılı olabileceğini 
söylediğini, onun üzerine kendilerinin bu cinayetin üzerine gittiklerini, Kemal 
Yazıcıoğlu'nun, kendisine bunun olduğunu, sorgulamayı beş kişinin yaptığını, ifade 
tutanaklarının olduğunu veya kasetin de olduğunu, ses kasetinin de olduğunu sohbet 
şeklinde söylediğini, 

İfade etmiştir. 
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2.10.2.Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık Komisyonumuza 09.05.2000 tarihinde 

verdiği ifadesinde: 

İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu'nun kendisine Ömer Lütfı Topal'in 
öldürülmesinde üç özel timcinin bizzat bulunduğu bilgisini ve bunun kasetinin kendisinde 
olduğunu, sorgulama sonucunda bunların böyle bir şeyi itiraf ettiklerini söylediğini, 
kendisinin ilk başta üç özel timcinin önemini fark edemediğini, bu işin çok büyük 
olduğunu, yani bağlantıları dolayısıyla çok büyük sonuçlar doğuracak bir iş olduğunu 
söylediğini, o zaman bunun kendisini sıkıntıya sokabileceğini, bu işin altından 
kalkamayacağını, kendisini Sayın Genel Başkanıyla görüştürmeyi ve bildiklerini Genel 
Başkana anlatmasını istediğini, bu olayın tam detayını, doğuracağı sonuçların ne olacağını 
Genel Başkana söylemesini istediğini ve Sayın Genel Başkanıyla görüşmelerini sağladığını, 
zannettiği kadarıyla kendisine anlattıklarını Saym Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a da 
anlattığını, daha sonra bu işle ilgili bir başka emniyet müdürünün "yani, bu iş zannettiğiniz 
kadar kolay değil; bir emniyet müdürü eğer böyle bir tespiti yapmışsa ve sonra da bunu 
savcılığa ihbar etmemişse, bunun altından kalkamaz, ya İstanbul Emniyet Müdürü Kemal 
Yazıcıoğlu 'nun burada, elinde belge yoktur; ama, bilgisini size aktarmıştır ya da o belgeyi 
savcılığa vermek mecburiyetindedir, aksi halde mahkum olur ve sonunda, siz, bu durumda şey 
kalırsınız, bunu kamuoyuna açıklarsanız aciz duruma kalırsınız, dikkatli hareket edin" diye 
kendisini uyardığını, kendisinin de Saym Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ı uyardığını, Genel 
Başkanına İstanbul Emniyet Müdürünün kaset, belge vesaire verip vermediğini sorması 
üzerine hayır cevabını aldığını, o zaman Genel Başkanına bu işi üzerinden atması gerektiğini 
söylediğini, çünkü kamuoyuna kendisinde kaset var demeleri durumunda bu kaseti 
kamuoyunun isteyeceğini, sonra İstanbul Emniyet Müdürünün de bunu kendilerine 
veremeyeceğini, verirse mahkum olacağını, Savcılığa vermediği için belki kendisinde de 
olmadığını, bunun için kendilerinin bu işin altından kalkabilmeleri İçin bu işi yetkili bir 
makama getirmeleri gerektiğini, kendi aralarında tartıştıktan sonra Sayın Yılmaz'in 
Cumhurbaşkanı'na çıktığını, Genel Başkanın dinledikleri ile bizzat kendisinin dinlediklerini 
Sayın Cumhurbaşkanı'na anlattığını, Saym Cumhurbaşkanının İstanbul Emniyet Müdürünü 
çağırarak dinlediğini ve bu dinlediklerini bir mektupla dönemin Başbakanı Sayın Necmettin 
Erbakan'a gönderdiğini, ayrıca Kemal Yazıcıoğlu'nu da gönderdiğini, veyahutta Kemal 
Yazıcıoğlu'nu Sayın Erbakan'ın çağırdığını ve aynı konuları onlarda dinleyince kendilerinin 
devreden çıkmış olduğunu, daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanının bu konuyla ilgili liderleri 
çağırdığını bütün parti liderleriyle orada konunun tartışıldığını, 

Daha sonra bu soruşturmada bulunan komiser olduğunu zannettiği bir polis 
memurunun kendisine "soruşturmada biz bulunduk istanbul Emniyet Müdürü bu 
soruşturmada yoktu" dediğini, yani "o altı özel timcinin soruşturmasında, biz onun adına, 
İstanbul Emniyet Müdürünün memurları olarak o soruşturmayı yaptık, onlardan aldığımız 
bilgileri getirdik emniyet müdürüne verdik, emniyet müdürü de size bildirdi" dediğini, 
İstanbul Emniyet Müdürünün kendisine ilgilileri Savcılığa teslim etmeleri gerektiğini, ancak 
Ankara'dan özel bir ekibin geldiğini bunları aldığını, Ankara'da sorgulayacağız dediğini, 
Ankara'da sorguladıktan sonra da serbest bıraktıklarını, Kemal Yazıcıoğlu'ndan aldığı bilgiye 
göre sanki soruşturmayı Kemal Yazıcıoğlu'nun bizzat kendisinin yaptığını, itirafın kendisine 
yapıldığı şeklinde olduğunu, ancak daha sonra soruşturmayı yapan komisere sorduğunda, 
Kemal Yazıcıoğlu'nun soruşturmada olmadığını, zannına göre kasetiyle veya görüntüsüyle, 
tutanağıyla ifade zaptıyla Kemal Yazıcıoğlu'na sunulduğunu söylediğini, Kemal 
Yazıcıoğlu'nun konuyla ilgili ilk itirafı kendisine yaptığını bildiğini, soruşturma açılan bir 
konuda itiraf olması durumunda ifade zaptının olmamasının geçerli bir şey olmaması 
gerektiğini, Kemal Yazıcıoğlu'na belgeleyecek ne olduğunu sorması üzerine, kaset var 
dediğini, ilave şeyler var dediğini, destek şeyler var dediğini, daha sonra bu soruşturmayı 
yapan kişilerden birisinden şunu duyduğunu, "biz evet bunu kasete de aldık veya bunu zapta 
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da aldık ama Kemal Yazıcıoğlu bu soruşturmayı yapmadı bizzat biz yaptık. Getirdik 
kendisine arz ettik." dediğini, ikinci bir başka kişiden de o zaman duyduğunu, onun da bu 
işin resmiyete döküldüğünde kimsenin benim elimde belge var diyemeyeceğini, çünkü 
sorumlu olacağım, bu nedenle de Kemal Yazıciöğlu'nun usteleriemediğini, yani vardıysa da 
yok dediğini, kendisinde söyleyenlerden birisinin Şentürk Demiralp öldüğünü, ve sorgulamayı 
kendilerinin yaptığını Kemal Yazıcıoğlunün olmadığını belirttiğini, Kemâl Yazicıoğlu'nun 
Genel Bâşkahı'na bir kaset teslim ettiğini bilniediğihi, öyle bir şey olması durumunda zaten 
Savcıya gitmiş olacaklarım, ancak ispat güçlüğü ile karşılaştıklarından Başbakan ve 
Cumhurbaşkanından olaya el koymalarını istediklerini, kendi aralarında bir toplantı 
yaptıklarını, bu olayı ellerindeki imkânlarla ispatİayamamalari nedeniyle yüksek bir makam 
vasıtasıyla âraştırtâlım dediklerini, 

ifade etmiştir. 

2.11;Ânâvâtan Partisi Genel Başkanı Â.Mesut Yılniaz'in ifadeleri: 

2.1İ.l.Ahavatan Partisi Genel Başkanı A.Mesüt Yılmaz 24.İ2.İ996 târihinde 

Susurluk Araştırma Komisyonuna verdiği ifadesinde: 

3 Kasım İ996'dâ meydâna gelen Susurluk kazası ölttiadah ÖiiCe kendiline 
devletin1 istihbarat kuruluşunda çalışan, 'emniyette çalışları veya daha Önce Bu kuruluşlarda 
ve emniyette çalışmış olan, partileri ile de bağlantılı olan, partilerinden aday olan, belediye 
başkanı olâh arkadâşlarindah çeşitli bilgiler geldiğini, bu Bilgiler içerisinde en çarpıcı 
ölaiiihiri 28 Temthüz 1996'da meydâna gelen Topâİ cinayetinin üç Özel tim niehsübü 
tarafından işlendiği; daha sonra, bir ay sonra; 29 Ağustosta bu üç özel tini meıisübiinüri İki 
kişiyle Birlikte, ki bu icişilerderi bir tanesi, Topai'ın ortağı blart Aliç'ö riâmiyİa niaruf Âli 
tevzi Bir ve Arnavut Sânii hamiylâ hiâruf Sami Hoşvar öldüğü vb Bu Beş kişinin İstanbul 
Emniyeti tarafından gözaltına alındığı 36 saat süreyle sörguİahdiği, bu sorgulamada 
İstanbul Emniyet Müdürü ve İstanbul Emniyet Müdür Yairdihicisı dâhil toplanı altı 
emniyet mehsübüHüii Bulunduğu, bü sorgulama siirâsİriida içİörİriden Bir tanesinin, Âyhâh 
isminde ölârt bir Özel tini rhersübünüh sadece Topal cinayetini değil, Topal cinayetinden 
Öhcö bir seri,zaririincâ ohdati fazla cinayetin kendileri tafafıtidân işlehdîğiîii İtiraf ettiği, bu 
itiraflârih ses bkridina da kaydedildiği; daha sörirâ IstaribUİ Emniyet Müdürünün, 
dürumdârij İçişleri Bâkariinı haberdar ettiği, b târihteki İçişleri Bâkâh'ıiiiH; önce Emniyet 
Genel Müdür Yardinıcisl Halil Tüğ'u İstanbul'a gönderdiği ve Bu özel tini rriensüpiârının 
Genel Müdürlüğe verilmesini talep ettiği, İstanbul Emniyet Müdürünün bu talebi 
reddetmesi üzerine İstanbul Atatürk Havaalanında bizzat İstahBül Emniyet Müdürüyle 
görüştüğü, Batta konuyu görüşeceği gerekçesiyle İstanbul Valisini dahi almadığı 
mensuplarının ve diğer iki şahsin Genel Müdürlüğe teslimini istediği; İstanbul Emniyet 
Müdürünün Bütiü ancak resmi tutanakla yapacağı beyanı üzerine, görevlileri İstanbul'a 
gönderdiği ve bu kişilerin düzenlenen bir tutanakla İstanbul'dan Anlcafa'daki Genel 
Müdürlüğe alındıklarını öğrendiğini, kehdisirie Bü bilgileri ileten kişilerden iki tanesini 
Ankara'ya çagirdiğitiij 7 Kasımda Perşembe günü, bu bilgilerin döğrıi olup olmadığını 
kendilerine tekrar sorduğunu, Bunların tümüyle doğru olduğunu, üstelik, söz konusu 
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şahsın ses bandında da bu talimatı doğrudan doğruya, yani, gerek Topal cinayetinde 
gerekse işledikleri diğer cinayetlerdeki talimatı doğrudan doğruya Özel Harekat Daire 
Başkanından aldığını ve bu olaydan zamanın Emniyet Genel Müdürünün ve o zamanki 
Sayın Başbakanın eşinin de haberdar olduğunu söylediğini ifade ettiklerini, Yazıcıoğlu ile 
daha öncesinden gelen yakın bir işbirliklerinin olduğunu, daha Başbakan olmadan önce, 
yani 1996 Mart'ından önceki senelerde 93 sonundan itibaren, devletin, özellikle, Emniyet 
Genel Müdürlüğünün yasadışı birtakım çevrelerle işbirliği yaptığı, PKK'ya lojistik destek 
sağlayan bazı kişileri önce kullanıp, daha sonra bunları birbirlerine vurdurttuğu konusunda 
duyumlar geldiğini, ayrıca, yine devlet içerisindeki, emniyet içerisindeki bazı önemli 
görevlilerin yasadışı işlere karıştıkları, kumarhanelerden, diskoteklerden haraç aldıkları, 
uyuşturucu ticaretinden pay aldıkları konusunda bilgilerin geldiğini, İstanbul Emniyet 
Müdürlüğüne Kemal Yazıcıoğlu atandıktan sonra, kendisiyle, düzenli olarak, her hafta 
sonu bir araya geldiğini, 10 Kasım 1996 günü, Susurluk kazasından tam bir hafta sonra, 
İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu ile İstanbul'da kaldığı otelde buluştuğunu, 
Yazıcıoğlu'na bu bilgilerin doğru olup olmadığını sorduğunu, Yazıcıoğlu'nun bu konuda 
bilgi verirse suç işlemiş sayılacağını, dolayısıyla bu bilgileri kendisi ile paylaşamayacağını 
söylediğini, kendisinin dikkatini çekenin Yazıcıoğlu'nun bunları yalanlamamış olması 
olduğunu, 14 Kasım Perşembe günü, Sayın Cumhurbaşkanının, akşam saat 23'te İstanbul 
Valisini ve Emniyet Müdürünü ikametgahına çağırarak kendisinin Cumhurbaşkanına 
ilettiği bu bilgilerin doğru olup olmadığını sorduğunu, İstanbul Emniyet Müdürünün, 
İstanbul Valisinin yanında, özel tim mensuplarını sorguladıklarını, bunlardan bir tanesinin 
bu olayı ve diğer olayları itiraf ettiğini, ancak, bu işi, devlet için yaptıklarını ve yukarıdan 
talimat alarak yaptıklarını, bundan dolayı da kendilerine herhangi bir sorumluluk 
yüklenemeyeceğini söylediğini ifade etmiş olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanının sorusu 
üzerine kendisinde, kaset vesair maddi delillerin olmadığını; ancak, kişilerin malum 
olduğunu ve istenirse, bunların tekrar sorgulanıp, bu hususların ortaya çıkarılabileceğini, 
İçişleri Bakanının şifahi talimatı üzerine bunları Emniyet Genel Müdürlüğüne verdiğini, 
Emniyet Genel Müdürlüğünde, bunlarla ilgili hiçbir işlem yapılmadan, bunların 
salıverildiğini, hatta, üç kişinin Sedat Bucak'a koruma olarak verildiğini ve şu anda 
koruma görevi yaptıklarını ifade etmiş olduğunu, bunu, daha sonraki görüşmelerinde 
Sayın Cumhurbaşkanının kendisine ifade ettiğini, Pazar günkü toplantıda sayın parti 
Başkanlarına da aynı şekilde bu ifadeyi tekrarladığını, 

İfade etmiştir. 

2.11.2.Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz Komisyonumuza verdiği 
9.5.2000 tarihli ifadesinde: 

Ömer Lütfi Topal'm öldürülmesi konusunda daha önce kendilerine gelmiş bazı 
duyumlar olduğunu, daha sonra o zamanki İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıo.ğlu'yla 
bir görüşme yaptığını, kendisine İstanbul Emniyetince sorgulanan özel tim mensuplarının, 
hem bu cinayeti hem de daha başka bazı olayları üstlendiklerini, bunu açıkça ifade ettiklerini, 
kendilerinin dokunulmazlığı olduğunu* kendilerine kimsenin bir şey yapamayacağını 
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sorgularında söylediklerini aktardığını, kendisinin de bu konuda ellerinde belge olup 
olmadığını sorduğunu, "Hepsi kasete alınmıştır" dediğini, "icap ederse, isterseniz kasetleri 
de dinletirim" dediğini, ama kasetleri dinlemediğini, kendisine bunlarının hepsinin 
ifadelerinin kasete alındığını söylediğini, Ankara'dan Genel Müdürlüğün talebi üzerine 
kişilerin sevk edildiğini, bu bilgileri zamanın Cumhurbaşkanına aktardığını, daha sonra da 
Susurluk Komisyonuna söylediğini, şu anda ilave bir şey söyleyebilecek durumda olmadığını, 
Kemal Yazıcıoğlu ile yaptıkları görüşmede bu ifade veren polislerin, ifadelerinin ses 
kayıtlarının olduğunu, bu kasetin de çantasında olduğunu söylediğini, kendisine "isterseniz 
dinleteyim" dediğini, kendisinin de gerek yok dediğini, kendisinin bilgi kaynaklarının 
birincisinin bizzat Kemal Yazıcıoğlu olduğunu, ikincisin de doğrudan doğruya kendisine değil 
ama aracılı olarak intikal eden bir bilgi olduğunu, yine emniyetteki birisinden, daha alt rütbeli 
birisinden gelen bir bilgi olduğunu, onun da yapılan telefon tespitlerinin bu kişilerin 
telefonlarıyla tetabuk ettiğini, dolayısıyla ortada kendileri açısından bu olayı çözecek kesin 
bulguların bulunduğunu ifade ettiğini, bunların hepsini Komisyona ve Cumhurbaşkanına 
aktardığını, belirtmiştir. 

3-Konuyla İlgili Diğer İfadeler: 

3.1. Eski Milletvekili Yahya Şimşek 12.4.2000 tarihinde Komisyonumuza verdiği 
ifadesinde: 

Soruşturma önergesi, Sayın Ağar'ın yargılanmakta olduğu İstanbul Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Savcısının iddianamesinde yüklenilen bir kısım suçların, Sayın Ağar'ın 
Bakanlığı döneminde de devam ettiğine ilişkin bir ibare olduğunu, Türk Ceza Kanunun 296 
ncı maddesine yönelik bir suçlama bulunduğunu, o suçlamanın temadi eden bir suç anlayışı 
içerisinde değerlendirilmesinden kaynaklanan bir sorumluluğun söz konusu olduğunu, o 
nedenle böyle bir soruşturma önergesinin hazırlandığını ve verildiğini, Meclis gündemine 
geldiğinde grup sözcülerinden birisinin kendisi olduğunu, o konuşma metni dışında başka 
bilgi ve belgenin bulunmadığını ve ilave edeceği bir hususun olmadığını, söylemiştir. 

3.2. Milletvekili Mustafa Çiloğlu 12.4.2000 tarihinde Komisyonumuza verdiği 
ifadesinde: 
Soruşturma önergesi üzerinde yapılan görüşmelerde söylediklerini tam olarak hatırlamadığını, 
onun dışında başka bir bilgi ve belgeye sahip olmadığını belirtmiştir. 

3.3.İstanbul Valisi Erol Çakır 5.4.2000 tarihinde Komisyonumuza verdiği 
ifadesinde: 

Müsteşarlık dönemine kadar Sayın Mehmet Ağar'la hiçbir şekilde meslekî ilişkisinin 
olmadığını, Sayın Mehmet Ağar'la hiçbir şekilde kişisel bir ilişkisi olmadığını, Mehmet 
Ağar'ın Bakanlığı döneminde , yaklaşık bir ay kadar Müsteşarlık yaptığını, göreve 
başladıktan sonra hemen ilk günde, kendisiyle ilk konuşmalarında vuku bulan bir tatsızlık 
nedeniyle de kararnamesi çıkıncaya kadar olan dönemde resmî görevi sebebiyle veya 
sadece resmî toplantılarda bir araya geldiklerini, bu raporla ilgili olarak somut şeyler 
söyleme şansının olmadığını, söyleyeceği şeyleri hele hele ispat etme şeyinin olmadığını, 
zaten, müsteşarlık döneminde de, Emniyet Genel Müdürlüğü-Sayın Bakan ilişkileri direki 
olarak yapıldığı için, bir anlamda da görevden alınacak müsteşar devre dışı bırakıldığı için, 
sağlıklı bir bilgi edinme şansı olmadığını, 

İfade etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 509) 



— 100 — 
3.4.İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir 5.4.2000 tarihinde 

Komisyonumuza verdiği ifadesinde: 
Mehmet Ağar Beyle 1990 yıllarından beri tanıştığım, 1990 yılında kendisinin 

Ankara Emniyet Müdürü, Mehmet Ağar'ın da istanbul Emniyet Müdürü olduğunu, halef 
selef olduklarını, gördüğü kadarıyla, insan sevgisi olan, herkesle iyi geçinen, devletine, 
milletine, bayrağına bağlı bir insan olarak bildiğini, CHP-DYP iktidarında Mersin Emniyet 
Müdürü olduğunu, bu sırada Genel Müdürün Mehmet Ağar olduğunu, orada, 93-96 
yıllarına kadar çalıştığını, Mersin 'in çok karışık, terörün çok tırmanmış bir halde 
olduğunu, hem Bekir Aksoy'un Müsteşar, hem Emniyet Genel Müdürü olarak Sayın 
Mehmet Ağar'ın bilhassa, anarşi ve terör yönlerinde çok büyük desteklerini gördüğünü, 
kendisinden ve personelinden kati suretle bir kanunsuzluk istemediğini, sürekli kendilerini 
yüreklendirdiğini, 1996 yılında İzmir Emniyet Müdürü olduğunu, İzmir 'de iken Mehmet 
Ağar'ın Bakan olduğunu, Bakanlığı zamanında kızının hasta olduğunu zaman zaman 
İzmir'e geldiğini, direkt olarak kızının yanına gittiğini, İzmir'de de kendilerine hiçbir 
kanunsuzluğu, hiçbir nizamsızlığı söylemediğini, söylese de kendisinin yapacak 
karakterde olmadığını, Susurluk'la ilgili doğru veya yanlış iddiaların kendisi İstanbul 
Emniyet Müdürü olduğunda bitmiş olduğunu,, İstanbul Emniyet Müdürü olduğunda 
Susurlukla ilgili olan iddiaların tamamen devlet güvenlik mahkemesine düşmüş durumda 
bulunduğunu, kendileri zamanında, Susurluk'la ilgili herhangi bir operasyon 
yapmadıklarını, 

İfade etmiştir. 
3.5,İçişlcri Eski Bakam Ülkü Güncy'in ifadesi: 

Kendi bakanlığı döneminde söz konusu olayların üzerine gidildiğini, kendisinden 
sonra gelen Sayın Mehmet Ağar'ın da en az kendisi kadar hassasiyet gösterdiğini, 
kendisinden sonra gelen Bakanın konulan kesmek, üstünü örtmek gibi bir şeye girmediğini, 
aynı titizlikle kendi yöntemleriyle yürüttüğünü, ifade etmiştir, 

3.6. Adalet Eski Bakanı Şevket Kazan 19.4.2000 tarihinde Komisyonumuza 
verdiği ifadesinde: 

Adalet Bakanlığına geldiğinde Sayın Ağar'ın örttüğü, kapattığı hiçbir dosyayla karşı karşıya 
kalmadığını, açılmış olan davalara Adalet Bakanlarının müdahale edemeyeceğini, 
açılmamışsa o davanın açılması hususunda Adalet Bakanının talimat verme yetkisinin 
bulunduğunu, göreve geldiğinde savcılıklara talimat verilmesi gereken bir dosya olmadığını, 
belirtmiştir. 

3.7, Ankara Emniyet Müdürü Ramazan Er 5.4.2000 tarihinde Komisyonumuza 
verdiği ifadesinde: 

Topal olayıyla ilgili olarak bilgisinin olmadığını, Mehmet Ağar'ın gerek Emniyet Genel 
Müdürlüğü döneminde gerekse Bakanlığı döneminde kendisine kanunsuz emrinin ve 
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talebinin olmadığım, özel timcilerin kendi döneminde İstanbul DGM Cumhuriyet 
Başsavcılığına teslim edildiğini, ifade etmiştir. 

3.8. İçişleri Bakanlığı Eski Müsteşarı Teoman Ünisan 5.4.2000 tarihinde 
Komisyonumuza verdiği ifadesinde: 

Topal olayıyla ilgili olarak'3 özel tim görevlisi ile ilgili olarak yapılan işlemler konusunda 
bilgisinin olmadığını belirtmiştir. 

3.9.Urfa Milletvekili Sedat Bucak 29.3.2000 tarihinde Komisyonumuza verdiği 
ifadesinde: 

Mehmet Ağar'ın ilişkileri itibariyle bir teşebbüs oluşturduğu, koruduğu, kolladığı, 
kapsamında faaliyetlerinin olabilmesinin- mümkün olmadığını, Sayın Ağar'ın Mehmet 
Özbay'la ilişkisinin olup olmadığını bilmediğinij ancak kendisinin böyle bir şeyi görmediğini, 
kanuna aykırı herhangi- bir oluşum içerisinde veya kanuna aykırı bir davranış içerisinde 
olmadıklarını, beyan etmiştir. 

3.10. Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış 29.3.2000 tarihinde 
Komisyonumuza verdiği ifadesinde: 

Bütün bildiklerinin Komisyon tutanaklarında ve raporunda mevcut olduğunu; kendilerinin 
Ağar'ı komisyona davet ettiklerini, ancak Ağar'ın komisyona bilgi vermeyeceğini söylediğini, 
Susurluk denilen olayın açıklığa kavuşturulması' için Türkiye'de konuşması gereken 
kişilerden birisinin de Sayın Ağar olduğunu, konuşması durumunda bir çok olayın: ortaya 
çıkacağına inandığını; bugüne kadar konuşmadığını, sadece "ne yaptımsa vatan için yaptım" 
dediğini,. Bakanlık döneminde Topal'in öldürülmesi ile ilgili bir ihbar üzerine gözaltına 
alınan özel timi polisleri ile yer altı dünyasının isimleri Hoştav ve Ali Fevzi' Bir'in Ağar'dan 
gelen bir talimatla İstanbul'dan Ankara'ya celp edildiğini, Ankara?da birtakım soruşturmalar 
yapıldıktan sonra serbest bırakıldıklarım, bu celp işleminin Emniyet Genel Müdürüne bilgi 
verilmeden gerçekleştirildiğini; 3 polis memurunun yanında 2 sivil şahsında Ankara'ya celp 
edildiğini- Devlet memuru olmayan kişilerin bu şekilde getirilmesini anlamanın mümkün 
olmadığını, beyan etmiştir. 

3.11' Elazığ Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 29.3;2000 tarihide 
Komisyonumuza verdiği ifadesi: 

Sayın Ağar'la ilgili verilen soruşturma önergesi konusunda Grubu adına o zaman söz alarak o 
günkü konuşmasında, soruşturma talebinin Hukuki mesnedinin olmadığını, İstanbul DGM 
Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine dokunulmazlıkları kaldırılan Sayın Ağar hakkında 
DGM'sinin görevsizlik kararı verdiğini, bu görevsizlik kararının Savcılıkça temyiz edilmesi 
üzerine Yargıtay 8 inci Ceza Dairesinin de görevsizlik kararını bozduğunu, bu'kararda 
cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak suçunun mütemadi suç niteliği taşımadığını, 
iddianamede de bu suçla ilgili isnadın bakanlık dönemine sirayet ettirilmediği; bu'nedenle 
sanığın Ahayasa'nın 148 inci maddesine dayanılarak Yüce Divan sıfatıyla Anayasa 
Mahkemesinde yargılanmasını öngören görevsizlik kararının yasal bulunmadığını, sanığın suç 
tarihlerindeki sıfat ve görevi itibariyle milli iradeyle atanmış memur statüsünde olması 
sebebiyle, Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanunu Muvakkat hükümlerine göre doğal 
mahkemesinde yargılanması gerektiğinin belirtildiğini, yani itham edilen suçun mütemadi bir 
suç olmadığını, Yargıtay'ın kararının kesin olduğunu ve herkesi bağladığını, Yargıtay'ın bu 
kararının Türkiye Büyük Millet Meclisini de bağladığını, dolayısıyla bu soruşturma 
Komisyonunun kurulmasının yanlış olduğunu söylemiştir. 
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3.12.Emniyet İstihbarat Daire Başkan Vekili Hanefi Avcı 7.2.1997 tarihinde 
İstanbul DGM C. Başsavcılığına verdiği ifadesinde: 

1991, 1992, 1993 yıllarında bölücü terör örgütünün büyükşehirlerdeki eylemlerinde 
artış görülmesi üzerine bunun sebepleri incelendiğinde bu terör örgütüne bir kısım kişilerce 
büyük parasal destek sağlandığı hususunda yaygın iddialar ortaya atıldığını, parasal destekte 
bulunan kaynaklar araştırıldığında bazı isimler tespit edildiğini, bunun üzerine bu kişilerle 
hukuki çerçeve içerisinde mücadele edebilmek imkanları bulunamayınca başka yöntemler 
aranmaya başlanıldığını, yani bu kişilerin bölücü terör örgütüne yapmış oldukları mali 
destekler somut belgelerle delillendirilemediğinden bunları yakalamak ve yargı önüne 
çıkarmak imkanının bulunamadığını, fakat büyük miktarda yardım yaptıklarının bilindiğini, 
bunun üzerine bıj kişilerin tesirsiz hale getirilmesi maksadıyla farklı yöntemler kullanılması 
düşüncesinin Emniyet, Jandarma ve MİT'deki bir çok görevliler arasında söylenmeye 
başlandığını, nitekim bir süre sonra meydana gelen bazı olaylar incelendiğinde bu kişilerle 
hukuk dışı yöntemlerle mücadele eden bir teşekkülün oluşturulduğunun anlaşıldığını, bu 
oluşumun bir süre bu kişilerle mücadele ettikten sonra onları tesirsiz hale getirdiğini, yasal 
zeminde mücadele eden zabıtanın da bölücü örgüt ile etkin mücadelesi sonucunda özellikle 
büyük şehirlerdeki eylemlerinin büyük ölçüde azaltıldığını, büyükşehirlerde bölücü örgütün 
faaliyetlerinin azalması ile onlarla hukukdışı mücadele eden gurupların da biraraya gelme ve 
oluşum sebeplerinin ortadan kalktığını, bu durumda kalan bir kısım resmi görevlilerden, bir 
kısım sivil şahıslardan oluşan bu grupların dağılmadığını, ancak bu defa kendi şahsi çıkarları 
doğrultusunda eylemlere başladığını, özellikle 1994, 1995 ve 1996 yıllarında meydana gelen 
olayları bu grupların kendi şahsi çıkarları için yaptıkları düşüncesi ve bilgilerinin Emniyet 
Genel Müdürlüğü İstihbaratında, MİT'de ve Jandarma İstihbaratında duyum olarak intikal. 
etmeye başladığını, bu oluşumlarda Emniyet Teşkilatında Emmiyet Genel Müdürü Mehmet 
Ağar, Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin ve sözleşmeli personel Korkut Eken ve Özel 
Harekat Dairesinde bulunan bir kısım polis memurlarının ve yine Korkut Eken'in irtibatlı 
olduğunu tahmin ettiği sivil, çoğunun isimleri dava dosyası ile basında yer alan kişilerin böyle 
bir oluşumun içinde yeraldığı düşüncesine sahip olduğunu, bu sivil şahısların Abdullah Çatlı, 
Haluk Kırcı, Yaşar Öz, Drej Ali Lakaplı kişi ve kumarhane işletmecisi Sami Hoştan ile daha 
isimlerini duymadığı ancak bu oluşum içinde yer aldığını tahmin ettiği başka sivil kişiler 
olduğunu, bu grupların varlığından MİT içerisinden Mehmet Eymür, Duran Fırat'ın haberdar 
olduğunu, MİT'teki bu kişilerin de Emniyetteki isimlerde olduğu gibi irtibatlı olduğu sivil 
kişiler bulunduğunu, aynı şekilde Jandarma İstihbarat Teşkilatı içerisinde de bu tür 
organizasyonları bilen kişilerin bulunduğunu, Mehmet Ali Yaprak'in kaçırılması olayındaki 
istihbarı bilgilerinin şöyle olduğunu, adı geçenin iki defa kaçırıldığını, birinci kaçırılma 
olayının iddia edildiğine göre Mehmet Ağar'ın bilgisi dahilinde ve İbrahim Şahin'in 
organizasyonu olduğunun söylendiğini, bu birinci kaçırılma olayında önemli miktarda bir 
paranın dolaylı olarak İbrahim Şahin'e intikal ettirildiğini, belirtmiştir. 

3.13. MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür 23.2.1997 tarihinde 
İstanbul DGM C. Başsavcılığına verdiği ifadesinde: 

Hanefi Avcı'nın ifadesinde kendisiyle ilgili olarak ileri sürdüğü hususların doğru 
olmadığını, Hanefi Avcı'nın en büyük uğraş alanının telefon dinlemek olduğunu, bir takım 
görevlilerin terörle mücadele kavramı içinde menfaat ilişkilerine ve kanunsuz işlere girdiğine 
dair birçok bilgi intikal ettiğini, Abdullah Çatlı'nın bu şekildeki oluşumlar içerisinde yer alan 
önemli kişilerden birisi olduğunu, Susurluk olayından önceki tarihlerde Abdullah Çatlı ve 
bağlantılı olarak Haluk Kırcı, Sami Hoştan, Ali Fevzi Bir kişilerle birlikte yurtdışı bağlantılı 
uyuşturucu işleri ile uğraştıklarını ve bu faaliyetleri sırasında polis himayesinde gezdiklerini 
ve üzerlerinde kendilerine dokunulmazlık ve polis himayesi sağlayan hüviyetler taşıdıklarına 
dair bilgiler aldıklarını, hatta bunları yurtdışı giriş ve çıkışlarında havaalanlarında VİP 
salonlarında kullandıklarını, polis himayesinde giriş ve çıkış yaptıklarını, başta Azerbaycan 
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olmak üzere diğer Türk Cumhuriyetlerine aynı şeklide sık sık gidip geldiklerini ve oralara 
gidiş gelişlerinde de yine polis himayesine mashar olduklarını öğrendiğini, Abdullah Çatlı'nın 
yanında bu işin merkezinde Sami Hoştan isimli kişinin bulunduğunu öğrendiğini, Abdullah 
Çatlı, Sami Hoştan gibi şahıslarla bunların etrafında yeralan ve bir kısmı polis memuru olan 
gruplar oluştuğunu ve uyuşturucu ticareti hususunda eylem ve faaliyetlerde bulundukları 
duyumlarını aldıklarını, Tarık Ümit'in Teşkilatlarında haber kaynağı olarak kullandıkları bir 
eleman olduğunu, Tank Ümit kaybolduktan sonra yakınlarının kendisine başvurduğunu, 
kendisinin yakınlarına resmi mercilere Abdullah Çatlı ve yakınlarının ismini vermelerini 
tavsiye ettiğini, bu olaylar sırasında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ve Özel Harekat 
Daire Başkan Vekili İbrahim Şahin'i aradığını, zira o dönemde her ikisinin de Abdullah Çatlı 
ile ilişkileri olduğu ve onun bir kısım eylem ve faaliyetlerinden haberdar oldukları 
istihbaratını aldıklarını, bu istihbari bilgilere dayanarak Mehmet Ağar'ı telefonla arayarak ve 
dairesine gelen İbrahim Şahin'le de bizzat konuşarak elemanları olan Tarık Ümit'in Abdullah 
Çatlı ve ekibi tarafından kaçırılıp sorgulandığını, bu arada Özel Harekatta görevli polis 
memurlarının da olayda adının geçtiğini ve Tarık Ümit'e bir zarar verilmeden bırakılması 
hususunda yardımcı olmalarını ve eğer Tank Ümit'e zarar vermeden bırakıldığı takdirde 
gerek kendisinin ve gerekse Teşkilatlarını bu olayı bir problem haline getirmeyeceğini ifade 
ettiğini, her ikisinin de yardımcı olacaklarını söylediklerini, bir sonuç alınamadığını,' genel 
olarak bilgi vermek gerekirse şunu söyleyebileceğini, Susurluk olayı olarak kamuoyu 
gündeminde yer alan olay sebebiyle isimleri gündemde yeralan gerek üst düzey Emniyet 
görevlileri ve bunların yanında sayıları 10-15'i geçmeyen polis memurları ki bunların 
genellikle Özel Harekatçı kişiler olduğunu, Devletçe aranan Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı gibi 
kişiler ile kumarhane işletmecileri ve uyuşturucu işiyle uğraşan bir takım kişilerin biraraya 
gelerek yasalara aykırı ve kendi maddi çıkarları istikametinde teşekkül oluşturdukları 
hususunda istihbari bilgilerinin olduğunu, ancak bunların somut delillerini ibraz edebilecek 
veya ayrı ayrı kişilerin isimlerini verebilecek durumda ve konumda olmadığını, ifade 
etmiştir. 

VII-MEHMET KEMAL AĞAR'IN İSTANBUL DGM C.BASSAVCILIĞINA VERDİĞİ 
İFADE: 

M.Kemal Ağar 10.01.1998 tarihinde İstanbul DGM C. Başsavcılığına verdiği 
ifadesinde: 

Özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü döneminde olağanüstü şartlarda adeta iç savaş 
benzeri ve ülkenin büyük çoğunluğuna sirayet eden kalkışma hareketinin kontrol 
edilebilmesi ve önlenebilmesi için son derece aktif, süratli, cesaretli tedbir uygulamaların 
elbetteki kanuni yetkileri çerçevesinde kullanılması ile büyük ölçüde başarıya ulaşıldığını, 
1994 yılından sonra bölücü terör eylem ve faaliyetlerinin giderek küçüldüğünü, Türk 
tarihinin Cumhuriyet öncesini kapsayan yılları da değerlendirildiğinde en yaygın, en kapsamlı 
silahlı kalkışma hareketinin önlendiğini ve tamamiyle kontrol altına alındığı bir sürece 
girildiğini, Hanefi Avcı ve Mehmet Eymür'ün iddialarını reddettiğini, grupların kendi şahsi 
çıkarları için faaliyetlerde bulunduklarından haberi olmadığını, İbrahim Şahin ve Korkut 
Eken'i görevi gereği tanıdığını, ilişkilerinin de görev sınırları içerisinde olduğunu, Sami 
Hoştan ve Ali Fevzi Bir isimli sivil şahısları hiç tanımadığını, kendileriyle hiçbir dönemde 
muhatap olmadığını, birarada bulunmadığını, Abdullah Çatlı'yı polis yaşantısındaki genel 
formasyonu içerisinde bildiğini, Haluk Kırcı'yı Erzurum Valisi olduğu dönemde dönemin 
MHP ile Başkanı Cezmi Polat'ın bir gün kendisine gelerek "efendim, bizim eski bir 
arkadaşımız var, bunun nikah töreni var, sizin şahitlik yapmanızı istiyoruz, kendisi mağdur 
olmuştur, bu şekilde onore olur" demesi üzerine, Valilik görevinde her zaman yaptığı gibi bu 
düğüne gittiğini, nikah şahitliği görevini tamamladığını, daha sonra da kendisine ailece 
teşekküre geldiklerini, Erzurum'da olduğu sürece karşılaştıklarında görüştüğünü, bunun 
dışında başka herhangi bir safhada hatırlayabildiği bir ilişkisinin olmadığını, İçişleri Bakanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 509) 



- 1 ° 4 -
olduğu dönemde İstanbul'a İkitelli'de bir tören dolayısıyla zamanın Başbakan Yardımcısı 
Tansu Çiller ve dört Beş Bakan ile birlikte İstanbul'a geldiğini, Havaalanında, dönemin 
İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğİu'nun "efendim dönıüşte özel konuşmamız lazım 
bir konuyu arz etmek istiyorum" dediğini, törenin hitamında dönüşte aynı araba ile havalanma 
geldiğini, Havalanı Müdürünün odasında bilinen olayı, anlatarak bir ihbar üzerine bu 
memurları gözetime aldıklarını, ancak delile müstenit bir durumun şözkonnusu olmadığını, 
bilgi sunmak isteğini, kendisine ne yapacağını sorması üzerine "serbest bırakacağız" 
dediğini, bir, kere 'de'Ankara'ca, tetkiki uygun olur, uygun görülmesi, halinde öyle yapalım 
demesi üzerine, o dönemde, özel tim üzerindeki spekülasyonların yoğunluğu gözönüne 
alınarak uygun olur dediğini, A^ara'ya döndü^ 
bulamayınca personelden sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Halil tuğ'u bularak 
"böyle bir durum var özel Harekat Daire Başkanını bulun, gidip, bit memurları, alsınlar, 
bunlar biraz da teyevvür içindeymiş, mümküfise kendisi veya üst rütbeli, birisi alsın, konu 
tetkik edilşiri dedim ve Kemal Yazıcıoğlu'na da bu, konuda bilgi verilmesini söyledim!' 
dediğini, olayın bundan ibaret olduğunu, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılrnakta olan bir 
tahkikata özel olarak müdahale etmesinin ve. gözaltına alınan bu kişilerin, takibattan 
kurtarılması şeklindeki bir şeyin kesinlikle söz konusu, olmadığını, tank Ümit'in kaybolması 
olayı"hakkında bilgisinin, de şöyle olduğunu, MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet 
Eyrhür'üh kendisini arachğını. ye, Tarık Ümit'in İbrahim Şahin'in talimatıyla korumaları 
tarafından1 bîrpastagalonundan alınıp götürüldüğünü söylediğini, konuyu tetkik edeceğini 
söylediğinî  nitekim İbrahim Şahin'i bularak böyle bir iddianın kendisine iletildiğini, ibrahim 
Şahin'in kendisinin ilgisi ye bilgisi ojmadığıni söylediğini, böyie bir şeyin olabilmesinin 
mümkün olmadİğımdemesi üzerine Mehmet Eymür'e^ konu ile bilgisinin 
bundan.ibaret olduğunu, aynı konuda TankÜmit'in akrabası Celaİettin Ümit'inde kendisine 
yazılı olarak başvuruda bulunduğunu, istihbarattan da yardım alınarak durumun incelenmesini 
talep ettiğini, bu talebi ilgili birimlere havale ettiğini, gerekenin yapılmasına dair. talimat 
verdiğini, sonucunu bilmediğini, Ziraat Bankası Ankara Hoşdere Şubesindeki, paranın şahsi 
hesabı olmadığını, örtülü ödenekten Emniyet Genel;Müdürlüğüne,aktarılan paraların teamül 
olarak Emniyet Genel Müdürünün şahsi adına.açılan bir hesaba yatırıldığını, ifade etmiştir. 

VIII- İÇİŞLERİ ESKİ BAKANI MEHMET AĞAR'IN SAVUNMASI 

1.İçişleri Eski Bakanı M. Kemal Ağar 23.3.2000 tarihinde Komisyonumuza verdiği 
ifadesinde: 

İstanbul; Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında Fezleke 
hazırlamasından,sonraTB^MMGenel-,Kurulunda dokunulmazlığının kaldırıldığını, buna karşı 
Anayasa Mahkemesine itiraz ettiğini, itirazının reddedildiğini, İstanbul 6 nolu Devlet 
Güvenlik Mahkemesine gittiğini, aynı itirazı ileri sürdüğünü, mahkemenin itirazını kabul 
ettiğini ve görevsizlik kararı verdiğini, bu görevsizlik kararını takiben, Savcılık tarafından 
itiraz edildiğini, itirazın Yargıtay 8; Daireye gittiğini, Yargıtay 8.; Dairenin oybirliği,ile kendi 
görüşü^doğrultusunda karar verdiğini, bundan sonra işlemlerin Memurin Muhakematı 
Hakkında Kanuna göre devam ettiğini, konunun ilgili Bakanlığa gönderildiğini, Sayın Mesut, 
Yılmaz'ın( Başbakanlığı döneminde daha, sonra da, Sayın, Bülent, Ecevit'in, Başbakanlığı 
döneminde, İçişleri. Bakanlığı müİkiye. müfettişleri eliyle, geniş ve yoğun bir tahkikat 
yaptırıldığı, tahkikatların hepsinin bu dönemde TBMM?ne geldiğini, Mülkiye 
Müfettişlerince düzenlenen, fezlekenin sonucunda, Mehmet Ağar'ın Türk Ceza, Kanununun 
313 üncü. maddesindeki suçu.işlemesi hiçbir şekilde söz,konusu olmadığından, yani cürüm 
işlemek için çete oluşturmak suçq, ve fezlekede aynı, sonuca varıldığını, geçmiş dönemde 
hakkında 313, 296 ve 296'yİâ ilgiji, tüm suçlamalar ve isnatların İçişleri Bakanlığı 
müfettişleri raporları ile Danıştaya gönderilerek ortadan kalktığını, üç özel timcinin serbest 
bırakılması ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürüne emir verdiği iddiası ile ilgili İstanbul 
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Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu'nun beraat ettiğini, diğer iddiaların Genel, Müdürlük 
dönemine ait olduğunu, buna rağmen bu konunun gündeme getirilmesinin siyasi bir garezin 
dışında hiçbirşey olmadığını, hakkında düzenlenen Fezlekenin gayri kanuni olduğunu, 
Kemal Yazıcıoğlu'nun üç özel timci ve iki sivil kişi ile ilgili ifadelerinin, açık olduğunu, bu 
kişileri Ankara'ya göndermemeleri halinde serbest bırakacaklarını, Ankara'ya almak 
suretiyle olayın, üzerine, daha ciddi eğilindiğini, talebin Emniyet Müdüründen geldiğini, 
kendisinin o gün Başbakan Yardımcısı ve üç, dört büyük Bakanla birlikte İstanbul'a bir 
açılışa gittiğini, kendisinin hayaalamnda yanına gelerek "efendim, bir konuda özel görüşmek 
istiyorum"' dediğini, dönüşte görüşelim demesi üzerine "Elimizde böyle böyle bir komi var, 
herhangi bir, şey yok, bunu serbest bırakacağız, eğer, uygun görürseniz, buna, bir de Ankara 
baksın" denilmesi üzerine şahısların Ankara'ya celbedildiğini, Emniyet Müdürünün talebi 
üzerine Ankara'ya dönünce arkadaşlara söylerim dediğini, Emniyet Genel Müdürünü 
aradığını, bulamayınca muavinine İstanbul Emniyet Müdürüyle böyle böyle bir şey varmış, 
sonuç alamamışlar} bir de siz bu işi tetkik edin dedikten sonra artık onun sonucunu 
beklediğini, nasıl oldu, kim sorguladı, ne çıktı artık, kendisini ilgilendirmediğini, Yaşar Öz 
isimli şahsı ajan ve eleman olarak kullandığını, diğer şahıslarile ilgili bütün belgelerin kendisi 
ile ilgili bir rabıtasının bulunmadığını, Sedat Bucak ile veya diğer kişiler ile bir çete ilişkisi 
içinde olmadığını, belirtmiştir. 

2, İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar Komisyonumuza 11.5.2000 tarihinde verdiği 
ifadesinde: 

Olayın ilk defa TBMM'ne DGM'nin bir fezlekesi olarak geldiğini, bu,fezlekelerine 
dokunulmazlığının kaldırıldığını, kendisinin Anayasa Mahkemesine itiraz ettiğini, Anayasa 
Mahkemesinin oyçokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılmasını uygun bulduğunu, aynı 
tarzdaki itirazlarının Devlet Güvenlik Mahkemesinde yaptığını ve mahkemenin bu talebini 
yerinde "görerek Yargıtaya gönderdiğini,Yargıtay 8 inci Dairesinin oybirliğiyle kendisinin 
haklı olduğuna karar verdiğini, tahkikatın Memurun Muhakematr çerçevesi, içerisinde 
yapılması gerektiğini, ve dosyayı Danıştay'a gönderdiğini, Danıştay'ın da, oradan dosyayı 
İçişleri Bakanlığına havale ettiğini ve İçişleri; Bakanlığı müfettişlerinin bir fezleke 
hazırladığını, bu fezlekenin yeni baştan Türkiye Büyük Millet Meclisine geldiğini; bu 
fezlekeyi hazırlayan dört beş müfettişin yaptıkları araştırma; sonucunda TCK 313 kapsamı 
içerisinde çete oluşturmak suçunun söz konusu olmadığını ve bu fiilin var olmadığını ve 
bunun haricindeki, diğer meselelerin Türk Ceza Kanununun, 240, hükümleri içerisinde 
tartışılması gerektiğini ve bu çerçeveden de orada meni muhakeme,veya lüzumu muhakeme 
istedikleri çeşitli konuların tamamının Anayasa Karma Komisyonundan geçmiş durumda 
olduğunu, ve bugün Meclis; Genel Kurulunda görüşüleceği sıralamayı, beklediğini, daha önce 
Komisyonun bilgilerine sunduğu hususların dışında söyleyeceği bir şey olmadığım, üç özel 
timci konusunun Kemal Yazıcıoğlu tarafından havaalında kendisine aktarıldığını, kendisinin 
herhangi bir. şey, var mı, adliyeye, savcılığa verecekmisiniz sorusuna delile müstenit herhangi 
bir şey söz konusu değil, dolayısıyla bunları serbest bırakacağız cevabını,aldığını, tabii konu 
hasasiy.etli olan önemli bir konu olduğu için iyi bakalım, bir sıkıntı olmasın sonradan diye bir 
kere daha tetkik edilmesinin sakıncalı tarafını görmediğini, Kemal Yazıcıoğlu ve 
arkadaşlarının bu konuda beraat ettiklerini, bir tek adli şube müdürünün adli yetkiyi haiz olan 
kişinin görevi ihmalden 3 ay hapis cezası aldığını, söylemiştir. 
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IX-DEĞERLENDİRME 

Komisyonumuzca 15.06.2000 tarihinde yapılan değerlendirme ve karar 

toplantısında, aynen: 

"BAŞKAN- Değerli arkadaşlar, saat 14.35'te, bugünkü toplantıya başlıyoruz. 

Arkadaşlarımızın oylama ve değerlendirmeleri, Başkanlık Divanı dışındaki, il ve 

alfabetik sıralamaya göre yapacağız; en son da Başkanlık Divanı, Kâtipten başlamak üzere, 

Başkana doğru oy kullanacağız. 

İlk değerlendirmeyi, Sayın İbrahim Yavuz Bildik (Adana) yapacak. 

Değerlendirmenizi yaptıktan sonra, oyunuzun rengini söyleyeceksiniz. Üç oy kullanma 

hakkına sahipsiniz; kabul, ret ve çekimser. Kabul, Yüce Divana gönderilmesi demek; ret, 

gönderilmemesi demek; çekimser, ikisinin ortasında kalmak demek. Ancak; ret veya 

kabullerin toplamı 8'i bulana kadar oylamayı tekrar yapmak zorundayız; yani, ret 7, 

çekimser fazla, kabul az olursa, yine Yüce Divana gitmiyor kararı alamıyoruz; kabul 7, ret 

daha az, çekimserler varsa, yine Yüce Divana gönderemiyoruz. 

Bu açıklamadan sonra, ilk değerlendirme ve oyunu bildirmek için, Sayın İbrahim 

Yavuz Bildik'e sözü veriyorum. 

Buyurun Sayın Bildik. 

İBRAHİM YA VUZ BİLDİK (Adana) ~ Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, benim görüşüm şudur: Şimdi, Sayın Mehmet Ağar'la ilgili isnat 

edilen birçok suçlara dönük dokunulmazlığı kaldırılmış dosyalar var, kaldırılma 

aşamasında olup da seçimden dolayı önümüzdeki günlerde gündeme gelecek dosyalar var. 

Bence, şu anda, Yüce Divana sevk yerine, hukuka güvenmek zorundayız; hâkimlerimiz, 

savcılarımız, eğer bu konuyla ilgili bir suç tespiti yapıyorlarsa, ki basın da önem veriyor 

buna, zaten gerekli girişimi onlar yaparlar; olay hukuka intikal eder. Üstelik, Mecliste 

gündeme gelmekte olan dokunulmazlığın kaldırılmasına dönük, buna benzer dosyada, nasıl 

olsa dokunulmazlığı yüzde 90 kaldırılıp yargılanma hakkı tanımış olacağız. 

Bir hukukçu değilim; hukukçu olmadığım için de, özellikle hukukçulara güvenmemiz 

lazım diyor, Yüce Divana gitmesine gerek görmediğimi düşünüyorum, oyumu da bu şekilde 

ret olarak kullanıyorum. 
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BAŞKAN-Ret, peki teşekkür ediyorum. 

Sayın Salih Çelen?.. Yok. Geldiği zaman oyunu kullanacak. 

Çorum Milletvekili Sayın Bekir Aksoy, buyurun. 

BEKİR AKSOY (Çorum) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 

Komisyonumuz yaklaşık 4 aydır çalışıyor; bu konuyla alakalı bütün bilgiler, 

belgeler toplandı, dinlenmesi gereken bütün arkadaşlarımızın ifadelerine başvuruldu. 

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, Hatay Milletvekili Atilâ Sav ve 54 arkadaşının vermiş 

olduğu soruşturma önergesindeki iddiaların aşağı yukarı büyük bir kısmı, şu anda, tabiî 

merciinde gerekli işlemi görmektedir. Bu nedenle, arkadaşımız hakkında verilen soruşturma 

önergesinin, esasen yargı mercilerine intikal etmiş hususlar olduğundan ve tabiî merciinde 

işlem gördüğünden, herhangi bir suçlamaya gerek olmadığı kanaatindeyim. 

Diğer taraftan, 3 özel timcinin Ankara'ya getirilmesi konusunda -esas suçlama da 

bu noktadaydı- arkadaşlarımızın aldıkları ifadelerde, topladıkları belgelerde, Mehmet 

Ağar'rn kasta mahsus herhangi bir hareketinin olmadığı kanaati, bende hâkim olmuştur. Bu 

nedenle, Yüce Divana gönderilmesine gerek olmadığı kanaatindeyim; oyum ret yönündedir. 

BAŞKAN- Ret oyu kullandınız, teşekkür ederim. 

Denizli Milletvekili Sayın Beyhan Aslan 

BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Hatay Milleh>ekili 

Atilâ Sav ve 54 arkadaşı, İçişleri Bakanı Sayın Mehmet Ağar hakkında Türk Ceza Yasasının 

313, 296 ve 240 inci maddelerine ilişkin olarak, yani çete kurmak, korumak kollamak ve 

görevi suiistimal suçlarından, Bakan olması nedeniyle, Anayasamızın 100 ve İçtüzüğümüzün 

107 nci maddeleri gereği soruşturma komisyonu kurulmasını istemişler; komisyon kurulmuş 

ve şu anda da, biz, komisyon olarak karar vermek durumundayız. Yani, Yüce Divan 

tarafından yargılanmasını istemişler. 

Ancak, dosyayı tümüyle incelediğimiz zaman, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi 

Başsavcılığı, Sayın Mehmet Ağar'ın İçişleri Bakanlığı döneminden önceki tüm olaylara 

ilişkin dava açmış. Bu davaların sevk maddeleri de, yine komisyonun sevk maddeleriyle 

aynı; yani, 313, 296 ve 240, aynı maddelerden dava açılmış. İstanbul Devlet Güvenlik 

Mahkemesinde açılan dava devam etmekteyken, dokunulmazlığın kaldırılması istenmiş. 

Dokunulmazlığın kaldırılması için, Anayasa-Adalet Komisyonları toplandı ve Sayın Mehmet 
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Ağar'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi komisyonda; çünkü, ben de o 

komisyonun üyesi olduğum için biliyorum, Sayın Özkan da orada. Ve şu anda, Meclis Genel 

Kurulunda beklemekte,, yani gündemde Sayın Ağar'ın dokunulmazlık konusu; diğer 

dokunulmazlıklarla birlikte Genel Kurulda oylanacak. Dokunulmazlığı kaldırıldığı takdirde, 

Sayın Ağar'ın yargılanması doğal ve tabiî mahkemesi olan mahkemede devam edecek. 

Şimdi, bu İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi bir görevsizlik kararı vermiş; demiş 

ki, Sayın Ağar'ın Yüce Divanda yargılanması lazımdır; çünkü, o bakandır demiş ve bu 

nedenle bir görevsizlik kararı vermiş. Bu kararı da, Yargıtaydâ temyiz edilmiş. Yargıtay 8 

inci Ceza Dairesi de, bir karar vermiş; demiş ki, burada, Sayın Ağar, Yüce Divan sıfatıyla 

Anayasa Mahkemesinde yargılanamaz; çünkü, Sayın Ağar'ın işledikleri suçların tümü, 

içişleri. Bakanlığı döneminden önceyi kapsıyor; bu, millî iradeyle atanmış memur 

statüsündedir, yani vali statüsünde, Emniyet Genel Müdürüyken bu suçları işlemiştir. 

öyleyse, bunu, Memurin Muhakematı Hakkında Kanun hükümülerine göre yargılayalım 

demiş ve bozmuştur. Bozma üzerinei Memurin Muhakematı Yasasıyla ilişkin işlemlere 

girişilmiş ve şu anda, bu dosya Danıştay'da; yani, Memurin Muhakematı Yasası orada 

işlemektedir. Danıştay da, yine aynı yazıyı, ilk yazıyla^ birlikte,, Anayasa-Adalet< Karma 

Komisyonundan dokunulmazlığının kaldırılmasını istemiş. İki. yazı birleştirildi ve 

dokunulmazliğınıkaldırdık komisyonda. 

Simdi; hal böyle olunca, bize ne kalıyor; bize, ancak İçişleri Bakanlığı döneminde 

Ömer LütJİ Topal'ın öldürülmesiyle ilgili1 S sanığın İstanbul Emniyet Müdürlüğünden 

Ankara Emniyet Müdürlüğüne nakli hususunda, Sayın İçişleri Bakanımızın görevini kötüye 

kullanıp kullanmadığı noktasında düğümleniyor; yani, kendi bakanlığı dönemine ilişkin olan 

olay bu. Burada, yine mahkemenin bir'yorumu var, cumhuriyet başsavcılığının; diyor ki< bu 

olay, tek başına.bir suçun icrai fiili olamaz; ancak, bu şahısları daha önce tanıdığına ilişkin 

bir belgedir, bir örnektir, bir delil olabilir diyor ve onu suç kabul etmiyor. Dolayısıyla, biz 

de, burada, tanıkları dinledik; Adalet eski Bakanı Sayın Şevket Kazan 'ı dinledik, İçişleri eski 

Bakanı Ülkü Güney'i dinledik ve olayla ilgili tüm tanıkları dinledik. Şimdi, olayı 

dinlediğimiz zaman, o nakil olayında, bir şüphe, acaba korudu, kolladı mı diye bir şüphe söz 

konusu oluyor insanda; ama, açıkça, benim bu şüphemi kanıtlayacak hiçbir delil, şu 
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dosyaya gelmedi, bu masaya gelmedi. Delil olmadan da, bir şüpheyle bir insanı Yüce 

Divana göndermek gibi bir sorumluluğu da kendi içimde duyamıyorum. 

Bu nedenle, delil de yoktur; yani, bu 313, 296 ve 240 inci maddelerdeki suçları 

İçişleri Bakanlığı döneminde işlediğine dair bir emare yok ortada, delil yok; delil olmaması 

nedeniyle, ben, Sayın Ağar'ın Yüce Divana sevk edilmesine karşı, yani ret olarak oyumu 

kullanıyorum. 

BAŞKAN-Sayın Beyhan Aslan, ret... 

Denizli Milletvekili Sayın Hasan Erçelebi. 

HASAN ERÇELEBİ (Denizli) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Sayın Mehmet 

Ağar'la ilgili İçişleri Bakanlığı döneminde meydana gelen birtakım olaylar daha çok hukuk 

alanında, hukukî olaylar ve Sayın Ağar'ın İçişleri Bakanlığı dönemindeki bu olayların 

hemen hemen tamamı yargıya intikal etmiş durumda ve Sayın Ağar'ın da dokunulmazlığının 

kaldırılması söz konusu, şu anda Genel Kurula indirilmiş durumda. 

O nedenle, konu hukukî olduğundan ve benim de hukuk formasyonum 

olmadığından, ben, Sayın Ağar'ın Yüce Divana şevkini istemiyorum; o yüzden oyum reddir. 

BAŞKAN-Sayın Hasan Erçelebi, ret... 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Sacit Günbey. 

SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Sayın Başkan, şimdi, dinlediğimiz tanıklar 

arasında çok önemli iki isim vardı: Sayın Mesut Yılmaz, daha önce birkaç kez Başbakanlık 

yapmış ve Sayın Eyüp Aşık da birkaç kez bakanlık yapmış iki isim. Bunlar diyorlar ki, Kemal 

Yazıcıoğlu bize geldiğinde, birtakım kasetlerin olduğunu ve suç tutanağının bulunduğuna 

dair ifadeleri olduğunu söylediler. Eğer, bu tutanaklar ortadan kaldırılmamış olsaydı, bu 

problem çözülmüş olacaktı ve Sayın Kemal Yazıcıoğlu da, ifadesinde, Sayın Mehmet Ağar'ın 

kendisine, sanıkları Ankara'ya gönderme konusunda talimat verdiğini söylemişlerdi. Tabiî, 

bu konuların burada ortaya çıkarılması doğrusu mümkün olmadı, tutanakların ortaya 

çıkarılması mümkün olmadı; kasetin de ortaya çıkarılması mümkün olmadı ve Kemal 

Yazıcıoğlu Beyin doğru mu, yoksa yanıltıcı bilgi verip vermediği konusunda da 

tereddütlerim var. 

Bu bakımdan, ben, bu konunun daha iyi aydınlatılabilmesi için bir mahkeme 

taraf ından yargılanmasını öneriyorum ve kabul yönünde oy kullanıyorum. 
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BAŞKAN- Yani, Yüce Divana gönderilmesini istiyorsunuz. 

SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Evet. 

BAŞKAN-Peki efendim. 

Giresun Milletvekili Sayın Mustafa Yaman. 

MUSTAFA YAMAN (Giresun) - 4 aydır üzerinde çalışmış olduğumuz ve Sayın 

Mehmet Ağar'ın İçişleri Bakanlığı döneminde vuku bulan Lütfi Topalla ilgili bu olayların, 

komisyonumuza çağırmış olduğumuz ve komisyonumuza davet etmiş olduğumuz kişiler 

tarafından ifadeleri alındığında, daha önceki komisyonlarda ve daha önceki dönemlerde 

vermiş oldukları ifadelere aykırılık gördüğümden ve bu 3 sanığın, özel timcinin Ankara'ya 

getirilmesiyle ilgili konularda da iyi bir emniyet müdürü, iyi bir vali olan Sayın Mehmet 

Ağar'ın iyi bir İçişleri Bakanı olduğunu da bildiğimden, o zaman neden cumhuriyet 

savcılığına verilmesi yönünde bir ifadesi olmadığını düşünerek, bu konuların biraz daha 

derinlemesine açıklığa kavuşturulması yönünde bilgilenmek için, Sayın Ağar'ın Yüce Divana 

gitmesi yönünde, yani kabul oyu kullanıyorum. 

BAŞKAN- Yüce Divana gitmesini istiyorsunuz, peki efendim. 

Kayseri Milletvekili Sayın Hamdi Baktır. 

HAMDİ BAKTIR (Kayseri) - Sayın Başkanım, Mehmet Ağarla ilgili, Atilâ Sav ve 

54 arkadaşının verdiği Meclis soruşturması önergesinde 296, 240 ve 3I3'ten dolayı, İçişleri 

Bakam Sayın Mehmet Ağar'ın, özellikle İçişleri Bakanlığı dönemindeki uygulamalarıyla 

ilgili Meclis soruşturması açılması önergesi verildi. Fakat, bizim, burada dikkat edeceğimiz 

en önemli husus, Sayın Mehmet Ağar'ın İçişleri Bakanlığı dönemindeki uygulamalarıyla 

ilgili yaptıklarının, bu sayılan 240, 296 ve 313 üncü maddeye girip girmediğiyle ilgili. 

Sadece, burada, Ömer Lütfi Topal cinayetine karışan 3 özel timci ve 2 ortağıyla ilgili 

İstanbul'dan Ankara'ya nakli konusunda, Mehmet Ağar'ın sözlü tavassutunun bulunması bizi 

ilgilendiren husustur. 

Mehmet Ağar'ın, gerek valilik gerek emniyet müdürlüğü gerekse bakanlık yaptığı 

dönemleri incelersek, genellikle inisiyatif kullanan bir yapıya sahip olduğunu 

gözlemlemekteyiz. Aslında, bir yerde, verilen kararlarda kararlı olmak gerekiyor; ama, o 

günkü Türkiye'nin koşulları da göz önüne alındığında, Türkiye'de, terör, anarşi ve siyasi 

iktidarın otoritesinin zayıfladığı bir dönemi görüyoruz 1994, 1995, 1996 yıllarında. Bu 
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dönemlerde görev yapan, hem vali hem emniyet genel müdürlüğü yapan bir insanın, biraz 

da inisiyatif kullanması gerektiği kanaatındayım. 313'e göre verilen yeşil pasaportlar ve 

Yaşar öz ve diğerlerine verilen yeşil pasaportlar Emniyet Genel Müdürlüğü dönemini 

ilgilendiriyor. Ayrıca, Mehmet Ağar'ın yapısı ve ülkenin bugünkü koşulları gözönüne 

alındığında, inisiyatif kullanmasının... Belki, o gün cumhuriyet savcılığına, yani şunu 

yapabilirdi bence: Suçluların Ankara'ya nakli hususunda tavassutta bulunmayabilirdi; ama, 

bu suçluları inceleyecek Emniyet Genel Müdürlüğündeki ekiplerin İstanbul'a gönderilmesi 

hususunda soruşturmayı zayıf gördüyse, İstanbul'a gönderilmesi yönünde tavassutla 

bulunabilirdi. 

İkincisi de, bu neticede, hiçbir sonuca varmadık demelerine rağmen İstanbul 

Emniyet Müdürlüğünün, bu neticede hiçbir sonuca varmadık demelerine rağmen, bu 

neticeye varmaları hususunu, o zaman, tamam iş bitmiştir cumhuriyet savcılığına teslim 

edin yönünde tavassutta bulunabilirdi. 

Ben, burada, hem Mehmet Ağar'ın inisiyatif kullanma yapısından dolayı hem de o 

gün ülkenin şartlarından dolayı, bu şekilde, biraz daha fevrî ve hukukun dışında hareket 

ettiği kanaatındayım. Bu manada da, oyum kabul yönündedir. 

BAŞKAN- Sayın Hamdi Baktır, Yüce Divana gitmesini istiyor. 

HAMDİ BAKTIR (Kayseri) - 240'tan dolayı; yani, 313 ve 296'dan değil, 240'tan 

dolayı... 

BAŞKAN-Evet. 

Manisa Milletvekili Sayın Ali Serdengeçti. 

ALİ SERDENGEÇTİ (Manisa) - Atilâ Sav ve 54 arkadaşının, Sayın Mehmet Ağar'la 

ilgili olarak dokunulmazlığının kalkması yönünde soruşturma komisyonu istemeleri 

neticesinde kurulan bu komisyonda, uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. 

Bu çalışma döneminde de, birçok ilgiliyi burada dinledik. Netice itibariyle, bakanlık 

dönemiyle ilgili hususlarda da dikkate alacağımız birkaç defa Başbakanlık yapan Sayın 

Mesut Yılmaz ve yine bakanlık yapan Eyüp Aşık ve o dönemde, bu 3 timcinin tutuklanması 

ve sorgulanması işini yürüten Sayın Kemal Yazıcıoğlu ve tabiî ki, yine bu konunun muhatabı 

dönemin İçişleri Bakanı Sayın Mehmet Ağar. 
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Bu çerçevedeki konuşulanlara baktığımızda, Sayın Başbakan ve devlet bakanlığı 

yapmış olan Eyüp Aşık Beyin ifadeleri ile Sayın Kemal Yazıcıoğlu'nun ifadeleri çelişmekte. 

Yine, Kemal Yaziciâğlu ile Sayın Ağar'm ifadeleri çelişmekte ve bunun neticesinde 

de, 3 özel timci İstanbul'dan Ankara'ya getirilmiştir. Bu, şikâyete tabi bir dava niteliğinde 

bir dava değil, kamu davası niteliğinde bir davadır ve sansasyonel de bir da\>a. 

Bu mânâda, bu özel timcilerin İstanbul'dan Ankara'ya getirilmesi ve getirilmesi 

neticesinde de, sayın bakanın artık kontrolüne geçmiş bir hâdisedir. Ondan sonra, bunların 

cumhuriyet savcılığına ğönderilmeyişleri, burada, benim kafamda oturtamadığım bir 

hadise. Bu manada, oyumun kabul yönünde olduğunu beyan ediyorum; 240 mcı madde 

çerçevesinde, kabul yönünde. 

BAŞKAN- Sayın Serdenğeçii, Yüce Divâna gönderilmesi yönünde oy kullandı. 

Manisa Milletvekili Sayın Hasan Gülayi 

HASAN GÜLAY (Manisa) - Önce, Komisyonumuzun vereceği kararın hayırlı 

olmasını diliyorum. 

Sayın Âğâr'la ilgili, Hatay Milletvekili Sayın Atilâ Sav ve 54 arkadaşının verdiği 

soruşturma önergesindeki iddialarla ilgili bu komisyonun çağırdığı ve dinlediği, bütün 

üyelerin Verdiği bilgiler doğrultusunda b&hde oluşan kanı şu: Öriâda bir kaset olayı var 

diyor Sayın Mesut Yılmaz ve Sayın Üyüp Aşık, söyUhdi diyor, isterse dinletebilirim diyor. 

Sayın Kemâl Yaztcioğlu'na banim sorduğum soru üzerihe edindiğim intiba, Vâi- olduğu halde 

bunu gizlediği; ama, ö kasetin, btirâya, bizim komisyonumuz tarafından ğetirtilemediği, delil 

olarak bulunamadığı. 

İkititisi, 3 özel timcinin ve 2 diğir siVil kişihin İstanbul'dan Ankara'ya getirilmesi 

konusunda, Sayın Kemal Yazıcıoğlu'nun, sözlü talimat dahi olsa; soruşturma bitmeden -ki, 

soruşturma devam ediyordu dedi ve süç yeri İstanbul- buraya verilmesi, Sayın Mehmet 

Ağar'tn bilgisi dâhilinde değil Sâyth YâztcioğİU'nUn bilgisi dahilinde gönderildiğini tahmili 

ediyorum. Ö bakımdan, eğer mümkünse, bitemüdiğiHi için soruyorum, Sayın Kemal 

Yâzıcioğlu için, Sayın Cumhurbaşkanı dâhil Sâytn Başbakan dâhil ve siyâsîler dahil, onları 

yanılttığı için sUç duyurusunda bulunulmasını istiyorum. Toplumu, dolayısıyla ülkeyi hu 

konuda meşgul ettiği için, sUç duyurusunda bulunulmasın! istiyorum ve yeterli delil 

bülunâmadiğt için, Sayın Ağâr'ın Yüce Divana gönderilmesine ret oyu veriyorum. 
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BAŞKAN- Sayın Hasan Gülay, ret... 

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Yahya Akman. 

YAHYA AKMAN (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; yaklaşık dön 

aydır yapmış olduğumuz çalışmanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Burada, Cumhuriyet Halk 

Partisi Grubuna mensup arkadaşların 20 nci Yasama Döneminde vermiş olduğu bir 

soruşturmayla ilgili olarak, olayları baştan ele alıp bu noktaya kadar getirdik. 

Ben, tahlilimi kısa tutmak istiyorum; 313 üncü, 296 ncı ve 240 inci madde 

çerçevesinde, İçişleri eski Bakanı Sayın Mehmet Kemal Ağar'ın Yüce Divana sevk edilmesi 

yönünde bir talep vardı. Bizim soruşturmamız çerçevesinde görebildiğimiz kadarıyla, 313 

üncü madde çerçevesinde işlenmiş olan suçların veya bunların başlangıcının, oluşumunun 

Sayın Ağar'ın bakanlık döneminin öncesine taalluk ettiğini ve bunlarla ilgili olarak, gerek 

240, gerek 313'ten altı veya yedi tane dosyanın Karma Komisyonda Sayın Ağar'ın 

dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verildiğini biliyorum. Bunlar, Meclis Genel 

Kurulunun gündemine şu anda gelmiş durumda. 
Bizim özelde üzerinde durduğumuz hadise şu oldu soruşturma komisyonu süresince: 

240 inci madde çerçevesinde bir incelemeyi, daha çok ağırlıklı olarak gördük. Zira, 
araştırdığımız veya ifadesine başvurduğumuz birçok insanın vermiş olduğu beyanlar yahut 
dosyaya gelmiş olan bilgi ve belgelerin, daha çok bakanlık döneminin öncesine taalluk 
ettiğini gözlemledik. 240 inci madde çerçevesinde düşündüğümüz zaman, bir olay önümüze 
çıkıyor. O da, Ömer Lütfü Topal cinayeti nedeniyle gözaltına alınmış bazı emniyet mensubu 
ve 2 de sivil şahıstan müteşekkil 5 kişinin Ankara'ya getirilmesi hadisesidir. Bu hadisede, bir 
hukukçu gözüyle olaya baktığım zaman, şeklen bir suçun meydana geldiği kanaati bende 
hâsıl oluyor. Bu da, adli görevi ifa eden emniyet güçlerinin adli soruşturma çerçevesinde 
gözaltına almış olduğu şahısları, önce İstanbul Emniyetinin soruşturduktan sonra yargıya 
teslim etmeyerek, Bakanın sözlü talimatıyla -ki, dosya incelendiği zaman, soruşturma 
dosyasının tutanakları incelendiği zaman görülecektir ki- Sayın Kemal Ağar da böyle bir 
şeyi inkar etmiyor; yani, böyle bir talimatı verdiğine dair bir inkarı söz konusu değil- gerek 
talimatı veren Sayın Bakan gerekse talimatı alan insanlar itibariyle, İçişleri Bakanının 
talimatı neticesinde, 3 özel tim görevlisi ve 2 sivil şahsın Ankara'ya getirilmesi hadisesi söz 
konusu. Burada, bu konuyla ilgili olarak bir arkadaşımızın beyanına muhalif olarak şunu 
ifade etmek istiyorum ki, şu güne kadar adliyelerde yapılmış veya dokunulmazlığın 
kaldırılmasına ilişkin herhangi bir talep söz konusu olmamıştır. Bu konu, adliye/erde 
soruşturulmamıştır. Yasama dokunulmazlığının zamanına taalluk ettiği için, hiç 
soruşturulmamıştır. İlk kez, bizim komisyonumuzda özel timcilerin getirilmesi hadisesi 
soruşturulmuştur. Daha önce, sadece Devlet Güvenlik Mahkemesi 313 üncü madde 
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çerçevesinde bu konuyu bir değerlendirmeye tabi tutmuş ve orada, 313 üncü maddenin 
devam eden bir suç olup olmaması veya bununla ilgili o bakanlık dönemine taalluk eden son 
hadisenin bu konuyla ilgili devam niteliğinde sayılıp sayılmadığı yönünde bir değerlendirme 
yapmış ve yaptığı o değerlendirmede de 313 üncü madde için bunu bir delil teşkil edeceği 
yönünde bir kanaat ifade etmiştir; ama, bu konu özelde soruştunümamıştır. O nedenle, 240 
inci madde çerçevesinde, Sayın eski İçişleri Bakanı Kemal Ağar'ın yargı tarafından bu konu 
nedeniyle soruşturulması gereği ve kanaati bende hâsıl olduğu için, sevk maddeleri olan 
diğer maddeleri hariç tutmak üzere, 240 inci maddeden Sayın İçişleri Bakanının Yüce 
Divana gönderilmesi gerektiği kanaati hâsıl oldu bende. Bu nedenle de, olumlu, müspet 
kabul yönünde kullanacağımı arz ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Şimdi, Divandan önce, yalnız Salih Çelen Bey vardı; halen gelmedi. Biz, 
yine oylamamıza devam edeceğiz. Oylamamızın sonuna kadar gelirse oyundan 
yararlanacağız. 

Konya Milletvekili Sayın Lütfl Yalman, buyurun. 
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Tabiî, öncelikle şunu ifade edelim. İlk ret oyu kullanan 

dört arkadaşımızın dışında kabul oyu kullanan arkadaşlarımızdan bir kısmının da tahmin 
ediyorum, bütün maddeleri mi kapsadığı, sevk edildiği maddelerle ilgili, yoksa sadece diğer 
arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi, 240'ı mı kapsadığının beyan edilmesinde fayda olduğu 
kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlar, şu ana kadar yapmış olduğumuz soruşturma çerçevesinde belki 
soruşturma komisyonun kapsamı dışında kalan konulara bile el atıldı, zaman zaman işin 
aydınlığa çıkarılması açısından üzerinde duruldu ve Sayın Ağar'la ilgili hakikaten çok ciddî 
iddialar komisyonumuzun önüne geldi; ancak, ciddî iddialarla ilgili olan konuların boyutu, 
çoğunlukla soruşturma komisyonunun kapsamı dışındaki konular, Emniyet Genel 
Müdürlüğü dönemindeki konularla alakalı. Dosya kapsamındaki iddia, sadece bizim 
konumuzu kapsayan iddia, 3 özel timcinin İstanbul'daki soruşturmalardan alınıp Ankara'ya 
getirtilmesi konusu. Bunun üzerinde durmamız gerekir. Tabiî, bu konunun da açıklığa 
kavuşması, üç dört kişinin, hatta net olarak 5 kişinin ifadelerine bağlıydı. Bunlardan birisi 
Kemal Yazıcıoğlu, birisi Sayın Mesut Yılmaz, Sayın Eyüp Aşık, Sayın Bilgi Ünal, Sayın Halil 
Tuğ'un ifadeleri burada önemliydi Mehmet Kemal Ağar Beyle beraber. Tabiî, burada Kemal 
Yazıcıoğlu'nun çok çelişkili ifadelerini gördük. Yani, bu çelişkili ifadeler zaman zaman kendi 
ifadeleri çerçevesinde olduğu gibi, Sayın Mesut Yılmaz ve Eyüp Aşık'la görüşmelerini içeren 
konularda da karşılaştık, onların ifadelerini karşılaştırdığımız zaman. Tabiî, Bilgi Ünal'dan 
aldığımız bilgi, Sayın Ağar'ın suçlanması noktasında herhangi bir şeyi ifade etmiyor. Halil 
Tuğ'dan aldığımız bilgi de net herhangi bir şeyi ifade etmiyor. Burada, üzerinde 
duracağımız konu, Mesut Yılmaz, Eyüp Aşık ve Kemal Yazıcıoğlu konusu. Sayın Mesut 
Yılmazla Sayın Eyüp Aşık'in daha önceki beyanları, ifadeleri, gazete konuşmaları, 
Susurluk'taki ifadeleri, Sayın Cumhurbaşkanının başkanlığı altında yapılan UdeYlev 
toplantısındaki konuşma, Mesut Yılmaz Beyin konuşması, tabiî biraz farklılık arz ediyor. 
Bizim komisyonumuzda, hem Eyüp Aşık Bey hem de Mesut Yılmaz Bey, son çağırdığımızda, 
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özellikle net bu konularla ilgili bir şeylerinin bulunmadığını; hatta Sayın Mesut Yılmaz, 
Sayın Mehmet Ağar'ın yanlış, hukuksuz veya suç teşkil edecek bir davranışını kendisinin 
tespit edemediğini ve böyle bir şeyine şahit olmadığını ifade etti. Kemal Yazıcıoğlu'nun 
ifadeleri tabiî burada netlik arz ediyor. Kemal Yazıcıoğlu komisyonumuza vermiş olduğu 
son ifade tutanağında diyor ki: "Ben mi söyledim, yoksa Sayın Ağar mı söyledi, net bunu 
hatırlayamıyorum." Bu, asılnda çok büyük bir önem arz ediyor. Eğer Sayın Ağar demiş 
olsaydı Kemal Yazıcıoğlu'na "bunu siz bırakın, biz Ankara'da inceleyelim" gibi net bir ifade 
olsaydı, belki 240 'tan Yüce Divana şevki konusunda net bir karar hâsıl olabilirdi; ama, 
Sayın Kemal Ağar diyor ki: "Bana bunu hatırlattılar; ben de bir şey çıktı mı diye sordum, 
onlar da bana dediler ki, yok bir şey çıkmadı; ne yapacaksınız; salacağız dediler. O halde 
bir de genel müdürlükte, incelensin dedim" ifadesi var burada. Bu ifadeyi Kemal 
Yazıcıoğlu'nun bazı ifadeleri de doğruluyor; ama, bazılarında da Sayın Bakan bana söyledi, 
ben de böyle bir şey olmadığını, bir netice çıkmadığını, salıverilme ihtimallerinin kuvvetli 
olduğunu zannediyorum gibi ifadelerde bulunuyor. Bu çerçeve içerisinde, büyük bir çelişki 
yaşadım şahsım açısından; yani, net bir karara varma konusunda bir çelişki yaşadım. 

Tabiî, bu ifadelerden sonra ortaya çıkan netice şu: Ben, Sayın Ağar'ın bundan 
önceki değişik davalarla ilgili 6 adet dosyasının da, daha doğrusu dokunulmazlığının 
kaldırılması noktasında olan dosyalarının da istesek de istemesek de bu konularla ilgili 
olduğunu, yani bu konuları da içine kapsayacağını düşünüyorum. Çünkü, 313 üncü madde 
konusunda dokunulmazlığı kaldırıldı, 296'yla ilgili de, 240'la ilgili de Türk Ceza Kanununun 
31 ve 33 üncü maddeleri çerçevesinde de yargıya şevki konusunda bir karar alındığı için 
Yüce Divana şevkine gerek olmadığı kanaatindeyim ve ret kullanıyorum. 

BAŞKAN-Sayın Yalman, ret. 
Sayın Sühan Özkan, buyurun. 
1. SÜHAN ÖZKAN (İstanbul) -Efendim,... suçlamalarla ilgili olarak adli yargıda, 

idarî yargıda ve Devlet güvenlik mahkemeleri nezdinde açılmış, devam eden, bir kısmı bir 
ölçüde sonuçlanmış, muhtelif davalarda muhtelif yargılama usulleri sürüyor. Bu konuyla 
ilgili biraz evvel arkadaşım Beyhan Aslan Beyin hukukî yorumuna katılıyorum. Hangi 
göreviyle ve görevinin niteliğiyle ilgili olarak yargılama mercileri konusunda tartışmalı 
olan bu hususta, bu dosyada sadece sadece 3 özel timcinin Ankara'ya gönderilmesi 
konusunda dahli veya emri veya talimatı veya bir niyeti var olup olmadığına dair 
tasarrufunun, burada, özellikle Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre, soruşturmayı 
sürdüren bizler için, yine Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun temel prensibi olarak 
delillerin doğrudanlığı ilkesi itibariyle tek başına bu konuda açıklayıcı bir delil, illiyet 
sağlayan bir delil olmayacağını düşünüyorum. Bu nedenle, her ne kadar bir karar olarak, 
bir yargı kararı olmamasına rağmen soruşturmanın kararı, kullandığımız yetkinin özelliği, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun özelliği nedeniyle bu dosyayla ilgi/i, mevcut. 
önümüzdeki dosyalarla ilgili Sayın Ağar'ın Yüce Divana şevkine gerek görmüyorum. Oyum 
rettir efendim. 

BAŞKAN-Ret Sayın Sühan Özkan'ın. 
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İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Pak, buyurun. 
MEHMET PAK (İstanbul) - Sayın Başkan, komisyonumuzun çok değerli üyeleri; 

Hatay Milletvekili Atilâ Sav ve 54 arkadaşının, suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturduğu 
ve bu eylemlerin Türk Ceza Kanununun 313., 296, 240/31 ve 33 üncü maddelerine uyduğu 
iddiasıyla, İçişleri Bakanı Mehmet Ağar hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 
nci maddeleri uyarınca, bir Meclis soruşturmasına ilişkin önerge üzerinde, dört aydır 
birlikte çalışmaktayız. 

Değerli arkadaşlar, bu konuda sağlıklı bir• karar verebilmek için iki dönem 
arasında bir ayrım yapılması gerekmekte; çünkü, soruşturma önergesine konu fiillerin bir 
kısmı, Sayın Mehmet Ağar Beyin emniyet genel müdürlüğü dönemine tekabül etmekte, diğer 
bir kısmı da Bakanlık dönemine tekabül etmekte. Emniyet Genel Müdürlüğüne tekabül eden 
dönem için, Memurin Mtıhakematı Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanması gerekliyken, 
Bakanlık dönemi Meclis soruşturması kapsamı dahilinde. İstanbul Devlet Güvenlik 
Mahkemesi, genel müdürlük dönemine ilişkin suçlamaların, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa 
Mahkemesinde görülmesini gerekçe göstererek görevsizlik kararı vermişse de, Yargıtay 8 
inci Ceza Dairesi, Memurin Muhakematı Hakkında Kanunun hükümlerine göre yargılama 
yapılması gerekçesiyle, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 358 inci maddesi gereğince 
usule ait işlemlerin durdurulmasına karar verilmesini istemiş. 

Bunun üzerine, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin 24.8.1998 tarihinde, 
muhakemenin ve usuli işlemlerin durdurulmasına karar vererek, dosyayı, Danıştaya 
gönderilmek üzere, İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi etmiş. Danıştay 2 nci 
Dairesi fezleke düzenlemesi amacıyla, dosyayı İçişleri Bakanlığına göndermiş. İçişleri 
Bakanlığınca düzenlenen fezlekede, Mehmet Ağar'ın, Yaşar Öz'e "hususi" damgalı pasaport 
verilmesini sağlayarak görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle eylemin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci maddesi kapsamına girdiği düşüncesinden hareketle lüzumu muhakeme 
kararı vermiş. 

Danıştay Başkanlığının yargılama yapılabilmesi için, milletvekile seçilen Mehmet 
Ağar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği düşüncesinden hareketle, dosya, 
Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere, İçişleri Bakanlığına iade edilmiş. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ağar'ın genel müdürlüğü döneminde işlediği iddia 
edilen suçlardan yargılanmasına olanak tanımak amacıyla dokunulmazlığını kaldırmış. 
Sayın Ağar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin dokunulmazlığının kaldırılması kararma 
Anayasa Mahkemesinde itiraz etmişse de, bu itiraz reddedilmiş. 

Sonuç olarak, Sayın Ağar'a genel müdürlüğü döneminde isnat edilen suçlarla ilgili 
olarak dokunulmazlığı kaldırılmış olup, adli mahkemelerde yargılaması halen sürmekte; 
dolayısıyla komisyonumuzun soruşturma kapsamına girmeyen bu dönemle ilgili olarak adli 
mahkemelerin vereceği kararları beklemek, Anayasamızın 138 inci maddesi ve kuvvetler 
ayrılığı ilkesi gereğidir. 

Şu halde, Komisyonumuzun odaklanması gereken dönem, Bakanlık dönemiyle 
sınırlı kalmak durumundadır. Komisyonumuzun bugüne kadar yaptığı incelemeler, dinlediği 
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tanık ve Sayın Ağar'ın ifadesi sonucunda, kanaatimce, kuşkuya yer bırakmayacak biçimde 
ispatlayabildiği ve bir ceza maddesine dayanıldığı olay, Ömer Lütfü Topal olayıdır. Topal'ın 
öldürülmesinden yaklaşık bir ay sonra, ismini bildirmeyen bir kişi tarafından telefonla 
yapılan ihbarda, Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesi olayının faillerinin Ayhan Çarkın, Ercan 
Ersoy, Oğuz Yorulmaz isimli özel Hareket Dairesi polis memurları ile Sami Hoştan ve Ali 
Fevzi Bir isimli kişiler oldukları bildirilmiş. Adıgeçen kişiler, 28.8.1996 tarihinde İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde gözaltına alınmış; gözaltı süresi içinde 
araştırma devam ederken, dönemin İçişleri Bakanı Sayın Mehmet Ağar, bu kişilerin Genel 
Müdürlükte de sorgulanmak üzere Ankara'ya gönderilmesini istemiştir. Bu istek yerine 
getirilmiş ve bulgu elde edilemediği gerekçesiyle bu şahıslar, serbest bırakılmışlardır. 
Konuyla ilgili olarak ileri sürülen iddiaların hiçbiri kesin olarak ispatlanması bile, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "bütün 
zabıta, makam ve memurları el koydukları olaylar ve yakalanan kişiler ile uygulanan 
tedbirleri cumhuriyet savcılarına derhal bildirmek ve cumhuriyet savcılığının adliyeye 
ilişkin işlerde bütün emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür" hükmünü ihlal ettiği açıktır. 

Dönemin Emniyet Genel Müdürü Kemal Yazıcıoğlu, ANAP Genel Başkanı Sayın 
Mesut Yılmaz'a yaptığı açıklamalarda bu şahıslarla ilgili olarak yapılan sorgulamada 
sanıkların suçlarını itiraf ettiklerini, bu olayı çözmüş bulunduğunu ve elinde konuyla ilgili 
bir kaset bulunduğunu belirtmiş; fakat, daha sonraları böyle bir kasetin olduğunu inkar 
etmiş. Komisyonumuzda dinlemiş olduğumuz Sayın Yazıcıoğlu ifadesinde birbiriyle çelişen 
görüşler ifade etmiş. Dolayısıyla, sanık ifadelerinden yola çıkarak olayın çözülmesi mümkün 
olamamıştır; ancak, olay nasıl gerçekleşmiş olursa olsun, sanıkların savcılığa sevk 
edilemedan Ankara'ya getirilmesi ve ardından da serbest bırakılmaları olayın çözümünü 
imkânsız hale getirmiş kanaatindeyim. Olayın bu şekilde çözümsüz hale getirilmiş olması, 
Sayın içişleri Bakanı ile diğer ilgili kişilerin olayı yönlendirmek istedikleri yönünde kanaat 
olmuştur. 

Bu nedenlerle, değerli arkadaşlar, sadece 240 inci madde yönüyle Sayın Ağar'ın 
Yüce Divanda yargılanması yönünde beyanımı zikrediyorum. Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Yani, kabul ediyorsunuz. 
MEHMET PAK (İstanbul) - Evet. 
BAŞKAN- Sayın Mehmet Pak, kabul. 
Şu saate kadar Sayın Salih Çelen gelmediler. 
Ben, kendisini beklemeden izin verirseniz oyumu kullanayım. Eğer bitime doğru 

gelirse değerlendiririz, gelmezse katılmadığını söyleriz. 
Değerli arkadaşlar, yaklaşık olarak dört aydır, hakkında soruşturma açılmasına 

Yüce Meclisimiz tarafından karar verilmiş olan Elazığ Milletvekili ve İçişleri eski Bakanı 
Sayın Mehmet Kemal Ağar hakkında, gerekli bilgi, belge ve delilleri topladık; bu konuda 
gerekli olan şahitleri dinledik. Bu toplamda, Sayın Mehmet Ağar'ın, bize, Yüce Meclisten 
talimatlandırılan önergede soruşturma önergesinde, üç konuda hakkında soruşturma 
açılması önerilmişti. Birincisi, Yaşar öz'le ilgili olarak pasaport verilmesi ve bu konuda 
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değerlendirilmesi, ikincisi Abdullah Çatlı'nın bilerek korunması ve kollanması, üçüncüsü 
ise Ömer Lütfü Topal cinayetiyle ilgili olarak yakalanan ve soruşturması yapılan üç 
timcinin serbest bırakılarak Ankara'ya intikalinin sağlanması yönündeydi. Bu üç maddeyle 
ilgili olarak Türk Ceza Kanununun genel hükmü olan 31 ve 33 üncü maddelerine 
dayanarak, 313, çete oluşturmak; 296, kollamak ve korumak; 240 da görevi kötüye 
kullanmaktan dolayı hakkında soruşturma açılması istenmişti. Bu konuda, özellikle, başta 
20 nci Dönemde soruşturmanın açılması için Önerge veren 55 arkadaşın birinci sırasındaki 
Hatay eski Milletvekili Sayın Atilâ Sav ve arkadaşlarının içinden birlikte kararlaştırdığımız 
kişileri buraya çağırıp dinledik. Bunlardan imza atanların Sayın Fikri Sağlar dışındakiler, 
önergenin o tarihte fezlekeyi hazırlamış olan cumhuriyet savcısının iddialarına 
dayandırdıklarım, bu konuda başka bir bilgi imlalarında ve ellerinde de başka bir belge 
olmadığını belirtmişlerdi ve bu Önergeyi vermelerinin nedeni, aynı fezlekeye dayanılarak, 
daha önce kaldırılmış olan dokunulmazlığın, Anayasa Mahkemesince Meclis kararının 
onanmasına rağmen, devlet güvenlik mahkemesinin Sayın Mehmet Kemal Ağar'in başvurusu 
üzerine görevsizlik kararı alması nedeniyle yargı yolunun tıkanması olgusunun İçişleri 
Bakanlığından dolayı kaynaklanmasına izin vermemek olduğunu buradaki yer alan 
tutanaklardaki ifadelerinde belirtmişlerdi ve çeşitli arkadaşlarımızın sordukları, 
yönelttikleri şu soruya da bu konuda yargı yolunun Yargıtayın ilgili ceza dairesi tarafından 
açılmış olması ve tekrar devlet güvenlik mahkemesinde bu konunun yargılanmak üzere geri 
gönderildiğinin belirtilmiş olmasına; ancak, Sayın Mehmet Ağar'in bu konudaki yargılanma 
aşamasında ise, geçmişte özellikli olan Emniyet Genel Müdürü, vali konumunun da dikkate 
alınması gerektiğine dayanarak mahkeme edilmesi kararını, bu önergeyi verdikleri zaman 
muttali olmadıklarını söylemişlerdir. Bu da, bu önergeyi veren arkadaşlarımızın temel 
hedeflerinin çeşitli şekillerde sorgulanması söz konusu olan öldürme ve çete oluşturma 
cürümlerinden Sayın Mehmet Ağar'ın yargılanma yolunun kapanmaması amacı taşıdığını 
ortaya koymuşlardır. Bu arkadaşlarına, İçel eski Milletvekili Sayın Fikri Sağlar ek olarak, 
Yaşar öz'le birlikte olan Mehmet Emin Torun adlı kişiye verilen pasaportu, Sayın Mehmet 
Ağar'ın bazı silah alımlarında ortadan kaybolan para dolayısıyla mal bildiriminin 
incelenmesi gerektiğini ve ayrıca, hem Sayın Şevket Kazan'a, o dönemin Adalet Bakanına ve 
o dönemin içişleri Bakanına atfen dönemin Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz'ın iki beyanatına 
dayanarak, yine Bakanken kötüyü kullanabilme yönündeki beyanlarını da dikkate alarak, 
biz soruşturmamızı yapmıştık ve bu soruşturmada, şu anda raporumuza da eklenmek üzere 
koyduğumuz mal beyanları incelenmesinden anlaşılacağı gibi, Sayın Fikri Sağlar'm mal 
beyanına yönelik söyledikleri, daha önce cumhuriyet savcılıklarınca toplanmış bilgilere 
dayanarak, uzmanlarımıza yaptırdığımız mal bildirimi incelemesinde bu konudaki eklenen 
yeni iddianın olmadığı, elimizdeki bilgi, belgelere dayanarak ortaya çıkmıştır. Sayın Şevket 
Kazan 'ı buraya celp ettik. Kendileri göreve geldikleri zaman Adalet Bakanlığı döneminde 
Sayın Mehmet Kemal Ağar'ın da herhangi bir konuda dadaları savsaklamak, durdurmak 
gibi bir kararları olmadığını beyan etmişlerdir. Yine, aynı şekilde, Sayın Ülkü Güney, 
dönemin içişleri Bakanı, kendileri görevi Sayın Mehmet Ağar'a devrederken açılmış olan 
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çete soruşturmalarının kendisinden sonra da önlenmediğini, devam etmediğini burada 
beyan etmişlerdir. 

Bu üç iddia ortadan kalktığı için, geri kalan önergedeki iddiaların araştırılmasına 
sıra gelmiştir. 313 üncü maddeye dayanılarak çete cürmü oluşturmaktan dolayı yüklenen 
suçun, aslında, emniyet genel müdürlüğü ve daha önceki görevlerine dayandığı; savcılığın 
bu suçun İçişleri Bakanlığı döneminde de mütemadi devam ettiğine dair savının, Yargılayın 
ilgili ceza dairesi tarafından bu suçun mütemadiliğinin olmayacağını söyleyerek, daha 
önceki dönem için yargılama yolu açık olduğu sürece, bu yargılanmadan dolayı İçişleri 
Bakanlığı dönemine isnat edilmeyeceğini söylemiştir. Bu konuda da şu ana kadar ret ve 
kabu oyu veren arkadaşlarımızın tümü, bu suçun İçişleri Bakanlığı döneminde isnat 
etmediğini, hukukî delillerle ya da buradaki hukukî delillerin dışında yargılarıyla dile 
getirmiş bulunuyorlardı. 

İkinci suç olan 296'ya göre, kollama görevini, yani Abdullah Çatlıyı gizleme ve 
Yaşar öz'ü gizleme ve ruhsat verme işleminin de, yine Yargıtayın ilgili kararına göre bu 
konudaki iddiaların ve suçlamaların ve yapılan fıilerin İçişleri Bakanlığı döneminden önce 
olduğu dikkate alınarak, mütemadiliğin bu dönemde devam etmeyeceği kararlaştırılmış ve 
bu konuda, devlet güvenlik mahkemesinin gerekli yargılamayı sürdürmesine karar vermiştir. 

Geriye, 240 inci maddeye göre, özellikle görevi kötüye kullanma olarak kabul 
edilebilecek olan, İçişleri Bakanı sıfatıyla Sayın Mehmet Kemal Ağar tarafından dönemin 
Emniyet Müdürü Sayın Kemal Yazıcıoğlu'na talimat vermesiyle ilgilidir. Fezlekede 
incelendiği zaman iddia makamı bu suçu, münferit bir suç olarak değerlendirmemiş, bir 
cürüm olarak ele almamış, suçun ancak geçmişte çete oluşturmasının devam ettiği, 
mütemadiliği olduğu yönünde bir ispat unsuru olarak fezlekede yer vermiştir. Cumhuriyet 
savcılığının bu konudaki iddiasına rağmen, burada, bize geldiği zaman bize düşen iş, 
taraflardan ve eldeki belgelerden ve o güne kadar yapılan açıklamalardan bu suçun çete 
oluşturma cürmüne delil olmak dışında, ayrıca işlenip işlenmediğini de tahkik etmekti. Bu 
nedenle, dinlediğimiz kişilerin içinde "bana emir verdi" konusunu dile getiren dönemin 
İstanbul Emniyet Müdürü, bugünün Ordu Valisi Sayın Kemal Yazıcıoğlu ilk ifadesinde, 
kendisine, Sayın Mehmet Kemal Ağar tarafından konunun açıldığını ve gönderme talimatı 
verildiğini söylemiştir. Sayın Mehmet Kemal Ağar ise, dönemin Başbakan Yardımcısıyla 
birlikte bir siyasî etkinlik için İstanbul'a gelirken kendisine yalnız kaldıkları zaman, Sayın 
Kemal Yazıcıoğlu tarafından bu konuda harekât dairesine mensup 3 üyenin sorgulandığını, 
bir şey bulmadıklarını, serbest bırakacaklarını, ancak uygun görürlerse bu konuda da genel 
müdürlük nezdinde bakılmalarını talep ettiğini söylerek kendisine bu talimatı verdiğini ve bu 
amaçla da Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Genel Müdür Yardımcısını 
görevlendirdiğini söylemiştir. Daha sonra, bu konuda dönemin İstanbul Valisi Sayın Rıdvan 
Yenişen bize verdiği ifadede ve tutunaklarda yer alan ifadesinde, bu konuları konuşmak 
üzere Sayın Cumhurbaşkanına birlikte gittiklerinde, Sayın Yazıcıoğlu'nun bu 3 timcinin 
götürülmesi olgusunun Sayın Yazıcıoğlu tarafından Emniyet Genel Müdürüne teklif 
edildiğine şahit olduğunu söylemiştir. Bu bulgu, bizi, ister istemez, hep birlikte aldığımız 
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kararla Sayın Kemal Yazıcıoğlu'nu ikinci kez dinleme durumunda bırakmıştır. Sayın 
Kemal Yazıcıoğlu'nu buraya çağırırken hem bu konunun doğruluğunu tahkik etmek hem de 
3 timciyle ilgili alınmış olan ifadelerin bir kasette olduğuna ilişkin, dönemin Anamuhalefet 
Partisi Başkanı olan Sayın Mesut Yılmaz'a ve Sayın Eyüp Aşık'a söylediğini dikkate alarak 
ayrıca bu kasetlerin akıbeti konusunda da bilgisine başvurulması gereği duymuştur. Sayın 
Mesut Yılmaz, bu konuda, kendisinin1 kesinlikle kasetleri görmediğini, itibar edip önem 
verdiği İstanbul Valisinin kasetler çantamda dediği sözüne inandığım, bu nedenle de, bu 
kasetlerin varlığını Sayın Cumhurbaşkanına arz ettiğini ve liderler toplantısı yapılması 
gerektiğini söylemişti. Sayın Mesut Yılmaz'a, Sayın Mehmet Ağar'ın bu konuda hakkında 
verdiği demeçlerden dolayı, bu konuda bir bilgi, başka delil ve bulguya dayanarak söyleyip 
söylemediğini sorduğumuzda "ben, Sayın Kemal Yazıcıoğlu'nun bu açıklamasına dayanarak 
bu işi yaptım ve bu konuda ben olaya siyasî baktım" diyerek, bu konu da tutanaklarda yer 
aldı. 

Aynı şekilde, Sayın Eyüp Aşık, kendisinin bu kasetleri görmediğim, kendisine 
açıklama yapıldığım ve bu açıklamaya dayanarak, tutanaklarda yer alan tabiriyle 
tekrarlıyorum "siyasî olarak balıklama atladığım" bu konunun araştırılmasının da kendisi 
dışında yapılması gerektiğini düşündüğünü belirtip, böyle kasetlerin varlığının Sayın 
Yazıcıoğlu tarafından söylendiğini, ama, görmediğini söyledi. Sözü edilen kasetler, üç 
timcinin ifadesinin alındığına ilişkin kasetlerdi. 

Bu konuda, tekrar, hem kimin talimat verdiğim sorgulamak ve gerekli bilgiyi almak 
hem de bu kasetlerin varlığım öğrenmek üzere, biraz önce belirttiğim gibi. Sayın Kemal 
Yazıcıoğlu'nu buraya davet ettik Sayın Yazıcıoğlu, bu sefer, kendisine yönelttiğimiz 
sorulara, kendisinin mi bu konuyu Sayın Mehmet Kemal Ağar'a açtığını, Sayın Mehmet 
Kemal Ağar'ın mı kendisine bu konuyu açtığını hatırlamadığını, bu konuda da belirsizlik 
olduğunu, bizim kanaatimize bu şekilde yansıttığını, ben, algıladığım şekliyle size aktarmak 
istiyorum. 

Bu durumda, durum ele alındığında, acaba, gerçekten, Sayın Mehmet Kemal 
Ağar'ın görevini kötüye kullanarak bu üç timciyi Ankara'ya sorgulamaya alması söz konusu 
mudur. Buna gelmeden önce, bu oluşumda adlî zabıta görevinin kimde olduğuna da bakmak 
konumundayız. Bize yansıyan bilgilerden, adlî zabıta görevinin, bu incelemeyi yapmakla 
sorumlu olan cinayet masası üyelerinin, o zamanki ifadeyi alan başkomiserin, amirin ve 
müdürün olduğu ve bunlardan sorumlu asayiş şubesindeki kişilerin olduğu yer alıp, bu 
konuda açılan davada da, bu kişilerin yargılanarak rütbe tenziline uğradıkları görülüyor. 

Bu tarihte iddia edilen ve sonradan, son günlerde, bu kararı vereceğimiz günlerde 
de Yargıtayda iptal edilen karara göre de, Sayın Kemal Yazıcıoğlu'nun ve yardımcısının ise, 
adlî kolluk görevinden sorumlu olmadıkları ve bu görevden dolayı yargılanmayacakları 
yönünde bir düşünce tekrar yargıda görüşülmesine, rağmen mevcuttu. 

Duruma böyle baktığımız zaman, Emniyet Müdürünün bir üst kademesi konumunda 
olan kişilerin, aynı zamanda kendilerinin de sorumlu olmayacağı noktası açıkça ortaya 
çıkmakta ve Emniyet Genel Müdürünün buradaki görevini kötüye kullanarak kendisinin hu 
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üç kişiyi aynı zamanda geriye çağırıp çağırmama konusunda herhangi bir eylemi 
olduğunu düşünmek, şu andaki mevcut bilgi, belge ve şu ana kadar anlatılanlara 
dayanılarak söylemek mümkün değildir. Ancak, bu konuda deliller, gerek çete oluşturmak 
suçlarından ve gerekse üç timcinin serbest bırakılması aşamasına rağmen, sonradan gelişen 
olaylar nedeniyle, şu anda Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılandıkları davalarda, Sayın 
Mehmet Kemal Ağar'ın da yargılanması söz konusu olmuştur. 20 nci Dönemde, bu 
dokunulmazlık kaldırılmış, ancak, o tarihte, Devlet Memurları Muhakeme Yasasına göre 
Danıştayın kararı gerekmekteydi. Danıştay, bu konuda, İçişleri Bakanlığının 
"yargılanmalıdır" fezlekesine rağmen -ki, bu karar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Vali 
sıfatıyla alınmış olan bir karardı- Danıştay davasının 21 inci Dönemde Sayın Mehmet 
Kemal Ağar'ın yeniden seçilmesi dolayısıyla beklemek konumundaydı. 

Bu konuda isnat edilen suçların tümü, münferiden, yalnız üç suç şeklinde değil, altı 
ve daha üstü suç olarak şu anda Yüce Meclisimize intikal etmiş ve bu konuda kurulan 
dokunulmazlıklarına bakılmasıyla ilgili alınan karar gereği, karma komisyonda, yani, 
Adalet ve Anayasa Komisyonlarında görüşülmüş ve Yüce Meclisin huzuruna Genel Kurulda 
kararlaştırılmak üzere, dokunulmazlığın kaldırılması, yargı yolunun açılması yönünde 
gelmiş bulunuyor. 

Bu dokunulmazlıklar kaldırıldığı anda, Danıştayda beklemekte olan dava devam 
edecek ve yargının bu konuda vereceği karara göre bu dosyalar Devlet Güvenlik 
Mahkemesinde görülmeye devam edilecektir. Bu takdirde, 240 inci maddeye göre görevini 
kötüye kullanarak yargı önünün kapandığını, burada söylemek mümkün değil. Asıl suçlular, 
bu görevini yerine getirmeyenlerdir. 

Bu konuda, dönemin Emniyet Müdürü terfi ettirilmiş, şu anda Türkiye 
Cumhuriyetinin valisi olarak görev yapmakta ve bu konuda görevin kötüye kullanılması 
konusunda, Sayın Mehmet Ağar'ın talimatına rağmen, kendisinin de görevlerinden 
kaynaklanan yetkisini kullanıp Ankara'ya göndermek yerine asıl yakın bir kişi olarak 
Cumhuriyet Savcısına bildirmesi gerekirken, bildirmemesine rağmen, bunu atlayıp bir üst 
makamın, benim mahiyetimde çalışan kişilerin adı doğru olmazsa bile bunlara bakarım diye 
Sayın Ağar'ın kendi ifadesiyle yaptığı açıklamaya göre suçlamak, 240'a göre, Sayın Mehmet 
Ağar'ı, bazı kişisel davranışlarından dolayı yargılamak olur ve böylesine bir yağıyı, diğer 
dava dosyalarını da ihmal etmek ve unutmak olur. Eğer, Sayın Mehmet Kemal Ağar 
hakkında Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargı yolunun Yüce Meclisin oylarıyla açılma 
olanağı bulunmazsa, Danıştayın kararına göre de ve yüksek yargının kararına rağmen bu 
davalar görülmeyecek olsa bile, bu konuda Sayın Mehmet Kemal Ağar'ı, zaten yalnız 
240'ıncı maddeden dolayı suçlamak değil, bütün maddelerden suçlayıp yargı yolunu açmak, 
bizim görevimiz olacaktır diye düşünüyorum. Oysa, asıl suç unsuru olan konular 
konusunda, Sayın Mehmet Kemal Ağar suçlanacağına göre ve Danıştayın da bu konuda 
fezleke yönünde oy vermesi halinde, davanın Vali olması dolayısıyla Devlet Güvenlik 
Mahkemesinde değil, Yargıtayın ilgili ceza dairesinde de görüleceğini dikkate aldığımız 
zaman, Sayın Mehmet Kemal Ağar'ın 313 ve 296'ya göre İçişleri Bakanlığı döneminde 
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oluşmuş bir suçu olmadığından, bu konuda, bu suçlardan dolayı Yüce Divana 
gönderilmesine gerek olmadığından dolayı ret; 240'a göre de, yapılan suçlamalar münferit 
bir suç olmayıp çete suçuyla birleştiğini ortaya koyma amacı güden bir unsur olarak 
gösterilip savcılığın bile suç unsuru bulmayıp bizden fezlekeyle dokunulmazlık döneminde 
talep etmediği bir suçtan dolayı, yine Yüce Divana gönderilmesinin mümkün olmayacağını 
düşünüp, bu konuda da Yüce Divana gönderilmesine gerek olmadığına, reddine diye 
düşünüyorum ve yüce Meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin alacağı karar sonrası 
dokunulmazlıkların kaldırılması halinde, Sayın Mehmet Kemal Ağar'ın gerek görevlerini 
yerine getirmesi gerek kendi kimliğinden, kişiliğinden, fevrinden kaynaklanan suçları varsa 
cezalandırılması gereğinin yüce yargının tarafsızlığına inanarak, vicdanen böyle bir karara 
vardığımı, Yüce Heyetinize, bu Soruşturma Komisyonunun Başkanı olarak ret şeklinde 
belirtiyorum. 

Efendim, şu ana kadar aldığımız kararları belirtmeden önce, bizim 15 inci üyemiz 
Sayın Salih Çelen, gelememişlerdir. Kendilerinin artık, bu saatten itibaren oylar Başkanlık 
Divanı olarak da verildiği için, oyuna başvurmamız mümkün değildir. Alınan oylarda, 8 
oyla Sayın Mehmet Kemal Ağar'ın Yüce Divana gönderilmesinin reddine, 6 oyla Yüce 
Divana gönderilmesinin kabulüne kararlaştırılmıştır. Bu karar hayırlı olsun. 

Simdi, bu kararla ilgili olarak, almamız gereken ve tutanakta yer alması gereken 
kararlar var. Değerli arkadaşlarımızdan kabul oyu verenlerin, muhalefet gerekçelerini, 
cuma akşamına kadar yeterli efendim; çünkü, raporu bizim salı günü teslim edeceğimiz 
dikkate alın, biz sizin pazartesi günü saat 12ye kadar muhalefet şerhlerinizi bekleyeceğiz. 
Saat 12ye kadar, çünkü, kabul oyu verenler, aldığımız kararın muhalifleridirler; yani, 
muhalefet şerhi eklemek istemeyenler vermeyebilirler, muhalifim deyip bırakabilirsiniz. 
Eklidir diyenler, sizin bütün söyledikleriniz tutanakta eklenecek raporumuza; yani, bu 
raporumuzda, bu tutanaklar, konuşmalar yer alacak. Muhalefet şerhini pazartesi günü saat 
12.00'ye kadar... 

MEHMET PAK (istanbul) - Pazartesi günü akşama kadar olsa... 
BAŞKAN - Ama, biz o gün akşama kadar raporu hazırlayacağız ve ertesi gün ya da 

o gün Meclis Başkanlığına vereceğiz. Muhalefet şerhini vermeyen arkadaşların zaten 
muhalefetleri, oy vermelerinin değerlendirmelerinde yer alıyor. 

Şimdi, bu konuda, birkaç karar almamız gerekiyor. Bu kararlardan bir tanesini 
oylarınıza sunuyorum: Bizim görüşlerine başvurduğumuz kişilerin tutanaklarının 
raporumuzla birlikte bastırılıp bastırılmaması kararı, bizim alacağımız karara bağlıdır. 
Benim, Başkanlık olarak önerim, bu tutanakların tarihe mal olması bakımından, bizim 
raporumuzla birlikte bastırılması ve bu kararın son şekli konusunda eğer karar alınması 
gerekirse ya da bu kararı yönlendirme konusunda bir davranışta bulunacaksa, Yüce 
Meclisimizin değerli üyesi olan milletvekillerinin bilgilenmesi yönündedir. Karşı biv görüş 
varsa, karşı görüşü alayım; yoksa, tutanakların tümünün raporla birlikte bastırılmasını 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Oybirliğiyle, görüşlerine 
başvurduğumuz, burada tutulmuş olan tüm tutanakların bastırılması kararlaştırılmıştır. 
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ikinci bir konu, sizin görüşlerinize başvurmak istediğim, elinizdeki mevcut olan 

metinde, bazı arkadaşlar söyledi, cümle dizilişinde, özetlemede ve özellikle dün de 
belirtmiştim, İçel eski milletvekili Sayın Fikri Sağlar'ın yeni iddialarının ayrı bir gı-ııp 
olarak konulması, bizim faaliyetlerimizin pekiştirilmesi ve gerekli redaksiyonun yapılmasını, 
çünkü, bu kararınıza mal olan bu elimizdeki bilgiler dışında, bu taslak dışında, üzerinde 
ufak tefek değişiklikleri oylarınıza sunmak zorundayım. Bunun olmaması gerektiğini 
yönünde bir görüş var mı efendim; yoksa, bunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Oybirliğiyle, Başkanlığa, mevcut olan bu tutanakların redaksiyonu yetkisi 
verilmiştir. 

Üçüncü bir konuyu yine oylarınıza sunmam gerekiyor. Rapor hazırlama yetkisini, 
gerek bugüne kadarki değerlendirmelerde, elimizdeki bilgilere gerek ret oyu yani, kararın 
oluşması yönünde düşüncelerini ortaya koyan arkadaşlarımızın bu eklenecek olan 
tutanaktaki görüşlerimizle birlikte yazılarak, neden reddettiğinize ilişkin bu konudaki 
raporu hazırlamamız lazım. Tabiî ki, bu raporu hazırlarken, kabul oyu veren 
arkadaşlarımız, zorunlu değiller, dilerlerse, muhalefet şerhlerini ekleyeceklerdir. O, bizim 
bu rapordan ayrılan taraflarıdır. Muhalefet şerhleri olmadığı takdirde, onların reddi, bizim 
bu hazırlayacağımız raporun reddi manasına gelecek; yani, kabul-ret, mana olara yer 
değiştirecektir. Bu konuda, rapor hazırlamak için ayrı bir toplantı yapmaya gerek var mı, 
bilmiyorum, bir talep var mı; çünkü, hepimizin görüşleri belli. Başlıklar halinde Yüce 
Meclisi bilgilendirmek üzere, bu raporun Başkanlık tarafından ve uzmanlardan 
yararlanılarak hazırlanmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Şimdi, iki konu var. Bu konuların da, bizim raporumuzda yer alması için değerli 
görüşlerinize ihtiyacımız vardır. 

Birincisi, dönemin Emniyet Müdürünü, bu konuda maiyetindeki kişilerin yaptıkları 
hatadan dolayı, yani, sorguladıkları kişiler Emniyet mensubu olmasına rağmen, bu konuda, 
bir kararı, üstten talimat gelmiş gelmemiş, kendi yetkisiyle vermiş vermemiş, bizim bugün 
muttali olduğumuz bu çalışma boyunca, sevk ve idare etmekten ve inisiyatifini, basiretli bir 
kamu yöneticisi gibi kullanmamaktan dolayı, ilgililere suç duyurusunda bulunma 
mükellefiyetimiz vardır. 

HASAN GÜLAY (Manisa) - Emniyet Müdürü dahil. 
BAŞKAN - Emniyet Müdürünü söylüyorum esas; yani, Emniyet Müdürünün, 

maiyetindeki tüm kişilerin görevlerini yapıp yapmamalarından dolayı bir sorumluluğu 
vardır. Bu konuda, bizim, suç duyurusunda, raporda, yani, ayrı bir böyle illa duyurun, şu 
ceza kanununa göre değil, bu raporun gereğini yapacak olan yetkilileri ve özellikle içişleri 
Bakanlığına Yüce Meclis Başkanlığı tarafından bildirilmek üzere, böylesine bir konuda 
başvurmak gerekiyor. 

İkinci konuyu oylamadan evvel, bizim muttali olduğumuz ve sorumluluk tevdi eden 
konu ise, elimizdeki belgelere göre, Sayın Mehmet Kemal Ağar'in Emniyet Genel Müdürlüğü 
döneminde bir sabıkalı olan Yaşar öz'ü görevlendirmesi anında yapılan yazışmalarda bu 
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konuda gizli kaydıyla yayınlanmış bulunan, İçişleri Bakanlığının istihbarat yönetmeliğine 
aykırı olarak bir kaydı olmaksızın başvurduğu görülmüştür. Bu da, bundan sonra, en 
azından, bu komisyonun bildirisiyle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğüne istihbaratla ilgili 
yaptıracakları işlemlerde ileride benzer olayların olabileceğini dikkate alarak, muhakkak 
bir kayda alınması alışkanlığının hatırlatılmasını bildirme mecburiyetimiz vardır; çünkü, 
bize gelen yazışmalarda, Emniyet Genel Müdürlüğü döneminde Sayın Mehmet Ağar'm kendi 
ifadesi olmasına rağmen "bir kayda rastlanmamıştır" denilmiştir. Bu konuyu da oylatmam 
gerekiyor, 

Şimdi, bu konuyu önce oylayacağım. Sayın Kemal Yazıcıoğlu'nun, bu olayı Emniyet 
Müdürü sıfatıyla bir orta kademedeki yönetici olarak, yapmamasından dolayı da, İçişleri 
Bakanlığının gerekli yasal ya da idarî işlemleri yapmasının duyurulması konusunda 
aleyhinde görüş bildirmek isteyen var mı; çünkü, bu ıttılaımıza gelmiş bir iştir. 

Buyurun Sayın Pak. 
MEHMET PAK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; şimdi, onunla ilgili 

olarak, İstanbul 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde bir dava görülmüştür ve o dava, 
komisyonumuz devam ederken de, Yargıtay tarafından bozulmuştur. Bana göre, bir suç 
duyurusunda bulunmamıza gerek yoktur diyorum. Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Baktır. 
HAMDİ BAKTIR (Kayseri) - Ben de, Mehmet Beyin söylediğine bir katkıda 

bulunsun diye, iki görevli hakkında ceza verildi. O iki görevli hakkındaki cezayı Yargıtay 
onadı; fakat, ayrıca cezayı bozdu, tekrar Yazıcıoğlu'yla ilgili de ceza talebi var o konuda. 
Bir ikincisi, bizim bu şekilde en üst birimden en alt birimlere kadar suçlayıcı bir tavırla 
gidip suç duyurusunda bulunursak, en üst birimden en alt birime kadar bu işi götürmemiz 
icap eder. Buda ikinci bir sakınca doğurur; yani, niye o oldu, niye bu olmadı şeklinde. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Aslan. 
BEYHAN ASLAN (Denizli) - Asayiş Şube Müdürü ve alt kademedeki arkadaşlar, 

görevi ihmalden, yani, Cumhuriyet Savcısına haber vermeden sanıkları naklettikleri 
dolayısıyla ceza aldılar. O zamanki Emniyet Müdürümüz Sayın Yazıcıoğlu ceza almadı, 
beraat etti; ama, şimdi... 

BAŞKAN- Yargıtay da iptal etmişti. 
BEYHAN ASLAN (Denizli) -Ama, şu anda Yargıtay bozmuş, devam ediyor. Bana 

göre, bu davada olduğuna göre, bir de ben şunu değerlendiriyorum: O siyasî tansiyonun 
yüksek olduğu dönemlerde, maalesef, bürokratlar, siyasetçiler, birbirleriyle yarış içine 
giriyor, yani, yağcılık yarışı diyelim buna, ne yarışı dersek diyelim. Bana göre, o dönemi bu 
açıdan kapamak daha iyidir. Ben, suç duyurusunda bulunulmasına gerek yok diyorum. 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Yalman. 
LÜTFÜ YALMAN (Konya) - Sayın Başkan, şimdi, ben görüşümü ifade ederken de 

bir konunun üzerinde özellikle durdum. Sayın Kemal Yazıcıoğlu'nun Sayın 
Cumhurbaşkanına verdiği söylenen ve tutanaklardan tespit ettiğimiz ifadeleri, Sayın Aşık'a, 
Sayın Mesut Yılmaz'a vermiş olduğu ifadeleri, Susurluk'taki ifadeleri ve bizdeki iki 
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ifadesinde büyük çelişkiler var. Eğer, ben, Yüce Divana sevk konusunda net bir karara 
varamamış isem ve bir belge, bilgi, net bulamadım diyorsam, bunun Kemal Yazıcıoğlu'nun 
açıklamalarıyla yakinen ilgisi ve alakası var, çelişkili ifadeleri yüzünden. Mutlak manada, 
bunun açıklığa kavuşması lazım. Bu yüzden, Kemal Yazıcıoğlu'nun, bu noktada, bir 
ihmalinin, hatta, bir kastının olduğu bende hâsıl oldu. Yani, çok farklı kesimlerden, çok 
farklı kişilerle yaptığımız görüşmelerde, şurada ifadelerini dinlediğimiz bürokratlar olsun, 
siyasetçilerden olsun, hemen hemen hepsi, Kemal Yazıcıoğlu'nun söylediği şöyle şöyle 
ifadeler var diyor. Kemal Yazıcıoğlu, bir yerde bunu doğruluyor, bir yerde yanlış diyor. 
Onun için, bu çelişkili ifadelerin açığa çıkmasında fayda var. Ben, şahsen, mutlaka suç 
duyurusunda bulunulması gerektiği kanaatindeyim. 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Gülay. 
HASAN GÜLAY (Manisa) - Ben zaten istemiştim. 
BAŞKAN- Siz istemiştiniz. Benim zaten dile getirmemin nedeni, Başkanlık olarak, 

sizin konuşmalarınızdan, bugüne kadar yansıyan sorumluluğumuzdan kaynaklanan bir 
konuydu. 

Buyurun Sayın Aksoy, sizin de görüşünüzü alalım. 
BEKİR AKSOY (Çorum) - Şimdi, Kemal Yazıcıoğlu hadisesiyle alakalı olarak, 

esasında, siyasetçi-memur ilişkileri açısından, alacağımız birtakım dersler var. Kemal 
Yazıcıoğlu'nun Emniyet Müdürü olduğu dönem, Refahyol Hükümeti dönemi. Bunun başında 
Vali var, bunun başında Genel Müdür var, bunu başında Bakan var, bunun başında 
Başbakan var. Bütün bunlara rağmen, Kemal Yazıcıoğlu, bütün bunları atlayarak, sadece -
benim kanaatim- kendine bir siyasî ikbal temini için, zamanın muhalefet lideri ve bir 
muhalefet milletvekili Sayın Eyüp Aşık ve Sayın Mesut Yılmaz'a giderek, hatta, netice 
itibariyle, onları yanıltıcı birtakım beyanlarda bulunarak, o dönemin de biraz karışmasına 
sebebiyet vermiştir. Ben, inanıyorum ki, bunda, Eyüp Aşık da, Sayın Mesut Yılmaz da, 
kendisine böyle bir şöy söylenmeden, bu memlekette Başbakanlık yapmış, bakanlık yapmış 
kişilerin hayalî olarak çıkıp, efendim, biz kaset bulduk, kaset var demeleri mümkün değil; 
mutlaka, bunu demiştir. 

Şimdi, bizim, aslında, siyasetçi olarak, burada alacağımız ders şu: Kemal 
Yazıcıoğlu, aslî görevini yapacağına, kaset var diyor, suçlu var diyor, ben bunu çözerim 
diyor; esas görevini yapacağına, gidiyor, kendi amirlerinin dışında, tamamen siyasî ortamı 
da bulandırıcı neticeler hâsıl edecek birtakım hadiselere kendi kendini alet ediyor. Onun 
için, bizim siyasetçiler olarak buradan alacağımız ders, memurdan, sadece, bundan sonra 
devletin memuru olmasını beklemek, onların vereceği yalan yanlış beyanlarla siyasetçi 
olarak birtakım şeylere girmemek. 

Kemal Yazıcıoğlu, bana göre, bu hadise içerisinde, hata işlemiştir, hatalıdır. Bu 
hatadan mütevellit, üç özel timcinin buraya getirilmesiyle alakalı olarak zaten hakkında 
dava devam ediyor. Bunun haricinde, takdir artık idarî takdirdir. Hükümetlerin bu 
arkadaşımızın bu tavırlarını bir gözden geçirip, siyasî takdirini, idarî takdirini 
kullanmasının uygun olacağı kanaatindeyim. Çünkü, mahkemeye ihbarla, neyin ihbarını 
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yapacağız. Hakkında dava devam ediyor. Şimdi, suçlamayı, o görevim ihmal etti veya 
suiistimal etti şeklinde yapacaksak, zaten görevi suiistimalden şu anda Yargıtay'ın 
bozmasına istinaden dava devam ediyor hakkında. Başkaca neyi yapacağız; yani, yapılacak 
bir iş varsa, idarî bir işlemdir bu. 

LÜTFÜ YALMAN (Konya) - Ben de, kanaatimi bu yönde değiştiriyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Şimdi, biz o zaman, izin verirseniz, Sayın Yalman da kanaatini 
değiştirdi, biz raporumuzda, bir suç duyurusundan çok, bir cümlede, böyle bir olaya 
rastlandığının, bu konuda tüm birimlerinizin uyarılmasını ve gerekli işlem varsa, bu konuyu 
takdirinize bırakıyoruz diyelim, bildirelim. 

İkinci konu için ne diyorsunuz efendim; orada önemli bir sorumluluğumuz var; 
yani, açık seçik... 

BEKİR AKSOY (Çorum) - Efendim, konuyu anladım, müsaade ederseniz. Bundan 
böyle, devletin istihbarat birimlerinin, isim zikretmeden, yapmış oldukları her türlü eylem ve 
işlemde, istihbarı hareketlerde, istihbarat görevlisi olarak görevlendirdikleri kişilerin 
mutlaka kayıt altına alınmasının, hukukun icabı, devletin devamının icabı olduğu, ileride 
sıkıntılar yaratmaması için, yazılı, yani, kayda alınması konusunda dikkatli olmaları 
gerektiği konusunda uyarılmak; bu şekilde, isjm zikretmeden. 

BAŞKAN-Bu konuda mutabık mısınız arkadaşlar? 
MEHMET PAK (İstanbul) -Mutabakattan ziyade, Başkanım, bir kanun çıkarılması 

gerekir. 
BAŞKAN - Kanuna gerek yok, gizli yönetmeliği var. O yönetmeliğe göre, kayıt dışı 

yapılıyor. O zaman, şöyle diyelim: Gerek merkezî yönetim gerek taşra yönetimlerindeki 
istihbaratlarda bunun sağlanmasının... 

BEKİR AKSOY (Çorum) - Bunu hiç yapmayın. İstihbarat birimleri derseniz sadece. 
BAŞKAN - Değerli arkadaşımız Sayın Aksoy'un dediği minval üzerinde, bunu bu 

şekilde rapora koymamızı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu öneri, diğeri de, edindiğimiz bir bilgiyi, ıttılaına vardığımız bir konuyu, yalnız 
Sayın Yazıcıoğlu için değil, bundan sonraki tüm birimlerine kendi yetkilerindeki 
inisiyatiflerinde de sorumlu olduklarının hatırlatılması konusu. 

Efendim, teşekkür ediyoruz; hayırlı olsun." denilmiştir. 

X- SONUÇ: 

Komisyonumuzca 15.6.2000 tarihinde yapılan Değerlendirme ve Karar Toplantısında 
yukarıda sunulan toplantı tutanağına göre, çoğunluk oyuna sahip Komisyon Üyeleri Adana 
Milletvekili İbrahim Yavuz Bildik, Çorum Milletvekili Bekir Aksoy, Denizli Milletvekili 
Beyhan Aslan, Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi, Manisa Milletvekili Hasan Gülay, Konya 
Milletvekili Lütfı Yalman, İstanbul Milletvekili İ. Sühan Özkan ve İstanbul Milletvekili 
Masum Türker aşağıdaki değerlendirmeleri yapmışlardır: 
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Soruşturma önergesinde İçişleri Eski Bakanı Mehmet Kemal Ağar hakkında cürüm 
işlemek için silahlı teşekkül meydana getirmek, gıyabi tutuklu sanığın gizlenmesine yardım, 
usulsüz silah taşıma belgesi ve yeşil pasaport verilmesini, Abdullah Çatlı ile Yaşar Öz isimli 
kişilere silah taşıma izin belgelerinin verilmesini sağladığı iddialarıyla,TCK'nun 313, 296 ve 
240 inci maddelerine aykırı eylemlerinin bulunduğu iddiasıyla üç konuda soruşturma 
açılmasının yeraldığı, Mehmet Kemal Ağar hakkında İstanbul Devlet Güvenlik 

, Mahkemesinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin talebi üzerine, TBMM'nce yasama 
dokunulmazlığının kaldırıldığı ve önergeye konu olan iddialardan dolayı İstanbul Devlet 
Güvenlik Mahkemesince İstanbul 6 nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinde dava açıldığı, 
yapılan yargılamada İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin Görevsizlik Kararı verdiği, 
itiraz üzerine Yargıtay 8 inci Dairesinin Mehmet Kemal Ağar'in Vali olması nedeniyle 
yargılanmasının Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna göre yapılmasına karar verdiği ve 
işlemlerin bu yasaya göre yeniden başlayarak İçişleri Bakanlığı Müfettişlerince Fezleke 
hazırlandığı, hazırlanan Fezleke'nin Danıştaya gönderildiği, Danıştay'ın Mehmet Kemal 
Ağar'ın Milletvekili olması nedeniyle yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden istediği, bu konudaki dokunulmazlık dosyasının halen Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin gündeminde bulunduğu, dokunulmazlığının kaldırılması ile 
önergede yer alan iddialarda dahil olmak üzere yargılanmasının sağlanacağı, önergede ileri 
sürülen iddiaların yargı mercilerine intikal ettiği ve halen yargılamasının devam ettiği, 
İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin Bakan olması nedeniyle Yüce Divanda yargılanması 
gerekçesiyle verdiği karar üzerine yapılan itirazdan sonra Yargıtay Dokuzuncu Ceza 
Dairesinin vali statüsünde Emniyet Genel Müdürü olarak suç işlediği gerekçesiyle hakkında 
Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna göre yargılama yapılmasına karar verdiği, bunun 
üzerine Yargıtay kararına göre İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Başsavcılığının iddianamesi ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Müfettişlerince hazırlanan 
Fezleke'nin Danıştaya intikal ettirildiği ve Danıştay'ın da Mehmet Kemal Ağar'ın milletvekili 
olması nedeniyle Yasama Dokunulmazlığının kaldırılmasını TBMM'nden istediği, 
dokunulmazlığının Anayasa-Adalet Komisyonunuda kaldırıldığı ve dosyasının TBMM Genel 
Kurulunda sıra beklediği, dolayısıyla Mehmet Kemal Ağar hakkında TBMM Genel 
Kurulunca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması durumunda, 313, 296 ve 240'ncı 
maddelere göre işlem yapılacağı, Komisyon çalışmaları sırasında Mehmet Kemal Ağar'ın 
313, 296 ve 240'ncı maddelerdeki suçları işlediğine dair bir delil bulunamadığı, 3 özel 
timcinin Ankara'ya getirilmesi konusunda Mehmet Kemal Ağar'ın suç kastına 
rastlanılmadığı, yeterli kanıt bulunamadığı, dolayısıyla şüpheyle bir Bakanın Yüce Divana 
gönderilmesinin uygun olmayacağı, gerekçesiyle Mehmet Kemal Ağar'ın Yüce Divana 
şevkine gerek olmadığına karar verilmesi gerektiği yönünde görüşlerini açıklamışlardır. 

Çoğunluk görüşüne katılmayan Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey, Giresun 
Milletvekili Mustafa Yaman, Kayseri Milletvekili Hamdi Baktır, Manisa Milletvekili Ali 
Serdengeçti, Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve İstanbul Milletvekili Mehmet Pak 
aşağıdaki değerlendirmeleri yapmışlardır: 

Adli soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şahısların İstanbul Emniyetince 
soruşturulduktan sonra yargıya teslim edilmeyerek, Bakanını sözlü talimatıyla 3 özel tim 
görevlisi ve 2 sivil şahsın Ankara'ya getirildiği, Mehmet Kemal Ağar'ın Ömer Lütfı Topal'in 
öldürülmesi olayına karıştıkları iddia olunan kişilerin Ankara'ya getirilmesi konusunda 
talimat verdiğini söylediği, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 üncü maddesinde yer 
alan "bütün zabıta, makam ve memurları el koydukları olaylar ve yakalanan kişiler ile 
uygulanan tedbirleri Cumhuriyet Savcılarına derhal bildirmek ve Cumhuriyet Savcılığının 
adliyeye ilişkin işlerde bütün emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür" hükmünü ihlal ettiği, 
Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu, ANAP Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz'in yaptığı 
açıklamalarda bu şahısların yapılan sorgulamalarda suçlarını itiraf ettiklerini, elinde konuyla 
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ilgili bir kaset bulunduğunu belirttiği, sanıkların Ankara'ya getirilmesi ve ardından da 
serbest bırakılmalarının olayın çözümünü imkansız hale getirdiği, İçişleri Bakanı Mehmet 
Kemal Ağar'm ilgili kişileri yönlendirdiği, bu konunun soruşturulmadığı, ilk kez 
Komisyonumuzda soruşturulduğu, konunun aydınlatılabilmesi için yargılanması gerektiği, 
konunun Cumhuriyet Savcılığına intikalinin engellendiği, Ankara'ya getirilme ile kontrolün 
Bakana geçtiği, 240 inci maddeden Yüce Divana gönderilmesi gerektiği, belirtilmiştir. 

KOMİSYONUMUZCA, SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA TEŞEKKÜL 
OLUŞTURDUĞU VE BU EYLEMİNİN TÜRK CEZA KANUNUNUN 313, 296, 240, 31 
VE 33 ÜNCÜ MADDELERİNE UYDUĞU İDDİASIYLA İÇİŞLERİ ESKİ BAKANI 
MEHMET AĞAR HAKKINDA YAPILAN SORUŞTURMA SONUCUNDA: 

"Mehmet Kemal Ağar hakkında; iddia konularını da kapsayan cürüm işlemek için 
silahlı teşekkül meydana getirmek, gıyabi tutuklu sanık Abdullah Çatlı'nın gizlenmesine 
yardım etmek, Abdullah Çath'ya usulsüz olarak silah taşıma izin belgesi vermek, Yaşar Öz'e 
usulsüz olarak silah taşıma belgesi vermek, Abdullah Çath'ya usulsüz olarak Hususi Damgalı 
(Yeşil) Pasaport verilmesini sağlamak suçlarını işlediği iddialarıyla ilgili olarak Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonunun 16.2.2000 tarih Esas 
No:3/252, Karar No: 100 nolu kararıyla, Mehmet Özbay kimlikli Abdullah Çatlı ile Yaşar 
Öz isimli kişide ele geçirilen silah taşıma izin belgelerini sahte tanzim ettiği iddiasıyla ilgili 
Karma Komisyonun 17.2.2000 tarih, Esas No: 3/167, Karar No: 106 sayılı kararıyla, 
yurtdışında silah kullanılmasını gerektirecek bir görevi ve yetkisi olmadığı halde danışmanı 
Korkut Eken'e bu konuda şifahi bir emir ve bazı silahlar vermesi iddiasıyla ilgili olarak 
Karma Komisyonun 16.2.2000 tarih, Esas No.3/169, Karar No: 101 sayılı Kararıyla, 
HOSPRO Ltd. Şirketince Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edilen kayıp silahların 
Türkiye'ye girişinde gümrük idaresine bilgi verilmemesi iddiasıyla ilgili olarak Karma 
Komisyonun 16.2.2000 tarih, Esas No:3/178, Karar No:99 sayılı Kararıyla, Emniyet Genel 
Müdürlüğü özel Harekat Daire Başkanlığının kayıtlarında bulunan silahlar ve bu silahlara ait 
malzemenin kaybolmasına sebebiyet vermek iddiasıyla ilgili olarak Karma Komisyonun 
16.2.2000 tarih Esas No. 3/181, Karar No: 102 sayılı kararıyla, Yaşar Öz'ün evinde yapılan 
arama sırasında ele geçirilen ruhsatsız tabanca, tabanca mermisi sahte sürücü ve silah taşıma 
izin belgeleri, iki adet hususi pasaport ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğüne verdiği emirle 
adli soruşturmayı durdurmak, adı geçen kişinin serbest bırakılmasını ve ele geçirilen cürüm 
eşyalarının ortadan kaldırılmasını sağlamak ididalarıyla ilgili olarak Karma Komisyonun 
16.2.2000 tarih, Esas No: 3/329, Karar No: 103 nolu kararıyla yasama dokunulmazlığının 
kaldırıldığı ve anılan dosyaların Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde bulunduğu. 
önerge konusu dahil sözkonusu iddialar ile ilgili Mehmet Ağar'in Yasama 
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Dokunulmazlığının kaldırılması durumunda hakkındaki yargılama işlemlerine devanı 
edileceği ve yargılamanın önünün açık olacağından, bu nedenle; 

Komisyon Üyeleri Adana Milletvekili İbrahim Yavuz Bildik, Çorum Milletvekili 
Bekir Aksoy, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi, 
Manisa Milletvekili Hasan Gülay, Konya Milletvekili Lütfı Yalman, İstanbul Milletvekili 
İ. Sühan Özkan ve İstanbul Milletvekili Masum Türker'in ret oylarıyla, 

İçişleri Eski Bakanı Mehmet Kemal Ağar'ın Türk Ceza Kanununun 313, 296 ve 
240'ncı maddelerdeki suçları işlediğine dair bir delil bulunamadığı, bu iddiaların ayrıca halen 
yargı konusu olduğu ve yargılamasının devam ettiği, 3 özel timcinin Ankara'ya getirilmesi 
konusunda Mehmet Kemal Ağar'ın suç kastına rastlanılmadığı, yeterli kanıt bulunamadığı 
gerekçesiyle İçişleri Eski Bakanı Mehmet Kemal Ağar'ın YÜCE DİVANA ŞEVKİNE 
MAHAL OLMADIĞINA karar verilmiştir. 

Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey madde belirtmeksizin karara katılmamış; 
Giresun Milletvekili Mustafa Yaman, Kayseri Milletvekili Hamdi Baktır, Manisa Milletvekili 
Ali Serdengeçti, Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve İstanbul Milletvekili Mehmet Pak 
çoğunluk görüşüne 313 ve 296'ncı maddelerden iştirak etmelerine karşılık, 240'ncı madde 
yönünden katılmamışlardır. 

Ayrıca; 
1) Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu'nun hadisede hatalı olduğu 

bazı komisyon üyelerince belirtilmiş bu konu İçişleri Bakanlığının idari takdirine 
bırakılmıştır. 

2)Devletin istihbarat birimlerinde istihbarat görevlisi olarak kullanılan kişilerin 
mutlaka kayıt altında tutulması gerektiği konusunda komisyon üyeleri ortak kanaat 
belirtmişlerdir. 

3) Komisyon üyeleri oybirliğiyle Komisyon Tutanaklarının basılmasına karar 
vermişlerdir." 

Raporumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tasvip ve takdirlerine 
sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 
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Karar No: 12 Karar Tarihi: 15/06/2000 

Başkan 
Masum TÜRKER 
İstanbul Milletvekili 

Başkanvekili 
MehmetPAK 
îstânBul Milletvekilim /\ 

Sözcü 
Sühan ÖZKAN 
İstanbul Milletvj 

Katip 
Lütfı YAD 
Konya Milletvel 

Üye 
Salih ÇELEN 
Antalya Milletvekili 

Uye 
Beyhan ASLAN 
Denizli Milletve] 

Uye 
Bekir AKSOY 
Çorum Millet\ 

Uye 
Hasan ERÇELEBİ 
Denizli Milletvekili 

Uye 
Sacit GÜNBEY 
Diyarbakır Milletvekili 

JfH_ 

Üye 
Mustafa YAMAN 
Giresun Milletvekili 

Uye -
Hamdi BAKTIR 
Kayseri Milletvekili 

Uye 
Ali SERDENGEÇTİ 
Manisa Milletvekili 

Üye 
Hasan GÜLAY 
Manisa Milletvekili 

uye /tww^£s 
Yahya AKMAN 
Şanlıurfa Milletvekili -M) 
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MUHALAFET ŞERHİMİZDİR 
Hatay Milletvekili Atilla SAV ve 54 Arkadaşının, Suç İşlemek Amacıyla 

Teşekkül Oluşturulduğu ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 313, 296, 240, 31 
ve 33 üncü Maddelerine Uyduğu İddiasıyla İçişleri Bakanı Eski Bakanı Mehmet Ağar 
Hakkında Anayasının 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis 
Soruşturmasına İlişkin Önergesi üzerine 9/38 esas numaralı meclis soruşturması 
komisyonunun 6*ya karşı 8 oyla vermiş olduğu, yüce divana sevk etmeme yönündeki 
çoğunluk kararına aşağıdaki hukuki gerekçelerle katılmıyoruz. 

Komisyon görüşmeleri sırasında bu konuda sağlıklı bir karar verebilmek için 
kanaatimce iki dönem arasında bir ayrım yapılmasının gerekli olduğu belirtilmişti. 
Çünkü soruşturma önergesine konu fiillerin bir kısmı sayın Mehmet AĞAR'ın Emniyet 
Genel Müdürlüğü dönemine tekabül etmekte iken diğer bir kısmı Bakanlık dönemine 
tekabül etmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğüne tekabül eden dönem için Memurin 
Muhakematı Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanması gerekli iken bakanlık 
dönemi meclis soruşturması kapsamı dahilindedir. 

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi genel müdürlük dönemine ilişkin 
suçlamaların Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde görüşülmesini gerekçe 
göstererek görevsizlik kararı vermişse de Yargıtay 8. Ceza Dairesi-M.M.H.K. 
hükümlerine göre yargılama yapılması gerekçesiyle CMUK'un 358 inci maddesi 
gereğince usule ait işlemlerin durdurulmasına karar verilmesini istemiştir. Bunun 
üzerine İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi 24.8.1998 tarihinde muhakemenin ve 
usulü işlemlerin durdurulmasına karar vererek dosyayı Danıştay'a gönderilmek üzere 
İstanbul D.G.M. Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi etmiştir. Danıştay 2. Dairesi fezleke 
düzenlenmesi amacıyla dosyayı İçişleri Bakanlığına göndermiştir. İçişleri 
Bakanlığınca düzenlenen fezlekede Mehmet Ağar'ın Yaşar öz'e hususi damgalı 
pasaport verilmesini sağlayarak görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle eyleminin 
T.C.K.'nun 240 inci maddesi kapsamına girdiği düşüncesinden hareketle lüzumu 
muhakeme kararı verilmiştir. Danıştay Başkanlığının yargılama yapılabilmesi için 
milletvekili seçilen Mehmet Ağar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği 
düşüncesinden hareketle dosya Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere İçişleri 
Bakanlığına iade edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ağar'ın genel müdürlüğü 
döneminde işlediği iddia edilen suçlardan yargılanmasına olanak tanımak amacıyla 
dokunulmazlığını kaldırmıştır. Sayın Ağar T.B.M.M.'nin dokunulmazlığının 
kaldırılması kararına Anayasa Mahkemesinde itiraz etmişse de bu itiraz 
reddedilmiştir. 

Sonuç olarak sayın Ağar'a genel müdürlüğü döneminde isnad edilen suçlarla 
ilgili olarak dokunulmazlığı kaldırılmış olup adli mahkemelerde yargılaması halen 
sürmektedir. Dolayısıyla Komisyonumuzun soruşturma kapsamına girmeyen bu 
dönemi adli mahkemelerin yargılama alanına bırakmak kuvvetler ayrılığı ilkesi 
gereğidir. 

Şu halde, 9/38 esas numaralı Komisyonun odaklanması gereken dönem 
bakanlık dönemiyle sınırlı kalmak durumundadır. Ancak genel müdürlük dönemiyle 
ilgili olarak isnad edilen suçlamalar ve yasama, yürütme ve yargı organlarında bu 
suçlamalarla ilgili olarak yapılan görüşmelerde, çeşitli açılardan bazı suç unsarlarının 
oluştuğu yönünde kuvvetli kanaat oluşmuştur. Elbette ki bu konuda bağımsız 
yargının vereceği kararları beklemek ve bu kararlara saygılı olmak hukuk devleti 
ilkesinin zorunlu bir sonucudur. 

)/38 esas numaralı Komisyonumuzun karar gününe kadar yaptığı incelemeler; 
aldığı tanık ve sanık ifadeleri sonucunda kanaatimizce kuşkuya yer bırakmayacak 
biçimde ispatlayabildiği ve bir ceza maddesinin dayandırılabildiği olay Ömer Lütfi 
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Topal olayıdır.Topal'm öldürülmesinden yaklaşık bir ay sonra ismini bildirmeyen bir 
kişi tarafından telefonla yapılan ihbarda Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesi olayının 
faillerinin Ayhan Çarkın, Ercan Ersoy, Oğuz Yorulmaz isimli Özel Harekat Dairesi 
polis memurları ile Sami Hoştan ve Ali Fevzi Bir isimli kişiler oldukları bildirilmiştir. 
İhbarda adı geçen kişiler 28.8.1996 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğünde gözaltına alınmış: gözaltı süresi içinde araştırma devam 
ederken dönemin - İçişleri Bakanı Mehmet Ağar bu kişilerin genel müdürlükte 
sorgulanmak üzere Ankara'ya gönderilmesini istemiştir. Bu istek yerine getirilmiş ve 
bulgu elde edileme iliği gerekçesiyle bu şahıslar serbest bırakılmışlardır. Konuyla ilgili 
olarak ileri sürülen iddiaların hiç biri kesin olarak ispatlanamasa bile CMUK'un 154 
üncü maddesinin 2 inci fıkrasında yer alan "bütün zabıta makam ve memurları el 
koydukları olaylar ve yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri cumhuriyet savcılarına 
derhal bildirmek ve cumhuriyet savcılığının adliyeye ilişkin işlerde bütün emirlerini 
yerine getirmekle yükümlüdür." hükmünün ihlal edildiği açıktır. 

Dönemin Emniyet Genel Müdürü Kemal Yazıcıoğlu ANAP Genel Başkanı 
Mesut Yılmaz'a yaptığı açıklamalarda bu şahıslarla ilgili olarak yapılan sorgulamada 
sanıkların suçlarını itiraf ettiklerini bu olayı çözmüş bulunduğunu ve elinde konu ile 
ilgili bir kaset bulunduğunu belirtmiş fakat daha sonraları böyle bir kasetin olduğunu 
inkar etmiştir. Komisyonumuzda dinlemiş olduğumuz sayın Yazıcıoğlu ifadelerinde 
birbirleriyle çelişen görüşler ifade etmiştir.Dolayısıyla sanık ifadelerinden yola çıkarak 
olayın çözülmesi mümkün olmamıştır. Ancak, olay nasıl gerçekleşmiş olursa olsun 
sanıkların savcılığa sevkedilmeden Ankara'ya getirilmesi ve ardından da serbest 
bırakılmaları olayın çözümünü imkansız hale getirmiştir.Olayın bu şekilde çözümsüz 
hale getirilmiş olması İçişleri Bakanı ile diğer ilgili kişilerin olayı yönlendirmek 
istedikleri yönündeki kuşkuları iyice artırmıştır. Bu noktada akla şu sorular 
gelmektedir; 

1.- Sayın Bakan, İstanbul Emniyet Müdürü ile görüştükten ve polislerle ilgili bir 
delil olmadığını öğrendikten sonra polislerin sorgulanmasına neden gerek 
duymuştur? Madem ki, polislerin suçlanmasına yönelik herhangi bir delil yoktur o 
zaman süreç doğal akışına bırakılmalı ve Cumhuriyet Savcısının dava açılmasına 
gerek bulunmadığı kararı beklenmeliydi. 

2.- Sayın Bakan, İstanbul'da yapılan sorgulama dışında bir delile sahipse bu 
delilleri neden İstanbul Emniyet Müdürlüğüne göndermemiştir? Eğer böyle bir delili 
yoksa ve Istanbuldaki delillere dayanılarak soruşturma sürdürülecekse, elde delil 
olmadığını öğrenmiş olduğu halde gereksiz yere bu şahısları neden Ankara'ya 
aldırmıştır? 

Nitekim İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sorgulanan şahısları savcılığa 
göndermeyen kamu görevlelerini suçlu bularak mahkum etmiş ve kararın bu kısmı 
Yargıtayca da onaylanmıştır. Yargıtay ayrıca, sözkonusu sanıkların Ankara'ya 
gönderilmesi eylemi nedeniyle dava açılmış olduğu halde bu konuda hüküm 
kurmayan mahkemenin kararının bu kısmını bozmuştur. 3. Ağır Ceza Dairesinin 
Ankara'ya gönderme nedeniyle hüküm kurmamış olmayı bozma nedeni saymış 
olması, zorunlu olarak, "Ankara'ya, aldırma" konusunda da bir hüküm kurulmasını 
gerektirmektedir. Çünkü Ankara'ya kanun hükümlerine aykırı olarak gönderme 
eyleminin arkasında, siyasi kimliğe sahip bir üst düzey yetkilinin, yani bir içişleri 
Bakanının talimatı bulunmaktadır. Bir İçişleri Bakanının bu tür bir talimatını yerine 
getirmeyecek bir bürokratın çeşitli sıkıntılar yaşayacağı açıktır. Nitekim bu tür bir 
sıkıntıyla karşılaşmak istemeyen bürokratlar, suç olmasına rağmen bu talimatın 
gereğini yerine getirmişlerdir ve bu kişiler halen yargılanmaktadırlar. Dolayısıyla 
siyasi sorumluluğa sahip olan ve Anayasa gereği olağan yargılama yöntemiyle 
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yargılanamayan İçişleri Bakanının aynı olayın diğer cephesinde bulunması 
dolayısıyla yargılanabilmesinin sağlanması gerekir. 

Bütün bu söylenenlerden hareketle, vicdani kanaatim, dönemin İçişleri 
Bakanı Mehmet AĞAR'mTCK'nm 240 inci maddesini ihlal ettiği yönünde oluşmuştur. 
Bu nedenle sayın AĞAR'ın yüce divana sevk edilmemesi yönündeki 9/38 esas 
numaralı Komisyon kararına katılmıyoruz. 

Saygılarınızla. 

Mehmet PAK 
İstanbul Mv. 

Hamdi BAKTIR 
Kayseri Mv. 

Mustafa YAMAN 
Giresun M\ 

(M^ 
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DİZİ PUSULASI 

Sıra No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Tarih 

Muhtelif 

7;3.2000 

5.3.1999 

27.3.2000 

22.2.1996 . 

6.1.1997 

10.4.1997 

Sayı 

Muhtelif 

2000/742 

108/9, 5218, 

321,5618 

2000/14 

70/1,114/1 

70/14, 

114/10 

Sayfa Adedi 

1 

4 cilt kitap 

ÖZÜ 
Komisyonun kuruluşu hakkındaki önerge ve 

karar dosyası 

Giden Evrak 

İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığının 6 nolu 

DGM'deki dava ile ilgili 5 klasör 

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince 

düzenlenen fezleke 

Danıştay Başkanlığının 27.03.2000 tarih 2000/14 

sayılı yazısı 

TBMM Yasadışı Örgütlerin Devletle olan 

Bağlantıları ile Susurlukta Meydana Gelen Kaza 

Olayının ve Arkasındaki İlişkilerin Aydınlığa 

Kavuşturulması Amacıyla Kurulan Meclis 

Araştırma Komisyonu Raporu ve Komisyon 

Tutanakları 

Çankaya Köşkünde Cumhurbaşkanı Sayın 

Süleyman Demirel'in Başkanlığında siyasi 

partileri ile yapılan zirve tutanakları 

Mülkiye Başmüfettişleri Hüseyin Önal ve Halil 

Yılmaz tarafından düzenlenen tevdi raporu 

Mülkiye Başmüfettişleri Hüseyin Özal ve Halil 

Yılmaz tarafından düzenlenen inceleme raporu 
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Sıra No 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Tarih 

9.1.1997 

Muhtelif 

Muhtelif 

4.11.1998 

31.3.2000 

18.09.1998 

12.8.1999 

11.5.2000 

28.4.2000 

11.5.2000 

18.5.2000 

9.5.2000 

Sayı 

12-1, 17-1, 

97-1, 97-2 

6 Rapor 

4 Rapor 

1997/175E. 

1998/203 K. 

E.2000/1230 

K.2000/2366 

13/9 

111 

5063 

2000/623 

11629 

67750 

109384 

Sayfa Adedi 

9 

2 

26 

1 

1 

2 

4 

ÖZÜ 

Başbakanlık Teftiş Kurulunun İnceleme ve 

Soruşturma Raporu ve eki 11 klasör 

Kutlu Savaş tarafından düzenlenen Susurluk 

raporu 

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince 

düzenlenen Raporlar 

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Müfettişlerince 

düzenlenen raporlar 

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinin Kararı 

Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesinin Kararı 

Başbakanlık Teftiş Kurulunca düzenlenen fezleke 

Başbakanlık Makamı'nın oluru ve diğer belgeler 

TBMM Başkanlığının yazısı ve eki mal Bildirim 

Beyanları kapalı zarf içinde 

Beyoğlu C. Başsavcılığının yazısı ve eki 1997/205 

esas sayılı dosya 

Emniyet Genel Müdürlüğünün yazıları 

Emniyet Genel Müdürlüğünün yazısı ve ekleri 
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Sıra No 

22 

23 

24 

25 

26 

Tarih 

Muhtelif 

Muhtelif 

Tutanaklar 

Sayı 

Muhtelif 

Muhtelif 

Sayfa Adedi ÖZÜ 

Diğer Belgeler 

Gelen Evrak 

Komisyonca yapılan görüşme Tutanakları 

Devam Cetveli 

Zimmet Defteri, Gelen, Giden, Karar Defteri 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 508) 

20 nci Yasama Döneminde Denizli Milletvekili Mehmet Göz-
lükaya ve 55 Arkadaşı Tarafından Verilen 6.1.1998 Tarih ve 
98/10496 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle, Mevzu
ata Aykırı Bir Şekilde İstanbul'da Yeni Turizm Merkezleri 
İlan Ettiği ve Bu Suretle Partizanlık Yapılmasına Yol Aça
rak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla 
Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz Hakkında Anayasa
nın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca 
Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge ve (9/24) 

Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunun 6.1.1998 tarih ve 98/10496 sayılı Kararı ile, Turizm Bakanlığının teklif 

yazısı üzerine, "Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi İçin Ça
lışma Gruplarının Oluşturulması, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Şekline ilişkin Yönetmelik" hü
kümlerine göre bazı turizm merkezlerinin tevsii ve tadili kararlaştırılmış ve bu merkezler karar eki 
liste ile krokilerde gösterilmiştir. (Ek No.: 1) 

Resmî Gazetenin 11 Ocak 1998 tarih ve 23227 sayılı nüshasının 36 ve 37 nci sayfalarında ya
yınlanan bu karar ve eki liste ile 20 inci Grup Turizm Merkezleri başlığı altında 19 yer yeniden ilan 
edilmiş 6 yer ise tevsii ve tadil edilmiştir. 

Bu liste ile İstanbul İlinde yeni ilan edilen ve tevsii edilen bir kısım Turizm Merkezleri şun
lardır : 

Yeni ilan edilen Turizm Merkezleri 
İstanbul Sarıyer Mavramoloz Turizm Merkezi 
170 Hektarlık ormanlık saha üzerinde golf alanı ve yan üniteleri için Orman Bakanlığının 

29.7.1991 tarih ve Kdm.3.1704-322/467 sayılı oluru ile Erdal Aksoy'a 8 ay müddetle ön izin veril
miştir. İstanbul III.KTVKK'nun 20.6.1996-8374 sayılı kararıyla I., II. ve III. derece doğal SİT ola
rak tescillidir. Turizm Merkezinin büyüklüğü yaklaşık 200 hektardır. 

İstanbul Beşiktaş Serencebey Yokuşu Turizm Merkezi 
Beşiktaş İlçesi, Yıldız Caddesi, Serencebey Yokuşu Mevkiinde mevcut otel ve çevresine ait 

imar planı bulunmaktadır. Yürürlükteki imar planı revize edilerek 1400 yataklı mevcut tesisin ge
nişletilerek yeni kapasiteler oluşturulacağı arazi Erol Aksoy'a aittir. 

Bilindiği gibi Erol Aksoy ANAP'lı İstanbul İl başkanı Erdal Aksoy'un kardeşi olup arazi ve 
otel mülkiyetine müştereken sahiplerdir. 
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Bu alan Beşiktaş Mahallesi Serencebey yokuşunun nefes alabildiği tek yeşil alan olması nede
niyle koruma alanı içinde yer almakta idi. 

Oysa şimdi Turizm Bakanlığının uygun görüşü ile onaylanan imar planı kararları gereği ANAP 
İl Başkanı Erdal Aksoy'un bu arazisi yeşil alandan çıkartılarak yoğun yapılaşmaya açılmıştır. 

istanbul Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi 
Onanlı İmar Planı kararları doğrultusunda yaklaşık 1250 yatak kapasitesi öngörülen arazinin 

mülkiyetinin bir kısmı Muammer İhsan Kalkavan ve hissedarlarına aittir. 
İstanbul Şişli Bomonti Turizm Merkezi 

Şişli Belediyesi sınırları içinde, Maliye Hazinesine ve Tekel Genel Müdürlüğüne aittir. 
İstanbul Atik Alipaşa Yalısı Turizm Merkezi 
Mevcut yapıların restore edilerek turizme kazandırılması hedeflenen arazinin mülkiyeti Hazi

neye ve TEAŞ'a aittir. 

Tevsi ve tadil edilen Turizm Merkezleri 
İstanbul Ataköy Turizm Merkezi (II. Tevsii) 
Yürürlükteki Turizm Merkezine dahil edilen arazinin Hotel Letonia projesine göre plan reviz

yonu yapılması gerekmektedir. Taşınmaz özel mülkiyettedir. 
İstanbul İstinye Turizm Merkezi Tevsii 
Yürürlükteki Turizm Merkezi içinde bulunan T.C. Turizm Bankasına ait arsaların İMK Borsa

sına satılması sonucu, kongre merkezi yapımına olanak sağlamak amacıyla Turizm Merkezine da
hil edilen kısmın tamamı özel mülkiyettedir. Yürürlükteki Turizm Merkezine dahil edilen 30 dö
nümlük kısım Seba Turizm Ticaret A.Ş.'ne aittir. 

İstanbul Sarıyer İstinye Turizm Merkezi Tevsii 
Halen yürürlükte olan Turizm Merkezi dışında kalan kısımlar dahil edilmiş olup taşınmaz Va

kıflar Genel Müdürlüğüne aittir. Tevsii edilen kısım onanlı imar planında turistik tesis alanında kal
maktadır. 

Turizm Bakanı yatak kapasitesini artırmak bahanesine sığınarak, kişi ve tapu bazında birileri
ne yapılaşma rantı aktarmak ya da önceden ayarlanmış arsa tahsisi yaparak, bir takım partili çevre
lere ve Holdinglere menfaat sağlamak amacıyla İstanbul'da ilan ettiği 8 adet Turizm Merkezinden 
Beşiktaş Kuruçeşme, Beşiktaş Serencebey Yokuşu, Sarıyer Mavramoloz, Ataköy, İstinye ve Sarı
yer İstinye Turizm Merkezlerini gelen tepkiler ve baskılar sonucunda geri çekmiştir. Bir Bakanlı
ğın icraatında kararlı olması gerektiği düşünülürse, yapılan bu uygulamayı anlamak mümkün değil
dir. (Ek No. : 5) 

Bakanlar Kurulunun bu kararnamesi basında pek çok eleştiriye uğramıştır. 

Bu yayınlara göre; 
- Bu kararla "Turizm Merkezi" ilan edilen SİT alanlarındaki arsa ve araziler için Kültür Ba

kanlığından önceden istenen yazılı görüşleri beklenmemiştir. (Ek No. : 2/1 Cumhuriyet 31.3.1998) 
- Şişli-Bomonti kentin yerleşik alanında ve yoğun bir konüt-sanayi yapılaşmasının ortasında-

dır. Bu yer turizm yönünden önem taşıyan bir merkez değildir. 
Beşiktaş-Atikali Paşa Yalısının Boğaziçi kıyısını oluşturan parselin yeni bir ilave yapılaşması 

düşünülemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 508) 
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Istinye Sırtları Turizm Merkezi, geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesince açılan davalar so
nucunda 1991 yılında yargı tarafından iptal edilmiştir. Yeniden Turizm Merkezi ilanı hukuka ve şe
hircilik ilkelerine aykırıdır. 

Ataköy Kıyı Bandı planlama ilkeleri arasında zorunlu olan "gerekçe ve açıklama raporu" yok
tur. Hangi gerekçeyle Turizm Merkezi kararı alındığı açıklanmamıştır. (Ek No. : 3/3 Cumhuriyet-
3.3.1998) 

-Turizm Merkezlerinin iptaline yol açan kritik gelişme, İstanbul MavramolozTurizm Merke
zinde kimlerin yeri olduğunu Zaman Gazetesinin açıklaması ile başladı. Zaman, Mavramoloz'da 
ANAP İl Başkanı Erdal Aksoy, öldürülen kumarhaneler kralı ve Susurluk olayında başta adı geçen 
Ömer Lütfi Topal'a ait Emperyal Otelcilik ve Malatyaspor eski başkanı Nurettin Güven'in isimle
rini, sahip oldukları arsa parsel numaralan ile yayınlamıştı. İsimlerin ortaya çıkmasından sonra tar
tışmalar alevlendi ve nihayet Turizm Merkezleri iptal edildi. (Ek No. : 3/4 Zaman-18.2.1998) 

-Turizm Merkezi kararlarının yasal dayanağını oluşturan 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Yasası, 
12 Eylül Anayasasının geçici 15 inci maddesiyle hukuk dışı olarak kılınmış, yargı yolu ile iptalinin 
önü tıkanmıştır. (Ek No.: 3/5 Cumhuriyet 17.2.1998) 

- 11 Ocak 1998 tarihinde ilan edilen ve daha sonra 11 Mart 1998 tarihinde iptal edilen Turizm 
Merkezlerinden; 

- İstanbul'da Turizm Bölgesi ilan edilen SİT alanlarında bu değişiklikle oluşacak ranttan ya
rarlanacaklar arasında Türkiye'nin önde gelen Holdingleri ile bazı ANAP'lılar var... Turizm Bölge
si ilan edilenlerden birisi İstanbul Kuruçeşme sahil şeridi. Bu bölgede büyük arsası bulunan Saban
cı Holding yapılan değişiklikle otel yapmak için aradığı yeri bulmuş oldu. 

Kuruçeşme'de arsası bulunanlar arasında ANAP Diyarbakır Eski İl Başkanı Ahmet Yakut, 
Mermerciler Holding, Aktif Holding, Akın Turizm var. Yakut, arsasını iki yıl önce imara açık ol
madığı halde satın almış. Arazinin önemli bölümü ise Türkiye Denizcilik İşletmesine ait. Ayrıca 
Kayalar İnşaatın sahibi ve Fenerbahçe'nin eski başkanı Tahsin Kaya'nın da Kuruçeşme'de ki arsa
sı üzerine otel yapma izni var. 

1984 imarlı plana göre yeşil alan, otel, okul sahası, yol ve konut alanı olarak görülen Beşiktaş 
Serencebey Turizm Merkezi olarak tanınan arazinin mülkiyeti ise Conrad Otel, Hazine, Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğü, Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm A.Ş. ile ANAP İstanbul İl Baş
kanı Erdal Aksoy'a ait. 

Ancak Conrad Otel ve Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizmin çok büyük kısmının Erdal Ak
soy ile kardeşi Erol Aksoy'a ait olduğu göz önünde bulundurulursa bu bölge ile ilgili değişikliğin 
en çok kimin işine yarayacağı kolayca anlaşılır. 

Turizm Bölgesi olarak ilan edilen Sarıyer Mavramoloz Turizm Merkezinin sahipleri arasında 
yine ANAP'lı Erdal Aksoy'u görüyoruz... (Ek No.: 4/6 Radikal-14.2.1998) 

- Arazilerin bir kısmının imarlı olmamasına rağmen satın aldığı belirtilirken "acaba karar ön
ceden mi haber alındı" kuşkusu dile getiriliyor. (Ek No. : 4/7 Yeniyüzyıl-13.2.1998) 

CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İstanbul Milletvekilleri Ahmet 
Güryüz Ketenci, Ercan Karakaş, Bülent Tanla ve Cevdet Selvi ile birlikte Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde bir basın toplantısı düzenleyerek Bakanlar Kurulunun İstanbul'da SİT alanlarını Turizm 
Bölgesi ilan eden kararına ilişkin soru işaretlerini gündeme getirdi. Topuz, ilan edilen 19 yeni Tu
rizm Bölgesinin 5 inin ve tevsii ve tadil edilen 6 Turizm Bölgesinden 3 ünün de İstanbul'da bulu
nan SİT alanları olduğuna dikkat çekerek, Bakanlar Kurulu Kararını "turizm tesis ihtiyacını sömü-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 508) 
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rerek, bu ihtiyacı öne sürerek, bir takım kişilerin büyük rantlar elde etmesine dönük tercih diye ni
telendirdi." ... (Ek No.: 3/8 Akşam-12.2.1998) 

Gazetelerdeki pek çok eleştiriden bazılarını bu suretle hülasa etmiş ve fotokopilerini de ekle
miş bulunuyoruz. 

Açık surette görülmektedir ki, 6.1.1998 tarih ve 98/10496 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı belli 
bir zümreye yeni imkânlar bahşetme Kararnamesi olmuştur. 

6.1.1998 tarih ve 98/10667 Sayılı Kararname ile, artarak devam eden genel reaksiyunun önlen
mesine çalışılmış ise de, yanlış tutumun giderilmesine yetmemiştir. (Ek No.: 5) 

Danıştay'da açılan iptal davaları devam etmektedir. 
Sonuç olarak; 

Turizm Merkezlerinin tespitinde, 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanununun 4 üncü maddesi ve 
aynı Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen 
kurallara riayet edilmemiştir. Önceden uzmanlarca mahallinde hiçbir Ön çalışma yapılmadan sade
ce makamın sözlü talimatları gereğince masa başında, Turizm Merkezi ilan edilen yerlerde, arazisi 
bulunan kişilerin istekleri doğrultusunda belirlenmiştir. Komisyon sadece tutanağı imzalamakla ye
tinmiştir. îlan edilen Turizm Merkezleri ile ilgili olarak mahallinde kamu yararı gözetilerek ve Tu
rizm potansiyelini belirlemeye yönelik bir çalışma yapıldığına dair hiçbir belge bulunmamaktadır. 

11 Ocak 1998 tarihinde aynı kriterlere göre belirlenen (İstanbul'da) 8 adet Turizm Merkezi 
içinde 5 adedi 11 Mart 1998 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile iptal edilmiş iken; 

- İstanbul Şişli Bomanti Turizm Merkezi, 
- İstanbul Atik Alipaşa Yalısı Turizm Merkezi, 
- İstanbul Ataköy Turizm Merkezi (II. Tevsii), 
İptal edilmemiştir. 
Açıkça ve tamamen sübjektif olarak, bir kısım yakınları, sermaye gruplarını ve partilileri fay

dalandırma gayesine yönelik bulunan bir kararname ile memleket turizmine değil, bu maske altın
da eşe, dosta, partiliye ve politik destekçiliğe fayda temini gayesine yönelik davranışları ile görevi
ni kötüye kullanmış bulunan Başbakan Mesut Yılmaz hakkında Türk Ceza Kanununun 240 ıhcı 
maddesine göre Meclis Soruşturması açılması için Anayasanın 100 üncü ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca gereğinin yapılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mehmet Gözlükaya 

Denizli 

Ertuğrul Eryılmaz 
Sakarya 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Turhan Tayan 
İçel 

Ahmet Bilgiç 
Balıkesir 

Tayyar Altıkulaç 
İstanbul 

Haluk Yıldız 
Kastamonu 

Osman Berberoğlu 
Antalya 

Saffet Arıkan Bedük 
Ankara 

Tahsin Irmak 
Sivas 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

M. Fevzi Şihanlıoğlu 
Şanlıurfa 

Hasan Karakaya 
Uşak 
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Yusuf Bacanlı 
Yozgat 

Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 

İsmet Attila 
Afyon 

Veli Andaç Durak 
Adana 

İlyas Yılmazyıldız 
Balıkesir 

Ergun Özdemir 
Giresun 

Faris Özdemir 
Batman 

Abdülbaki Ataç 
Balıkesir 

Mehmet Tatar 
Şırnak 

Hayri Doğan 
Antalya 

Saffet Kaya 
Ardahan 

Turhan Tayan 
Bursa 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Mustafa Dedeoğlu 
Muğla 

A/ı Rıza Gönül 
Aydın 

İsmail Karakuyu 
Kütahya 

Zeki Ertugay 
Erzurum 

Fevzi Arıcı 
îçel 

Halil Yıldız 
İsparta 

Yusuf Bahadır 
Trabzon 

M.HalitDağh 
Adana 

İrfettin Akar 
Muğla 

Hayri Kozakçıoğlu 
İstanbul 

Necati Çetinkaya 
Konya 

/. Cevher Cevheri 
Adana 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

Ümran Akkan 
Edirne 

Nevzat köse 
Aksaray 

Doğan Baran 
Niğde 

Abdulkadir Akgül 
Hatay 

Sabri Güner 
Kars 

Necmettin Dede 
Muş 

Koksal Toptan 
Bartın 

Cihan Paçacı 
Elazığ 

Rıza Akçalı 
Manisa 

Ergun Özkan 
Niğde 

M. Salim Ensarioğlu 
Diyarbakır 

Mahmut Nedim Bilgiç 
Adıyaman 

İsmail Kalkandelen Hasan Ekinci 
Kocaeli Artvin 
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(9/24) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(9/24) Esas Numaralı 19.6.2000 

Meclis Soruşturması Komisyonu 
Esas No. :A.01.1.GEÇ.9124-48 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
TBMM Genel Kurulunun 23.11.1999 tarih ve 656 sayılı "Geçen Yasama Döneminde sonuç-

landırılamayan Meclis Soruşturması Önergelerinde belirtilen ilgililer hakkında Anayasanın 100 ün
cü maddesine göre 15 Meclis Soruşturması Komisyonu kurulmasına ilişkin karar çerçevesinde ye
niden kurulan" 6.1.1998 tarih ve 98/10496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle Mevzuata Aykı
rı bir şekilde İstanbul'da yeni turizm merkezleri ilan ettiği ve bu suretle partizanlık yapılmasına yol 
açarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uy
duğu İddiasıyla Eski Başbakan A. Mesut Yılmaz Hakkında Kurulan (9/24) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonunun yaptığı soruşturma sonucunda düzenlediği raporu ve ekleri ilişikte su
nulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Bedri Yaşar 

Komisyon Başkanı 
Gümüşhane 
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GIRIŞ 

Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 55 arkadaşının, 06.01.1998 tarih ve 98 
/ -10496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle mevzuata aykırı bir şekilde İstanbul'da 
yeni Turizm merkezleri ilan ettiği ve bu suretle partizanlık yapılmasına yol açarak 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Yasasının 240. maddesine uyduğu 
iddiasıyla Başbakan Mesut Yılmaz hakkında Anayasanın 100. ve İçtüzüğün 107. maddeleri 
uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi T.B.M.M. Genel Kurulunun 
30.06.1998 tarihli 112. Birleşiminde kabul edildiğinden (EK:1) önergede ileri sürülen 
savlar incelenmiş ve aşağıdaki rapor düzenlenmiştir. 

I. BÖLÜM 

SORUŞTURMA KOMİSYONUNUN KURULUŞU 
T.B.M.M. nin 30.06.1998 gün ve 557 sayılı Kararında, 06.01.1998 tarih ve 98 / 

10496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle mevzuata aykırı bir şekilde İstanbul'da 
yeni Turizm merkezleri ilan ettiği ve bu suretle partizanlık yapılmasına yol açarak 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Yasasının 240. maddesine uyduğu 
iddiasıyla Başbakan Mesut Yılmaz hakkında Anayasanın 100. ve İçtüzüğün 107. 
maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına, T.B.M.M. Genel Kurulunun 
30.06.1998 tarihli 112. Birleşiminde (EK:1) karar verildiği vurgulanmıştır. 

Bu karar üzerine gerekli yazışmalar yapılmış, T.B.M.M. Genel kurulu 07.10.1998 
tarih ve 594 sayılı Kararıyla soruşturmayı yürütecek onbeş üyeyi seçmiştir. Komisyon 
gereken sürede soruşturma raporunu tamamlayamadığından T.B.M.M. nin 10.12.1998 
tarih ve 616 sayılı Kararıyla komisyonun görev süresi 09.12.1998 tarihinden itibaren 2 ay 
uzatılmıştır. Ancak 20. yasama döneminde kurulan bu komisyon genel seçimlerin araya 
girmesi nedeniyle görevini tamamlayamamıştır. 

Soruşturma açılmasına ilişkin 9 / 2 4 Esas Nolu önerge geçerliliğini koruduğundan 
genel seçimlerden sonra , 2 1 . yasama döneminde yapılacak işlemin belirlenmesi hususu 
T.B.M.M. Genel Kuruluna sunulmuştur. Bunun üzerine T.B.M.M. Genel Kurulunca 
verilen 23.11.1999 tarih ve 656 sayılı Karar ( EK:2) da ,gereken Meclis soruşturması 
komisyonu kurulması ve komisyonun ilk iki aylık çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, 
Sözcü ve Katip üye seçimi tarihinden başlaması benimsenmiştir. 

T.B.M.M. Genel Kurulunun verdiği 01.02.2000 tarih ve 662 sayılı karar ( EK: 3) 
ile 9 / 2 4 Esas Nolu Meclis soruşturması komisyonunun üyeliklerine seçimler yapılmış ve 
komisyonun 16.02,2000 tarihli toplantısında da Başkan, Başkanvekili, Sözcü, katip 
üyeliklerine aşağıdaki şekilde seçimler yapılarak çalışmalara başlanmıştır. 
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GÖREVİ 
Başkan 
Başkanvekili 
Sözcü 
Katip 
Üye 
Üye 
Üye 
Üye 
Üye 
Üye 
Üye 
Üye 
Üye 
Üye 
Üye 

ADI-SOYADI 
Bedri YAŞAR 
Süha ÖZKAN 
Hüseyin MERT 
Adnan Fatih ÖZDEMÎR 
Ali GÜNAY 
Halil ÇALIK 
Tahsin Boray BAYCIK 
Mehmet ŞANDIR 
Mustafa ENÖZ 
Azmi ATEŞ 
Nezir AYDIN 
Ali SEZAL 
Bülent AKARCALI 
Kemal ÇELİK 
Ömer BARUTÇU 

İLİ 
Gümüşhane 
İstanbul 
İstanbul 
Adana 
Hatay 
Kocaeli 
Zonguldak 
Hatay 
Manisa 
İstanbul 
Sakarya 
Kahramanmaraş 
İstanbul 
Antalya 
Zonguldak 

PARTİSİ 
M.H.P. 
Ana. P. 
D.S.P. 
M.H.P. 
D.S.P. 
D.S.P. 
D.S.P. 
M.H.P. 
M.H.P. 
F.P. 
F.P. 
F.P. 
Ana. P. 
D.Y.P. 
D.Y.P. 

SORUŞTURMANIN YÖNTEMİ 

Her soruşturmanın amacı, adaleti gerçekleştirmek için doğru sonuca varmaktır., 
Bunun için, soruşturmanın başarıyla sonuçlanabilmesi, soruşturmanın konusuna göre bir 
yöntemin baştan belirlenmesine bağlıdır. Soruşturma komisyonumuz, 9 / 2 4 Esas Nolu 
soruşturma önergesini incelerken aşağıdaki yöntemi izlemiştir. 

Önce ileri sürülen savlar ortaya konulmuş, her sav ayrı bir başlık altında 
incelenmiştir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli bilgi ve belgeler toplanmıştır. 
Bu bilgi ve belgeler tek tek incelenmiş, değerlendirilmiştir. Gerekli görülen durumlarda, 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer çağrılarak dinlenmiş, bilgilerine 
başvurulmuş, sorular sorularak konunun aydınlatılmasına çalışılmıştır. Soruşturma konusu 
olan yerler İstanbul'a gidilerek tek tek gezilmiş, görülmüş, ilgililerden ve ilgili yerlerden 
gerekli bilgi ve belgeler alınmıştır. 

Hakkında soruşturma yapılan kişinin konuya ilişkin savunması istenmiştir. 

Son olarak, konuyla ilgili mevzuata yer verilmiş, açıklamalar yapılmış, maddi 
olayla mevzuat karşılaştırılmış, hukuki değerlendirme yapılarak sonuca varılmıştır. 

SORUŞTURMANIN KONUSU 

Soruşturmanın konusu, Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 55 arkadaşının 
verdiği 9 / 2 4 Esas Nolu önergede (EK: 4) ileri sürülen savlardır. Önergede ileri sürülen 
savları önergenin Genel Kurulda görüşülmesi sırasındaki konuşmalarda yinelenmiş ve 
geliştirilmiştir. Önergedeki savları ortaya koyabilmek ve bu savları teker teker 
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irdeleyebilmek için önergenin tamamı, yapılan konuşmaların önemli kısımları aşağıya 
aynen alınmıştır. 

A- 9/24 Esas Nolu Önerge ( EK:4). 

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSl BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunun 6.1.1998 tarih ve 98/10496 Sayılı kararı ile, Turizm 
Bakanlığının teklif yazısı üzerine, "Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları ve Turizm 
Merkezlerinin Belirlenmesi için Çalışma Gruplarının Oluşturulması, Görev ve Yetkilen ile 
Çalışma Şekline İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre bazı Turizm merkezlerinin tevsii 
ve tadili kararlaştırılmış ve bu merkezler karar eki liste ile krokilerde gösterilmiştir. (Ek 
No:l) 

Resmi Gazetenin 11 Ocak 1998 tarih ve 23227 Sayılı nüshanın 36 ve 37 inci 
sayfalarında yayınlanan bu karar ve eki liste ile 20. Grup Turizm Merkezleri başlığı 
altında 19 yer yeniden ilan edilmiş 6 yer ise tevsii ve tadil edilmiştir. 

Bu liste ile İstanbul İlinde yeni ilan edilen ve tevsii edilen bir kısım Turizm 
Merkezleri şunlardır. 

Yeni İlan Edilen Turizm Merkezleri 

İstanbul Sarıyer Mavramoloz Turizm Merkezleri 

170 Hektarlık ormanlık saha üzerinde golf alanı ve yan üniteleri için Orman 
Bakanhğı'nın 29.7.1991 tarih ve Kdm. 3.1704-322/467 sayılı oluru ile Erdal AKSOY'a 8 
ay müddetle ön izin verilmiştir. İstanbul III.KTVKK'nun 20.6.1996-8374 sayılı kararıyla, 
I, II. Ve III. Derece doğal SİT olarak tescillidir. Turizm Merkezinin büyüklüğü yaklaşık 
200 hektardır. 

İstanbul Beşiktaş Serencebey Yokuşu Turizm Merkezi 

Beşiktaş İlçesi, Yıldız Caddesi, Serencebey Yokuşu Mevkiinde mevcut otel ve 
çevresine ait imar planı bulunmaktadır. Yürürlükteki imar planı revize edilerek 1400 
yataklı mevcut tesisin genişletilerek yeni kapasiteler oluşturacağı arazi Erol AKSOY'a 
aittir. 

Bilindiği gibi Erol Aksoy ANAP'lı İstanbul İl Başkanı Erdal Aksoy'un kardeşi olup 
arazi ve otel mülkiyetine müştereken sahiplerdir. 

Bu alan Beşiktaş Mahallesi Serencebey yokuşunun nefes alabildiği tek yeşil alan 
olması nedeniyle koruma alanı içinde yer almakta idi. 

Oysa şimdi Turizm Bakanlığının uygun görüşü ile onaylanan imar planı kararları 
gereği ANAP İl Başkanı Erdal Aksoy'un bu arazisi yeşil alandan çıkartılarak yoğun 
yapılaşmaya açılmıştır. 
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İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi 

Onanh imar Planı kararları doğrultusunda yaklaşık 1250 yatak kapasitesi öngörülen 
arazinin mülkiyetinin bir kısmı Muammer İhsan KALKAVAN ve hissedarlara aittir. 

İstanbul Şişli Bomonti Turizm Merkezi 

Şişli Belediyesi sınırları içinde, Maliye Hazinesine ve Tekel Genel Müdürlüğüne 
aittir. 

İstanbul Atik Alipaşa Yalısı Turizm Merkezi 

Mevcut yapıların restore edilerek Turizme kazandırılması hedeflenen arazinin 
mülkiyeti Hazineye ve TEAŞ" aittir. 

Tevsi ve Tadil Edilen Turizm Merkezleri 

İstanbul Ataköy Turizm Merkezi (II. Tevsii) 

Yürürlükteki Turizm Merkezine dahil edilen arazinin Hotel Letonia projesine göre 
plan revizyonu yapılması gerekmektedir. Taşınmaz özel mülkiyettedir. 

İstanbul Istinye Turizm Merkezi Tevsii 

Yürürlükteki Turizm Merkezi içinde bulunan T.C. Turizm Bankasına ait arsaların 
İMK Borsasına satılması sonucu,kongre merkezi yapımına olanak sağlamak amacıyla 
Turizm merkezine dahil edilen kısmın tamamı özel mülkiyettedir. Yürürlükteki Turizm 
merkezine dahil edilen 30 dönümlük kısım Seba Turizm Tic.A.Ş.ne aittir. 

İstanbul Sarıyer Istinye Turizm Merkezi Tevsii 

Halen yürürlükte olan Turizm Merkezi dışında kalan kısımlar dahil edilmiş olup 
taşınmaz Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. Tevsii edilen kısım onanh imar planında 
turistik tesis alanında kalmaktadır. 

Turizm Bakanı yatak kapasitesini artırmak bahanesine sığınarak, kişi ve tapu 
bazında birilerine yapılaşma rantı aktarmak ya da önceden ayarlanmış arsa tahsisi yaparak, 
birtakım partili çevrelere ve holdinglere menfaat sağlamak İstanbul'da ilan ettiği 8 adet 
Turizm Merkezinden Beşiktaş Kuruçeşme, Beşiktaş Serencebey Yokuşu, Sarıyer 
Mavramoloz, Ataköy, İstinye ve Sarıyer Istinye Turizm Merkezlerine gelen tepkiler've 
baskılar sonucunda geri çekmiştir. Bir Bakanlığın icraatında kararlı olması gerektiği 
düşünülürse, yapılan bu uygulamayı anlamak mümkün değildir. (Ek No.5) 

Bakanlar Kurulunun bu kararnamesi basında pek çok eleştiriye uğramıştır. 

Bu yayınlara göre; 
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-Bu kararla "Turizm Merkezi" ilan edilen SİT alanlarındaki arsa ve araziler için 
Kültür Bakanlığından önceden istenen yazılı görüşleri beklenmemiştir. (Ek No. 2/1 
Cumhuriyet 31.3.1998) 

-Şişli-Bomonti kentin yerleşik alanında ve yoğun bir konut-sanayi yapılaşmanın 
ortasındadır. Bu yer Turizm yönünden önem taşıyan bir merkez değildir. 

Beşiktaş-Atik Alipaşa Yalısının Boğaziçi kıyısını oluşturan parselin yeni bir ilave 
yapılaşması düşünülemez. 

Istinye. Sırtları Turizm Merkezi, geçmişte istanbul Büyükşehir Belediyesince açılan 
davalar sonucunda 1991 yılında yargı tarafından iptal edilmiştir. Yeniden Turizm merkezi 
ilanı hukuka ve şehircilik ilkelerine aykırıdır. 

Ataköy Kıyı bandı planlama ilkeleri arasında zorunlu olan "gerekçe ve açıklama 
raporu" yoktur. Hangi gerekçeyle Turizm Merkezi kararı alındığı açıklanmamıştır. (Ek No. 
3/3 Cumhuriyet 3.3.1998) 

-Turizm Merkezlerinin iptaline yol açan kritik gelişme, istanbul Mavramoloz 
Turizm Merkezinde kimlerin yeri olduğunu ZAMAN Gazetesinin açıklaması ile başladı. 
Zaman, Mavramoloz'da ANAP il Başkanı Erdal Aksoy, öldürülen kumarhaneler kralı ve 
Susurluk olayında başta adı geçen Ömer Lütfü Topal'a ait Emperyal Otelcilik ve 
Malatyaspor eski başkanı Nurettin Güven'in isimlerini, sahip oldukları arsa parsel 
numaraları ile yayınlamıştı, isimlerin ortaya çıkmasından sonra tartışmalar alevlendi ve 
nihayet Turizm Merkezleri iptal edildi. (Ek No:3/4 Zaman 18.2.1998) 

-Turizm Merkezi kararlarının yasal dayanağını oluşturan 2634 Sayılı Turizmi 
Teşvik Yasası, 12 Eylül Anayasası'nm geçici 15 inci maddesiyle hukuk dışı olarak 
kılınmış, yargı yolu ile iptalinin önü tıkanmıştır. (Ek No. 3/5 Cumhuriyet 17.2.1998) 

-11 Ocak 1998 tarihinde ilan edilen ve daha sonra 11 Mart 1998 tarihinde iptal 
edilen Turizm Merkezlerinden; 

-İstanbul'da Turizm Türkiye'nin önde gelen Holdingleri ile bazı ANAP'lılar var... 
Turizm Bölgesi ilan edilenlerden birisi istanbul Kuruçeşme sahil şeridi. Bu bölgede büyük 
arsası bulunun Sabancı Holding yapılan değişiklikle otel yapmak için aradığı yeri bulmuş 
oldu. 

Kuruçeşme'de arsası bulunanlar arasında ANAP Diyarbakır Eski il Başkanı Ahmet 
Yakut, Mermerciler Holding , Aktif Holding, Akın Turizm var. Yakut, arsasını iki yıl 
imara açık olmadığı halde satın almış. Arazinin önemli bölümü ise Türkiye Denizcilik 
işletmesine ait. Ayrıca Kayalar İnşaatın sahibi ve Fenerbahçe'nin eski başkanı Tahsin 
Kaya'nın da Kuruçeşme'deki arsası üzerine otel yapma izni var. 

1984 imarlı plana göre yeşil alan, otel, okul sahası, yol ve konut alanı olarak 
görülen Beşiktaş Serencebey Turizm Merkezi olarak tanınan arazinin mülkiyeti ise Konrad 
Otel, Hazine, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm 
A.Ş. ile ANAP istanbul il Başkanı Erdal Aksoy'a ait., 
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Ancak Conrad Otel ve Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizmin çok büyük kısmının 
Erdal Aksoy ile kardeşi, Erol Aksoy'a ait olduğu gözönünde bulundurulursa bu bölge ile 
ilgili değişikliğin en çok kimin işine yarayacağı kolayca anlaşılır. 

Turizm Bölgesi olarak ilan edilen Sarıyer Mavramoloz Turizm Merkezinin sahipleri 
arasında yine ANAP'lı Erdal Aksoy'u görüyoruz...(Ek No. 4/6 Radikal 14.2.1998) 

-Arazilerin bir kısmının imarlı olmamasına rağmen satın aldığı belirtilirken "acaba 
karar önceden mi haber alındı" kuşkusu dile getiriliyor. (Ek No. 4/7 Yeniyüzyıl 13.2.1998) 

CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İstanbul 
Milletvekilleri Ahmet Güryüz Ketenci, Ercan Karakaş, Bülent Tanla ve Cevdet Selvi ile 
birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın toplantısı düzenleyerek Bakanlar 
Kurulu'nun İstanbul'da SİT alanlarını Turizm Bölgesi ilan eden kararına ilişkin soru 
işaretlerini gündeme getirdi. Topuz, ilan edilen 19 yeni Turizm bölgesinin 5'inin ve Tevsii 
ve tadil edilen 6 Turizm Bölgesinden 3'ünün de İstanbul'da bulunan SÎT alanları olduğuna 
dikkat çekerek, Bakanlar Kurulu Kararını "Turizm tesis ihtiyacını sömürerek, bu ihtiyacı 
öne sürerek, birtakım kişilerin büyük rantlar elde etmesine dönük tercih diye nitelendirdi." 
... (Ek No. 3/8 Akşam 12.2.1998) 

Gazetelerdeki pek çok eleştiriden bazılarını bu süratle hülasa etmiş ve 
fotokopilerini de eklemiş bulunuyoruz. 

Açık surette görülmektedir ki, 6.1.1998 tarih ve 98/10496 Sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı belli bir zümreye yeni imkanlar bahşetme Kararnamesi olmuştur. 

6.1.1998 tarih ve 98/10667 Sayılı Kararname ile, artarak devam eden genel 
reaksiyonunun önlenmesine çalışılmış ise de, yanlış tutumun giderilmesine yetmemiştir. 
(Ek No. 5) 

Danıştay da açılan iptal davaları devam etmektedir. 

Sonuç olarak; 

Turizm Merkezlerinin tespitinde, 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanununun 4 üncü 
Maddesi ve aynı Kanunun 3 üncü Maddesine dayanılarak hazırlanan Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinde belirtilen kurallara riayet edilmemiştir. Önceden uzmanlarca mahallinde 
hiçbir ön çalışma yapılmadan sadece makamın sözlü talimatları gereğince masa başında, 
Turizm Merkezi ilan edilen yerlerde, arazisi bulunan kişilerin istekleri doğrultusunda 
belirlenmiştir. Komisyon sadece tutanağı imzalamakla yetinmiştir. İlan edilen Turizm 
Merkezleri ile ilgili olarak mahallinde kamu yararı gözetilerek ve Turizm potansiyelini 
belirlemeye yönelik bir çalışma yapıldığına dair hiçbir belge bulunmamaktadır. 

11 Ocak 1998 tarihinde aynı kriterlere göre belirlenen (İstanbul'da) 8 adet Turizm 
Merkezi içinde 5 adedi 11 Mart 1998 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile iptal edilmiş iken; 

-İstanbul Şişli Bomonti Turizm Merkezi, 
-İstanbul Atik Alipaşa Yalısı Turizm Merkezi, 
-İstanbul Ataköy Turizm Merkezi (II. Tevsii), 
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iptal edilmemiştir. 

Açıkça ve tamamen sübjektif olarak, bir kısım yakınları, sermaye gruplarını ve 
partilileri faydalandırma gayesine yönelik bulunan bir kararname'ile memleket Turizmine 
değil, bu maske altında eşe, dosta, partiliye ve politik destekçiliğe fayda temini gayesine 
yönelik davranışları ile görevini kötüye kullanmış bulunan Başbakan Mesut YILMAZ 
hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 240 inci maddesine göre Meclis Soruşturması açılması 
için Anayasanın 100 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 107 inci 
maddeleri uyarınca gereğinin yapılmasını arz ederiz." 

B- Önerge Hakkında Genci Kuruldaki Konuşmaların Önemli Kısımları 
(EK:5). 

"-BAŞKAN : (...) 

ÎRFETTÎN AKAR(Muğla) (...) hızla sanayileşen ve gelişen ülkelerin yaşadığı 
sorunların en önemlisi kentsel planlamadır. Kentsel planlamaların yapılmadığı ve 
uygulamaya konulmadığı ülkelerde yaşam güçleşmektedir. Kentsel planlamada ele alınan 
en önemli kıstas, yapılaşmalarda çevre ve insana değer verilmesi anlayışıdır. Ülkemiz, bu 
ölçüler içerisinde değerlendirecek olursak, oldukça geride olduğumuz açıkça 
görülmektedir. 

Bu ülkede yaşayan her canlının, yeşil alanlarla kaplı, oksijeni bol, temiz çevreye ve 
orman alanlarına ihtiyacı olduğu hepimizin malumudur. Bizler de bu yeşil alanların hızla 
çoğaltılması ve mevcutlarının korunması sorumluluğunu üzerimizde taşıyoruz. Mevcut 
orman alanlarının ve yeşilin simgesi olan güzelim ağaçların korunmaması sonucu, 
ülkemizin adım adım çölleştiği, resmi ve gönüllü kuruluşlarca her defasında ifade 
edilmektedir. Sökülen ağacın, yok edilen her yeşil çevrenin, binlerce insanın yok edildiği 
anlamına geldiği bütün kamuoyunun bilgisi dahilindedir. 

(...) dünya standartları ele alındığında kişi başına düşen yeşil alan 15 metrekaredir. 
İstanbul'daki kişi başına düşen yeşil alan ise 1,5 metrekaredir. Yani, dünya standartlarının 
çok gerisinde olduğumuz açıkça bellidir. Dünya standartlarını yakalayabilmemiz için yeşil 
alanları 10 kat artırmamız gerekiyor. Biz ne yapıyoruz. Mevcut yeşil alanları korumamız 
gerekirken, onları katlediyoruz. Bu katliamı yapanları, gelecek nesiller- için 
affetmemeliyiz. 

(,..)bu ülkede yaşayan herkesin belirli külfetlere katlanma hakkı olduğu gibi, ülkede 
elde edilen nimetlerden de faydalanma hakkı vardır. Bugün, ülkemizde külfetlere katlanan. 
bu ülkenin çilekeş insanlarıdır; ama nimetten faydalananlar da bir avuç içi kadar azınlıkta 
olan yoğun çıkar gruplarıdır. 

(...)Bakanlar Kurulunun 6 Ocak 1998 tarih ve 98/10496 sayılı kararıyla, Turizm 
Bakanlığının teklif yazısı üzerine, 19 yer yeniden Turizm merkezi ilan edilmiş, 6 Turizm 
merkezi ise tevsii ve tadil edilmiştir. Birileri, yine nimetten faydalandırılmıştır. 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası çerçevesinde, kamu arazilerinin, Turizm 
Bakanlığı ve Orman Bakanlığı tarafından 49 yıllığına kiralama yoluyla tahsisi 
yapılabilmektedir. 1980'li yıllarda teşvike ihtiyacı olan Turizm sektörü, artık ayakta 
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durabilecek bir seviyeye gelmiştir. Teşvik uygulamasının siyasi hesaplar için 
kullanılmaması ülke için zorunluluk arz etmektedir. 

1983 yılından bugüne kadar, .15 yılda 20 milyon metrekare alan Turizme 
açılmışken, yedi ayda 3 milyon metrekare alanın Turizm bölgeleri, Turizm alanları ve 
Turizm merkezlerinin tespitinde, ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyokültürel Turizm 
değerleri; kış, av, sporları ve sağlık Turizmi, mevcut diğer Turizm potansiyellerini dikkate 
alınacağı şeklindedir. 

Söz konusu Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca çıkarılan yönetmeliğin 5 inci 
maddesinde, ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyo kültürel Turizm değerleri; kış, av ve 
su sporları ve sağlık Turizmi ile mevcut diğer Turizm potansiyeli dikkate alınarak, 
öngörülen Turizm bölgeleri, Turizm alanları ve Turizm merkezlerinin mevkiini ve 
sınırlarını belirlemek amacıyla, Bakanlık içinde bir komisyon oluşturulacağı 
belirtilmektedir. 

Bu komisyon, Turizm Bakanlığı koordinatörlüğünde Planlama, Çevre, Milli 
Savunma, İçişleri, Maliye, Bayındırlık, Ulaştırma, Tarım, Sanayi ve Ticaret, Enerji, Kültür 
ve Orman Bakanlığı yetkililerinden oluşmaktadır. 

Durum böyleyken, yönetmelik hükümleri hiçe sayılarak, İstanbul ilinde yeni ilan 
edilen ve tesvii edilen Turizm merkezleri maalesef şunlardır. 

1. İstanbul Sarıyer Mavramoloz Turizm Merkezi, 
2. İstanbul Beşiktaş Serencebey Yokuşu Turizm Merkezi, 
3. İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi, 
4. İstanbul Bomonti Turizm Merkezi, 
5. İstanbul Atik Alipaşa Yalısı Turizm Merkezi, 
6. İstanbul Ataköy Turizm Merkezi Tevsii, 
7. İstanbul İstinye Turizm Merkezi Tevsii, 
8. İstanbul Sarıyer İstinye Turizm Merkezi Tevsii, 

Şimdi, bu Turizm merkezlerini tek tek ele almak istiyorum. 

İstanbul Sarıyer Mavramoloz Turizm Merkezi: 

170 hektarlık orman sahası üzerindeki golf alanı ve yan üniteleri için, Orman 
Bakanlığınca, 29.7.1991 tarihinde ön izin verilmiştir. O dönemde Anavatan Partisi 
iktidardadır, ülke seçime gitmektedir, seçim telaşı içinde izin verilmiştir; fakat 2.6.1996 
tarihinde 8374 sayıyla İstanbul'un 3 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun kararıyla, bu alanlar birinci, ikinci ve üçüncü derece doğal SİT alanı ilan 
edilmelerine rağmen, bu yerler, nasıl oluyor da Turizm alanına açılabiliyor? Bu son derece 
düşündürücü, son derece önemli bir konudur. 

Değerli arkadaşlarım. Mavramoloz Turizm Merkezi sahipleri arasında, yine, 
ANAP'lı Erdal Aksoy olunca, bu işler çok kolayca oluyor. 

İstanbul Beşiktaş Serencebey Yokuşu Turizm Merkezi. 
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Beşiktaş İlçesi Yıldız Caddesi Serencebey Yokuşu mevkiinde mevcut otel ve 
çevresine ait imar planı bulunmaktadır. Yürürlükteki imar planı revize edilerek, tesisin 
genişletme gerekçesi, mevcut yerin ANAP istanbul il Başkanı Erdal Aksoy ile kardeşi 
Erol Aksoy'un olması mıdır; niçin bazı imtiyazlı kişiler yaratılmaya çalışılmaktadır. 

İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi: 

Onaylı imar planı kararları doğrultusunda, yaklaşık 1250 yatak kapasitesi öngörülen 
arazinin mülkiyetinin bir kısmı Muammer ihsan Kalkavan ve hissedarlarına aittir. Bu 
kısmın Turizm merkezi ilan edilmesindeki kıstas nedir; yine, belirli kimselere menfaat 
sağlama geleneği midir? Kuruçeşme'deki yerin yeşil alan olarak kalması daha iyi değil 
miydi; istanbul için daha iyi olmaz mıydı? 

istanbul Bomonti Turizm Merkezi: 

Şişli Belediyesi sınırları içerisinde, arsaları, Maliye ve Tekel Genel Müdürlüğüne 
aittir. Kentin yerleşik alanında, konut ve sanayileşmenin ortasındadır; böyle bir alanın 
Turizm merkezi ilan edilmesi, şaibe uyandırmamakta mıdır? 

İstanbul Atik Alipaşa Yalısı Turizm Merkezi: 

Mevcut yapıların restore edilerek Turizme kazandırılması istenmesindeki amaç, 
etrafındaki arsalar mıdır? Boğaziçi kıyısını oluşturan parselin yeni ilave yapılaşması 
düşünülemez; bu bölgenin var olan yoğunluğu artar ve şehircilik ilkeleriyle bağdaşması 
mümkün değildir. 

İstanbul Ataköy Turizm Merkezi: 

Yürürlükteki Turizm merkezlerine dahil edilen arazinin, Hotel Letonya Projesine 
göre revizyonu yapılması gerekmektedir. Taşınmaz, özel mülkiyettedir. Ayrıca, kıyı bandı 
planlama ilkeleri zorunlu olan bu arazinin, gerekçe ve açıklama raporları da, maalesef, 
yoktur. Bu yeri, nasıl Turizm merkezi ilan edebiliyorsunuz? 

İstanbul Istinye Turizm Merkezi Tevsii: 

Turizm merkezi içinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankasına ait arsaların 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına satılması sonucu, kongre merkezi yapımına olanak 
sağlamak amacıyla; Turizm merkezine dahil edilen kısmın tamamı özel mülkiyettedir. 30 
dönümlük kısım, Seba Turizm Ticaret Anonim Şirketine aittir. Gerekçesi, mevcut olan 
şirket midir? 

İsianbul Sarıyer İstinye Turizm Merkezi Tevsii: 

Halen yürürlükte olan Turizm merkezi dışında kalan kısımlar dahil edilmiş olup, 
taşınmaz, Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. Tevsii edilen kısım, onanlı imar planında 
turistik tesis alanında kalmaktadır. Burada, tahsis yapılan yerde Uran Holding otel 
işletmelerinin tamamlanması mı hedeflenmektedir? Uran Holding ile karşılıklı bir çıkar 
ilişkisi mi söz konusudur? 
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(...) 12 Eylül 1997 tarihinde Orman Bakanı ile Turizm Bakanı arasında imzalanan 
protokolün asıl amacı nedir? Bürokratik işlemlerin azaltılması mı', yoksa tahsis yetkisinin 
Turizm Bakanlığına devredilmesiyle bu talanların hızlandırılması mı hedeflenmiştir? 
Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın bu tahsislerde talimat verdiği doğru mu? 

Turizm Bakanlığınca 30.12.1997 tarihinde duyuru yapılan ve 2.2.1998 tarihine 
kadar müracaatı gereken 88 parselden oluşan Turizm alanlarının 19 adedi orman arazisidir. 
Bu orman arazilerini, niçin Turizm Bakanlığı tahsis etmiştir? Aynı tarihler arasında, bir 
kısım arazilerinin tahsisi de, Orman Bakanlığınca yapılmıştır. Kanunlarda gerekli 
düzenleme yapılmadan işlemlerin yapılması hukuki midir? Bu acele ve telaşın arkasında, 
devlet ormanı ile milli parklar ve tabiat parklarının içindeki devlet ormanlarının tahsisini 
kolaylaştırarak, paylaşmanın sağlanması mı hedeflenmektedir? Turizm Bakanı, yatak 
kapasitesini artırma bahanesine sığınarak, kişi ve tapu bazında birilerine yapılaşma rantı 
aktarmak ya da önceden ayarlanışı arsa tahsisi yapan birtakım partili çevrelere ve 
holdinglere menfaat sağlamayı mı hedeflemiştir? 

Basın, kamuoyu ve (...) tutumu üzerine yeni ilan, tevsii ve tadil edilen Turizm 
merkezlerinin beş tanesi iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Konunun burası çok önemlidir. 
Beş yer iptal edilmiştir; ancak geri kalan sekiz tane tahsisli arazinin, maalesef, üç tanesi 
iptal edilmemiştir. Bu çok düşündürücü bir olaydır. Acaba, bu üç tahsisin iptal 
edilmemesinin arkasındaki gerçekler nedir, onları bilemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, iptal edilenlerin beş tanesi şunlardır. Beşiktaş- Kuruçeşme, 
Beşiktaş Serencebey Yokuşu; Sarıyer - Mavramoloz; Ataköy; Sarıyer- î-tinye. 

Bir Bakanlığın icraatında kararlı olması gerektiği düşünülürse, yapılan bu 
uygulamayı anlamak mümkün değildir. Ya o yapılanlar doğru veyahut bu iptal edilenler 
doğru. Buradaki doğrunun, mutlaka, hakkın nezdinde açıklanması gerekmektedir. 

(,..)11 Ocak 1998 günü aynı kriterlere göre belirlenen İstanbul'daki sekiz adet 
Turizm merkezinin beş tanesi 11 Mart 1998 günü Bakanlar Kurulu kararıyla iptal edilmiş 
iken, Istanbul-Şişli Bomonti; İstanbul- Atik Alipaşa Yalısı; İstanbul- Ataköy Turizm 
Merkezi, maalesef, Turizm alanı olarak şu anda iptal edilmemiş ve Turizm alanı olarak 
kalmıştır. 

(...) Böylece, politik çıkar hesaplarıyla, birkaç siyasi yandaşa, holdinglere, ülke 
malları, maalesef, peşkeş çekilmektedir.... 

İptal edilmeyen Turizm merkezleri, Cumhuriyet Gazetesinin 3.3.1998 tarihli 
haberlerinde net olarak ifade edilmektedir. 

(...) Gazetelerinde ve köşelerinde, buralarda, 100 bin ile 1 milyon Alman Markı 
arasında rüşvet döndüğü ifade edilmektedir; bunun, mutlaka ortaya çıkarılması 
gerekmektedir. Bu çok önemli ve hassas bir konudur. Hükümetin, mutlaka, bu konu 
üzerinde ciddi olarak durması ve bu konunun aydınlatılması gerekmektedir. 

(...) ülkemizde yayımlanan bazı gazetelerde, bu yağmalamaların gündeme alınması 
gerektiği ve bu yağmalamaların, gerçekten, ülkeye çok zararı olduğu, gayet güzel ifade 
edilmiştir. 
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(...) Sayın Başbakan Mesut Yılmaz'ın burada ifade ettiği çok önemli bir konu var, 
buradaki orman alanlarını, Fatih orman alanını, çocuk orman alanı, sosyete orman alanı 
diye ifade etmiştir. Acaba, bu orman alanlarının, talan alanı olanı var mı, bunları da 
bilelim, öğrenelim ki, bunun, memleket için hayırlı olacağını düşünüyorum. 

Kim ne derse desin, yapılan tahsisler şaibelidir. Mesut Yılmaz, Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal ile yapmış olduğu görüşmelerde, bunları açık ve 
net olarak beyan etmiştir ve Sayın Deniz Baykal'ın tepkisi üzerine, basın ve kamuoyu 
önünde, bir daha tahsis yapılmayacağının açıklanması, aslında suçunu kabul etme anlamını 
taşımaktadır. 

İptal edilen Turizm merkezleri, aslında, kamuoyunun gözünü boyama taktiğidir; beş 
tanesini iptal edip diğerlerini iptal etmeme, bu niyetlerini ortaya koymaktadır. 
....Tamamen sübjektif olarak, bir kısım yakınlarını, sermaye gruplarını ve sempatizanlarını 
faydalandırma gayesine yönelik bulunan bir kararnameyle, memleket Turizmine değil, bu 
maske altında, eşe, dosta, partiliye ve politik destekçilerine fayda teminine yönelik 
davranışlarıyla görevini kötüye kullanmış bulunan Başbakan Sayın Mesut Yılmaz 
hakkında Meclis soruşturması açılacağını ümit etmekteyim. 

EKREM ERDEM (istanbul)-... Bakanlar Kurulunun 6.1.1998 tarih ve 98/10496 
sayılı kararıyla, Turizm Bakanlığının teklif yazısı üzerine, Turizm Bölgeleri, Turizm 
Alanları ve Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi îçin Çalışma Gruplarının Oluşturulması, 
Görev ve Yetkileri ile Çalışma Şekline ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre bazı Turizm 
merkezlerinin tevsii ve tadili kararlaştırılmıştır. 

Resmi Gazetenin 11.1.1998 tarihli 23227 sayılı nüshasında yayımlanan bu kararla, 
İstanbul'da beş yeni Turizm merkezi ilan edilirken, üç Turizm merkezi de tevsi edilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın Milletvekilleri; 2534 sayılı Turizmi Teşvik Yasasının 4 üncü 
maddesinde "Turizm bölgeleri, Turizm alanları ve Turizm merkezlerinin tespitinde, 
ülkenin doğal, tarihi arkeolojik ve sosyokültürel Turizm değerleri, kış, av ve su sporları ve 
sağlık Turizmiyle, mevcut diğer Turizm potansiyeli dikkate alınır" denilmektedir. 

İstanbul'da ilan edilen yeni Turizm merkezleriyle tevsi alanlarını tek tek 
incelediğimizde , olayın böyle olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Halkımız tarafından, 
İstanbul'da ilan edilen Turizm merkezlerinden amaç, Türk Turizminin ihtiyacı olan yatak 
sayısını artırmak değildir deniliyor. Bu önemli bir iddiadır. 

(...) İstanbul'da ilan edilen Turizm merkezleri mevzidir, noktasaldır, birtakım 
insanlara rant sağlamaya yöneliktir; ancak, ne var ki, bugün, bu ülkede, siyaseti, rant 
bölüşümü olarak alan ve uygulayanlar var. Siyaseti bunun için yapmaktadır. Kamunun 
malını mutlu bir azınlığa vermeyi, birinci görev olarak bilmektedirler. 

(...) bu Hükümetin İstanbul'a yönelik yaptığı ilk icraat, rantı yüksek, S'arıyer İlçe 
Belediye sınırları içerisinde bulunan, 8100 hektarlık, ağırlıklı olarak ormanlık bölgeyi 
Sarıyer'den alarak bir köy belediyesine bağlamak olmuştur. Daha sonra, bu uygulama 
mahkemeden dönünce, mevzi birtakım bölgelerin Turizm alanı olarak ilanı gündeme 
getirildi. Mavramoloz Turizm Bölgesi de, daha önce Bahçeköy Belediyesine bağlanan 
bölge içerisinde bulunmaktadır. 
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Turizm merkezi ilan edilen Sarıyer, Rumeli Feneri'nde, Rumeli Feneri ile Garipçe 
Köyü arasındaki ormanlık alanları kapsayan, kısmen Boğaziçi SİT alanı içerisindeki 
öngörünüm bölgelerinde kısmen de Sarıyer köylerini kapsayan doğal SİT alanı, içerisinde 
kalan bölgeler "Sarıyer Mavramoloz Turizm merkezi" olarak ilan edilmiştir. 

Bu bölgede en büyük arazi, bir müddet önce vurularak öldürülen kumarhaneler kralı 
Ömer Topal'a ait Emperyal Otelcilik'e ve ANAP İl Başkanı Erdal Aksoy'a aittir. Yine, 
bölgede, bankalara ve çeşitli işadamlarına ait arsalar vardır. Bu arsalar, daha önceden, ya 
kamudan ya da şahıslardan çok ucuza kapatıldıktan sonra, Hükümetin aldığı kararlarla, 
birtakım kesimlerin rantlarına rant sağlanmaktadır. 

(...) Turizm merkezi ilan edilen diğer bir bölge de, İstanbul 3 Nolu Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulunun kararıyla "Yıldız Sarayı ve çevresi" kapsamına alınan 
Beşiktaş Serencebey Yokuşu'dur. Yeditepe Otelcilik Şirketine ait oteli de içerisine alacak 
şekilde, Barbaros Bulvarı ile Yıldız Sarayı arasındaki Yıldız Parkı Turizm merkezi ilan 
edilmiştir. Yeditepe Otelcilik şirketine ait otel kimindir? Otelin sahipleri arasında Erdal ve 
Erol Aksoy vardır. Erdal Aksoy kim? Erdal Aksoy, halen ANAP İl başkanlığını yapan 
Erdal Aksoy'dan başkası değildir. 

Bu bölge, Beşiktaş'ın nefes aldığı ciğerleridir; Yıldız Sarayının" yanıbaşıdır; 
Beşiktaş'ı şirinleştiren tek mekandır ve semtin tarihi karakterini oluşturmaktadır. 

Dolmabahçe Sarayının bahçesine, Dolmabahçe Sarayının havalandırma bacalarının 
üzerine otel konduran, tarihi Dolmabahçe Sarayını çürümeye ve yıkılmaya mahkum eden 
zihniyet; şimdi de, Beşiktaş'ın akciğerlerini tahrip etmek istiyor. Buna, ne Beşiktaş halkı 
ne de İstanbul halkı müsaade etmeyecektir ve etmemiştir de; yoğun baskılar karşısında, 
geri adım atmak mecburiyetinde kalınmıştır. 

Turizm merkezi ilan edilen diğer yerlere gelince; bunlardan bir. tanesi, tarihi Atik 
Alipaşa Yahşidir, mülkiyeti Hazineye ve TEAŞ'a aittir. Bir diğeri, Beşiktaş Kuruçeşme 
Turizm Merkezidir, mülkiyeti çeşitli işadamlarına aittir. Beşinci bir yer de Bomonti Bira 
Fabrikasının bulunduğu yerdir, buranın da mülkiyeti, hazineye ve Tekel Genel 
Müdürlüğüne aittir. 

(...) tevsi ve tadil edilen Turizm merkezlerine gelince; bunlardan Sarıyer İstinye 
Turizm Merkezi tevsi alanına, 60 pafta, 388 ada, 41 sayılı parsel ilave edilmiştir. Bu 
bölge, İstanbul nazım planında hayvanat bahçesi, kısmen düşük yoğunlukta bölgeler, 
kısmen de şehir ve çevre parkları alanında kalmaktadır. Sarıyer gerigörünüm ve etkilenme-
bölgelerindedir. 

İstinye'de bulunan bir başka Turizm merkezi tevsi alanına gelince; İstinye Turizm 
Merkezine dahil edilen 49 pafta, 983 ada, 15-21, 34, 53„54,55 numaralı parseller, 984-997 
no.lu adalar, 5.3.1990 gün ve 20452 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen İstanbul İstinye 
Turizm Merkezi tevsi alanında kalmakta iken, 28.5.1991 gün, 91/1278 sayılı Danıştay 
kararıyla iptal edilerek yürürlükten kaldırılmıştır. Buranın, Danıştay kararına rağmen, 
tekrar Turizm alanına alınmasını anlamak, doğrusu, mümkün değildir. Söz konusu alan, 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ile Maliye Hazinesi ve şahıs mülkiyetindedir. 
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Tevsi ve tadil edilen üçüncü Turizm merkezi de Ataköy Turizm Merkezidir. Ataköy 
Turizm Merkezi ikinci tevsi alanı içerisinde, Bakırköy 2 pafta, 939 ada, 58 numaralı 
parselde Emayetaş Madeni Eşya Fabrikası, 53 sayılı parselde benzin istasyonu, 47 
numaralı parselde de Bakırköy Polis Karakolu bulunmaktadır. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığımız bilgilere göre, söz konusu bölgede 
yol genişletme, bağlantı ve kavşak çalışmaları yapılmakta olup, bahsi geçen parsellerin 
istimlak çalışmaları sürdürülmektedir. 

İstanbul Ataköy Turizm Merkezine ilavesi uygun bulunan alan içinde yer alan ve 
büyük bir bölümü gerçekleştirilmiş olan 40 metrelik trafik yolu ve bağlantılarıyla ilgili 
yetki, ilgili Bakanlıklara geçecek ve yolun gecikmesine neden olacaktır. 

(...) istanbul'da Turizm merkezi ilan edilen yerler tek tek incelendiğinde 
görülecektir ki, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasasına aykırı olarak, son yıllarda çok büyük 
tahribe uğrayan sınırlı büyüklükteki ormanların talanına devam edilmektedir. 

Yine, mevcut yasalar ve İstanbul halkının menfaatları hiçe sayılarak parklar ve 
hayvanat bahçeleri Turizm merkezi ilan edilerek yok edilmektedir, hem de İstanbul'un 
yaşanmaz hale gelmesi pahasına... Hatta, Ataköy'de olduğu gibi, kavşaklar ve yollar bile 
Turizm merkezi ilan ediliyor. 

Onlar için, İstanbul'un havasının kirlenmesi, yeşilliğinin ve tarihi dokusunun yok 
olması, trafiğinin çekilmez hale gelmesi önemli değil; İstanbul halkı onlar için önemli 
değil. 

(...) İstanbul'da ilan edilen 8 Turizm bölgesinden 5'inde geri adım atmak 
mecburiyetinde kaldılar, daha önce aldıkları kararlarını iptal etmek mecburiyetinde 
kaldılar. 

(...) Bu siyasi kişi kimdir; sağladığı rantı kimlerle paylaşmaktadır? Evet ANAP'ın 
değişmez il Başkanı, Sayın Mesut Yılmaz'ın aile dostu Erdal Aksoy. Erdal Aksoy yalnız 
mıdır? Sayın Başbakan'la siyasi ilişkinin dışında, acaba ekonomik bir ilişki olamaz mı? 
Bunun da açıklığa kavuşturulmasında yarar olacağı kanaatindeyim. 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) (...) Bakanlar Kurulu, 6.1.1998 tarihli kararıyla, 
Turizm Bakanlığının teklif yazısı üzerine, Turizm bölgeleri, Turizm Alanları ve Turizm 
Merkezlerinin Belirlenmesi İçin Çalışma Gruplarının Oluşturulması; Görev Yetkileri İle, 
Çalışma Şekline İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, bazı Turizm merkezlerinin tevsi ve 
tadilini kararlaştırmıştır. 

Bu konuda yasa ne demektedir; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü 
maddesi, Turizm bölgelerini, sınırları, Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla 
tespit edilen bölgeler olarak; Turizm alanlarını; Turizm bölgeleri içinde doğal ve 
sosyokültürel değerlerin yoğunlaştığı alanlar olarak; Turizm merkezlerini, Turizm 
bölgeleri içinde veya dışında Turizm yönünden önem taşıyan yer veya bölümler olarak 
tanımlamaktaditr. 

Turizm merkez ilanlarında; Turizm Bakanlığınca, mevcut Turizm potansiyeli 
dikkate alınarak, öngörülen Turizm bölge, alan ve merkezinin mevki ve sınırlarını 
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belirlemek üzere, Bakanlıkiçi komisyon oluşturulur. Bakanlık içi komisyon, ilanı 
öngörülen Turizm bölge; alan ve merkezlerinin mevki ve sınırlarını, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığıyla ilişki içinde belirler; anılan Bakanlığın görüşüyle birlikte, bakanlık 
makamının onayını alarak, kesinleşen bakanlık önerisini, bakanlıklar arası komisyona 
götürür. 12 bakanlık temsilcisinden oluşan. Bakanlıklararası Komisyon, belirtilen tarihte 
toplanır ve sonucu bir tutanakla belirler. Bakanlıklararası Komisyonda belirlenen Turizm 
bölge, alan ve merkezleri, Bakanlıkça, Bakanlar Kurulunun onayına sunulur. Bakanlar 
Kurulu kararıyla tespit edilen Turizm bölgeleri, Turizm alanları ve Turizm merkezleri, 
Resmi Gazetede ilan olunur. 

(...) Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Turizm 
Bölgeleri, Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi İçin Çalışma 
Gruplarının Oluşturulması, Görev Yetkileri ile Çalışma Şekline İlişkin Yönetmeliğin 5 
inci maddesinde " ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyo kültürel Turizm değerleri, kış, 
av ve su sporları ve sağlık Turizmi ile mevcut diğer Turizm potansiyelini dikkate alarak" 
denilmektedir. 

(...) yönetmeliğin bu maddesine uyularak, bugüne kadar ilan edilen 262 adet Turizm 
merkezinden yürürlükte bulunan 160 adet Turizm merkezinin 21 adedi İstanbul ilinde 
mevcut Turizm potansiyelleri dikkate alınarak ilan edilmiştir. Bu yerler -altını çizerek 
söylüyorum- 1982 yılından itibaren, her hükümet döneminde, Turizm bölge, alan ve 
merkezleri ilan edilerek bugüne gelinmiştir. 20 nci grup kapsamında İstanbul ilinde ilan 
edilen Turizm merkezinden 5 adedi, SİT alanlarında yer alması gerekçesiyle kararname 
kapsamından çıkarılmıştır. Gerçekte, Turizm alan ve merkezleri kapsamında doğal ve 
arkeolojik SİT alanları da yer alabilmektedir; çünkü, mevzuat gereği, bu kararlara ait 
hükümler geçerliliğini korumakta, planlara işlenmekte,uyulması zorunlu bulunmaktadır; 
ancak, bu noktada, Bakanlar Kurulunun - suni olarak yaratılmış olsa dahi- toplumsal 
tepkilere duyarlılığı ağır basmış ve İstanbul İlinde yer alması, SİT alanlarını ve yeşil 
alanları ihtiva etmemesi nedeniyle, Turizm alanlarında kalması uygun bulunmuştur. Biraz 
evvel, sayın konuşmacı, bu iptal edilen 5 yerin, sanki şu dakikada uygulamada olduğu gibi 
bir eleştiri getirmiştir. Oysa, bu Bakanlar Kurulu kararıyla ortadan kaldırılmıştır. 

(...) yürürlükte olan bu 3 yere açıklık getirmek istiyorum. Bu yerler nerelerdir; bir 
tanesi İstanbul Atik Alipaşa Yalısı Turizm merkezidir. Mevcut yapılar restore edilerek 
Turizme kazandırılmak istenmektedir. Arazi halen Hazineye aittir. 

Şişli Bomonti Turizm Merkezinin, uluslar arası iş ve finansman merkezi olarak 
planlanması, merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle, sosyal, kültürel ve 
mekansal niteliklerinden uluslar arası standartlara yükseltilmesi hedeflenmektedir. 
Arazinin 4 parseli Hazineye, 1 parseli Tekel Genel Müdürlüğüne, 1 parseli ise Fransız 
hükümetine aittir. 

İstanbul Ataköy Turizm Merkezinde ise, otelcilik, Turizm, kültür, finans, kongre ve 
ticaret merkezi gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Arazi, özel mülkiyette, Emayetaş 
A.Ş.'ye aittir. 

İlan edilen bu üç yer, İstanbul kent merkezindeki yerler, yeşil alan dışında da başka 
bir kullanım nedeniyle atıl bir vaziyette bulunan bazı taşınmazların Turizm amaçlı olarak 
kullanımlarının gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. 
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(...) İstanbul'un yatak kapasitesini yıllar itibariyle incelediğimizde, 1983 yılı sonu 
itibariyle yatırım belgeli 24 tesis, 1811 yatak, 1997 yılı sonu itibariyle yatırım belgeli 78 
tesis, 20214 yatak, işletme belgeli toplam 44712 yatak bulunmaktadır. İstanbul'un turistik 
yatak ihtiyacı, bir Turizm kenti olması ve olimpiyatlara aday bir büyük kent olması 
nedeniyle, 100 bin olarak hesaplanmaktadır. Bugün, mevcut yatak kapasitesi 45 bindir. Bu 
durumda, İstanbul'un yeni Turizm tesisi alanlarına, yeni turistik tesislere ihtiyacı 
bulunmaktadır. 

Nihayet, bir yerin Turizm merkezi ilan edilmesi, o yerin imar plansız bir 
yapılaşmaya açılması anlamına gelmemektedir. Bu husus, 2634 sayılı Turizmi Teşvik 
Yasasına istinaden çıkarılan Turizm Alanlarında ve Merkezlerinde İmar Planlarının 
Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleriyle kontrol altına alınmıştır. 
Dolayısıyla, Turizm alan ve merkezlerinde mekansal gelişim, plancılar tarafından ve imar 
planlarının hazırlanmasına dair İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler esas alınarak, 
şehircilik, planlama ilkeleri ve bunun uzantısında da tabii olarak kamu yararı gözetilmek 
suretiyle hazırlanmaktadır. 

Bundan anlaşılacağı üzere, Turizm merkezi ilanı ile planlama ayrı ayrı süreçler 
olup, Turizm merkezi ilanını takiben ve mevcut üst ölçek planlama ve mevzuata göre 
uygulama imar planları gündeme gelmektedir. Henüz, imar planları hazırlanmamışken ve 
onanmışken, bu alanlarla ilgili her türlü iddianın esasa yönelik mesnedi yoktur ve bu 
iddialar, varsayımdan öte bir anlam ifade etmemektedir. 

(...) biraz evvel, Sayın Turizm Bakanının soruşturmasına gerek görmedi. Tahmin 
ediyorum, Bakanlar Kurulunun kararıyla, Sayın Başbakan imza atmıştır. Dolayısıyla, Yüce 
Meclisin dikkatine sunmak istiyorum. Sayın Başbakan nasıl sorumlu oluyor ve 240 ncı 
maddeden dolayı da nasıl soruşturma açılmak isteniyor?... Biraz evvel ifade ettiğim gibi, 
1983 yılından bugüne dek; bütün hükümetler döneminde, Bakanlar Kurulu kararıyla birçok 
yer turistik alan olarak ilan edilmiştir. ( ) 

C- Soruşturma Kapsamına Alınan Yerler. 

Yukarıda yer alan 9 /24 sayılı önerge ve bu önerge üzerinde yapılan konuşmalardan 
özetle, soruşturma konusu olarak şu sonuç çıkmaktadır : 

11 Ocak 1998 gün ve 23227 sayılı Resmi Gazetenin 36 vd. sayfalarında yayımlanan 
Bakanlar Kurulunun 06.01.1998 gün ve 98 / 10496 sayılı Kararnamesi ile Kararname eki 
listede isimleri sayılan 19 (ondokuz) adet yeni Turizm merkezi ilan edilmiş, daha önce 
ilan edilen 6 (altı) adet yerin de tevsii ve tadili yapılmıştır. Anılan kararnamede toplam ( 
19+6=)25 adet yerin ismi geçmektedir. 9 / 2 4 Esas Nolu önergede toplam bu 25 yerden 
sadece İstanbul'da yer alan ve aşağıda isimleri belirtilen toplam 8 (sekiz) yer için 
savlar ileri sürülmektedir. Kararnamede yer alan diğer yerler için herhangi bir yolsuzluk 
savı yoktur. Bu nedenle Soruşturma Komisyonumuz incelemelerini İstanbul ' da yer alan 
ve 9 / 2 4 Esas Nolu soruşturma önergesinde değinilen bu 8 adet yer ile sınırlandırmıştır. 

06.01.1998 tarihli ve 98 / 10496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin eki listede 
yer alan ve İstanbul ile ilgili olan yerler şunlardır: 
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Sıra Listedeki Listedeki 
No Yeri SıraNosu Adı 

A) YENİ İLAN EDİLEN YERLER 
1 " " 11 istanbul Beşiktaş Atik Alipaşa Yalısı Turizm Merkezi 
2 " " 12 İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi 
3 " " 13 İstanbul Beşiktaş Serencebey Yokuşu Turizm Merkezi 
4 «i «« 1 4 istanbul Sarıyer Mavramoloz Turizm Merkezi 
5 « M i5 İstanbul Şişli Bomonti Turizm Merkezi 

B) TEVSİİ VE TADİL EDİLEN YERLER 
6 « « ı İstanbul Ataköy Turizm Merkezi 2. Tevsii 
7 " " 2 İstanbul İstinye Turizm Merkezi Tevsii 
8 " " 3 İstanbul Sarıyer İstinye Turizm Merkezi Tevsii 

Soruşturma raporumuzun bundan sonraki kısmında yukarıda yer alan 8 adet yerin 
her biri için ileri sürülen savlar, mülkiyet ve imar durumları, yapılan işlemler ayrı bir 
başlık altında incelenmiştir. Hepsini ortak olarak ilgilendiren işlemler ise yine ayrı bir 
bölümde ele alınmıştır. 

II. BÖLÜM 

GENEL OLARAK YAPILAN İŞLEMLER 

A- Genel Olarak 19. Grupla İlgili Yapılan İşlemler. 

19. Grupta yer alan Turizm alan ve merkezlerine ilişkin olarak yapılan işlemler 
aşağıda sırasıyla özetlenmiştir. 

1) Turizm Bakanlığı , Bakanlık İçi Komisyon 28.11.1996 gün ve 19 Nolu (EK: 6,7) 
kararıyla, 19. . grupta yer alan yerlerin kesin sınırlarının saptanması için konunun 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile görüşülmesine karar vermiştir. 

2) Turizm Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı temsilcileri 11.12.1996 
tarihinde toplanarak konuyu görüşmüşler ve 19. grupta yer alan yerlerin sınırlarını 
belirlemişlerdir. Bu belirleme sırasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı iki yer için 
çekince belirtmiştir. Şöyle ki : 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İstanbul-Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi ve 
sınır tadilatı yapılacak Turizm alan ve merkezleri arasında yer alan İstanbul-İstinye 
Turizm Merkezi tevsiine ilişkin olarak; sözkonusu alanlar Boğaziçi Ongörünüm alanında 
kalması nedeniyle,öncelikle Boğaziçi Kanununun uygulanmasına tabi olduğundan ilanında 
yarar olmadığına ilişkin görüş vermiştir. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının bu görüşüne karşı Turizm Bakanlığı şu karşı 
görüşü ileri sürerek, bu görüşü geçersiz kılmıştır. 

" Ancak, bir yörenin Turizm merkezi ilanı; salt imar planı onayı ve 
plan tadilatı sürecinde yetki almaya yönelik bir tasarruf değildir.(...) Beşiktaş 
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Kuruçeşme Turizm Merkezi sınırları içinde kalan alanların büyük bölümü 
"Boğaziçi Öngörünüm bölgesi Uygulama İmar Planı"nda zaten "Turizm 
Tesis Alanı" olarak düzenlenmiştir. Bu alanın Turizm merkezi ilanındaki 
amaç ta bu alandaki yatırımın desteklenmesinin teyidi amacını taşımaktadır." 
(...) 

3) Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü, Bakanlık makamına onay 
yazısında konu özetlenmiş ve önerilerin Bakanhklararası Komisyona sunulması için izin 
istenmiştir. Onay 12.12.1996 gün ve 2506-7404 sayılı yazı ile alınmıştır. 

4) Bakanlık makamından alman onaydan sonra 12.12.1996 gün ve 37988 çıkış sayılı 
ve dağıtımh yazıyla konu Bakanhklararası Komisyon üyesi kuruluşlara iletilerek 
toplantıya çağrılmıştır. 

5) Bakanhklararası Komisyon 10.1.1997 tarihinde toplanmıştır. Toplantı sırasında, 
bazı kuruluş temsilcilerinin ilanı öngörülen yerlerin bir kısmı için itirazları olmuştur. 
İtirazlar kabul görmüş ve gözönüne alınarak, öneri paketinden çıkarılmıştır. 

6) Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü tarafından Başbakanlığa yazılan 
23.1.1997 gün ve 2285 sayılı yazıda (EK: 8,9), 10 adet yerin Turizm merkezi olarak ilanı 
ile daha önceden ilan edilmiş 6 adet yerin sınırlarının tadili için Bakanlar Kurulu karan 
alınması istenmiştir. 

7) Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğünün, önceki yazısını ilgi tutarak 
Başbakanlığa yazdığı 4 Ağustos 1997 gün ve 24 222 çıkış sayılı yazıyla Bakanlar Kurulu 
kararının alınması bir kez daha istenmiştir. Yazı eki listede konumuzla ilgili şu yerler de 
vardır: 

Liste Sıra No Yer Adı 

6 Yeni İlan İstanbul- Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi 
7 Yeni İlan İstanbul-Şişli Bomonti Turizm Merkezi 

4 Tadilat İstanbul-İstinye Turizm Merkezi Tevsii 
5 Tadilat İstanbul-Sarıyer İstinye Turizm Merkezi Tevsii 

8) Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü tarafından Başbakanlığa yazılan 
12 Eylül 1997 gün ve 29482 sayılı yazıda aynen şöyle denildi: 

"Sözkonsu kararnamenin Bakanlar Kurulu üyelerinin çoğunlukla imzaladığı 
ancak, Maliye Bakanı sayın Zekeriya Temizel tarafından, İstanbul Beşiktaş 
Kuruçeşme Turizm Merkezi ile İstanbul Şişli Bomonti Turizm Merkezinin 
kararname kapsamından çıkarılmaması halinde imzalamayacağının ifade 
edildiği bildirilmiştir. 
Bu durumda İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi ve İstanbul Şişli 
Bomonti Turizm Merkezinin 19. grup Turizm alan ve merkezleri 
kapsamından çıkarılmıştır.(...)" 

9) Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğünce Başbakanlığa yazılan 22 Eylül 
1997 gün ve 30414 sayılı yazıda, önceki yazılar ilgi tutulduktan ve konu kısaca 
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özetlendikten sonra, İstanbul da yeniden ilanı ve sınır tadilatı yapılması istenilen yerlerle 
birlikte daha birkaç yerin çıkarılması önerilen kararname kapsamından çıkarılması 
istenmiştir, istek uygun görülmüştür, 

10) 7 Ekim 1997 gün ve 23133 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 
23.9.1997 gün ve 97 / 9985 sayılı Kararı eki listede (EK: 10) belirtilen yerler ilan 
edilmiştir. İlan edilenler arasında İstanbul da bulunan herhangi bir yer yoktur. 

B- Genel Olarak 20. Grupla İlgili Yapılan İşlemler 

1- Bakanlık İçi komisyon 08.12.1997 gün ve 20 sayılı kararın(EK.ll) da, karar eki 
liste (EK: 12) de yer alan yerlerin (Yeni ilanı düşünülen toplam 15, tevsii ve tadili 
düşünülen toplam 4 yerin) Turizm merkezi ilan edilmesi amacıyla kesin sınırlarının 
saptanmasını sağlamak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile gerekli görüşmelerin 
yapılmasına ve sonucun Bakanlık Makamının onayına sunulmasına karar vermiştir. 

Karar eki liste (EK. 12) de yer alan İstanbul daki ilan edilmesi düşünülen yerler 
şunlardır. 

Liste No Amacı Yerin ismi 

9 Yeni İlan Edilen yer İstanbul Beşiktaş Atik Alipaşa Yalısı Turizm 
Merkezi 

10 Yeni İlan Edilen Yer İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi 
11 Yeni İlan Edilen Yer İstanbul Şişli Bomonti Turizm Merkezi 

1 Tevsii ve Tadil Edilen Yerler İstanbul İstinye Turizm Merkezi Tevsii 
2 Tevsii ve Tadil Edilen Yerler İstanbul Sarıyer İstinye Turizm Merkezi 
Tevsii 

2- Alınan bu kararda sayılan yerlerin sınırlarının belirlenebilmesi için, karar ve ekleri 
ilgili Yönetmelik gereği Bayındırlık ve İskan Bakanlığına , Turizm Bakanlığının 
08.12.1997 gün ve 41453 sayılı yazısıyla (EK.13) iletilmiştir. 

3- Turizm Bakanlığının yetkilileriyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yetkilileri 
09.12.1997 tarihinde bir araya gelmişler ve konuyu görüşmüşlerdir (EK: 14) . Görüşme 
sırasında Bayındırlık Bakanlığı yetkilileri İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme Turizm merkezi 
için şu çekinceyi (EK: 15) koymuştur: 

"İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi olarak önerilen alan 
Boğaziçi Öngörünüm sınırlarında kalmaktadır. Danıştay Başkanlığının 
görüşleri uyarınca öngörünüm bölgesinde Turizm Teşvik yasasının değil, 
Boğaziçi Kanunu'nun hükümleri geçerlidir. Turizm Teşvik Yasası'nın 
uygulama olanağı bulunmayan alanda Turizm Merkezi ilanının gereği 
bulunmamaktadır." (EK: 15) 

4- Turizm Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı arasında varılan mutabakat, 
onay için Turizm Bakanlığı makam onayına sunulmuş ve onay alınmıştır.(EK:16) 
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5- Onay alındıktan sonra, Bakanlıklararası Komisyon 08.12.1997 gün ve 41504 sayılı 
dağıtımlı yazıyla 30.12.1997 gününde olmak üzere toplantıya çağrılmıştır. 

6- Bakanlık içi komisyon 09.12.1997 gününde toplanarak 21 Nolu kararla (EK: 17) 5 
adet daha yeni yerin 30.12.1997 tarihinde toplanacak olan Bakanlıklararası Komisyona 
sunulmasını bakanlık onayına sunulmasına karar veriyor. Bakanlıklararası Komisyona 
önerilmesi düşünülen beş adet yeni yerin 3 tanesi İstanbul'da 2 tanesi de başka 
yerlerdedir. Bu yerler şunlardır (EK. 17): 

İstanbul' da bulunanlar : 

-İstanbul -Beşiktaş Serencebey Yokuşu Turizm Merkezi 
-Istanbul-Sarıyer Mavramoloz Turizm Merkezi 
-İstanbul-Ataköy Turizm Merkezi 2. tevsii 

Diğerleri : 

- İsparta- Gölcük Turizm Merkezi 
- Muğla- Milas Güvercinlik Turizm Merkezi 

7- Bakanlık makamı onayı 09.12.1997 tarihinde (EK: 18) alınmıştır. 

8- Bakanlıklararası Komisyon 30.12.1997 tarihinde (EK:19) toplanıyor. Toplantı 
sırasında tutulan tutanağı, bazı Bakanlık temsilcilerinin not düşerek imzaladıkları 
görülmüştür. Sözkonusu notlar aşağıdadır (EK: 19). 

-Genel Kurmay Başkanlığı: Konu hakkında yazılı görüş gönderilecektir. 
-Milli Savunma Bakanlığı. Turizm Bakanlığının 8 Aralık 1997 çağrı yazısı ekinin 

6. sırasındakini uygun görmüyorum. İlaveler için ayrıca yazılı görüş verilecektir. 
-İçişleri Bakanlığı: (...) yazılı görüş verilecek. 
-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: 9.12.1997 tarihli görüşlerimizdeki itirazlar 

geçerlidir. Gündem dışı konularda yazılı görüş verilecektir. 
-Ulaştırma Bakanlığı. Yeni ilave edilen Turizm merkezleri ile birlikte yazılı görüş 

verilecektir. 
-Tarım ve Köyişleri Bakanlığı: Konuya ilişkin yazılı görüş verilecektir. 
-Orman Bakanlığı : Konu hakkında görüşlerimiz yazılı olarak gönderilecektir. 
-Kültür Bakanlığı. Öneri alanlarının birçoğu SİT alanlarıyla çakışmaktadır. Bu 

nedenle alanların koruma kurullarında değerlendirilmesi gerekmektedir. Nihai görüşümüz 
yazılı olarak iletilecektir. 

-Çevre Bakanlığı : Sözkonusu yazı 17.Aralık 1997 tarihinde Çevre Bakanlığına 
ulaştı. Konu hakkında yazılı görüş gönderilecektir. 

10- 30.12.1997 tarihinde yapılan Bakanlıklararası Komisyonda ileri sürülen görüşlere 
karşı Turizm Bakanlığının görüşü şudur (EK:20): 

1- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca İstanbul Sarıyer 
Mavramoloz Turizm merkezi önerisinin, Boğaziçi alanlarını kapsaması ve 
kentsel alanla içice planlı alanlar ile yoğun orman ve 1. derece doğal sit 
alanlarını kapsaması nedeniyle,(...) uygun görülmediği bildirilmiştir. 
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Istanbul Sarıyer Mavramoloz Turizm merkezinde çok düşük 
yoğunlukla, Sit alanları ve ormanlar korunup iyileştirilerek golf Turizmi 
tesisleri gerçekleştirilmesi hedeflenmekte olup, doğanın tahribi sözkonusu 
olmayacaktır.(...)" 

11- Bayındırlık ve İskan Bakanlığından, Turizm Bakanlığına gönderilen 05.01.1998 
gün ye 66 sayılı yazıda (EK:21) ,20 Grup içinde ilan edilmek istenen yerlere ilişkin aynen 
şu görüşler ileri sürülmüştür: 

" 1 - ilgi (a) yazınıza cevaben tutanakla birlikte verilen Bakanlığımız görüşlerinin 
dikkate alınmadığı, 

2- toplantıda 4 yeni Turizm merkezi ile 2 tevsii Turizm merkezinin görüşe 
sunulduğu görülmüştür. 

Turizm Bölgeleri....Yönetmelik hükümlerinde, ilan edilmesi öngörülen Turizm 
bölge, alan ve merkezlerinin Bakanlık içi komisyonca, Bakanlığımızca ilişki içinde 
belirleyeceği ve Bakanlığımız görüşü ile birlikte Bakanlıklararası Komisyona götürüleceği 
hükme bağlanmaktadır.(md.7) Ancak Turizm bölge,alan ve merkezlerinin ilanında anılan 
Yönetmeliğin öngördüğü usullere uyulmadığı, Bakanlığımıza önerilen inceleme ve 
değerlendirme amacıyla yeterli zaman tanınmadığı, gerekli tüm verilerin 
değerlendirilmesine dönük çalışma olanağı bulunmadığı görülmektedir. 

Bakanlığımızca ilgi (a) yazıya cevaben tutanak ekinde gönderilen görüşteki itiraz 
ve tereddütleri geçerlidir. 

Ayrıca; 
1- Bakanlıklararası Komisyonda sunulan İstanbul Sarıyer 

Mavramoloz Turizm merkezi önerisi Boğaziçi alanlarını kapsaması ve 
kentsel alanla içice planlı alanları ve yoğun orman alanları ile 1. derece 
doğal Sit alanlarını kapsaması nedeniyle uygun bulunmamaktadır. 

2- kentsel alandaki parsel bazında Turizm merkezleri, ilgili 
yerel yönetimlerle yaşanabilecek sorunlar nedeniyle uygun 
bulunmamaktadır.(...)" (EK:21) 

12- Çevre Bakanlığından, Turizm Bakanlığına yazılan 06.01.1998 gün ve 003 sayılı 
yazıda, 20. grupta yer alan bazı yerlerle ilgili görüşlerini belirtmekte, sonradan listeye 
katılan yerler için çalışmaların sürdüğü vurgulanarak ileride görüş bildirileceği 
belirtilmektedir. Bu yazı Turizm Bakanlığına 06.01.1998 tarihinde ulaşmış ve 106 sıra 
nosuyla gelen evraka kaydedilmiştir. 

13- Turizm Bakanlığından, Başbakanlığa yazılan 07.01.1998 gün ve 555 sayılı yazıda 
(EK:22), konu kısaca özetlendikten sonra , yazı ekinde belgeleri yer alan yerlerin ilanı için 
gerekli Bakanlar Kurulu kararının alınması istenmektedir. 

14- Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Turizm Bakanlığına yazılan 07.01.1998 gün ve 
0073 sayılı yazıda, konu kısaca özetlendikten sonra Bakanlık görüşlerinin daha sonra 
bildirileceği belirtilmektedir. Bu yazı Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğünün 
evrak kalemine 14 Ocak 1998 gününde girmiş ve 358 giriş kaydını almıştır. 
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15- Ulaştırma Bakanlığından Turizm Bakanlığına yazılan 12 .01.1998 gün ve 379 sayılı 
yazıda konu kısaca özetlendikten sonra, bakanlık görüşü bildirilmiştir. Bakanlık görüşünde 
istanbul' daki yerlere ilişkin bir açıklama yoktur. Bu yazı »Turizm Bakanlığı Yatırımlar 
Genel Müdürlüğünün evrak kalemine 15 .01.1998 tarihinde girmiştir. Evrak giriş numarası 
401.dir. 

16- 11.01.1998 gün ve 23227 sayılı Resmi Gazetede, 20 grup Turizm merkezlerinin ve 
tevsii ve tadil edilen yerlerin listesi ,Bakanlar Kurulunun 06.01.1998 gün ve 98 / 10496 
sayılı kararnamesi ekinde (EK. 23, 24) yayımlanmıştır. Bu Kararname ekinde; 5 tanesi 
istanbul'da olmak üzere toplam 19 adet yeni ilan edilen Turizm merkezinin ve yine 3 
tanesi istanbul'da olmak üzere toplam 6 adet tevsii ve tadil edilen Turizm Merkezinin 
isimleri vardır. 

17- Kültür Bakanlığının, Turizm Bakanlığına yazdığı 19.01.1998 gün ve 00224 sayılı 
yazısı(EK: 25), Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğüne 22.01.1998 gününde 
gelmiştir. Bu yazıda »istanbul'daki yerlerle ilgili aynen şu bilgiler verilmektedir: 

" istanbul, Sarıyer, Mavramoloz ormanları, İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu 20.6.1996 gün ve 8374 sayılı kararıyla I,II ve III. Derece 
doğal sit olarak tescillenmiştir 

Yukarıda belirtilen alanlardan anlaşıldığı gibi (,..)öneri Turizm alanlarının 
bazılarının sit alanlarıyla çakıştığı anlaşılmıştır.(...)Inceleme ve değerlendirmeler 
sonucunda Bakanlığımızca nihai görüş verilebilecektir..." (EK.25). 

18- Genel Kurmay Başkanlığından Turizm Bakanlığına yazılan 19.01.1998 gün ve 
0925-52-98 sayılı yazıda İstanbul'daki yerlerle ilgili herhangi bir sakınca 
bildirilmemektedir. Bu yazı Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğünün evrak 
kalemine 23 .01.1998 tarihinde gelmiştir. 

19- Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Turizm Bakanlığına 
yazılan 11.02.1998 gün ve 885 sayılı yazıda, Bakanlar Kurulunun 98/10496 sayılı 
kararnamesi eki listede yer alan Turizm alan merkezlerinde, Bakanlıklarının görüşleri de 
alınarak uygulamanın yapılması, yapılan çalışmaların her safhasında Bakanlıklarına bilgi 
verilmesi konusu bildirilmektedir. 

20- Turizm Bakanlığından Başbakanlığa yazılan 16.02.1998 gün ve 5160 sayılı yazı 
(EK:26)da, daha önceden 6.1.1998 gün ve 98/10496 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 
Turizm merkezi ilan edilen 20 grupta yer alan 6 adet yerin (EK.27) aşağıda belirtilen 
gerekçeyle iptali istenmektedir. 

" Sözkonusu Turizm merkezlerinden İstanbul ilinde ilan edilen yerlerden istanbul 
Boğazı ve yakın çevresinde bulunanlara Boğaziçi alanlarını kapsaması nedeniyle, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yazılı olarak sakınca belirtilmiş, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı da hizmetlerin aksayacağı görüşü ile karşı çıkmıştır. 

Bu durumda, yirminci grupta ilan edilen Turizm merkezlerinden İstanbul ilinde ilan 
edilen 6 adedinden beklenen sosyal ve ekonomik yararın sağlanamayacağı 
anlaşılmıştır.(...)" (EK.26) 
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Yukarıdaki yazı ekinde iptali istenen 6 adet yer belirtilmiştir (EK.27). Bu yerler 
şunlardır: 

1- Îstanbul-Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi 
2- Îstanbul-Beşiktaş Serencebey Yokuşu Turizm Merkezi 
3- İstanbul-İstinye Turizm merkezi Tevsii( ekli krokide iptal edildiği belirtilen 

kısım) 
4- Istanbul-Sarıyer İstinye Turizm merkezi Tevsii (Ekli krokide iptal edildiği 

belirtilen kısım) 
5- İstanbul-Sarıyer Mavramoloz Turizm merkezi 
6- istanbul-Ataköy Turizm merkezi 2. tevsii 

Turizm Bakanlığının önerisi üzerine, Bakanlar Kurulunca çıkarılan 16.02.1998 
gün ve 98/10667 sayılı kararname(EK.28) ile daha önceden ilan edilen turizm 
merkezlerinin 6 adedinden 5' inin kararnamesi istenilen şekilde iptal edilmiş, îstanbul-
Ataköy Turizm Merkezi 2. Tevsii ise iptali istenmesine rağmen Bakanlar Kurulu 
Kararında yer almamıştır. 

2İr Orman Bakanlığından Turizm Bakanlığına yazılan 22.3.2000 gün ve 916 sayılı 
yazıda; İstanbul İli, Şişli Bomonti, Atik Alipaşa Yalısı ve Ataköy Turizm merkezi 
belirlemelerinde Orman Genel Müdürlüğünce yapılmış bir yazışmanın bulunmadığı 
belirtilmiştir. 

22- Bilecik Milletvekili Şerif Çim'in yazılı soru önergesi T.B.M.M. Başkanlığı Genel 
Sekreterliğinin 23.02.1998;lstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın yazılı soru önergesi 
Başbakanlığın 23.02.1998; Ağrı Milletvekili M. Ziyattin Tokar'ın yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığın 27.02.1998; Bursa Milletvekili Yüksel Aksu'nun yazılı soru önergesi, 
T.B.M.M. Genel sekreterliğinin yazılarıyla yanıtlandırılmak üzere Turizm Bakanlığına 
gönderilmiştir. Sayın Milletvekillerinden başka daha bir çok kişi ya tek başına yada 
birlikte imzaladıkları dilekçelerle Turizm Bakanlığına başvurarak Turizm merkezi ilan 
edilen yerlerin iptalini istemiştir. Sözkonusu dilekçeler 24.02.1998- 08.05.1998 tarihleri 
arasında Turizm Bakanlığına gelmişlerdir. Yazılı soru önergelerinin tamamına, 
dilekçelerin bazılarına Turizm Bakanlığınca yanıt verilmiştir. Yanıtlarda genellikle özetle 
e şu hususlara yer verilmiştir. 

- Turizm Alan ve merkezlerinin ilanı bin sınır tespiti olup, bu sınırlar 
içindeki yapılaşmalar imar planlarına göre gerçekleştirilmektedir. Bu 
planlamalarda doğal ve arkeolojik sit kararlarına ve diğer koruma 
kararlarına uyulması imar mevzuatı gereğidir. 

- İlan edilen Turizm merkezlerinin her metrekaresinin yapılaşma ile 
özdeşleştirmek doğru bulunmamaktadır. 

- Turizm alan ve merkezleri ilan hazırlık çalışmalarında mülkiyetler 
dikkate alınırken yalnızca kamu ve özel mülkiyet olması 
değerlendirilmekte, özel mülkiyete konu alanlarda sahibinin kim olduğu 
önem arzetmemekte ve araştınlmamaktadır. 

- Her Turizm alan ve merkezi, kendi sınırları içerisinde, belli bir yatırım ve 
ülke ekonomisine ekonomik katkı amacı ile ilan edilmektedir. 

- Turizm bölge,alan ve merkezleri ilan edilirken ulaşım, doğal, kültürel, 
tarihsel özellikler, sosyal ve teknik altyapı,işgücü, arazi mülkiyet1 
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dağılımının planlamaya elverişli olması gibi hususlar gözönüne 
alınmaktadır. 

- 2000 yılında ülke çapında 1 milyon, "istanbul ilinde 100 bin Turizm 
belgeli yatak kapasitesine ulaşılması hedeflenmektedir. 

- Turizm merkezlerinin sınırı içinde kalan yeşil alanların ve tarihi yapıların 
kullanımları genellikle değiştirilmemektedir. 

23- Yukarıda da değinildiği üzere;Turizm Bakanlığının önerisi Bakanlar Kurulunca 
uygun görülmüş ve çıkarılan 16.02.1998 gün ve 98/10667 sayılı kararname ile daha 
önceden ilan edilen Turizm merkezlerinin 6 adedinden 5 ininin kararnamesi istenilen 
şekilde iptal edilmiştir (EK:28). Bu kararname 11.03.1998 gün ve 23283 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanmıştır (EK.28). 

24- Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Turizm Bakanlığına yazılan 13.03.1998 gün ve 
1880 sayılı yazıda , 20. grupta yer alan yerlerin durumunun su ürünleri açısından 
incelendiği belirterek, uygun görüş verilmiştir. 

25- Kültür Bakanlığı , 20. grupta yer lan Turizm alan ve merkezleri ile ilgili görüşlerini 
Antalya ile ilgili olanları 31.03.1998,gün ve 1564; Adana ile ilgili olanlarını 21.05.1998 
gün ve 2354 sayılı yazılarıyla Turizm Bakanlığına bildirebilmiştir. 

Kültür Bakanlığı, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma 
kurulundan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne yazılan 17.3.1998 
gün ve 459 çıkış sayılı yazının (EK:29) 4. paragrafında, "Bu merkezlerden....Şişli Bomonti 
merkezleri Sit alanı içinde değildir." denilmektedir. 

Şişli Bomonti binası, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli bir binadır. 
Sözkonusu yazı ile fiili durum arasında çelişki görülmüştür. Çelişkinin yaratılmasında bir 
kasıt olup olmadığının araştırılması için Soruşturma komisyonumuzca bir alt komisyon 
kurulmuştur. Alt komisyon 11.05.2000 tarihinde Kültür Bakanlığının ilgilileriyle birlikte 
yaptığı toplantıda, olayda bir kasıt bulunmadığı görüşüne varılmıştır (EK:30). 

III. BÖLÜM 

TURİZM ALAN VE MERKEZLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER 

1 - İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ATİK ALİPAŞA YALISI TURİZM MERKEZİ 
İÇİN İLERİ SÜRÜLEN SAVLAR , YAPILAN İŞLEMLER: 

A- İleri Sürülen Savlar. 

a) 9 / 24 Esas Nolu soruşturma önergesinde (EK.4) ileri sürülen savlar. 

Soruşturma önergesinde; 
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Arazinin mülkiyeti Hazineye ve TEAŞ" ait olduğu, 

Bakanlar Kurulunun bu kararnamesinin basında; SİT alanlarındaki arsa ve araziler 
için Kültür Bakanlığından önceden istenen yazılı görüşlerin beklenmediği; burada yeni 
yapılaşma düşünülemeyeceği; CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz ve 4 arkadaşının düzenledikleri basın toplantısı düzenleyerek, ilan edilen 19 yeni 
Turizm bölgesinin 5'inin ve Tevsii ve tadil edilen 6 Turizm Bölgesinden 3'ünün de 
istanbul'da bulunan SİT alanları olduğuna dikkat çektiği, Bakanlar Kurulu Kararını 
"Turizm tesis ihtiyacını sömürerek, birtakım kişilerin büyük rantlar elde etmesine dönük 
tercih diye nitelendirdiği yönünde eleştiriye uğradığı, 

Danıştay da açılan iptal davalarının devam ettiği, 

Turizm Merkezlerinin tespitinde, 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanununun 4 üncü 
Maddesi ve aynı Kanunun 3 üncü Maddesine dayanılarak hazırlanan Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinde belirtilen kurallara riayet edilmediği, önceden uzmanlarca mahallinde hiçbir 
ön çalışma yapılmadan sadece makamın sözlü talimatları gereğince masa başında, Turizm 
Merkezi ilan edilen yerlerde, arazisi bulunan kişilerin istekleri doğrultusunda belirlendiği, 
Komisyonun sadece tutanağı imzalamakla yetindiği, ilan edilen Turizm merkezleri ile 
ilgili olarak mahallinde kamu yararı gözetilerek ve Turizm potansiyelini belirlemeye 
yönelik bir çalışma yapıldığına dair hiçbir belge bulunmadığı, 

11 Ocak 1998 tarihinde aynı kriterlere göre belirlenen (İstanbul'da) 8 adet Turizm 
Merkezi içinde 5 adedi 11 Mart 1998 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile iptal edilmiş iken; 
3 adedinin iptal edilmediği, 

hususları vurgulanarak 

Bir kısım yakınları, sermaye gruplarını ve partilileri faydalandırma gayesine 
yönelik bir kararname ile, eşe, dosta, partiliye ve politik destekçiliğe fayda temini 
gayesine yönelik davranışları ile görevini kötüye kullanmış bulunduğu iddia edilen 
Başbakan Mesut YILMAZ hakkında Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine göre 
Meclis Soruşturması açılması için Anayasanın 100 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 107 inci maddeleri uyarınca gereğinin yapılması istenmiştir. 

b - Genci kurulda yapılan görüşme sırasında (EK.5) ileri sürülen savlar. 

Irfettin AKAR tarafından; 

Bakanlar Kurulunun 6 Ocak 1998 tarih ve 98/10496 sayılı kararıyla, Turizm 
merkezi ilan edilen, tevsii ve tadil edilen yerler nedeniyle, birilerinin nimetten 
faydalandırıldığı, 

istanbul Atik Alipaşa Yalısı Turizm Merkezinde, ilave yapılaşmanın 
düşünülemeyeceği, bu bölgenin mevcut yoğun yapılaşması nedeniyle,ilave yapılaşmanın 
şehircilik ilkeleriyle bağdaşmasının mümkün olmadığı, 

Kararname konusu yerlerden beşinin yer iptal edildiği; ancak geri kalan tahsisli 
araziden, İstanbul-Şişli Bomonti; İstanbul- Atik Alipaşa Yalısı; İstanbul- Ataköy Turizm 
Merkezi olarak isimlendirilen üçünün iptal edilmediği, bu işlemin arkasındaki gerçeklerin 
ne olduğunu bilemediği, 
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Basında, bu yerlerle ilgili olarak 100 bin ile 1 milyon Alman Markı arasında 
rüşvet döndüğü ifade edildiği; bunun, mutlaka ortaya çıkarılmasının gerektiği, 

Mesut Yılmaz'm, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal ile 
yapmış olduğu görüşmelerde, bunları açık ve net olarak beyan ettiği ve Sayın Deniz 
Baykal'in tepkisi üzerine, basın ve kamuoyu önünde, bir daha tahsis yapılmayacağının 
açıklanmasının, suçu kabul etme anlamını taşıdığı, 

Bu şekilde görevini kötüye kullanmış bulunan Başbakan Sayın Mesut Yılmaz 
hakkında Meclis soruşturması açılacağını ümit etmekte olduğu ifade edilmiştir. 

Ekrem Erdem tarafından; 

Kararname konusu yerlerden beşinin iptal edildiği; ancak geri kalan tahsisli 
araziden, Îstanbul-Şişli Bomonti; istanbul- Atik Alipaşa Yalısı; İstanbul- Ataköy Turizm 
Merkezi olarak isimlendirilen üçünün iptal edilmediği, bu işlemin arkasındaki gerçeklerin 
ne olduğunu bilemediği, 

Turizm merkezi ilan edilen diğer yerlerden bir tanesinin, tarihi Atik Alipaşa Yalısı 
olduğu, bu yerin mülkiyetinin Hazineye ve TEAŞ'a ait olduğu, 

Belirtilmiştir. 

B- Mülkiyet Durumu ( EK:31 ): 

-Beşiktaş Yıldız Mahallesi 63-65 pafta 575 ada 18 parsel sayılı 3353.00 m2 miktarlı 
arsa vasıflı taşınmaz Maliye Hazinesi adına "Devir" suretiyle 08.05.1990 tarih 1690 
yevmiye ile kayıtlıdır. 

-Yıldız Mahallesi 63-65 pafta 575 ada 19 parsel sayılı 795.00 m2 miktarlı arsa 
vasıflı taşınmazın tamamı Kamulaştırma suretiyle Maliye Hazinesi adına 14.09.1990 tarih 
3325 yev ile kayıtlı olup taşınmazın beyanlar hanesinde "Bu parselin A işaretli kısmında 2 
parsel maliki tarafından bina yapılmıştır." Beyanı mevcuttur. 

-Yıldız mahallesi 63-65 pafta 575 ada 33 parsel sayılı 3130.00 m2 miktarlı 
Barbaros ilk okulu nitelikli taşınmazın kamulaştırma suretiyle Maliye Hazinesi adına 
14.09.1990 tarih 3325 yevmiye ile kayıtlı olup taşınmazın beyanlar hanesinde "19 parselin 
A işaretli kısmında bu parselin maliki tarafından bina yapılmıştır." Beyanı mevcuttur. 

-Yıldız mahallesi 63-65 pafta 575 ada 35 parsel sayılı 2990.00 m2 miktarlı arsa 
vasıflı taşınmaz 08.05.1990 tarih 1690 yevmiye ile devir suretiyle Maliye Hazinesi adına 
kayıtlıdır. 

-Yıldız mahallesi 63 pafta 575 ada 40 parsel sayılı 7257.00 m2 miktarlı Bahçeli 
kargir depo vasıflı taşınmaz Maliye Hazinesi adına 11.12.1997 tarih 5532 yevmiye ile 
Hibe suretiyle kayıtlı olup taşınmazın beyanlar hanesinde "Kamuya tahsislidir. 
08.12.1992/4858 yev. Beyanı mevcuttur. 
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Yukarıda bahsi geçen bu taşınmazların kaydında 05.11.1998 tarih 5040 yevmiye ile 
" Taşınmazın üzerinde 49 yıllığına TURBAN TURÎZM A.Ş. lehine Daimi ve Müstakil 
irtifak Hakkı" mükellefiyeti mevcuttur. 

C- İmar Durumu, İmar Değişikliği ve Yapılan İşlemler: 

-Taşınmaz kültür ve tabiat Varlıkları istanbul Bölge Kurulunun 02.03.1984 gün ve 
254 sayılı kararıyla; Îstanbul-Beşiktaş'ta bulunan, tapunun 575 ada, 40 parsel nosunda 
kayıtlı yapının I. Grup korunması gerekli yapı olduğuna karar verilmiştir (EK: 32). 

-Istanbul-Beşiktaş, Yıldız mahallesinde bulunan ve tapunun 63 pafta, 575 ada, 
18,19,33,35 ve 40 parsel nolarında kayıtlı taşınmaz mallar Resmi Gazete'nin 13.9.1989 
gün ve 20281 sayılı nüshasında yayımlanan Bakanlar Kurulunun 30.08.1989 gün ve 
89/14499 sayılı kararı ile Istanbul-Beşiktaş Levent Turizm Merkezi Alanı ilan edilmiştir. 

17.10.1993 gün ve 21731 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Bakanlar 
Kurulu'nun 17.09.1993 gün ve 93/14833 sayılı kararı ile sözkonusu alan Turizm merkezi 
olmaktan çıkarılmıştır. 

Bakanlık içi komisyon 08.12.1997 gün ve 20 sayılı kararında, karar eki listede yer 
alan yerlerin Turizm merkezi ilan edilmesi amacıyla kesin sınırlarının saptanmasını 
sağlamak üzere Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı ile gerekli görüşmelerin yapılmasına ve 
sonucun bakanlık makamının onayına sunulmasına karar vermiştir. 

Karar eki listede yer alan istanbul da ki ilan edilmesi düşünülen yerler arasında 
listenin "yeni ilan edilen yerler" Başlığı altındaki 9.sırada istanbul Beşiktaş Atik Alipaşa 
Yalısı Turizm Merkezi de yeralmaktadır. 

Alman bu kararda sayılan yerlerin sınırlarının belirlenebilmesi için, karar ve ekleri 
ilgili Yönetmelik gereği Bayındırlık ve İskan Bakanlığına , Turizm Bakanlığının 
08.12.1997 gün ve 41453 sayılı yazısıyla iletilmiştir. 

Turizm Bakanlığının yetkilileriyle Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının yetkilileri 
09.12.1997 tarihinde bir araya gelmişler ve konuyu görüşmüşlerdir. 

Turizm Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı arasında varılan mutabakat, 
onay için Turizm Bakanlığı makam onayına sunulmuş ve onay alınmıştır. 

Onay alındıktan sonra, Bakanlıklararası Komisyon 08.12.1997 gün ve 41504 sayılı 
dağıtımlı yazıyla 30.12.1997 gününde olmak üzere toplantıya çağrılmıştır. 

Bakanlıklararası Komisyon 30.12.1997 tarihinde toplanmıştır. Toplantı sırasında 
tutulan tutanağı bazı Bakanlık ve kuruluş temsilcilerinin yazılı görüş bildirileceği yönünde 
not düşerek imzaladıkları görülmüştür. 

- Turizm Bakanlığından, Başbakanlığa yazılan 07.01.1998 gün ve 555 sayılı yazıda, 
konu kısaca özetlendikten sonra , yazı ekinde belgeleri yer alan yerlerin ilanı için gerekli 
Bakanlar Kurulu kararının alınması istenmektedir. 
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-11.01.1998 gün ve 23227 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 
06.01.1998 gün ve 98/10496 sayılı kararıyla, 20. grup içinde Îstanbul-Beşiktaş Atik 
Alipaşa Yalısı Turizm Merkezi ilan edilmiştir (EK:33). 

-Turizm Bakanlığın dan Kültür Bakanlığına yazılan 27.01.1998 gün ve 2897 çıkış 
sayılı yazıda; 11.01.1998 gülü resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 98/10496 
sayılı kararnamesiyle Turizm merkezi ilan edilen Îstanbul-Beşiktaş Atik Alipaşa yalısı 
Turizm Merkezin'de yer alan, Beşiktaş 63 pafta, 575 ada, 18,19,33,35 ve 40 Nolu 
parsellerin "Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik" 
hükümlerine göre ilanen değerlendirilmesi düşünüldüğü bildirilerek görüşleri 
sorulmuştur. 

-Kültür Bakanlığından, İstanbul III numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu Müdürlüğü'ne yazılan 11.08.1998 gün ve 3805 çıkış sayılı yazıda, Atik Ali Paşa 
Yalısı hakkında 2863 ve 3386 sayılı Yasalar uyarınca inceleme ve değerlendirme 
yapılarak Turizm Bakanlığına sunulmak üzere ivedilikle bilgi istenilmektedir. 

- Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 25.08.1998 gün ve 98/64 sayılı Kararı 
(EK:34)ile, yukarıda parsel numaraları verilen taşınmaz malların özelleştirme kapsam ve 
programına alınmasına ve TURBAN Turizm A.Ş. lehine Maliye Bakanlığı tarafından 49 
yıl süre ile tesis edilecek daimi ve müstakil irtifak hakkının devri suretiyle 
özelleştirilmesine karar verilmiştir. 

- Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 16.10.1998 gün ve 98 / 82 sayılı Kararı ile, Atik 
Alipaşa yalısı Turizm merkezinin bulunduğu yer özelleştirme kapsamına alınmış ve 
TÜRBAN Turizm A.Ş. lehine 49 yıllık irtifak hakkı kurulmuştur. 

-Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 28.10.1998 gün ve 98/85 sayılı Kararı(EK:35) 
ile de, Atik Alipaşa Yalısının bulunduğu yerdeki Hazineye ait taşınmaz mallara yönelik 
mevcut 1 / 5000 ölçekli Beşiktaş-Ortaköy Nazım îmar planı'nda "Onanlı Plan Şartları 
Geçerli Alan" ve 1/1000 ölçekli Uygulama îmar Planı'nda ise, "Devlet Konukevi ve 
Heliport Alanı" olan fonksiyonunun, "Turizm, Ticaret ve Konaklama Alanı" olarak 
değiştirilmesine karar verilmiştir. 

Turizm Bakanlığının, T.B.M.M. Başkanlığına yazdığı 02 Kasım 1998 gün ve 36082 
sayılı yazıda , İstanbul - Beşiktaş Atik Alipaşa Yalısı Turizm merkezinde yer alan 
taşınmaz mallar için şöyle denilmektedir: " sözkonsu alanda yer alan eski eserlerin 
restore edilerek Turizm sektörünün hizmetine sunulması amacıyla pakette yer almıştır. 
Alanın tamamı Hazine arazisidir. Sözkonusu alanda yer alan binaların restorasyonu için 
TEDAŞ tarafından 1.7 milyon dolar yatırım yapıldığına ilişkin basında çıkan haberler 
üzerine, bunlar Bakanlığımca ihbar kabul edilmiş ve bu alanın Bakanlığımca 
değerlendirilmesinden vazgeçilerek Özelleştirme İdaresi başkanlığına devredilmiştir" 

-Yukarıda bahsi geçen bu taşınmazların kaydında 05.11.1998 tarih 5040 yevmiye ile 
" Taşınmazın üzerinde 49 yıllığına TURBAN TURİZM A.Ş. lehine Daimi ve Müstakil 
İrtifak Hakkı" mükellefiyeti mevcuttur. 

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığından ,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
yazılan 05.11.1998 gün ve 7066 çıkış sayılı yazıda, Özelleştir Yüksek Kurulu'nca alınan 
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kararlar kısaca özetlendikten sonra kararların uygulanması konusunda gereğinin yapılması 
istenmiştir. 

-İstanbul Büyükşehir Belediyesinden, 9/24 Esas Numaralı Soruşturma 
Komisyonuna yazılan 16.12.1998 gün ve 25875 çıkış sayılı (EK:36) yazıda; konu kısaca 
özetlendikten sonra, sözkonusu alanda yer alan taşınmaz malların imar planları hakkında 
bilgi verilmiştir. Şöyle ki: 

15.11.1985 tarihli ve 1/5000 ölçekli İstanbul Metropoliten Alan Alt Bölge Nazım 
îmar Planında, 575 ada, 18,19,33,35 ve 40 Nolu parseller sıhhileştirilecek Ticaret 
alanında, 

-11.04.1986 tarihli 1/5000 ölçekli Turizm Alanı nazım imar Planında, 575 ada 
19,33,40 Nolu parsellerin Turizm alanında, 

-04.11.1987 tarihli 1/5000 ölçekli Beşiktaş İskelesi ile Çırağan arası dolgu 
planında, 575 ada 18,35 Nolu parseller yeşil alanda, kalmakta iken, 23.3.1994 tarihli ve 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile 575 ada, 18,19,33,35 ve 40 Nolu parseller 
"Devlet konukevi alanına" , 21.08.1998 tarihli 1/5000 ölçekli Beşiktaş-Ortaköy Nazım 
İmar Planı ile de "Onanlı Plan şartları Geçerli alanlar" a ayrılmıştır. 

Sözkonusu yazıda yukarıdaki bilgiler verildikten sonra, Özelleştirme yüksek 
kurulunca verilen palan değişikliği kararının inceleme aşamasında olduğu bildirilmiştir 
(EK.36). 

-TMMOB Şehir Plancıları Odası, Atik Alipaşa Yalısı Turizm merkezi ilanına ilişkin 
işlemin iptali için Danıştay'da açtığı dava, Danıştay 6. Dairesinin 24.11.1999 gün ve 
E: 1998/1451, K: 1999/5992 sayılı karan ile red edilmiştir (EK: 36 / A). 

D- Mahallinde Yapılan Tespit (EK:37): 

20.grup Turizm merkezleri kapsamında İstanbul da bulunan Turizm merkezleri 
ilgili soruşturma komisyonumuz bir alt komisyon kurmuş ve bu komisyonu İstanbul da 
incelemeler yapmak üzere görevlendirmiştir. 

Görevlendirme üzerine 14.12.1998 tarihinde Turizm merkezi ilan edilen Atik Ali 
Paşa yalısında yapılan incelemede; Turizm merkezi ilan edilen yerin Boğaz kıyısında 
olduğu, arsa üzerinde üç binanın bulunduğu, ikisinin yeni yapım, üçüncüsünün ise tarihi 
yalı olduğu, üç binada da inşaatın devam ettiği saptanmıştır (EK:37). 

2 - İSTANBUL-BEŞİKTAŞ KURUÇEŞME TURİZM MERKEZİ İÇİN İLERİ 
SÜRÜLEN SAVLAR, YAPILAN İŞLEMLER. 

A - İleri Sürülen Savlar. 

a) 9 / 2 4 Esas Nolu soruşturma önergesinde (EK:4) ileri sürUIen savlar. 

Soruşturma önergesinde; 
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îstanbul Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezinin, mülkiyetinin bir kısmının 
Muammer ihsan KALKA VAN ve hissedarlara ait olduğu, 

Bakanlar Kurulunun İstanbul'da 8 adet Turizm bölgesini ilgilendiren bu 
kararnamesinin basın ve C.H.P. yetkilileri tarafından; bazı holdinglere, kişi ve 
kuruluşlara menfaat sağlandığı yönünde pek çok eleştiriye uğradığı, 

Danıştay da açılan iptal davalarının devam etmekte olduğu, 

Turizm Merkezlerinin tespitinde, 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanununun 4 üncü 
Maddesi ve aynı Kanunun 3 üncü Maddesine dayanılarak hazırlanan Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinde belirtilen kurallara riayet edilmediği, önceden uzmanlarca mahallinde hiçbir 
ön çalışma yapılmadan sadece makamın sözlü talimatları gereğince masa başında, Turizm 
Merkezi ilan edilen yerlerde, arazisi bulunan kişilerin istekleri doğrultusunda belirlendiği, 
Komisyonun sadece tutanağı imzalamakla yetindiği, ilan edilen Turizm merkezleri ile 
ilgili olarak mahallinde kamu yararı gözetilerek ve Turizm potansiyelini belirlemeye 
yönelik bir çalışma yapıldığına dair hiçbir belge bulunmadığı, 

11 Ocak 1998 tarihinde aynı kriterlere göre belirlenen (istanbul'da) 8 adet Turizm 
Merkezi içinde 5 adedi 11 Mart 1998 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile iptal edilmiş iken; 
3 adedinin iptal edilmediği, 

hususları vurgulanarak 

Bir kısım yakınları, sermaye gruplarını ve partilileri faydalandırma gayesine 
yönelik bir kararname ile, eşe, dosta, partiliye ve politik destekçiliğe fayda temini 
gayesine yönelik davranışları ile görevini kötüye kullanmış bulunduğu iddia edilen 
Başbakan Mesut YILMAZ hakkında Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine göre 
Meclis Soruşturması açılması için Anayasanın 100 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içtüzüğünün 107 inci maddeleri uyarınca gereğinin yapılması istenmiştir. 

b - Genel kurulda yapılan görüşme sırasında (EK:5) ileri sürülen savlar. 

İrfettin Akar tarafından; 

Bakanlar Kurulunun 6 Ocak 1998 tarih ve 98/10496 sayılı kararıyla, Turizm 
merkezi ilan edilen, tevsii ve tadil edilen yerler nedeniyle, birilerinin nimetten 
faydalandırıldığı, 

Yaklaşık 1250 yatak kapasitesi öngörülen istanbul Beşiktaş Kuruçeşme Turizm 
Merkezindeki arazinin mülkiyetinin bir kısmı Muammer İhsan Kalkavan ve hissedarlarına 
ait olduğu, bu şekilde binlerine menfaat sağlamanın mı istendiği, 

Kararname konusu yerlerden beşinin iptal edildiği; ancak geri kalan tahsisli 
araziden. İstanbul-Şişli Bomonti; İstanbul- Atik Alipaşa Yalısı; istanbul- Ataköy Turizm 
Merkezi olarak isimlendirilen üçünün iptal edilmediği, bu işlemin arkasındaki gerçeklerin 
ne olduğunu bilemediği, 

Sekiz yerin kararname kapsamına alınmasının mı yoksa beş yerin Turizm merkezi 
olma durumunun iptalinin mi doğru olduğu hususunun izah edilmesi gerektiği, 
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Politik çıkar hesaplarıyla, birkaç siyasi yandaşa, holdinglere, ülke mallarının 
peşkeş çekilmekte olduğu, 

Basında, bu yerlerle ilgili olarak 100 bin ile 1 milyon Alman Markı arasında 
rüşvet döndüğü ifade edildiği; bunun, mutlaka ortaya çıkarılmasının gerektiği, 

Mesut Yılmaz'ın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal ile 
yapmış olduğu görüşmelerde, bunları açık ve net olarak beyan ettiği ve Sayın Deniz 
Baykal'ın tepkisi üzerine, basın ve kamuoyu önünde, bir daha tahsis yapılmayacağının 
açıklanmasının, suçu kabul etme anlamını taşıdığı, 

Bu şekilde görevini kötüye kullanmış bulunan Başbakan Sayın Mesut Yılmaz 
hakkında Meclis soruşturması açılacağını ümit etmekte olduğu ifade edilmiştir. 

Ekrem Erdem tarafından; 

istanbul'da ilan edilen yeni Turizm merkezleriyle tevsi alanları tek tek 
incelendiğinde, İstanbul'da ilan edilen bu Turizm merkezlerinin, Turizmi Teşvik 
Kanununun belirlediği amaçlara uygun olmadığının açıkça anlaşıldığı, Halk tarafından, 
İstanbul'da ilan edilen Turizm merkezlerinden amacın, Türk Turizminin ihtiyacı olan 
yatak sayısını artırmak olmadığına inanıldığı, 

istanbul'da ilan edilen Turizm merkezlerinin, mevzii, noktasal, birtakım insanlara 
rant sağlamaya yönelik olduğu, 

Sağlanan rantın kimlerle paylaşıldığı, ANAP istanbul il Başkanı Sayın Mesut 
Yılmaz'ın aile dostu Erdal Aksoy'un, Sayın Başbakan'la siyasi ilişkinin dışında, 
ekonomik bir ilişkisinin olup olamayacağının açıklığa kavuşturulmasında yarar olacağı, 

Belirtilmiştir. 

B-Mülkiyet durumu 

Alanın bir kısmı Kayalar inşaat ve Tic. A.Ş. ne, bir kısmı da Toprak Mahsulleri 
Ofisi ve Denizcilik Bankasına aittir ( EK: 38). 

C - İmar Durumu 

Turizm merkezi ilan edilen alan, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 22.07.1983 
tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Boğaziçi öngörünüm bölgesi imar Planın da "Turizm 
Tesis Alanı" olarak düzenlenmiştir.(EK.38) 

D-Yapılan İşlemler: 

03.07.1985 gün ve 18951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 07.11.1985 tarih, 
85/10036 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm merkezi ilan edilmiştir. 

İstanbul Kuruçeşme Turizm Merkezi Boğaziçi Öngörünüm Alanında, sahil şeridinde 
kalmakta olup, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda "Turizm Konaklama Tesisleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 508) 



- 4 0 -

Alanmda" kalmaktadır (EK:38). Sözkonusu alanın bir bölümü yerinde park olarak 
düzenlenmiştir. 

a-19. Grupta İlgili Yapılan İşlemler: 

İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi Kayalar inşaat ve Tic.A.Ş. nin 
24.07.1996 gün ve 96/133 sayılı (EK:39) , İhsan Kalkavan'm 28.08.1996 tarihli 
başvuruları (EK.40) üzerine değerlendirmeye alınmıştır. 

Turizm Bakanlığı , Bakanlık içi Komisyon 28.11.1996 gün ve 19 Nolu 
kararıyla,Istanbul Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezinin de içinde bulunduğu 19. grupta 
yer alan yerlerin kesin sınırlarının saptanması için konunun Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı 
ile görüşülmesine karar vermiştir (EK:6). 

Turizm Bakanlığı ile Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı temsilcileri 11.12.1996 
tarihinde toplanarak konuyu görüşmüşler ve 19. grupta yer alan yerlerin sınırlarını 
belirlemişlerdir. Bu belirleme sırasında Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı iki yer için 
çekince belirtmiştir. Şöyle ki : 

Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı, Îstanbul-Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi ve 
sınır tadilatı yapılacak Turizm alan ve merkezleri arasında yer alan îstanbul-îstinye 
Turizm Merkezi tevsiine ilişkin olarak; sözkonusu alanlar Boğaziçi Öngörünüm alanında 
kalması nedeniyle,öncelikle Boğaziçi Kanununun uygulanmasına tabi olduğundan ilanında 
yarar olmadığına ilişkin görüş vermiştir. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının bu görüşüne karşı Turizm Bakanlığı şu karşı 
görüşü ileri sürerek, bu görüşü geçersiz kılmıştır. 

" Ancak, bir yörenin Turizm merkezi ilanı; salt imar planı onayı ve plan tadilatı 
sürecinde yetki almaya yönelik bir tasarruf değildir.(...) Beşiktaş Kuruçeşme Turizm 
Merkezi sınırları içinde kalan alanların büyük bölümü "Boğaziçi Öngörünüm bölgesi 
Uygulama imar Planı"nda zaten "Turizm Tesis Alanı" olarak 7düzenlenmiştir. Bu alanın 
Turizm merkezi ilanmdaki amaç ta bu alandaki yatırımın desteklenmesinin teyidi amacını 
taşımaktadır." (...) 

Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü, Bakanlık makamına onay 
yazısında konu özetlenmiş ve önerilerin Bakanlıklararası Komisyona sunulması için izin 
istenmiştir. Onay 12.12.1996 gün ve 2506-7404 sayılı yazı ile alınmıştır. 

Bakanlık makamından alınan onaydan sonra 12.12.1996 gün ve 37988 çıkış sayılı 
ve dağıtımlı yazıyla konu Bakanlıklararası Komisyon üyesi kuruluşlara iletilerek 
toplantıya çağrılmıştır. Bakanlıklararası Komisyon 10.1.1997 tarihinde toplanmıştır. 
Toplantı sırasında, bazı kuruluş temsilcilerinin ilanı öngörülen yerlerin bir kısmı için 
itirazları olmuştur, itirazlar kabul görmüş ve gözönüne alınarak, öneri paketinden 
çıkarılmıştır. 

Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü tarafından Başbakanlığa yazılan 
23.1.1997 gün ve 2285 sayılı yazıda, 10 adet yerin Turizm merkezi olarak ilanı ile daha 
önceden ilan edilmiş 6 adet yerin sınırlarının tadili için Bakanlar Kurulu kararı alınması 
istenmiştir (EK: 8). 
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Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğünün, önceki yazısını ilgi tutarak 
Başbakanlığa yazdığı 4 Ağustos 1997 gün ve 24222 çıkış sayılı yazıyla Bakanlar Kurulu 
kararının alınması bir kez daha istenmiştir. Yazı eki listede İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme 
Turizm Merkezi de yeralmaktadır. 

Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü tarafından Başbakanlığa yazılan 12 
Eylül 1997 gün ve 29482 sayılı yazıda aynen şöyle denildi: 

"Sözkonusu kararnamenin Bakanlar Kurulu üyelerinin çoğunlukla imzalandığı 
ancak, Maliye Bakanı Sayın Zekeriya Temizel tarafından, İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme 
Turizm Merkezi ile İstanbul Şişli Bomonti Turizm Merkezinin kararname kapsamından 
çıkarılmaması halinde imzalamayacağının ifade edildiği bildirilmiştir. 

Bu durumda İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi ve İstanbul Şişli 
Bomonti Turizm Merkezinin 19. grup Turizm alan ve Merkezleri kapsamından 
çıkarılmıştır.(...)" 

7 Ekim 1997 gün ve 23133 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 
23.9.1997 gün ve 9779985 sayılı Kararı eki listede belirtilen yerler ilan edilmiştir. İlan 
edilenler arasında ne İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi ne de İstanbul da 
herhangi bir yer yoktur( EK: 10). 

b-20.Grupta Yapılan İşlemler: 

Bakanlıkiçi Komisyon 08.12.1997 gün ve 20 sayılı kararında, karar eki listede yer 
alan yerlerin Turizm merkezi ilan edilmesi amacıyla kesin sınırlarının saptanmasını 
sağlamak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile gerekli görüşmelerin yapılmasına ve 
sonucun bakanlık makamının onayına sunulmasına karar vermiştir ( EK. 11). 

Karar eki listede yer alan İstanbul daki ilan edilmesi düşünülen yerler arasında 
İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi de bulunmaktadır. 

Alınan bu kararda sayılan yerlerin sınırlarının belirlenebilmesi için, karar ve ekleri 
ilgili Yönetmelik gereği Bayındırlık ve İskan Bakanlığına , Turizm Bakanlığının 
08.12.1997 gün ve 41453 sayılı yazısıyla iletilmiştir. 

Turizm Bakanlığının yetkilileriyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yetkilileri 
09.12.1997 tarihinde bir araya gelmişler ve konuyu görüşmüşlerdir. Görüşme sırasında 
Bayındırlık Bakanlığı yetkilileri İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme Turizm merkezi için şu 
çekinceyi koymuştur: 

"İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi olarak önerilen alan 
Boğaziçi Öngörünüm sınırlarında kalmaktadır. Danıştay Başkanlığının 
görüşleri uyarınca öngörünüm bölgesinde Turizm Teşvik yasasının değil, 
Boğaziçi Kanunu'nun hükümleri geçerlidir. Turizm Teşvik Yasası'nın 
uygulama olanağı bulunmayan alanda Turizm Merkezi ilanının gereği 
bulunmamaktadır." 
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Turizm Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı arasında varılan mutabakat, 
onay için Turizm Bakanlığı makam onayına sunulmuş ve onay alınmıştır. 

Onay alındıktan sonra, Bakanlıklararası Komisyon 08.12.1997 gün ve 41504 sayılı 
dağıtımlı yazıyla 30.12.1997 gününde olmak üzere toplantıya çağrılmıştır. 

Bakanlıklararası Komisyon 30.12.1997 tarihinde toplanmıştır. Toplantı sırasında 
tutulan tutanağı bazı Bakanlık temsilcilerinin not düşerek imzaladıkları görülmüştür. 
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı temsilcisi "09.12.1997 tarihli görüşlerimizdeki itirazlar 
geçerlidir. Gündem dışı konularda yazılı görüş verilecektir" şeklinde not düşerek tutanağı 
imzalamıştır. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından, Turizm Bakanlığına gönderilen 05.01.1998 
gün ve 66 sayılı yazıda , 20. Grup içinde ilan edilmek istenen yerlere ilişkin aynen şu 
görüşler ileri sürülmüştür: 

" 1 - ilgi (a) yazınıza cevaben tutanakla birlikte verilen Bakanlığımız görüşlerinin 
dikkate alınmadığı, 

2- toplantıda 4 yeni Turizm merkezi ile 2 tevsii Turizm merkezinin görüşe 
sunulduğu görülmüştür. 

Turizm Bölgeleri....Yönetmelik hükümlerinde, ilan edilmesi öngörülen Turizm 
bölge, alan ve merkezlerinin Bakanlık içi komisyonca, Bakanlığımızca ilişki içinde 
belirleyeceği ve Bakanlığımız görüşü ile birlikte Bakanlıklararası Komisyona götürüleceği 
hükme bağlanmaktadır.(md.7) Ancak Turizm bölge,alan ve merkezlerinin ilanında anılan 
Yönetmeliğin öngördüğü usullere uyulmadığı, Bakanlığımıza önerilen inceleme ve 
değerlendirme amacıyla yeterli zaman tanınmadığı, gerekli tüm verilerin 
değerlendirilmesine dönük çalışma olanağı bulunmadığı görülmektedir. 

Bakanlığımızca ilgi (a) yazıya cevaben tutanak ekinde 
gönderilen görüşteki itiraz ve tereddütleri geçerlidir. 

Ayrıca; 
1- Bakanlıklararası Komisyonda sunulan İstanbul Sarıyer 

Mavramoloz Turizm merkezi önerisi Boğaziçi alanlarını kapsaması ve 
kentsel alanla içice planlı alanları ve yoğun orman alanları ile 1. derece 
doğal Sit alanlarını kapsaması nedeniyle uygun bulunmamaktadır. 

2- kentsel alandaki parsel bazında Turizm merkezleri, ilgili 
yerel yönetimlerle yaşanabilecek sorunlar nedeniyle uygun 
bulunmamaktadır...." 

Çevre Bakanlığından, Turizm Bakanlığına yazılan 06.01,1998 gün ve 003 sayılı 
yazıda, 20. grupta yer alan bazı yerlerle ilgili görüşlerini belirtmekte, sonradan listeye 
katılan yerler için çalışmaların sürdüğü vurgulanarak ileride görüş bildirileceği 
belirtilmektedir. Bu yazı Turizm Bakanlığına 06.01.1998 tarihinde ulaşmış ve 106 sıra 
hosuyla gelen evraka kaydedilmiştir. 

Turizm Bakanlığından, Başbakanlığa yazılan 07.01.1998 gün ve 555 sayılı yazıda, 
konu kısaca özetlendikten sonra , yazı ekinde belgeleri yer alan yerlerin ilanı için gerekli 
Bakanlar Kurulu kararının alınması istenmektedir( EK: 22). 
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11.01.1998 gün ve 23227 sayılı Resmi Gazetede, 20 grup Turizm merkezlerinin ve 
tevsii ve tadil edilen yerlerin listesi .Bakanlar Kurulunun 06.01.1998 gün ve 98 / 10496 
sayılı kararnamesi ekinde yayımlanmıştır (EK:23, 24). 

Genel Kurmay Başkanlığından Turizm Bakanlığına yazılan 19.01.1998 gün ve 
0925-52-98 sayılı yazıda İstanbul'daki yerlerle ilgili herhangi bir sakınca 
bildirilmemektedir. Bu yazı Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğünün evrak 
kalemine 23 .01.1998 tarihinde gelmiştir. 

Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Turizm Bakanlığına 
yazılan 11.02.1998 gün ve 885 sayılı yazıda, Bakanlar Kurulunun 98/10496 sayılı 
kararnamesi eki listede yer alan Turizm alan merkezlerinde, Bakanlıklarının görüşleri de 
alınarak uygulamanın yapılması, yapılan çalışmaların her safhasında Bakanlıklarına bilgi 
verilmesi konusu bildirilmektedir. 

Turizm Bakanlığından Başbakanlığa yazılan 16.02.1998 gün ve 5160 sayılı yazıda, 
daha önceden 6.1.1998 gün ve 98/10496 sayılı Bakanlar kurulu kararıyla Turizm merkezi 
ilan edilen 20 grupta yer alan 6 adet yerin aşağıda belirtilen gerekçeyle iptali 
istenmektedir. 

" Sözkonusu Turizm merkezlerinden İstanbul ilinde ilan edilen yerlerden İstanbul 
Boğazı ve yakın çevresinde bulunanlara Boğaziçi alanlarını kapsaması nedeniyle, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yazılı olarak sakınca belirtilmiş, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı da hizmetlerin aksayacağı görüşü ile karşı çıkmıştır. 

Bu durumda, yirminci grupta ilan edilen Turizm merkezlerinden İstanbul ilinde ilan 
edilen 6 adedinden beklenen sosyal ve ekonomik yararın sağlanamayacağı anlaşılmıştır...." 

Turizm Bakanlığının önerisi Bakanlar Kurulunca uygun görülmüş ve çıkarılan 
16.02.1998 gün ve 98/10667 sayılı kararname ile daha önceden ilan edilen Turizm 
merkezlerinin 6 adedinden 5 inin kararnamesi istenilen şekilde iptal edilmiştir. İptal 
edilenler arasında İstanbul-Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi de vardır. (EK:28) 

Danıştay 6. Dairesinin E: 1998/1278, K: 1999/968 sayılı kararı ile, Kuruçeşme 
Turizm alanı için açılan davanın konusu kalmadığı için, dava kapanmıştır. 

—Bilecik Milletvekili Şerif Çim'in, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'm , Ağrı 
Milletvekili M. Ziyattin Tokar'ın ,Bursa Milletvekili Yüksel Aksu'nun yazılı soru 
önergeleri, T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yanıtlandırılmak üzere 
Turizm Bakanlığına gönderilmiştir. Sayın Milletvekillerinden başka daha bir çok kişi ya 
tek başına yada birlikte imzaladıkları dilekçelerle Turizm Bakanlığına başvurarak Turizm 
merkezi ilan edilen yerlerin iptalini istemiştir. Sözkonusu dilekçeler 24.02.1998-
04.05.1998 .tarihleri arasında verilmiştir. Yazılı soru önergelerinin tamamına, dilekçelerin 
bazılarına Turizm Bakanlığınca yanıt verilmiştir. Yanıtlarda genellikle özetle e şu 
hususlara yer verilmiştir. 

- Turizm Alan ve merkezlerinin ilanı bin sınır tespiti olup, bu sınırlar 
içindeki yapılaşmalar imar planlarına göre gerçekleştirilmektedir. Bu 
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planlamalarda doğal ve arkeolojik sit kararlarına ve diğer koruma 
kararlarına uyulması imar mevzuatı gereğidir. 
ilan edilen Turizm merkezlerinin her metrekaresinin yapılaşma ile 
özdeşleştirmek doğru bulunmamaktadır. 
Turizm alan ve merkezleri ilan hazırlık çalışmalarında mülkiyetler 
dikkate alınırken yalnızca kamu ve özel mülkiyet olması 
değerlendirilmekte, özel mülkiyete konu alanlarda sahibinin kim olduğu 
önem arzetmemekte ve araştırılmamaktadır. 
Her Turizm alan ve merkezi, kendi sınırları içerisinde, belli bir yatırım ve 
ülke ekonomisine ekonomik katkı amacı ile ilan edilmektedir. 
Turizm bölge,alan ve merkezleri ilan edilirken 
ulaşım,doğal,kültürel,tarihsel özellikler, sosyal ve teknik altyapı,işgücü, 
arazi mülkiyet dağılımının planlamaya elverişli olması gibi hususlar 
gözönüne alınmaktadır. 
2000 yılında ülke çapında 1 milyon, İstanbul ilinde 100 bin Turizm 
belgeli yatak kapasitesine ulaşılması hedeflenmektedir. 
Turizm merkezlerinin sınırı içinde kalan yeşil alanların ve tarihi yapıların 
kullanımları genellikle değiştirilmemektedir. 

Yukarıda açıklandığı üzere; Turizm Bakanlığının önerisi Bakanlar Kurulunca uygun 
görülmüş ve çıkarılan 16.02.1998 gün ve 98/10667 sayılı kararname ile daha önceden ilan 
edilen Turizm merkezlerinin 6 adedinin kararnamesi istenilen şekilde iptal edilmiştir. Bu 
kararname 11.03.1998 gün ve 23283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır (EK:28). 

3-İSTANBUL-BEŞİKTAŞ SERENCEBEY YOKUŞU TURİZM MERKEZİ İÇİN 
İLERİ SÜRÜLEN SAVLAR »YAPILAN İŞLEMLER 

A - İleri Sürülen Savlar. 

a) 9 / 2 4 Esas Nolu soruşturma önergesinde (EK:4) ileri sürülen savlar. 

Soruşturma önergesinde; 

İstanbul Beşiktaş Serencebey Yokuşu Turizm Merkezi ile ilgili olarak; 

Beşiktaş İlçesi, Yıldız Caddesi, Serencebey Yokuşu Mevkiinde mevcut otel ve 
çevresine ait imar planının mevcut olduğu, yürürlükteki imar planı revize edilerek 1400 
yataklı mevcut tesisin genişletilmesiyle yeni kapasiteler oluşturacak arazinin Erol 
AKSOY'a ait olduğu, 

Erol Aksoy'un ANAP'lı İstanbul II Başkanı Erdal Aksoy'un kardeşi olup arazi ve 
otel mülkiyetine müştereken sahip oldukları, 

Bu alanın Beşiktaş Mahallesi Serencebey yokuşunun nefes alabildiği tek yeşil alan 
olması nedeniyle koruma alanı içinde yer almakta bulunduğu, 
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Oysa şimdi Turizm Bakanlığının uygun görüşü ile onaylanan imar planı kararlan 
gereği ANAP îl Başkanı Erdal Aksoy'un bu arazisinin yeşil alandan çıkartılarak yoğun 
yapılaşmaya açıldığı; 

1984 imarlı plana göre yeşil alan, otel, okul sahası, yol ve konut alanı olarak 
görülen Beşiktaş Serencebey Turizm Merkezi olarak tanınan arazinin mülkiyetinin ise 
Konrad Otel, Hazine, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Yeditepe Beynelmilel Otelcilik 
Turizm A.Ş. ile ANAP İstanbul İl Başkanı Erdal Aksoy'a ait.olduğu; ancak Conrad Otel 
ve Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizmin çok büyük kısmının Erdal Aksoy ile kardeşi, 
Erol Aksoy'a ait olduğu gözönünde bulundurulursa bu bölge ile ilgili değişikliğin en çok 
kimin işine yarayacağı, hususlarının basında eleştiri konusu yapıldığı, 

Bakanlar Kurulunun İstanbul'da 8 adet Turizm bölgesini ilgilendiren bu 
kararnamesinin basın ve C.H.P. yetkilileri tarafından; bazı holdinglere, kişi ve 
kuruluşlara menfaat sağlandığı yönünde pek çok eleştiriye uğradığı, 

Danıştay da açılan iptal davalarının devam etmekte olduğu, 

Turizm Merkezlerinin tespitinde, 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanununun 4 üncü 
Maddesi ve aynı Kanunun 3 üncü Maddesine dayanılarak hazırlanan Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinde belirtilen kurallara riayet edilmediği, önceden uzmanlarca mahallinde hiçbir 
ön çalışma yapılmadan sadece makamın sözlü talimatları gereğince masa başında, Turizm 
Merkezi ilan edilen yerlerde, arazisi bulunan kişilerin istekleri doğrultusunda belirlendiği, 
Komisyonun sadece tutanağı imzalamakla yetindiği, ilan edilen Turizm merkezlen ile 
ilgili olarak mahallinde kamu yararı gözetilerek ve Turizm potansiyelini belirlemeye 
yönelik bir çalışma yapıldığına dair hiçbir belge bulunmadığı, 

11 Ocak 1998 tarihinde aynı kriterlere göre belirlenen (İstanbul'da) 8 adet Turizm 
Merkezi içinde 5 adedi 11 Mart 1998 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile iptal edilmiş iken; 
3 adedinin iptal edilmediği, 

hususları vurgulanarak 

Bir kısım yakınları, sermaye gruplarını ve partilileri faydalandırma gayesine 
yönelik bir kararname ile, eşe, dosta, partiliye ve politik destekçiliğe fayda temini 
gayesine yönelik davranışları ile görevini kötüye kullanmış bulunduğu iddia edilen 
Başbakan Mesut YILMAZ- hakkında Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine göre 
Meclis Soruşturması açılması için Anayasanın 100 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 107 inci maddeleri uyarınca gereğinin yapılması istenmiştir. 

b - Genel kurulda yapılan görüşme sırasında (EK.5) ileri sürülen savlar. 

İrfettin Akar tarafından; 

Bakanlar Kurulunun 6 Ocak 1998 tarih ve 98/10496 sayılı kararıyla, Turizm 
merkezi ilan edilen, tevsii ve tadil edilen yerler nedeniyle, birilerinin nimetten 
faydalandırıldığı, 

İstanbul Beşiktaş Serencebey Yokuşu Turizm Merkezi ile ilgili olarak; 
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Beşiktaş İlçesi Yıldız Caddesi Serencebey Yokuşu mevkiinde mevcut otel ve 
çevresine ait imar planı bulunduğu, yürürlükteki imar planı revize edilerek, tesisin 
genişletme gerekçesinin, mevcut yerin ANAP istanbul İl Başkanı Erdal Aksoy ile kardeşi 
Erol Aksoy'un olması mı olduğu; niçin bazı imtiyazlı kişiler yaratılmaya çalışıldığı, 

Sekiz yerin kararname kapsamına alınmasının mı yoksa beş yerin Turizm merkezi 
olma durumunun iptalinin mi doğru olduğu hususunun izah edilmesi gerektiği, 

Politik çıkar hesaplarıyla, birkaç siyasi yandaşa, holdinglere, ülke mallarının 
peşkeş çekilmekte olduğu, 

Basında, bu yerlerle ilgili olarak 100 bin ile 1 milyon Alman Markı arasında 
rüşvet döndüğü ifade edildiği; bunun, mutlaka ortaya çıkarılmasının gerektiği, 

Mesut Yılmaz'ın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal ile 
yapmış olduğu görüşmelerde, bunları açık ve net olarak beyan ettiği ve Sayın Deniz 
Baykal'm tepkisi üzerine, basın ve kamuoyu önünde, bir daha tahsis yapılmayacağının 
açıklanmasının, suçu kabul etme anlamını taşıdığı, 

Bu şekilde görevini kötüye kullanmış bulunan Başbakan Sayın Mesut Yılmaz 
hakkında Meclis soruşturması açılacağını ümit etmekte olduğu ifade edilmiştir. 

Ekrem Erdem tarafından; 

İstanbul'da ilan edilen yeni Turizm merkezleriyle tevsi alanları tek tek 
incelendiğinde, İstanbul'da ilan edilen bu Turizm merkezlerinin, Turizmi Teşvik 
Kanununun belirlediği amaçlara uygun olmadığının açıkça anlaşıldığı, Halk tarafından, 
İstanbul'da ilan edilen Turizm merkezlerinden amacın, Türk Turizminin ihtiyacı olan 
yatak sayısını artırmak olmadığına inanıldığı, 

İstanbul'da ilan edilen Turizm merkezlerinin, mevzii, noktasal, birtakım insanlara 
rant sağlamaya yönelik olduğu, 

Sağlanan rantın kimlerle paylaşıldığı, ANAP İstanbul il Başkanı Sayın Mesut 
Yılmaz'ın aile dostu Erdal Aksoy'un, Sayın Başbakan'la siyasi ilişkinin dışında, 
ekonomik bir ilişkisinin olup olamayacağının açıklığa kavuşturulmasında yarar olacağı, 

Belirtilmiştir. 

B-Mülkiyet Durumu 

Özel mülkiyettedir (EK:41). 

C-Yapılan İşlemler: 

Bakanlık İçi komisyon 08.12.1997 gün ve 20 sayılı kararında(EK: 11), karar eki 
listede yer alan yerlerin Turizm merkezi ilan edilmesi amacıyla kesin sınırlarının 
saptanmasını sağlamak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile gerekli görüşmelerin 
yapılmasına ve sonucun bakanlık makamının onayına sunulmasına karar vermiştir. Bu 
onayda İstanbul Beşiktaş Serencebey Yokuşu Turizm Merkezi yer almamıştır. 
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Alınan bu kararda sayılan yerlerin sınırlarının belirlenebilmesi için, karar ve ekleri 
ilgili Yönetmelik gereği Bayındırlık ve İskan Bakanlığına , Turizm Bakanlığının 
08.12.1997 gün ve 41453 sayılı yazısıyla iletilmiştir. 

Onay alındıktan sonra, Bakanlıklararası Komisyon 08.12.1997 gün ve 41504 sayılı 
dağıtımlı yazıyla 30.12.1997 gününde olmak üzere toplantıya çağrılmıştır. Bu çağrıdan 
sonra Bakanlık içi komisyon 09.12.1997 gününde toplanarak 21 Nolu kararla (EK: 17) 5 
adet daha yeni yerin 30.12.1997 tarihinde toplanacak olan Bakanlıklararası Komisyona 
sunulması için Bakanlık onayına sunulmasına karar vermiştir.. Bakanlıklararası 
Komisyona önerilmesi düşünülen beş adet yeni yerin 3 tanesi İstanbul'dadır. Bu yerler 
arasında, İstanbul -Beşiktaş Serencebey Yokuşu Turizm Merkezi de vardır. 

Bakanlık Makamı onayı 09.12.1997 tarihinde alınmıştır. 

Bu arada Erol Aksoy 12.12.1997 tarihinde (EK.42) Kurtuluş Bıyıklı adına 
gönderdiği bir yazı ile Konrad Otelinin tapu bilgilerini bildirmiştir. 

Bakanlıklararası Komisyon 30.12.1997 tarihinde toplanmıştır. Toplantı sırasında 
tutulan tutanağı bazı Bakanlık ve kuruluş temsilcilerinin yazılı görüş bildirileceği yönünde 
not düşerek imzaladıkları görülmüştür. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından, Turizm Bakanlığına gönderilen 05.01.1998 
gün ve 66 sayılı yazı (EK:21) da ,20 Grup içinde ilan edilmek istenen yerlere ilişkin aynen 
şu görüşler ileri sürülmüştür: 

" 1 - ilgi (a) yazınıza cevaben tutanakla birlikte verilen Bakanlığımız görüşlerinin 
dikkate alınmadığı, 

2- toplantıda 4 yeni Turizm merkezi ile 2 tevsii Turizm merkezinin görüşe 
sunulduğu görülmüştür. 

Turizm Bölgeleri....Yönetmelik hükümlerinde, ilan edilmesi öngörülen Turizm 
bölge, alan ve merkezlerinin Bakanlık içi komisyonca, Bakanlığımızca ilişki içinde 
belirleyeceği ve Bakanlığımız görüşü ile birlikte Bakanlıklararası Komisyona götürüleceği 
hükme bağlanmaktadır.(md.7) Ancak Turizm bölge,alan ve merkezlerinin ilanında anılan 
Yönetmeliğin öngördüğü usullere uyulmadığı, Bakanlığımıza önerilen inceleme ve 
değerlendirme amacıyla yeterli zaman tanınmadığı, gerekli tüm verilerin 
değerlendirilmesine dönük çalışma olanağı bulunmadığı görülmektedir. 

Bakanlığımızca ilgi (a) yazıya cevaben tutanak ekinde gönderilen görüşteki itiraz ve 
tereddütleri geçerlidir.(....) 

2- kentsel alandaki parsel bazında Turizm merkezleri, ilgili yerel yönetimlerle 
yaşanabilecek sorunlar nedeniyle uygun bulunmamaktadır...." 

Turizm Bakanlığından, Başbakanlığa yazılan 07.01.1998 gün ve 555 sayılı yazıda, 
konu kısaca özetlendikten sonra , yazı ekinde belgeleri yer alan yerlerin ilanı için gerekli 
Bakanlar Kurulu kararının alınması istenmektedir (EK:22). 
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11.01.1998 gün ve 23227 sayılı Resmi Gazetede, 20 grup Turizm merkezlerinin ve 
tevsii ve tadil edilen yerlerin listesi ,Bakanlar Kurulunun 06.01.1998 gün ve 98 / 10496 
sayılı kararnamesi ekinde yayımlanmıştır (EK. 23,24). 

Turizm Bakanlığından Başbakanlığa yazılan 16.02.1998 gün ve 5160 sayılı yazıda, 
daha önceden 6.1.1998 gün ve 98/10496 sayılı Bakanlar kurulu kararıyla Turizm merkezi 
ilan edilen 20 grupta yer alan 6 adet yerin aşağıda belirtilen gerekçeyle iptali 
istenmektedir. 

" Sözkonusu Turizm merkezlerinden İstanbul ilinde ilan edilen yerlerden İstanbul 
Boğazı ve yakın çevresinde bulunanlara Boğaziçi alanlarını kapsaması nedeniyle, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yazılı olarak sakınca belirtilmiş, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı da hizmetlerin aksayacağı görüşü ile karşı çıkmıştır (EK:26). 

Bu durumda, yirminci grupta ilan edilen Turizm merkezlerinden İstanbul ilinde ilan 
edilen 6 adedinden beklenen sosyal ve ekonomik yararın sağlanamayacağı anlaşılmıştır...." 

Yukarıdaki yazı ekinde iptali istenen 6 adet yer belirtilmiştir. Bu yerler şunlardır: 

Istanbul-Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi 
Istanbul-Beşiktaş Serencebey. Yokuşu Turizm Merkezi 
Istanbul-lstinye Turizm merkezi Tevsii ( ekli krokide iptal edildiği belirtilen kısım) 
Istanbul-Sarıyer Istinye Turizm merkezi Tevsii (Ekli krokide iptal edildiği belirtilen 
kısım) 
Istanbul-Sarıyer Mavramoloz Turizm merkezi 
Istanbul-Ataköy Turizm merkezi 2. tevsii 

Turizm Bakanlığının önerisi Bakanlar Kurulunca uygun görülmüş ve çıkarılan 
16.02.1998 gün ve 98/10667 sayılı kararname ile daha önceden ilan edilen Turizm 
merkezlerinin 5 adedinin kararnamesi iptal edilmiştir. İptal edilenler arasında Istanbul-
Beşiktaş Serencebey Yokuşu Turizm Merkezi de bulunmaktadır (EK:28). 

Bilecik Milletvekili Şerif Çim'in yazılı soru önergesi T.B.M.M.Başkanlığı Genel 
sekreterliğinin 23.02.1998; İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın yazılı soru önergesi 
Başbakanlığın 23.02.1998; Ağrı Milletvekili M. Ziyattin Tokar'ın yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığın 27.02.1998; Bursa Milletvekili Yüksel Aksu'nun yazılı soru önergesi, 
T.B.M.M.Başkanlığı Genel Sekreterliğinin yazılarıyla yanıtlandırılmak üzere Turizm 
Bakanlığına gönderilmiştir. Sayın Milletvekillerinden başka daha bir çok kişi ya tek 
başına yada birlikte imzaladıkları dilekçelerle Turizm Bakanlığına başvurarak Turizm 
merkezi ilan edilen yerlerin iptalini istemiştir. Sözkonusu dilekçeler 24.02.1998-
04.05.1998 .tarihleri arasında verilmiştir. Yazılı soru önergelerinin tamamına, dilekçelerin 
bazılarına Turizm Bakanlığınca yanıt verilmiştir. Yanıtlarda genellikle özetle e şu 
hususlara yer verilmiştir. 

- Turizm Alan ve merkezlerinin ilanı bin sınır tespiti olup, bu sınırlar 
içindeki yapılaşmalar imar planlarına göre gerçekleştirilmektedir. Bu 
planlamalarda doğal ve arkeolojik sit kararlarına ve diğer koruma 
kararlarına uyulması imar mevzuatı gereğidir. 

- İlan edilen Turizm merkezlerinin her metrekaresinin yapılaşma ile 
özdeşleştirmek doğru bulunmamaktadır. 
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- Turizm alan ve merkezleri ilan hazırlık çalışmalarında mülkiyetler 
dikkate alınırken yalnızca kamu ve özel mülkiyet olması 
değerlendirilmekte, özel mülkiyete konu alanlarda sahibinin kim olduğu 
önem arzetmemekte ve araştırılmamaktadır. 

- Her Turizm alan ve merkezi, kendi sınırları içerisinde, belli bir yatırım ve 
ülke ekonomisine ekonomik katkı amacı ile ilan edilmektedir. 

- Turizm bölge.alan ve merkezleri ilan edilirken 
ulaşım,doğal,kültürel,tarihsel özellikler, sosyal ve teknik altyapı,işgücü, 
arazi mülkiyet dağılımının planlamaya elverişli olması gibi hususlar 
gözönüne alınmaktadır. 

- 2000 yılında ülke çapında 1 milyon, İstanbul ilinde 100 bin Turizm 
belgeli yatak kapasitesine ulaşılması hedeflenmektedir. 

- Turizm merkezlerinin sınırı içinde kalan yeşil alanların ve tarihi yapıların 
kullanımları genellikle değiştirilmemektedir. 

Yukarıda da değinildiği üzere; Turizm Bakanlığının önerisi Bakanlar Kurulunca 
uygun görülmüş ve çıkarılan 16.02.1998 gün ve 98/10667 sayılı kararname ile daha 
önceden ilan edilen Turizm merkezlerinin 6 adedinden 5 inin kararnamesi istenilen 
şekilde iptal edilmiştir. Bu kararname 11.03.1998 gün ve 23283 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır. 

4 - İSTANBUL - SARIYER MAVRAMOLOZ TURİZM MERKEZİ İÇİN 
İLERİ SÜRÜLEN SAVLAR »YAPILAN İŞLEMLER 

A - İleri Sürülen Savlar. 

a) 9 / 24 Esas Nolu soruşturma önergesinde (EK:4) ileri sürülen savlar. 

Soruşturma önergesinde; 

İstanbul Sarıyer Mavramoloz Turizm Merkezleriyle ilgili olarak; 170 Hektarlık 
ormanlık saha üzerinde golf alanı ve yan üniteleri için Orman Bakanlığfnın 29.78.1991 
tarih ve Kdm. 3.1704-322/467 sayılı oluru ile Erdal AKSOY'a 8 ay müddetle ön izin 
verildiği, İstanbul III.KTVKK'nun 20.6.1996- 8374 sayılı kararıyla, I, II. Ve III. Derece 
doğal SÎT olarak tescilli olduğu, Turizm Merkezinin büyüklüğünün yaklaşık 200 hektar 
olduğu, 

Turizm Bakanı yatak kapasitesini artırmak bahanesine sığınarak, kişi ve tapu 
bazında birilerine yapılaşma rantı aktarmak ya da önceden ayarlanmış arsa tahsisi yaparak, 
birtakım partili çevrelere ve holdinglere menfaat sağladığı,daha sonra da tepkiler üzerine 
beş adet Turizm merkezinin yeni bir kararname ile geri çekildiği, 

Bakanlar Kurulunun bu kararnamesinin basında pek çok eleştiriye uğradığı, 

Bu yayınlara göre; Turizm Merkezi ilan edilen SİT alanlarındaki arsa ve araziler 
için Kültür Bakanlığından önceden istenen yazılı görüşleri beklenmediği, Zaman 
Gazetesinin Mavramoloz'da ANAP İl Başkanı Erdal Aksoy, öldürülen kumarhaneler kralı 
ve Sususrluk olayında başta adı geçen Ömer Lütfü Topal'a ait Emperyal Otelcilik ve 
Malatyaspor eski başkanı Nurettin Güven'in sahip oldukları arsa parsel numaraları ile 
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yayınlaması üzerine Turizm Merkezleri iptal edildiği; CHP Genel Başkan Yardımcısı 
istanbul Milletvekili Ali Topuz ve 4 arkadaşının düzenledikleri basın toplantısı 
düzenleyerek, ilan edilen 19 yeni Turizm bölgesinin 5'inin ve Tevsii ve tadil edilen 6 
Turizm Bölgesinden 3'ünün de İstanbul'da bulunan SİT alanları olduğuna dikkat çektiği, 
Bakanlar Kurulu Kararını "Turizm tesis ihtiyacını sömürerek, birtakım kişilerin büyük 
rantlar elde etmesine dönük tercih diye nitelendirdiği yönünde eleştiriye uğradığı, 

Danıştay da açılan iptal davalarının devam ettiği, 

Turizm Merkezlerinin tespitinde, 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanununun 4 üncü 
Maddesi ve aynı Kanunun 3 üncü Maddesine dayanılarak hazırlanan Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinde belirtilen kurallara riayet edilmediği, önceden uzmanlarca mahallinde hiçbir 
ön çalışma yapılmadan sadece makamın sözlü talimatları gereğince masa başında, Turizm 
Merkezi ilan edilen yerlerde, arazisi bulunan kişilerin istekleri doğrultusunda belirlendiği, 
Komisyonun sadece tutanağı imzalamakla yetindiği, ilan edilen Turizm merkezleri ile 
ilgili olarak mahallinde kamu yararı gözetilerek ve Turizm potansiyelini belirlemeye 
yönelik bir çalışma yapıldığına dair hiçbir belge bulunmadığı, 

11 Ocak 1998 tarihinde aynı kriterlere göre belirlenen (İstanbul'da) 8 adet Turizm 
Merkezi içinde 5 adedi 11 Mart 1998 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile iptal edilmiş iken; 
3 adedinin iptal edilmediği, 

hususları vurgulanarak 

Bir kısım yakınları, sermaye gruplarını ve partilileri faydalandırma gayesine 
yönelik bir kararname ile, eşe, dosta, partiliye ve politik destekçiliğe fayda temini 
gayesine yönelik davranışları ile görevini kötüye kullanmış bulunduğu iddia edilen 
Başbakan Mesut YILMAZ hakkında Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine göre 
Meclis Soruşturması açılması için Anayasanın 100 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 107 inci maddeleri uyarınca gereğinin yapılması istenmiştir. 

b - Genel kurulda yapılan görüşme sırasında (EK:5) ileri sürülen savlar. 

İrfettin AKAR tarafından; 

Bakanlar Kurulunun 6 Ocak 1998 tarih ve 98/10496 sayılı kararıyla, Turizm 
merkezi ilan edilen, tevsii ve tadil edilen yerler nedeniyle, birilerinin nimetten 
faydalandırıldığı, 

• İstanbul Sarıyer Mavramoloz Turizm Merkezinde bulunan alanların, 2.6.1996 
tarihinde, 8374 sayıyla İstanbul'un 3 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun kararıyla, birinci, ikinci ve üçüncü derece doğal SİT alanı ilan edilmelerine 
rağmen, bu yerlerin, nasıl Turizm alanına açılabildiği, 

Mavramoloz Turizm Merkezi sahipleri arasında, ANAP'lı Erdal Aksoy olunca, bu 
işlerin çok kolayca olduğu, 

12 Eylül 1997 tarihinde Orman Bakanı ile Turizm Bakanı arasında imzalanan 
protokolün asıl amacının bürokratik işlemlerin azaltılması mı, yoksa tahsis yetkisinin 
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Turizm Bakanlığına devredilmesiyle bu talanların hızlandırılması mı olduğunu, Başbakan 
Sayın Mesut Yılmaz'ın bu tahsislerde talimat verdiği iddiasının doğru olup olmadıpf, 

Turizm Bakanlığınca 30.12.1997 tarihinde duyuru yapılan ve 2.2.1998 tarihine 
kadar müracaatı gereken 88 parselden oluşan Turizm alanlarının 19 adedi orman arazisi 
olduğunu, bu orman arazilerini, Turizm Bakanlığının tahsis etmesinin hukuki olup 
olmadığının açıklanması gerektiğini; Turizm Bakanının yatak kapasitesini artırma 
bahanesine sığınarak, birilerine menfaat sağlamayı mı hedeflediği, 

Tevsii ve tadil edilen Turizm merkezlerinin beş tanesinin iptal edildiğini, ancak 
geri kalan üç tanesi iptal edilmediğini, bu üç tahsisin iptal edilmemesinin arkasındaki 
gerçeklerin ne olduğunun bilinmediği, 

Politik çıkar hesaplarıyla, birkaç siyasi yandaşa, holdinglere, ülke mallarının 
peşkeş çekildiği, 

Basında, bu yerlerle ilgili olarak 100 bin ile 1 milyon Alman Markı arasında 
rüşvet döndüğü ifade edildiği; bunun, mutlaka ortaya çıkarılmasının gerektiği, 

Mesut Yılmaz'ın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal ile 
yapmış olduğu görüşmelerde, bunları açık ve net olarak beyan ettiği ve Sayın Deniz 
Baykal'ın tepkisi üzerine, basın ve kamuoyu önünde, bir daha tahsis yapılmayacağının 
açıklanmasının, suçu kabul etme anlamını taşıdığı, 

Bu şekilde görevini kötüye kullanmış bulunan Başbakan Sayın Mesut Yılmaz 
hakkında Meclis soruşturması açılacağını ümit etmekte olduğu ifade edilmiştir. 

Ekrem Erdem tarafından; 

Bakanlar Kurulunun 6.1.1998 tarih ve 98/10496 sayılı kararıyla, İstanbul'da ilan 
edilen Turizm merkezlerinin mevzii ve noktasal olduğunu, birtakım insanlara rant 
sağlamaya yönelik olduğu, 

Bu bölgede en büyük arazinin, Ömer Topal'a ait Emperyal Otelcilik'e ve ANAP ti 
Başkanı Erdal Aksoy'a ait olduğunu, bölgede, bankalara ve çeşitli işadamlarına ait arsalar 
bulunduğunu, bu arsalar, ya kamudan ya da şahıslardan çok ucuza kapatıldıktan sonra, 
Hükümetin aldığı kararlarla, birtakım kesimlerin rantlarına rant sağlandığı, 

Belirtilmiştir. 

B- Mülkiyet Durumu 

Mülkiyeti Hazineye ait devlet ormanıdır (EK:43). 

C- İmar Durumu 

Orman sahasıdır (EK.43). 

D- Yapılan İşlemler: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayjsı: 508) 
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Bu alanın Turizm merkezi ilan edilmesi talebi Turizm Yatırımcıları Derneği'nin 
06.08.1991 gün ve 165 sayılı (EK:44) yazısı ile Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm 
ve Tic. A.Ş. nin 06.08.1991 gün ve 843 sayılı yazısı (EK:45) üzerine ilk kez Turizm 
Bakanlığının gündemine gelmiş ve değerlendirme çalışmalarına başlanmıştır. 

Turizm Bakanlığına iletilen bilgilerden anılan alanda 170 hektarlık orman arazisinin 
golf sahası ve yan üniteleri gerçekleştirmek üzere Orman Bakanlığınca ön izin verildiği 
anlaşılmıştır. 

08.08.1997 gün ve Erdal Aksoy imzalı başvuru (EK:46) ile talep yinelenmiş ve 
Turizm merkezleri listesine dahil edilmiştir. 

Bakanlık içi komisyon 08.12.1997 gün ve 20 sayılı kararında, karar eki listede yer 
alan yerlerin Turizm merkezi ilan edilmesi amacıyla kesin sınırlarının saptanmasını 
sağlamak üzere Bayındırlık ve îskan Bakanlığı ile gerekli görüşmelerin yapılmasına ve 
sonucun bakanlık makamının onayına sunulmasına karar vermiştir. Bu onay eki listede 
Sarıyer Mavramoloz Turizm Merkezi yoktur (EK:11). 

Alınan bu kararda sayılan yerlerin sınırlarının belirlenebilmesi için, karar ve ekleri 
ilgili Yönetmelik gereği Bayındırlık ve Iskan Bakanlığına , Turizm Bakanlığının 
08.12.1997 gün ve 41453 sayılı yazısıyla iletilmiştir. Turizm Bakanlığının yetkilileriyle 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yetkilileri 09.12.1997 tarihinde bir araya gelmişler ve 
konuyu görüşmüşlerdir. Turizm Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı arasında 
varılan mutabakat, onay için Turizm Bakanlığı makam onayına sunulmuş ve onay 
alınmıştır. 

Onay alındıktan sonra, Bakanlıklararası Komisyon 08.12.1997 gün ve 41504 sayılı 
dağıtımlı yazıyla 30.12.1997 gününde olmak üzere toplantıya çağrılmıştır. 

Bakanlık içi komisyon 09.12.1997 gününde toplanarak 21 Nolu kararla 5 adet daha 
yeni yerin 30.12.1997 tarihinde toplanacak olan Bakanlıklararası Komisyona sunulması 
için Bakanlık onayına sunulmasına karar vermiştir. Bakanlıklararası Komisyona 
önerilmesi düşünülen beş adet yeni yerin 3 tanesi istanbul'dadır. Bu yerler arasında 
Istanbul-Sarıyer Mavramoloz Turizm Merkezi de vardır (EK: 21). 

Bakanlık makamı onayı 09.12.1997 tarihinde alınmıştır. 

Bakanlıklararası Komisyon 30.12.1997 tarihinde toplanmıştır. Toplantı sırasında 
tutulan tutanağı bazı Bakanlık temsilcilerinin yazılı görüş bildirileceği yönünde not 
düşerek imzaladıkları görülmüştür. Kültür Bakanlığı temsilcisinin, "Öneri alanlarının 
birçoğu SİT alanlarıyla çakışmaktadır. Bu nedenle alanların koruma kurullarında 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Nihai görüşümüz yazılı olarak iletilecektir." şeklinde not 
düşmüştür. 

30.12.1997 tarihinde yapılan Bakanlıklararası Komisyonda ileri sürülen görüşlere 
karşı Turizm Bakanlığının görüşü şudur (EK: 20): 

"1-Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı'nca İstanbul Sarıyer Mavramoloz Turizm 
merkezi önerisinin, Boğaziçi alanlarını kapsaması ve kentsel alanla içice planlı alanlar ile 
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yoğun orman ve 1. derece doğal sit alanlarını kapsaması nedeniyle,... uygun görülmediği 
bildirilmiştir. 

İstanbul Sarıyer Mavramoloz Turizm merkezinde çok düşük yoğunlukla, Sit 
alanları ve ormanlar korunup iyileştirilerek golf Turizmi tesisleri gerçekleştirilmesi 
hedeflenmekte olup, doğanın tahribi sözkonusu olmayacaktır...." 

12- Bayındırlık ve İskan Bakanlığından, Turizm Bakanlığına gönderilen 05.01.1998 gün 
ve 66 sayılı yazıda , 20 Grup içinde ilan edilmek istenen yerlere ilişkin aynen şu 
görüşler ileri sürülmüştür: 

" 1 - ilgi (a) yazınıza cevaben tutanakla birlikte verilen Bakanlığımız görüşlerinin 
dikkate alınmadığı, 

2- toplantıda 4 yeni Turizm merkezi ile 2 tevsii Turizm merkezinin görüşe 
sunulduğu görülmüştür. 

Turizm Bölgeleri....Yönetmelik hükümlerinde, ilan edilmesi öngörülen Turizm 
bölge, alan ve merkezlerinin Bakanlık içi komisyonca, Bakanlığımızca ilişki içinde 

' belirleyeceği ve Bakanlığımız görüşü ile birlikte Bakanlıklararası Komisyona götürüleceği 
hükme bağlanmaktadır.(md.7) Ancak Turizm bölge,alan ve merkezlerinin ilanında anılan 
Yönetmeliğin öngördüğü usullere uyulmadığı, Bakanlığımıza önerilen inceleme ve 
değerlendirme amacıyla yeterli zaman tanınmadığı, gerekli tüm verilerin 
değerlendirilmesine dönük çalışma olanağı bulunmadığı görülmektedir. 

Bakanlığımızca ilgi (a) yazıya cevaben tutanak ekinde gönderilen.görüşteki itiraz ve 
tereddütleri geçerlidir. 

Ayrıca; 
1- Bakanlıklararası Komisyonda sunulan istanbul Sarıyer Mavramoloz Turizm 

merkezi önerisi Boğaziçi alanlarını kapsaması ve kentsel alanla içice planlı alanları ve 
yoğun orman alanları ile 1. derece doğal Sit alanlarını kapsaması nedeniyle uygun 
bulunmamaktadır.(...) 

Turizm Bakanlığından, Başbakanlığa yazılan 07.01.1998 gün ve 555 sayılı yazıda, 
konu kısaca özetlendikten sonra , yazı ekinde belgeleri yer alan yerlerin ilanı için gerekli 
Bakanlar Kurulu kararının alınması istenmektedir. 

11.01.1998 gün ve 23227 sayılı Resmi Gazetede, 20 grup Turizm merkezlerinin ve 
tevsii ve tadil edilen yerlerin listesi »Bakanlar Kurulunun 06.01.1998 gün ve 98 / 10496 
sayılı kararnamesi ekinde yayımlanmıştır (EK:23,24). 

Kültür Bakanlığının, Turizm Bakanlığına yazdığı 19.01.1998 gün ve 00224 sayılı 
yazısı, Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğüne 22.01.1998 gününde gelmiştir. Bu 
yazıda, İstanbul'daki yerlerle ilgili aynen şu bilgiler verilmektedir (EK:25): 

" İstanbul, Sarıyer, Mavramoloz Ormanları, İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını koruma Kurulu 20.6.1996 gün ve 8374 sayılı kararıyla I,II ve III. Derece 
doğal sit olarak tescillenmiştir 
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Yukarıda belirtilen alanlardan anlaşıldığı gibi öneri Turizm alanlarının 
bazılarının sit alanlarıyla çakıştığı anlaşılmıştır inceleme ve değerlendirmeler 
sonucunda Bakanlığımızca nihai görüş verilebilecektir..." 

Turizm Bakanlığından Başbakanlığa yazılan 16.02.1998 gün ve 5160 sayılı yazıda, 
daha önceden 6.1.1998 gün ve 98/10496 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Turizm merkezi 
ilan edilen 20 grupta yer alan 6 adet yerin aşağıda belirtilen gerekçeyle iptali 
istenmektedir. 

" Sözkonusu Turizm merkezlerinden istanbul ilinde ilan edilen yerlerden istanbul 
Boğazı ve yakın çevresinde bulunanlara Boğaziçi alanlarını kapsaması nedeniyle, 
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığınca yazılı olarak sakınca belirtilmiş, istanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı da hizmetlerin aksayacağı görüşü ile karşı çıkmıştır. 

Bu durumda, yirminci grupta ilan edilen Turizm merkezlerinden istanbul ilinde ilan 
edilen 6 adedinden beklenen sosyal ve ekonomik yararın sağlanamayacağı anlaşılmıştır...." 

Yukarıdaki yazı ekinde iptali istenen 6 adet yer belirtilmiştir. Bu yerler arasında 
Îstanbul-Sarıyer Mavramoloz Turizm merkezi de vardır. 

Turizm Bakanlığının önerisi Bakanlar Kurulunca uygun görülmüş ve çıkarılan 
16,02.1998 gün ve 98/10667 sayılı kararname ile daha önceden ilan edilen Turizm 
merkezlerinin 6 adedinden 5 inin kararnamesi iptal edilmiştir, iptal edilen yerler 
arasında Îstanbul-Sarıyer Mavramoloz Turizm merkezi de bulunmaktadır. Bu kararname 
11.03.1998 gün ve 23283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.(EK: 26,27,28) 

Bu arada bazı Milletvekilleri tarafından konu ile ilgili soru önergeleri verilmiş, 
birçok vatandaş tarafından konuyu protesto eden fakslar çekilmiş ve dilekçeler verilmiştir. 

Yazılı soru önergelerinin tamamına, dilekçelerin bazılarına Turizm Bakanlığınca 
yanıt verilmiştir. Yanıtlarda genellikle özetle e şu hususlara yer verilmiştir. 

- Turizm Alan ve merkezlerinin ilanı bin sınır tespiti olup, bu sınırlar 
içindeki yapılaşmalar imar planlarına göre gerçekleştirilmektedir. Bu 
planlamalarda doğal ve arkeolojik sit kararlarına ve diğer koruma 
kararlarına uyulması imar mevzuatı gereğidir. 

- İlan edilen Turizm merkezlerinin her metrekaresinin yapılaşma ile 
özdeşleştirmek doğru bulunmamaktadır. 

- Turizm alan ve merkezleri ilan hazırlık çalışmalarında mülkiyetler 
dikkate alınırken yalnızca kamu ve özel mülkiyet olması 
değerlendirilmekte, özel mülkiyete konu alanlarda sahibinin kim olduğu 
önem arzetmemekte ve araştırılmamaktadır. 

- Her Turizm alan ve merkezi, kendi sınırları içerisinde, belli bir yatırım ve 
ülke ekonomisine ekonomik katkı amacı ile ilan edilmektedir. 

- Turizm bölge,alan ve merkezleri ilan edilirken 
ulaşım,doğal,kültürel,tarihsel özellikler, sosyal ve teknik altyapı,işgücü, 
arazi mülkiyet dağılımının planlamaya elverişli olması gibi hususlar 
gözönüne alınmaktadır. 
2000 yılında ülke çapında 1 milyon, İstanbul ilinde 100 bin Turizm 
belgeli yatak kapasitesine ulaşılması hedeflenmektedir. 
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- Turizm merkezlerinin sınırı içinde kalan yeşil alanların ve tarihi yapıların 
kullanımları genellikle değiştirilmemektedir. 

Mavramoloz Turizm merkezi için Danıştayda açılan dava, Danıştay 6. dairesinin 
16.02.1999 tarih E:1998/1280, K:1999/966 sayılı kararı ile dava konusu kalmadığı için, 
dava kapanmıştır. 

5 - İSTANBUL - ŞİŞLİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ İÇİN İLERİ 
SÜRÜLEN SAVLAR .YAPILAN İŞLEMLER 1 

A - İleri Sürülen Savlar. 

a) 9 / 24 Esas Nolu soruşturma önergesinde (EK.4) ileri sürülen savlar. 

Soruşturma önergesinde; 

Şişli Belediyesi sınırları içinde, Maliye Hazinesine ve Tekel Genel Müdürlüğüne ait 
olduğu, 

Turizm Bakanı yatak kapasitesini artırmak bahanesine sığınarak, kişi ve tapu 
bazında birilerine yapılaşma rantı aktarmak ya da önceden ayarlanmış arsa tahsisi yaparak, 
birtakım partili çevrelere ve holdinglere menfaat sağladığı,daha sonra da tepkiler üzerine 
beş adet Turizm merkezinin yeni bir kararname ile geri çekildiği, 

Bakanlar Kurulunun bu kararnamesinin basında pek çok eleştiriye uğradığı, 

Bu yayınlara göre; Şişli-Bomonti'nin kentin yerleşik alanında ve yoğun bir konut-
sanayi yapışlaşmanın ortasında bulunduğu, bu yerin Turizm yönünden önem taşıyan bir 
merkez olmadığı; CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve 4 
arkadaşının düzenledikleri basın toplantısı düzenleyerek, ilan edilen 19 yeni Turizm 
bölgesinin 5'inin ve Tevsii ve tadil edilen 6 Turizm Bölgesinden 3'ünün de istanbul'da 
bulunan SİT alanları olduğuna dikkat çektiği, Bakanlar Kurulu Kararını "Turizm tesis 
ihtiyacını sömürerek, birtakım kişilerin büyük rantlar elde etmesine dönük tercih diye 
nitelendirdiği yönünde eleştiriye uğradığı hususlarına yer verildiği, 

Danıştay da açılan iptal davalarının devam ettiği, 

Turizm Merkezlerinin tespitinde, 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanununun 4 üncü 
Maddesi ve aynı Kanunun 3 üncü Maddesine dayanılarak hazırlanan Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinde belirtilen kurallara riayet edilmediği, önceden uzmanlarca mahallinde hiçbir 
ön çalışma yapılmadan sadece makamın sözlü talimatları gereğince masa başında, Turizm 
Merkezi ilan edilen yerlerde, arazisi bulunan kişilerin istekleri doğrultusunda belirlendiği, 
Komisyonun sadece tutanağı imzalamakla yetindiği, ilan edilen Turizm merkezleri ile 
ilgili olarak mahallinde kamu yaran gözetilerek ve Turizm potansiyelini belirlemeye 
yönelik bir çalışma yapıldığına dair hiçbir belge bulunmadığı, 

11 Ocak 1998 tarihinde aynı kriterlere göre belirlenen (istanbul'da) 8 adet Turizm 
Merkezi içinde 5 adedi 11 Mart 1998 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile iptal edilmiş iken; 
3 adedinin iptal edilmediği, 
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hususları vurgulanarak 

Bir kısım yakınları, sermaye gruplarını ve partilileri faydalandırma gayesine 
yönelik bir kararname ile, eşe, dosta, partiliye ve politik destekçiliğe fayda temini 
gayesine yönelik davranışları ile görevini kötüye kullanmış bulunduğu iddia edilen 
Başbakan Mesut YILMAZ hakkında Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine göre 
Meclis Soruşturması açılması için Anayasanın 100 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 107 inci maddeleri uyarınca gereğinin yapılması istenmiştir. 

b - Genci kurulda yapılan görüşme sırasında (EK:5) ileri sürülen savlar. 

îrfettin AKAR tarafından; 

Bakanlar Kurulunun 6 Ocak 1998 tarih ve 98/10496 sayılı kararıyla, Turizm 
merkezi ilan edilen, tevsii ve tadil edilen yerler nedeniyle, birilerinin nimetten 
faydalandırıldığı, 

İstanbul Bomonti Turizm Merkezinin, Şişli Belediyesi sınırları içerisinde olduğu, 
arsalarının, Maliye ve Tekel Genel Müdürlüğüne ait olduğu, Kentin yerleşik alanında, 
konut ve sanayileşmenin ortasında bulunduğu; böyle bir. alanın Turizm merkezi ilan 
edilmesinin, şaibe uyandırıp uyandırmadığı, 

12 Eylül 1997 tarihinde Orman Bakanı ile Turizm Bakanı arasında imzalanan 
protokolün asıl amacının bürokratik işlemlerin azaltılması mı, yoksa tahsis yetkisinin 
Turizm Bakanlığına devredilmesiyle bu talanların hızlandırılması mı olduğunu, Başbakan 
Sayın Mesut Yılmaz'ın bu tahsislerde talimat verdiği iddiasının doğru olup olmadığı, 

Turizm Bakanlığınca 30.12.1997 tarihinde duyuru yapılan ve 2.2.1998 tarihine 
kadar müracaatı gereken 88 parselden oluşan Turizm alanlarının 19 adedi orman arazisi 
olduğunu, bu orman arazilerini, Turizm Bakanlığının tahsis etmesinin hukuki olup 
olmadığının açıklanması gerektiğini; Turizm Bakanının yatak kapasitesini artırma 
bahanesine sığınarak, birilerine menfaat sağlamayı mı hedeflediği, 

Tevsii ve tadil edilen Turizm merkezlerinin beş tanesinin iptal edildiğini, ancak 
geri kalan üç tanesi iptal edilmediğini, bu üç tahsisin iptal edilmemesinin arkasındaki 
gerçeklerin ne olduğunun bilinmediği, 

Politik çıkar hesaplarıyla, birkaç siyasi yandaşa, holdinglere, ülke mallarının 
peşkeş çekildiği, 

Basında, bu yerlerle ilgili olarak 100 bin ile 1 milyon Alman Markı arasında 
rüşvet döndüğü ifade edildiği; bunun, mutlaka ortaya çıkarılmasının gerektiği, 

Mesut Yılmaz'ın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal ile 
yapmış olduğu görüşmelerde, bunları açık ve net olarak beyan ettiği ve Sayın Deniz 
Baykal'ın tepkisi üzerine, basın ve kamuoyu önünde, bir daha tahsis yapılmayacağının 
açıklanmasının, suçu kabul etme anlamını taşıdığı, 
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Bu şekilde görevini kötüye kullanmış bulunan Başbakan Sayın Mesut Yılmaz 
hakkında Meclis soruşturması açılacağını ümit etmekte olduğu ifade edilmiştir. 

B - Mülkiyet Durumu (EK:47): 

Bu alanda 4 adet parsel hazineye, 1 adet parsel tekel Genel Müdürlüğüne, 1 adet 
parsel Fransız hükümetine (Fransız fakirhanesi) aittir . 

Şişli Mahallesi Silahşor ve Birahane ve Bomonti Fabrika arka Sokakta kain 1018 
ada, 1 parsel sayılı 29750 m2 miktarlı kargir Bomonti Fabrikası müştemilatı Dökümhane 
6.10.1948 tarihinde kadastro sureti ile Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken 1.9.1950 tarih ve 
4579 yevmiye ile Tekel Genel Müdürlüğü adına tescil edilmiştir. Beyanlar Hanesinde: 
"Korunması gerekli Kültür Varlığıdır."kaydı mevcuttur . 

Şişli, Cumhuriyet Mahallesi, Şahmerdan ve Evronozzade, Düzoğlu sokakta kain 959 
ada, 2 parsel sayılı 3600 m2 miktarlı BOSTAN 13.5.197 tarihinde kadastro sureti ile 
Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken 18.12.1962 tarih ve 7367 yevmiye ile hüküm Maliye 
Hazinesi adına tescil edilmiş olup; kütüğün şerhler hanesinde; 

1- İcra iflas 28. madde şerhi (7.8.969 tarih 7421 yevmiye), 
2- İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 7.12.1972 tarih ve 971/3 sayılı 

yazılarına istinaden icra iflas K.28. madde şerhi (13.12.1972 tarih 13383 
yevmiye), 

3- Şişli 2. Asliye Hukuk Hakimliğinin 8.12.1982 tarih 982/199 sayılı yazıları ile 
istanbul 15. Asliye Hukuk Hakimliğinin 20.3.1969 tarih 2268 yevmiyeli tedbir 
devam etmektedir. (31.12.1982 tarih 7905 yevmiye) şerhleri mevcuttur. 

Beyanlar Hanesinde: "Amme hizmetine tahsislidir. (1960 t. Yev:2721) kaydı 
mevcuttur. 

Şişli, Cumhuriyet Mahallesi Lalaşahin ve Evronozzade ve Düzoğlu Sokakta kain 
982 ada, 2 parsel sayılı 3724 m2 miktarlı BOSTAN 13.5.1957 tarihinde kadastro sureti ile 
Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken 18.12.1962 tarih 7367 yevmiye ile hükmen Maliye 
Haznesi adına tescil edilmiş olup 959 ada, 2 parselde Maliye Haznesi adına tescil edilmiş 
olup 959 ada, 2 parselde bulunan (yukarıda belirtilen) takyidatlar aynen mevcuttur. 

Şişli, Cumhuriyet Mahallesi, Silahşör-Ortakır ve Düzoğlu sokakta kain 2081 ada, 
12 parsel sayılı 6469.95 m2 miktarlı arsa 22.1.1969 tarih ve 627 yevmiye ile tevhit sureti 
ile Tekel Genel Müdürlüğü adına kayıtlıdır. 

Şişli, Cumhuriyet Mahallesi, Şahmerdan ve Ortakır sokakta kain 994 ada, 22 parsel 
sayılı 1088.50 m2 miktarlı BOSTAN 19.12.1947 tarihinde kadastro sureti ile Maliye 
Hazinesi adına kayıtlı olup kütüğün beyanlar hanesinde:"Maliye Bakanlığı adına 
tahsislidir.(8.3.1961 tarih 1130 yevmiye) " kaydı mevcuttur. 

Şişli .Cumhuriyet Mahallesi, Silahşor, Ortakır ve yeni açılan yol sokakta kain 994 
ada 19 parsel sayılı 1760 m2 miktarlı kargir fakirler evi Ospis Dö Sör Povr nam. Fransız 
rahibeleri Acezehanesi adına kayıtlıdır. 
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Şişli, Cumhuriyet Mahallesi, Silahşor ve Ortakır, Şahmerdan Sokakta kain 994 ada, 
52 parsel sayılı 3437 m2 miktarlı Kargir Fabrika ve bostantan 17.9.1969 tarih ve 9003 
yevmiye ile 4/10 hissesi Ovadya Kandiyoti, 3/10 hissesi Bohor Salamon Robert 
Kandiyoti, 3/10 hissesi Yuda Leon Kandiyoti adlarına kayıtlı iken, Ovadya Kandiyoti'nin 
vefatı ile 4/10 hisse 24.4.1987 tarih ve 1368 yevmiye ile verasette iştirakli olarak intikalen 
Yuda Leon Kandiyoti, Samuel Sami Kandiyoti ve Sinyora Jizel Kohen adına tescilini 
müteakip aynı tarih ve yevmiye ile satış sureti ile 4/10 hisse Yuda Leon K Kandiyoti adına 
tescil edilmiştir. 3/10 hisse sahibi bohor salamon Robert Kandiyoti'nin vefatı ile işbu 
3/10 hisse 11.9.1987 tarih 2909 yevmiye ile intikal sureti ile Yuda Leon Kandiyoti adına 
tescil edilmiştir. 

Kütüğün şerhler hanesinde: Beyoğlu 2. Noterliğince 1.12.1992 tarih 51036 sayı ile 
tasdikli Kira Sözleşmesi gereğince Trafo Merkezi olarak ayrılan 64 m2'lik kısımda 99 
yıllığı 1 TL'den TEK lehine Kira Şerhi (1.12.1992 tarih 5665 yevmiye) mevcuttur. 

Kütüğün Gayrimenkul Rehinleri Sütununda: Türkiye Garanti Bankası A.Ş. lehine 
900.000.000.-TL bedelli 1. derece 26.10.1987 tarih ve 3466 yevmiyeli ipotek kaydı 
mevcuttur. 

C - İmar Durumu (EK:48) 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından ( Planlama ve imar Daire başkanlığı 
,Planlama ve İmar Müdürlüğü) cevaben alınan 16.12.1998 gün ve 25879 sayılı yazıda; 

(...) Şişli, 167 pafta, 1018 ada, 1 parsel, 144 pafta, 994 ada, 19 parsel, 2081 ada, 12 
parsel, 994 ada, 52 parsel, 994 ada, 22 parsel, 959 ada, 2 parsel, 982 ada, 2 parsel sayılı 
yerler 6.1.1998 tarihinde Bakanlar Kurulunun 98/10469 sayılı kararı ile karara bağlanarak, 
ilgi (b) de kayıtlı Resmi Gazetede yayınlanan krokiler arasında olup, "Şişli Bomonti 
Turizm Merkezi" olarak ilan edilmiştir. 

Şişli Bomonti Turizm Merkezi kapsamında kalan; 

-Şişli, 167 pafta, 1018 ada, 1 parsel 144 pafta, 2081 ada, 12 parsel, 994 ada, 22,52 
parseller, 18.1.1994 tt. 1/5000 ölçekli Dolapdere-Piyalepaşa Bulvarı N.I. Planında Merkezi 
İş Alanı (MÎA) alanında kalmakta olup KAKS=3.5, min TAKS=0.35, maxTAKS=0.50 
yapılanma hakkı almaktadır. 

-Şişli, 144 pafta, 959 ada, 2 parsel ve 982 ada, 2 parsel 18.1.1994 tt. 1/5000 ölçekli 
N.İ. Planında Pazar alanında, Şişli, 144 pafta, 994 ada, 19 parsel ise aynı planda "Sağlık 
Tesisleri" alanında kalmaktadır. 

Söz konusu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Dolapdere Piyalepaşa Bulvarları 
Şişli Bölgesi U.İ. Planları Şişli Belediye Başkanlığınca hazırlanarak İlgi © yazı eki kararla 
karara bağlanmış ve 3030 sayılı yasa gereği ilgi © yazı ile tetkiki için Müdürlüğümüze 
iletilmiştir. Söz konusu teklif planda 1018 ada, 1 parsel kısmen "Günübirlik rekreasyon 
eğitim, eğlence ve kültür merkezi alanı" kısmen "MİA alanı", 994 ada, 19 parsel (Fransız 
Fakirhanesi) "Sağlık tesisi", 2081 ada, 12 parsel "Günübirlük rekreasyon eğitim, eğlence 
ve kültür merkezi alanı" 994 ada, 52 ve 22 parseller "MlA alanı" 959 ada, 2 parsel ve 982 
ada, 2 parsel "Pazar Yeri" alanı olarak planlanmış olup söz konusu teklif planlar halen 
Nmüdürlüğümüzce inceleme aşamasındadır.(...) 
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D- Yapılan İşlemler: 

a-19.Grupta Yapılan İşlemler: 

Şişli Belediye Başkanlığının 17.10.1996 günlü başvurusu (EK:49) üzerine Turizm 
Bakanlığınca değerlendirmeye alınmış ve Turizm merkezi ilan edilmiştir. 

Turizm Bakanlığı , Bakanlık İçi Komisyon 28.11.1996 gün ve 19 Nolu kararıyla, 
19. grupta yer alan yerlerin kesin sınırlarının saptanması için konunun Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı ile görüşülmesine karar vermiştir (EK: 6,7). 

Turizm Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı temsilcileri 11.12.1996 
tarihinde toplanarak konuyu görüşmüşler ve 19. grupta yer alan yerlerin sınırlarını 
belirlemişlerdir. 

Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü, Bakanlık makamına onay 
yazısında konu özetlenmiş ve önerilerin Bakanlıklararası Komisyona sunulması için izin 
istenmiştir. Onay 12.12.1996 gün ve 2506-7404 sayılı yazı ile alınmıştır. Bakanlık 
Makamından alınan onaydan sonra 12.12.1996 gün ve 37988 çıkış sayılı ve dağıtımlı 
yazıyla konu Bakanlıklararası Komisyon üyesi kuruluşlara iletilerek toplantıya 
çağrılmıştır. 

Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü tarafından Başbakanlığa yazılan 
23.1.1997 gün ve 2285 sayılı yazıda, 10 adet yerin Turizm merkezi olarak ilanı ile daha 
önceden ilan edilmiş 6 adet yerin sınırlarının tadili için Bakanlar Kurulu kararı alınması 
istenmiştir. 

Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğünün, önceki yazısını ilgi tutarak 
Başbakanlığa yazdığı 4 Ağustos 1997 gün ve 24222 çıkış sayılı yazıyla Bakanlar Kurulu 
kararının alınması bir kez daha istenmiştir. Yazı eki listede konumuzla ilgili şu yerler de 
vardır: 

Liste Sıra No Yer Adı 

6 Yeni İlan İstanbul- Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi 
7 Yeni İlan İstanbul-Şişli Bomonti Turizm Merkezi 

4 Tadilat İstanbul-İstinye Turizm Merkezi Tevsii 
5 Tadilat İstanbul-Sarıyer İstinye Turizm Merkezi Tevsii 

Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü tarafından Başbakanlığa yazılan 12 
Eylül 1997 gün ve 29482 sayılı yazıda aynen şöyle denilmiştir. 

"Sözkonusu kararnamenin Bakanlar Kurulu üyelerinin çoğunlukla 
imzaladığı ancak, Maliye Bakanı Sayın Zekeriya Temizel tarafından, İstanbul 
Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi ile İstanbul Şişli Bomonti Turizm 
Merkezinin kararname kapsamından çıkarılmaması halinde 
imzalamayacağının ifade edildiği bildirilmiştir. 
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Bu durumda İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi ve İstanbul 
Şişli Bomonti Turizm Merkezinin 19. grup Turizm alan ve merkezleri 
kapsamından çıkarılmıştır.(...)" 

Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğünce Başbakanlığa yazılan 22 Eylül 
1997 gün ve 30414 sayılı yazıda, önceki yazılar ilgi tutulduktan ve konu kısaca 
özetlendikten sonra, İstanbul da yeniden ilanı ve sınır tadilatı yapılması istenilen yerlerle 
birlikte daha birkaç yerin çıkarılması önerilen kararname kapsamından çıkarılması 
istenmiştir. İstek uygun görülmüştür. 

7 Ekim 1997 gün ve 23133 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 
23.9.1997 gün ve 97/9985 sayılı Kararı eki listede belirtilen yerler ilan edilmiştir, ilan 
edilenler arasında Ne Şişli Bomonti Turizm Merkezi ne de İstanbul da bulunan başka 
herhangi bir yer bulunmamaktadır (EK. 10). 

b-20.Grupta Yapılan İşlemler: 

Bakanlık İçi komisyon 08.12.1997 gün ve 20 sayılı kararında, karar eki listede yer 
alan yerlerin (EK. 11, 12)Turizm merkezi ilan edilmesi amacıyla kesin sınırlarının 
saptanmasını sağlamak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile gerekli görüşmelerin 
yapılmasına ve sonucun bakanlık makamının onayına sunulmasına karar vermiştir. 

Karar eki listede yer alan İstanbul' da ki ilan edilmesi düşünülen yerler arasında, 
İstanbul Şişli Bomonti Turizm Merkezi de bulunmaktadır. 

Alınan bu kararda sayılan yerlerin sınırlarının belirlenebilmesi için, karar ve ekleri 
ilgili Yönetmelik gereği Bayındırlık ve Iskan Bakanlığına , Turizm Bakanlığının 
08.12.1997 gün ve 41453 sayılı yazısıyla iletilmiştir. 

Turizm Bakanlığının yetkilileriyle Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının yetkilileri 
09.12.1997 tarihinde bir araya gelmişler ve konuyu görüşmüşlerdir. Turizm Bakanlığı ile 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı arasında varılan mutabakat, onay için Turizm Bakanlığı 
makam onayına sunulmuş ve onay alınmıştır. 

Onay alındıktan sonra, Bakanlıklararası Komisyon 08.12.1997 gün ve 41504 sayılı 
dağıtımlı yazıyla 30.12.1997 gününde olmak üzere toplantıya çağrılmıştır. 

Bakanlıklararası Komisyon 30.12.1997 tarihinde toplanmıştır. Toplantı sırasında 
tutulan tutanağı bazı Bakanlık temsilcilerinin yazılı görüş bildirileceği yönünde not 
düşerek imzaladıkları görülmüştür. 

Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından, Turizm Bakanlığına gönderilen 05.01.1998 
gün ve 66 sayılı yazıda , 20. Grup içinde ilan edilmek istenen yerlere ilişkin aynen şu 
görüşler ileri sürülmüştür: 

" 1 - ilgi (a) yazınıza cevaben tutanakla birlikte verilen Bakanlığımız görüşlerinin 
dikkate alınmadığı, 

2- toplantıda 4 yeni Turizm merkezi ile 2 tevsii Turizm merkezinin görüşe 
sunulduğu görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 508) 



- 6 1 -

Turizm Bölgeleri....Yönetmelik hükümlerinde, ilan edilmesi öngörülen Turizm 
bölge, alan ve merkezlerinin Bakanlık içi komisyonca, Bakanlığımızca ilişki içinde 
belirleyeceği ve Bakanlığımız görüşü ile birlikte Bakanlıklararası Komisyona götürüleceği 
hükme bağlanmaktadır.(md,7) Ancak Turizm bölge,alan ve merkezlerinin ilanında anılan 
Yönetmeliğin öngördüğü usullere uyulmadığı, Bakanlığımıza önerilen inceleme ve 
değerlendirme amacıyla yeterli zaman tanınmadığı, gerekli tüm verilerin 
değerlendirilmesine dönük çalışma olanağı bulunmadığı görülmektedir. 

Bakanlığımızca ilgi (a) yazıya cevaben tutanak ekinde gönderilen görüşteki itiraz ve 
tereddütleri geçerlidir.(...) 

2- kentsel alandaki parsel bazında Turizm merkezleri, ilgili yerel yönetimlerle 
yaşanabilecek sorunlar nedeniyle uygun bulunmamaktadır...." 

Turizm Bakanlığından, Başbakanlığa yazılan 07.01.1998 gün ve 555 sayılı yazıda, 
konu kısaca özetlendikten sonra , yazı ekinde belgeleri yer alan yerlerin ilanı için gerekli 
Bakanlar Kurulu kararının alınması istenmektedir. 

11.01.1998 gün ve 23227 sayılı Resmi Gazetede, 20 grup Turizm merkezlerinin ve 
tevsii ve tadil edilen yerlerin listesi .Bakanlar Kurulunun 06.01.1998 gün ve 98 / 10496 
sayılı kararnamesi ekinde yayımlanmıştır (EK: 23, 24 ve 50). 

istanbul Şişli Bomonti Turizm Merkezinin ilanına ilişkin işlemin iptali için TMOB 
Şehir Plancıları Odası'nın açtığı dava, Danıştay 6. Dairesinin 24.11.1999 gün ve 
1998/1454, K:1999/5993 sayılı kararı ile red edilmiştir (EK:50/A). 

E - Mahallinde yapılan Tespit 

20. grup Turizm merkezleri kapsamında İstanbul da bulunan Turizm merkezleri 
ilgili soruşturma komisyonumuz bir alt komisyon kurmuş ve bu komisyonu İstanbul da 
incelemeler yapmak üzere görevlendirmiştir. 

Görevlendirme üzerine 14.12.1998 tarihinde Turizm merkezi ilan edilen Şişli-
Bomonti de yapılan incelemede; Turizm merkezi ilan edilen alanın 20 dönüm civarında 
olduğu, büyük bir kısmının Tekel'e tahsisli bulunduğu, arsa üzerinde eski fabrika 
binalarının durduğu, bunlardan başka tarihi değer taşıyan üç binanın olduğu, bu binaların 
6.000 m2 arsayı kapladığı, ayrıca Fransız Yetimhanesi (fakirhane) bulunduğu, Tekel'e ait 
arsanın toplamının 46.000 m2 olduğu, merkez ilan edilen yerin çevresinde işyerlerinin 
bulunduğu saptanmıştır (EK:37). 

6-İSTANBUL - ATAKÖY TURİZM MERKEZİ 2. TEVSİİ İÇİN İLERİ 
SÜRÜLEN SAVLAR,YAPILAN İŞLEMLER 

A-İIeri sürülen Savlar: 

a) 9 / 2 4 Esas Nolu soruşturma önergesinde (EK:4) ileri sürülen savlar. 

Soruşturma önergesinde 
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Istanbul Ataköy Turizm Merkezi (II. Tevsii) nin, Yürürlükteki Turizm Merkezine 
dahil edilen arazinin Hotel Letonia projesine göre plan revizyonu yapılması gerektiği, 
taşınmazın özel mülkiyette olduğu, 

Ataköy Kıyı bandı planlama ilkeleri arasında zorunlu olan "gerekçe ve açıklama 
raporu" bulunmadığı, hangi gerekçeyle Turizm Merkezi kararı alındığı açıklanmamış 
olduğu, 

11 Ocak 1998 tarihinde aynı kriterlere göre belirlenen (istanbul'da) 8 adet Turizm 
Merkezi içinde 5 adedi İ1 Mart 1998 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile iptal edilmiş iken; 

-İstanbul. Şişli Bomonti Turizm Merkezi, 
-İstanbul atik Alipaşa Yalısı Turizm Merkezi, 
-İstanbul Ataköy Turizm Merkezi (II. Tevsii) nin 

iptal edilmediği, 

Açıkça ve tamamen sübjektif olarak, bir kısım yakınları, sermaye gruplarını ve 
partilileri faydalandırma gayesine yönelik bulunan bir kararname ile memleket Turizmine 
değil, bu maske altında eşe, dosta, partiliye ve politik destekçiliğe fayda temini gayesine 
yönelik davranışları ile görevini kötüye kullandığı iddia edilen Başbakan Mesut YILMAZ 
hakkında Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine göre Meclis Soruşturması açılması 
için Anayasanın 100 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 inci 
maddeleri uyarınca gereğinin yapılması talep edilmiştir. 

b - Genel kurulda yapılan görüşme sırasında (EK:5) ileri sürülen savlar. 

İrfettin Akar tarafından; 

Yürürlükteki Turizm merkezlerine dahil edilen İstanbul Ataköy Turizm Merkezi 
arazisinin, Hotel Letonya Projesine göre revizyonu yapılması gerektiği, taşınmazın, özel 
mülkiyette olduğu, ayrıca, kıyı bandı planlama ilkeleri zorunlu olan bu arazinin, gerekçe 
ve açıklama raporlarının da bulunmadığı, bu yerin, nasıl Turizm merkezi ilan edilebildiği, 

11 Ocak 1998 günü aynı kriterlere göre belirlenen İstanbul'daki sekiz adet Turizm 
merkezinin beş tanesinin 11 Mart 1998 günü Bakanlar Kurulu kararıyla iptal edilmiş iken, 
İstanbul-Şişli Bomonti; İstanbul- Atik Alipaşa Yalısı; İstanbul- Ataköy Turizm 
Merkezinin, Turizm alanı olarak iptal edilmemiş ve Turizm alanı olarak kalmış 
bulunduğu, Böylece, politik çıkar hesaplarıyla, birkaç siyasi yandaşa, holdinglere, ülke 
mallarının peşkeş çekildiği, 

Ekrem Erdem tarafından; 

Tevsi ve tadil edilen üçüncü Turizm merkezinin Ataköy Turizm Merkezi olduğu, 
Ataköy Turizm Merkezi ikinci tevsi alanı içerisinde, Bakırköy 2 pafta, 939 ada, 58 
numaralı parselde Emayetaş Madeni Eşya Fabrikasının, 53 sayılı parselde benzin 
istasyonunun, 47 numaralı parselde de Bakırköy Polis Karakolunun bulunduğu, 

Belirtilmiştir. 
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B-Mülkiyct Durumu (EK : 51): 

Bakırköy, Yenimahalle, istanbul caddesinde kain ve 2 pafta, 8 ada, 5 Nolu parseli 
. teşkil eden 181.35 m2 miktarındaki 7 kat 7 meskenli kargir apartmanda; 

20/140 arsa paylı bodrum kat (1) Nolu mesken Abdurrahman oğlu Ali ÜNLÜ, 

20/140 arsa paylı Zemin kat (2) Nolu mesken Emin oğlu Mustafa MERCAN, 

20/140 arsa paylı l.kat (3) Nolu mesken Halim oğlu Mustafa KAPLAN, 

20/140 arsa paylı 2. kat (4) Nolu mesken Akif kızı Bedriye KAVAS, 20/140 arsa 
paylı 3. kat (5) Nolu meskenin Vı hissesi Emin oğlu Mehmet KARA, Vı hissesi de Mehmet 
oğlu Emin KARA adlarına kayıtlı iken; Emin KARA'nın vefatı ile varisleri Nazik KARA, 
Mehmet KARA, Türkan KAYMAKLI, Şükran TONKUR, Mustafa KARA adlarına 
verasette iştirak halinde 22.10.1996 tarih ve 4184 yevmiye ile intikalinden sonra, aynı 
tarih ve yevmiye ile Mehmet kızı Nazik KARA ve Emin oğlu Mehmet KARA adlarına 
temlik edilerek verasette iştirak olarak tescil edilmiştir. 

20/140 arsa paylı 4. kat (6) Nolu mesken Osman oğlu Abdullah ARSOY adına 
29.4.1988 tarih, 2261 yev. île kayıtlı iken, bu kerre 28.12.1993 tarih ve 8451 yevmiye 
nosu ile intikalen verasette iştirak halinde Abdullah çocukları Erol ARSOY, ismet 
ARSOY, Mustafa Kemal ARSOY, Fikret ORSOY adlarına, 20/140 arsa paylı 5. kat (7) 
Nolu mesken kat mülkiyetine çevrilmekle, 29.4.1988 tarih, 2261 yevmiye ile Mehmet Esat 
oğlu Mustafa Muzafffer YIKILMAZ adına kayıtlı iken, alım suretiyle 25.6.1997 tarih, 
2378 yevmiye ile Vı hissesi. Muzaffer kızı Dilek BAŞKAN, Î4 hissesi de ibrahim oğlu 
Tanju AKDAĞ adlarına kayıtlı olup; rehin hakları sütununda Hatice Kübra ACÎL, Sultan 
LADlK, Nevin ŞÎMŞEK, Ayten ÇAKIN lehlerine 40.000.- Tl. bedelle 40 aya müddetle 
22.2.1973 tarih ve 2590 yevmiye ile Kanuni derecede İPOTEK mevcuttur. 

Yenimahalle 8 ada, 5 Nolu parsel ve 8 ada 46 Nolu parsele ait tedavül ve tapu 
kayıtlarını gösterir kütük sahifelerinin fotokopileri çıkartılarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 

C-İmar Durumu (EK:52): 

istanbul Büyükşehir Belediyesi (Planlama ve imar Daire Başkanlığı Planlama ve 
imar Müdürlüğü) nden cevaben alınan 16.12. 1998 gün ve 25877 çıkış sayılı yazıda aynen 
şöyle denilmektedir: 

"(...) Ataköy Turizm Merkezi II. Tevsii alanının BAKIRKÖY, 2 pafta, 939 ada, 47-
53-58 parselleri kapsadığı belirlenmiştir. 

18 Mart 1994 onanlı, 1/5000 ölçekli Bakırköy Nazım İmar Planında Bakırköy 2 
pafta, 939 ada, 58 parsel kısmen 900 k/ha.max H:15.50 mt. Şartlarında konut alanında, 
kısmen park alanında, kısmen 30 mt.lik yol alanında 53 parselin büyük bir kısmı akaryakıt 
istasyonu alanında, bir kısmı 30 mt.lik yol alanında, 47 parsel ise kısmen plan onama 
sınırında (Tariflenmeyen alanda) kısmen 30 mt.lik yol alanında kalmakta olup, 
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"Yürürlükteki meri uygulama imar planlarının 1/5000 ölçekli bu Nazım İmar Planına 
aykırı olmayan şartlarında uygulama yapılabilir. Aykırı olan şartları ile ilgili olarak 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılamaz." Notu bulunmaktadır. 

18 Mart 1994 onanlı, 1/5000 ölçekli Nazım imar Planında 53-58 parsellerin 
doğusunu da içine alacak şekilde geçirilen 30 mt.lik trafik yolu 26 Eylül 1997 tarihinde 
onaylanan ve 47 parselin tamamını 53 ve 58 parsellerin doğusunu içine alan 1/5000 ölçekli 
Nazım îmar Planı ile 40 mt.ye çıkarılmıştır. 

26 Eylül 1997 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama îmar Planında 
Bakırköy 2 pafta, 939 ada, 58 parsel kısmen 0.24 /l.25 H max:30.50 m. Yapılanma şartları 
ile konut, kısmen yeşil alan, kısmen yol ve kavşak düzenleme alanında, 53 parselin büyük 
bir kısmı mevcut benzin istasyonu alanında bir kısmı yol alanında, 47 parsel ise kavşak 
alanında kalmaktadır. 

26 Eylül 1997 onanlı, 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama 
imar Planının askı süreleri içinde Bakanlar Kurulunun İLGİ (b) kararı alınarak bahsekonu 
47-53-58 parseller istanbul Ataköy Turizm Mçrkezi sınırları içine dahil edilmiştir. 

D- Yapılan İşlemler: 

Emayetaş T.A.Ş. ve Vezüv Sanayi A.Ş.'nin 04.12.1997 günlü (EK:53, 
54)başvuruları üzerine değerlendirmeye alınmış ve Turizm merkez alanı ilan edilmiştir. 

Bakanlık içi komisyon 08.12.1997 gün ve 20 sayılı kararında, karar eki listede yer 
alan yerlerin Turizm merkezi ilan edilmesi amacıyla kesin sınırlarının saptanmasını 
sağlamak üzere Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı ile gerekli görüşmelerin yapılmasına ve 
sonucun bakanlık makamının onayına sunulmasına karar vermiştir. 

Bu onay yazısı eki listede Ataköy Turizm Merkezi II. tevsii yer almamaktadır 
(EK:11,12). 

Alınan bu kararda sayılan yerlerin sınırlarının belirlenebilmesi için, karar ve ekleri 
ilgili Yönetmelik gereği Bayındırlık ve Iskan Bakanlığına , Turizm Bakanlığının 
08.12.1997 gün ve 41453 sayılı yazısıyla iletilmiştir. Turizm Bakanlığının yetkilileriyle 
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının yetkilileri 09.12.1997 tarihinde bir araya gelmişler ve 
konuyu görüşmüşlerdir. Turizm Bakanlığı ile Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı arasında 
varılan mutabakat, onay için Turizm Bakanlığı makam onayına sunulmuş ve onay 
alınmıştır. 

Onay alındıktan sonra, Bakanlıklararası Komisyon 08.12.1997 gün ve 41504 sayılı 
dağıtımlı yazıyla 30.12.1997 gününde olmak üzere toplantıya çağrılmıştır. 

Bakanlık içi komisyon 09.12.1997 gününde toplanarak 21 Nolu kararla 5 adet daha 
yeni yerin 30.12.1997 tarihinde toplanacak olan Bakanlıklararası Komisyona doğrudan 
sunulmasının bakanlık onayına sunulmasına karar vermiştir. Bakanlıklararası Komisyona 
önerilmesi düşünülen beş adet yeni yerin 3 tanesi İstanbul'dadır. Bunlar arasında 
Istanbul-Ataköy Turizm Merkezi 2. Tevsii de bulunmaktadır. Bu konudaki Bakanlık 
makamı onayı da 09.12.1997 tarihinde alınmıştır(EK: 17,18). 
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Bakanlıklararası Komisyon 30.12.1997 tarihinde toplanmıştır. Toplantı sırasında 
tutulan tutanağı toplantıya katılan bazı Bakanlık veya kuruluş temsilcilerinin yazılı görüş 
bildirecekleri yönünde not düşerek imzaladıkları görülmüştür. 

Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından, Turizm Bakanlığına gönderilen 05.01.1998 gün 
ve 66 sayılı yazıda , 20 Grup içinde ilan edilmek istenen yerlere ilişkin aynen şu görüşler 
ileri sürülmüştür: 

" 1 - ilgi (a) yazınıza cevaben tutanakla birlikte verilen Bakanlığımız görüşlerinin 
dikkate alınmadığı, 

2- toplantıda 4 yeni Turizm merkezi ile 2 tevsii Turizm merkezinin görüşe 
sunulduğu görülmüştür. 

Turizm Bölgeleri....Yönetmelik hükümlerinde, ilan edilmesi öngörülen Turizm 
bölge, alan ve merkezlerinin Bakanlık içi komisyonca, Bakanlığımızca ilişki içinde 
belirleyeceği ve Bakanlığımız görüşü ile birlikte Bakanlıklararası Komisyona götürüleceği 
hükme bağlanmaktadır.(md.7) Ancak Turizm bölge,alan ve merkezlerinin ilanında anılan 
Yönetmeliğin öngördüğü usullere uyulmadığı, Bakanlığımıza önerilen inceleme ve 
değerlendirme amacıyla yeterli zaman tanınmadığı, gerekli tüm verilerin 
değerlendirilmesine dönük çalışma olanağı bulunmadığı görülmektedir. 

Bakanlığımızca ilgi (a) yazıya cevaben tutanak ekinde gönderilen görüşteki itiraz ve 
tereddütleri geçerlidir.(...) 

2- Kentsel alandaki parsel bazında Turizm merkezleri, ilgili yerel yönetimlerle 
yaşanabilecek sorunlar nedeniyle uygun bulunmamaktadır...." 

Turizm Bakanlığından, Başbakanlığa yazılan 07.01.1998 gün ve 555 sayılı yazıda, 
konu kısaca özetlendikten sonra , yazı ekinde belgeleri yer alan yerlerin ilanı için gerekli 
Bakanlar Kurulu kararının alınması istenmektedir. 

11.01.1998 gün ve 23227 sayılı Resmi Gazetede, 20 grup Turizm merkezlerinin ve 
tevsii ve tadil edilen yerlerin listesi .Bakanlar Kurulunun 06.01.1998 gün ve 98 / 10496 
sayılı kararnamesi ekinde yayımlanmıştır (EK:23, 24 ve 55) . 

Turizm Bakanlığından Başbakanlığa yazılan 16.02.1998 gün ve 5160 sayılı yazıda, 
daha önceden 6.1.1998 gün ve 98/10496 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla turizm merkezi 
ilan edilen 20 grupta yer alan, Istanbul-Beşiktaş Kuruçeşme turizm Merkezi, İstanbul-
Beşiktaş Serencebey Yokuşu Turizm Merkezi, îstanbul-îstinye Turizm Merkezi Tevsii ( 
ekli krokide iptal edildiği belirtilen kısım), Istanbul-Sarıyer Istinye Turizm Merkezi 
Tevsii (Ekli krokide iptal edildiği belirtilen kısım), İstanbul-Sarıyer Mavramoloz Turizm 
Merkezi, İstanbul-Ataköy Turizm Merkezi 2. Tevsii olmak üzere 6 adet yerin iptali 
istenmiştir 

Turizm Bakanlığının önerisi üzerine, Bakanlar Kurulunca çıkarılan 16.02.1998 
gün ve 98/10667 sayılı kararname ile daha önceden ilan edilen turizm merkezlerinin 6 
adedinden 5* inin kararnamesi iptal edilmiş, İstanbul-Ataköy Turizm Merkezi 2. Tevsii 
ise iptali istenildiği halde Bakanlar Kurulu Kararında yer almamıştır (EK. 26, 27 , 28). 

Bakanlar Kurulunun 06.01.1998 tarih ve 98/10496 sayılı kararnamesiyle Turizm 
merkezi ilan edilen "İstanbul Ataköy Turizm Merkezi II.Tevsii" için İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı tarafından Danıştay'da açılan iptal davası sonucunda, Danıştay 
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ö.Dairesince verilen 19.10.1999 gün ve E:1998/1168; K:1999/4918 sayılı karar ile 
sözkonusu yeri Turizm merkezi ilan etme işlemi iptal edilmiştir. Danıştayın iptal 
gerekçesi anılan karardan alınarak aşağıya çıkarılmıştır (EK:55 / A). 

"(...) Dava, 11.01.1998 günlü , 23227 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6.1.1998 
günlü , 1998/ 10496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listenin "Tevsii ve tadil edilen 
yerler" başlıklı grubun 1. sırasında yer alan "İstanbul, Ataköy Turizm Merkezi 2. Tevsii" 
ilanına ilişkin işlemin istemin özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali istemiyle 
açılmıştır. 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3. maddesinin (d) bendinde, turizm 
merkezlerinin turizm bölgeleri içinde veya dışında, yeri, mevkii ve sınırları Bakanlığın 
önerisi, Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen, turizm yönünden önem taşıyan 
yerleri veya bölümlerini ifade edeceği kuralı; aynı yasanın 4. maddesinde ise turizm 
bölgeleri , turizm alanları ve turizm merkezlerinin tespitinde, ülkenin doğal, tarihi, 
arkeolojik ve sosyo-kültürel turizm değerleri, kış, av ve su sporları ve sağlık turizm ile 
mevcut diğer turizm potansiyelinin dikkate alınacağı hükmü yer almaktadır. Turizm alan, 
bölge ve merkezlerinin tespitinde izlenecek esas ve usuller ise "Turizm Bölgeleri, Turizm 
Alanları Ve Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi îçin Çalışma Gruplarının Oluşturulması, 
Görev Ve Yetkileriyle Çalışma Şekline İlişkin Yönetmelik" ile düzenlenmiş 
bulunmaktadır. 

Dava konusu Bakanlar Kurulu kararının "İstanbul Ataköy Turizm Merkezi 2. 
Tevsii" ilanına ilişkin kısmının, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 3. ve 4. maddeleri 
ile 37. maddesinin (A) fıkrasına göre çıkartılan "Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları Ve 
Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi İçin Çalışma Gruplarının Oluşturulması, Görev Ve 
Yetkileriyle Çalışma Şekline İlişkin Yönetmelik" te öngörülen koşullara ve şehircilik ile 
planlama esaslarına, kamu yararına uygun bulunup bulunmadığının saptanması amacıyla 
dairemizin 26.3.1998 günlü kararı uyarınca (...) mahallinde yapılan keşifle ve bilirkişi 
inceleme sonucunda düzenlenen bilirkişi raporunda ve bu rapora, Başbakanlık ile Turizm 
Bakanlığı tarafından itiraza bulunulması üzerine dairemizce verilen 24.3.2999 günlü ara 
kararıyla istenilen ek bilirkişi raporunda özetle: 13.9.1989 günlü ,20281 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren İstanbul Ataköy Turizm 
Merkezinin tevsiine ilişkin dava konusu işlemin (...) 19613 m2 alanı kapsadığı, burada 
Hotel Letonia adıyla otelcilik, turizm, kültür, fınans, kongre ve ticaret merkezinin 
gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü, üzerine otel yapılması amacıyla turizm merkezi olarak 
belirlenen bu yerin 2634 sayılı Yasanın 3. ve 4. maddelerindeki tanımlar çerçevesinde 
turizm bakımından önem taşıyan bir yer olarak tanımlanmasına olanak verecek önemli bir 
avantajının bulunmadığı, kentin yerleşik alanındaki dava konusu turizm merkezi ilan 
edilen parseller üzerinde nazım ve uygulama imar planlarında 7200 m2 büyüklüğünde bir 
park planlanmış olduğu için turizm merkezi kararının sözkonusu plan kararlarıyla 
çelişkiler içerdiğini, kent içinde bulunan bu alanın nazım imar planı düzeyinde bir 
irdeleme yapılmadan kullanımının otelcilik, turizm, kültür, fınans, kongre ve ticaret 
merkezi olarak değiştirilmesi sonucunu yaratacak bir kararla mevcut Ataköy Turizm 
Merkezinin sınırları içine alınmasının Turizm Teşvik Kanununa , şehircilik ve planlama 
ilkelerine uygun olmadığı belirtilmiş bulunmaktadır. 

Ek bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş, Turizm Bakanlığı, Başbakanlık ve 
müdahiller tarafından bu rapora da itiraz edilmiş ise de , raporda yer alan açıklamalar 
karşısında itirazlar yerinde görülmemiştir. 
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Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerle bilirkişi raporunun birlikte incelenmesinde 
dava konusu bakanlar Kurulu Kararının İstanbul Ataköy Turizm Merkezi 2. Tevsii ilanına 
ilişkin kısmının ilgili mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Açıklanan nedenlerle, 6.1.1998 günlü, 98/10496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 
İstanbul Ataköy Turizm Merkezi 2. Tevsii ilanına ilişkin kısmının İPTALİNE, (...) 
19.10.1999 gününde oybirliği ile karar verildi." (EK: 55/A) 

Turizm Bakanlığı Danıştay'ın Kararına karşı Temyiz yoluna başvurmuştur. Dava 
şu anda temyiz aşamasındadır. 

E - Mahallinde Yapılan Tespit 

20. grup Turizm merkezleri kapsamında İstanbul da bulunan Turizm merkezleri 
ilgili soruşturma komisyonumuz bir alt komisyon kurmuş ve bu komisyonu İstanbul da 
incelemeler yapmak üzere görevlendirmiştir. 

Görevlendirme üzerine 14.12.1998 tarihinde Turizm merkezi ilan edilen Ataköy 
Turizm merkezi (2. Tevsii) nin bulunduğu yerde yapılan incelemede; Turizm merkezine 
eklenen yerin üzerinde eski bir fabrika binasının bulunduğu, dört çevresinde 6-7 metre 
genişliğinde yolun geçtiği, kuzey, batı ve kısmende güney cephesinde konutların 
bulunduğu, yerin sahil yoluna 80 metre mesafede bulunduğu, doğu kesiminden 40 m 
genişliğinde mevcut yolun , genişletme çalışmalarının başladığı, yeni açılan yolun merkez 
ilan edilen yere 50 m civarında girdiği saptanmıştır (EK:37). 

7 - İSTANBUL - İSTİNYE TURİZM MERKEZİ TEVSİİ İÇİN İLERİ 
SÜRÜLEN SAVLAR, YAPILAN İŞLEMLER 

A - İleri Sürülen Savlar. 

a) 9 / 2 4 Esas Nolu soruşturma önergesinde (EK:4) ileri sürülen savlar. 

Soruşturma önergesinde, 

İstanbul İstinye Turizm Merkezi Tevsii ile ilgili olarak; 

Yürürlükteki Turizm Merkezi içinde bulunan T.C.Turizm Bankasına ait arsaların 
İMK Borsasına satılması sonucu,kongre merkezi yapımına olanak sağlamak amacıyla 
Turizm merkezine dahil edilen kısmın tamamı özel mülkiyette olduğu,yürürlükteki Turizm 
merkezine dahil edilen 30 dönümlük kısım Seba Turizm Tic.A.Ş.ne ait olduğu, 

İstinye Sırtları Turizm Merkezinin, geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesince 
açılan davalar sonucunda 1991 yılında yargı tarafından iptal edildiği, yeniden Turizm 
merkezi ilanının hukuka ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu, 
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Açıkça ve tamamen sübjektif olarak, bir kısım yakınları, sermaye gruplarını ve 
partilileri faydalandırma gayesine yönelik bulunan bir kararname ile memleket Turizmine 
değil, bu maske altında eşe, dosta, partiliye ve politik destekçiliğe fayda temini gayesine 
yönelik davranışları ile görevini kötüye kullandığı iddia edilen Başbakan Mesut YILMAZ 
hakkında Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine göre Meclis Soruşturması açılması 
için Anayasanın 100 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 107 inci 
maddeleri uyarınca gereğinin yapılmasının istenildiği, 

b - Genel kurulda yapılan görüşme sırasında (EK:5) ileri sürülen savlar. 

Irfettin Akar tarafından; 

İstanbul İstinye Turizm Merkezi Tevsii ile ilgili olarak; 

Turizm merkezi içinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankasına ait arsaların 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına satılması sonucu, kongre merkezi yapımına olanak 
sağlamak amacıyla; Turizm merkezine dahil edilen kısmın tamamının özel mülkiyette 
olduğu, 30 dönümlük kısmın, Seba Turizm Ticaret Anonim Şirketine ait bulunduğu, bu 
kararın gerekçesinin bu mu olduğu ifade edilmiştir. 

Ekrem Erdem tarafından; 

Istinye'de bulunan bir başka Turizm merkezi tevsi alanına gelince; İstinye Turizm 
Merkezine dahil edilen 49 pafta, 983 ada, 15-21, 34, 53, 54, 55 numaralı parsellerin, 984-
997 Nolu adaların, 5.3.1990 gün ve 20452 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen İstanbul 
İstinye Turizm Merkezi tevsi alanında kalmakta iken, 28.5.1991 gün, 91/1278 sayılı 
Danıştay kararıyla iptal edilerek yürürlükten kaldırıldığı, buranın, Danıştay kararına 
rağmen, tekrar Turizm alanına alınmasını anlamanın mümkün olmadığı, söz konusu alanın, 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ile Maliye Hazinesi ve şahıs mülkiyetinde bulunduğu, 

Belirtilmiştir. 

B - Mülkiyet Durumu: 

Tevsii edilen kısmın tamamı özel mülkiyettedir (EK:56). 

C - İmar Durumu: 

Onaylı 1/5000 ölçekli Boğaziçi Nazım imar Planı sınırları içinde kalmaktadır 
(EK.56). 

D- Yapılan İşlemler: 

Seba Turizm ve Tic. A.Ş. nin 26.03.1996 (EK:57) ve 27.05.1996 günlü 
(EK:58)başvuruları ile Doğuş Yapı Sanayi A.Ş. nin 03.07.1996 günlü (EK:59) başvurusu 
üzerine değerlendirmeye alınarak Turizm merkezi ilan edilmiştir. 

07.12.1985 gün ,18951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak ilan edilen 07.11.1985 
tarih ve 85/10036 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Merkezi ilan edilmiştir. 
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îstanbul-îstinye Turizm merkezinin bir kısmı Boğaziçi öngörünüm Bölgesi sınırları 
içinde diğer kısmı ise gerigörünüm alanında kalmaktadır. 

istanbul Istinye Turizm merkezinin, Boğaziçi Öngörünüm bölgesi sınırları içiıfde 
kalan kısmı; 

22.07.1983 onanlı, 1/5000 ölçekli Boğaziçi nazım planında ve 22.07.1983 onanlı, 
1/1000 ölçekli Boğaziçi Öngörünüm bölgesi Uygulama İmar Planında "Turizm konaklama 
Alanında" ve "Park-çocuk Bahçesi - Oyun Alanı olarak düzenlenecek alanda" 
kalmaktadır. 

a-19. Grupta Yapılan İşlemler: 

Turizm Bakanlığı, Bakanlık îçi Komisyon 28.11.1996 gün ve 19 Nolu kararıyla, 19. 
grupta yer alan yerlerin kesin sınırlarının saptanması için konunun Bayındırlık ve Iskan 
Bakanlığı ile görüşülmesine karar vermiştir (EK. 6,7). 

Turizm Bakanlığı ile Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı temsilcileri 11.12.1996 
tarihinde toplanarak konuyu görüşmüşler ve 19. grupta yer alan yerlerin sınırlarını 
belirlemişlerdir. Bu belirleme sırasında Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı iki yer için 
çekince belirtmiştir. Şöyle ki : 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İstanbul-Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi ve 
sınır tadilatı yapılacak Turizm alan ve merkezleri arasında yer alan İstanbul-îstinye 
Turizm Merkezi tevsiine ilişkin olarak; sözkonusu alanlar Boğaziçi Öngörünüm alanında 
kalması nedeniyle,öncelikle Boğaziçi Kanununun uygulanmasına tabi olduğundan ilanında 
yarar olmadığına ilişkin görüş vermiştir. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının bu görüşüne karşı Turizm Bakanlığı şu karşı 
görüşü ileri sürerek, bu görüşü geçersiz kılmıştır. 

" Ancak, bir yörenin Turizm merkezi ilanı; salt irnar planı onayı ve 
plan tadilatı sürecinde yetki almaya yönelik bir tasarruf değildir.(...) Beşiktaş 
Kuruçeşme Turizm Merkezi sınırları içinde kalan alanların büyük bölümü 
"Boğaziçi Öngörünüm bölgesi Uygulama İmar Planı"nda zaten "Turizm 
Tesis Alanı" olarak 7düzenlenmiştir. Bu alanın Turizm merkezi ilanındaki 
amaç ta bu alandaki yatırımın desteklenmesinin teyidi amacını taşımaktadır." 
(...) 

Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü, Bakanlık makamına oriay 
yazısında konu özetlenmiş ve önerilerin Bakanlıklararası Komisyona sunulması için izin 
istenmiştir. Onay 12.12.1996 gün ve 2506-7404 sayılı yazı ile alınmıştır. 

Bakanlık makamından alınan onaydan sonra 12.12.1996 gün ve 37988 çıkış sayılı 
ve dağıtımlı yazıyla konu Bakanlıklararası Komisyon üyesi kuruluşlara iletilerek 
toplantıya çağrılmıştır. 

Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü tarafından Başbakanlığa yazılan 
23.1.1997 gün ve 2285 sayılı yazıda, 10 adet yerin Turizm merkezi olarak ilanı ile daha 
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önceden ilan edilmiş 6 adet yerin sınırlarının tadili için Bakanlar Kurulu kararı alınması 
istenmiştir (EK:8). 

Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğünün, önceki yazısını ilgi tutarak 
Başbakanlığa yazdığı 4 Ağustos 1997 gün ve 24 222 çıkış sayılı yazıyla Bakanlar Kurulu 
kararının alınması bir kez daha istenmiştir. Yazı eki listede İstanbul Istinye Turizm 
Merkezi Tevsii de vardır: 

Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğünce Başbakanlığa yazılan 22 Eylül 
1997 gün. ve 30414 sayılı yazıda, önceki yazılar ilgi tutulduktan ve konu kısaca 
özetlendikten sonra, İstanbul da yeniden ilanı ve sınır tadilatı yapılması istenilen yerlerle 
birlikte daha birkaç yerin çıkarılması önerilen kararname kapsamından çıkarılması 
istenmiştir. İstek uygun görülmüştür. 

7 Ekim 1997 gün ve 23133 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 
23.9.1997 gün ve 9779985 sayılı Kararı eki listede belirtilen yerler ilan edilmiştir. İlan 
edilenler arasında İstanbul da bulunan herhangi bir yer yoktur (EK: 10). 

b-20.Grupta Yapılan İşlemler: 

Bakanlık İçi komisyon 08.12.1997 gün ve 20 sayılı kararında, karar eki listede yer 
alan yerlerin Turizm merkezi ilan edilmesi amacıyla kesin sınırlarının saptanmasını 
sağlamak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile gerekli görüşmelerin yapılmasına ve 
sonucun bakanlık makamının onayına sunulmasına karar vermiştir. 

Karar eki listede yer alan İstanbul daki ilan edilmesi düşünülen yerler arasında 
İstanbul İstinye Turizm Merkezi Tevsii de bulunmaktadır (EK:11, 12). 

Alınan bu kararda sayılan yerlerin sınırlarının belirlenebilmesi için, karar ve ekleri 
ilgili Yönetmelik gereği Bayındırlık ve İskan Bakanlığına , Turizm Bakanlığının 
08.12.1997 gün ve 41453 sayılı yazısıyla iletilmiştir. Turizm Bakanlığının yetkilileriyle 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yetkilileri 09.12.1997 tarihinde bir araya gelmişler ve 
konuyu görüşmüşlerdir. 

Turizm Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı arasında varılan mutabakat, 
onay için Turizm Bakanlığı makam onayına sunulmuş ve onay alınmıştır. 

Onay alındıktan sonra, Bakanlıklararası Komisyon 08.12.1997 gün ve 41504 sayılı 
dağılımlı yazıyla 30.12.1997 gününde olmak üzere toplantıya çağrılmıştır. 

Bakanlıklararası Komisyon 30.12.1997 tarihinde toplanıyor. Toplantı sırasında 
tutulan tutanağı bazı Bakanlık temsilcilerinin yazılı görüş bildirileceği yönünde not 
düşerek imzaladıkları görülmüştür. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından, Turizm Bakanlığına gönderilen 05.01.1998 
gün ve 66 sayılı yazıda , 20 Grup içinde ilan edilmek istenen yerlere ilişkin aynen şu 
görüşler ileri sürülmüştür: 

"lı- ilgi (a) yazınıza cevaben tutanakla birlikte verilen Bakanlığımız görüşlerinin 
dikkate alınmadığı, 
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2- toplantıda 4 yeni Turizm merkezi ile 2 tevsii Turizm merkezinin görüşe 
sunulduğu görülmüştür. 

Turizm Bölgeleri....Yönetmelik hükümlerinde, ilan edilmesi öngörülen Turizm 
bölge, alan ve merkezlerinin Bakanlık içi komisyonca, Bakanlığımızca ilişki ficinde 
belirleyeceği ve Bakanlığımız görüşü ile birlikte Bakanîıklararası Komisyona götürüleceği 
hükme bağlanmaktadır.(md.7) Ancak Turizm bölğe,alan ve merkezlerinin ilanında anılan 
Yönetmeliğin öngördüğü usullere uyulmadığı, Bakanlığımıza önerilen inceleme ve 
değerlendirme amacıyla yeterli zaman tanınmadığı, gerekli tüm verilerin 
değerlendirilmesine dönük çalışma olanağı bulunmadığı görülmektedir.(...) 

Turizm Bakanlığından, Başbakanlığa yazılan 07.01.1998 gün ve 555 sayılı yazıda, 
konu kısaca özetlendikten sonra , yazı ekinde belgeleri yer alan yerlerin ilanı için gerekli 
Bakanlar Kurulu kararının alınması istenmektedir. 

11.01.1998 gün ve 23227 sayılı Resmi Gazetede, 20 grup Turizm merkezlerinin ve 
tevsii ve tadil edilen yerlerin listesi ,Bakanlar Kurulunun 06.01.1998 gün ve 98 / 10496 
sayılı kararnamesi ekinde yayımlanmıştır (EK:23, 24). 

İstanbul İstinye Turizm Merkezi Tevsii ile 1985 yılında ilan edilen Turizm 
Merkezine ek olarak Boğaziçi öngörünüm ve geri görünüm bölgelerinde bir kısım alanlar 
ilave edilmiştir. 

Boğaziçi öngörünüm bölgesinde ilave edilen kısmı.meri planda "park- çocuk 
bahçesi- oyun alanı olarak düzenlenecek alanda" kalmaktadır. 

Turizm Bakanlığından Başbakanlığa yazılan 16.02.1998 gün ve 5160 sayılı yazıda, 
daha önceden 6.1.1998 gün ve 98/10496 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Turizm merkezi 
ilan edilen 20 grupta yer alan 6 adet yerin aşağıda belirtilen gerekçeyle iptali 
istenmektedir (EK: 26). 

" Sözkonusu Turizm merkezlerinden İstanbul ilinde ilan edilen yerlerden İstanbul 
Boğazı ve yakın çevresinde bulananlara Boğaziçi alanlarını kapsaması nedeniyle, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca fazılı olarak sakınca belirtilmiş, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı da hizmetlerin aksayacağı görüşü ile karşı çıkmıştır. 

\ 
Bu durumda, yirminci grupta ilan edilen Turizm merkezlerinden İstanbul ilinde ilan 

edilen 6 adedinden beklenen sosyal ve ekonomik yararın sağlanamayacağı anlaşılmıştır...." 

Yukarıdaki yazı ekinde iptali istenen 6 adet yer belirtilmiştir. Bu yerler şunlardır: 

-İstanbul-Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi 
-İstanbul-Beşiktaş Serencebey Yokuşu Turizm Merkezi 
-İstanbul-İstinye Turizm merkezi Tevsii ( ekli krokide iptal edildiği belirtilen 
kısım) 
-İstanbul-Sarıyer İstinye Turizm merkezi Tevsii (Ekli krokide iptal edildiği 
belirtilen kısım) 
-İstanbul-Sarıyer Mavramoloz Turizm merkezi 
-İstanbul-Ataköy Turizm merkezi 2. tevsii 
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Turizm Bakanlığının önerisi Bakanlar Kurulunca uygun görülmüş ve çıkarılan 
16.02.1998 gün ve 98/10667 sayılı kararname ile daha önceden ilan edilen Turizm 
merkezlerinden 5 adedinin kararnamesi iptal edilmiştir. Bu yerler arasında İstanbul-
İstinye Turizm Merkezi Tevsii de bulunmaktadır. . Resmi Gazetede yayınlanarak iptal 
edilen kısım sadece Boğaziçi geri görünümünde ilave edilen kısımdır. Bu kararname 
11.03.1998 gün ve 23283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır (EK:26,27,28). 

Bazı Milletvekilleri, olayla ilgili olarak T.B.M.M. Başkanlığına soru önergesi 
vermişler, bazı vatandaşlar da olayı protesto etmek için Turizm Bakanlığına dilekçe ve 
faks göndermişlerdir. Gerekli yanıtlar verilmiştir. 

Diğer taraftan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca, Başbakanlık ve Turizm 
Bakanlığına karşı açılan "İstanbul îstinye Turizm Merkezi Tevsii"nin iptali davası, 
davacılar tarafından kazanılmıştır. Dava neticesinde verilen Danıştay 6. Dairesinin 
19.10.1999 tarih E: 1998/1167, K: 1999/4919 sayılı kararı ile "istanbul tstinye Tevsii" iptal 
edilmiştir (EK: 59/A). Bu karar Turizm Bakanlığı tarafından 06.01.2000 tarihinde temyiz 
edilmiştir. Danıştay tarafından bugüne kadar temyize ilişkin bir karar henüz 
verilmemiştir. 

8 - İSTANBUL SARIYER İSTİNYE TURİZM MERKEZİ TEVSİİ İÇİN İLERİ 
SÜRÜLEN SAVLAR, YAPILAN İŞLEMLER 

A - İleri Sürülen Savlar. 

a) 9 / 24 Esas Nolu soruşturma önergesinde (EK:4) ileri sürülen savlar. 

Soruşturma önergesinde; 

İstanbul Sarıyer İstinye Turizm Merkezi Tevsii ile ilgili olarak; 

Halen yürürlükte olan Turizm Merkezi dışında kalan kısımların dahil edilmiş 
olduğu, taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olduğu, Tevsii edilen kısmın onanlı 
imar planında turistik tesis alanında kaldığı, 

Açıkça ve tamamen sübjektif olarak, bir kısım yakınları, sermaye gruplarını ve 
partilileri faydalandırma gayesine yönelik bulunan bir kararname ile memleket Turizmine 
değil, bu maske altında eşe, dosta, partiliye ve politik destekçiliğe fayda temini gayesine 
yönelik davranışları ile görevini kötüye kullandığı iddia edilen Başbakan Mesut YILMAZ 
hakkında Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine göre Meclis Soruşturması açılması 
için Anayasanın 100 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 inci 
maddeleri uyarınca gereğinin yapılmasının istenildiği, 

b - Genel kurulda yapılan görüşme sırasında (EK:5)ileri sürülen savlar. 

İrfettin Akar tarafından; 

İstanbul Sarıyer İstinye Turizm Merkezi Tevsii ile ilgili olarak; 
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Halen yürürlükte olan Turizm merkezi dışında kalan kısımlar dahil edilmiş olduğu, 
taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olduğu, tevsii edilen kısmın, onanlı imar 
planında turistik tesis alanında kaldığı, burada, tahsis yapılan yerde Uran Holding otel 
işletmelerinin tamamlanması mı hedeflenmekte olduğu, Uran Holding ile karşılıklı bir 
çıkar ilişkisinin mi söz konusu olduğu, 

Ekrem Erdem tarafından; 

Sarıyer îstinye Turizm Merkezi tevsi alanına, 60 pafta, 388 ada, 41 sayılı parselin 
ilave edildiği, bu bölgenin İstanbul nazım planında hayvanat bahçesi, kısmen düşük 
yoğunlukta bölgeler, kısmen de şehir ve çevre parkları alanında kaldığı, Sarıyer 
gerigörünüm ve etkilenme bölgelerinde olduğu, 

Belirtilmiştir. 

B- Mülkiyet durumu: 
+ 

Tevsii ile Turizm merkezine dahil edilen kısmın tamamı Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne aittir (EK:60). 

C-İmar Durumu: 

Tevsii edilen kısım 15.07.1988 tarihinde onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar planında 
turistik tesis alanında kalmaktadır (EK:60). 

D- Yapılan İşlemler: 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilen yetki belgesine dayanılarak kazım Erdem!in 
04.10.1996 günlü başvurusu (EK:61, 62)) üzerine değerlendirmeye alınarak Turizm 
merkez alanı ilan edilmiştir. 

a-19.Grupta Yapılan İşlemler: 

Turizm Bakanlığı , Bakanlık İçi Komisyon 28.11.1996 gün ve 19 Nolu kararıyla, 
19. grupta yer alan yerlerin kesin sınırlarının saptanması için konunun Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı ile görüşülmesine karar vermiştir. Turizm Bakanlığı ile Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı temsilcileri 11.12.1996 tarihinde toplanarak konuyu görüşmüşler ve 19. 
grupta yer alan yerlerin sınırlarını belirlemişlerdir (EK.6, 7). 

Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü, Bakanlık makamına onay 
yazısında konu özetlenmiş ve önerilerin Bakanlıklararası Komisyona sunulması için izin 
istenmiştir. Onay 12.12.1996 gün ve 2506-7404 sayılı yazı ile alınmıştır. Bakanlık 
makamından alınan onaydan sonra 12.12.1996 gün ve 37988 çıkış sayılı ve dağıtımlı 
yazıyla konu Bakanlıklararası Komisyon üyesi kuruluşlara iletilerek toplantıya 
çağrılmıştır. Bakanlıklararası Komisyon 10.1.1997 tarihinde toplanmıştır. 

Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü tarafından Başbakanlığa yazılan 
23.1.1997 gün ve 2285 sayılı yazıda, 10 adet yerin Turizm merkezi olarak ilanı ile daha 
önceden ilan edilmiş 6 adet yerin sınırlarının tadili için Bakanlar Kurulu kararı alınması 
istenmiştir. 
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Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğünün, önceki yazısını ilgi tutarak 
Başbakanlığa yazdığı 4 Ağustos 1997 gün ve 24 222 çıkış sayılı yazıyla Bakanlar Kurulu 
kararının alınması bir kez daha istenmiştir. Yazı eki listede Istanbul-Sarıyer îstinye 
Turizm Merkezi Tevsii de bulunmaktadır. 

Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğünce Başbakanlığa yazılan 22 Eylül 
1997 gün ve 30414 sayılı yazıda, önceki yazılar ilgi tutulduktan ve konu kısaca 
özetlendikten sonra, İstanbul da yeniden ilanı ve sınır tadilatı yapılması istenilen yerlerle 
birlikte daha birkaç yerin çıkarılması önerilen kararname kapsamından çıkarılması 
istenmiştir. îstek uygun görülmüştür. 7 Ekim 1997 gün ve 23133 sayılı Resmi Gazete de 
yayımlanan Bakanlar Kurulunun 23.9.1997 gün ve 9779985 sayılı Kararı eki listede 
belirtilen yerler ilan edilmiştir. İlan edilenler arasında istanbul da bulunan herhangi bir yer 
yoktur (EK: 10). 

b-20.Grupta Yapılan İşlemler: 

Bakanlık içi komisyon 08.12.1997 gün ve 20 sayılı kararında, karar eki listede yer 
alan yerlerin Turizm merkezi ilan edilmesi amacıyla kesin sınırlarının saptanmasını 
sağlamak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile gerekli görüşmelerin yapılmasına ve 
sonucun bakanlık makamının onayına sunulmasına karar vermiştir (EK.l 1 ,12). 

Karar eki listede yer alan istanbul' da ki ilan edilmesi düşünülen yerler arasında 
istanbul Sarıyer îstinye Turizm Merkezi tevsii de bulunmaktadır. 

Alınan bu kararda sayılan yerlerin sınırlarının belirlenebilmesi için, karar ve ekleri 
ilgili Yönetmelik gereği Bayındırlık ve Iskan Bakanlığına , Turizm Bakanlığının 
08.12.1997 gün ve 41453 sayılı yazısıyla iletilmiştir. Turizm Bakanlığının yetkilileriyle 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yetkilileri 09.12.1997 tarihinde bir araya gelmişler ve 
konuyu görüşmüşlerdir. 

Turizm Bakanlığı ile Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı arasında varılan mutabakat, 
onay için Turizm Bakanlığı makam onayına sunulmuş ve onay alınmıştır. 

Onay alındıktan sonra, Bakanlıklararası Komisyon 08.12.1997 gün ve 41504 sayılı 
dağıtımlı yazıyla 30.12.1997 gününde olmak üzere toplantıya çağrılmıştır. 

Bakanlıklararası Komisyon 30.12.1997 tarihinde toplanmıştır. Toplantı sırasında 
tutulan tutanağı bazı Bakanlık temsilcilerinin not düşerek imzaladıkları görülmüştür. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından, Turizm Bakanlığına gönderilen 05.01.1998 
gün ve 66 sayılı yazıda ,20 Grup içinde ilan edilmek istenen yerlere ilişkin aynen şu 
görüşler ileri sürülmüştür: 

" 1 - ilgi (a) yazınıza cevaben tutanakla birlikte verilen Bakanlığımız görüşlerinin 
dikkate alınmadığı, 

2- toplantıda 4 yeni Turizm merkezi ile 2 tevsii Turizm merkezinin görüşe 
sunulduğu görülmüştür. 
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Turizm Bölgeleri....Yönetmelik hükümlerinde, ilan edilmesi öngörülen Turizm 
bölge, alan ve merkezlerinin Bakanlık içi komisyonca, Bakanlığımızca ilişki içinde 
belirleyeceği ve Bakanlığımız görüşü ile birlikte Bakanlıklararası Komisyona götürüleceği 
hükme bağlanmaktadır.(md.7) Ancak Turizm bölge,alan ve merkezlerinin ilanında anılan 
Yönetmeliğin öngördüğü usullere, uyulmadığı, Bakanlığımıza önerilen inceleme ve 
değerlendirme amacıyla yeterli zaman tanınmadığı, gerekli tüm verilerin 
değerlendirilmesine dönük çalışma olanağı bulunmadığı görülmektedir.(...) 

Turizm Bakanlığından, Başbakanlığa yazılan 07.01.1998 gün ve 555 sayılı yazıda, 
konu kısaca özetlendikten sonra , yazı ekinde belgeleri yer alan yerlerin ilanı için gerekli 
Bakanlar Kurulu kararının alınması istenmektedir. 

11.01.1998 gün ve 23227 sayılı Resmi Gazetede, 20 grup Turizm merkezlerinin ve 
tevsii ve tadil edilön yerlerin listesi ,Bakanlar Kurulunun 06.01.1998 gün ve 98 / 10496 
sayılı kararnamesi ekinde yayımlanmıştır (EK.23, 24). 

Turizm Bakanlığından Başbakanlığa yazılan 16.02.1998 gün ve 5160 sayılı yazıda, 
daha önceden 6.1.1998 gün ve 98/10496 sayılı Bakanlar kurulu kararıyla Turizm merkezi 
ilan edilen 20 grupta yer alan 6 adet yerin aşağıda belirtilen gerekçeyle iptali 
istenmektedir. 

" Sözkonusu Turizm merkezlerinden İstanbul ilinde ilan edilen yerlerden İstanbul 
Boğazı ve yakın çevresinde bulunanlara Boğaziçi alanlarını kapsaması nedeniyle, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yazılı olarak sakınca belirtilmiş, İstanbul Büyükşehır 
Belediye Başkanlığı da hizmetlerin aksayacağı görüşü ile karşı çıkmıştır. 

Bu durumda, yirminci grupta ilan edilen Turizm merkezlerinden İstanbul ilinde ilan 
edilen 6 adedinden beklenen sosyal ve ekonomik yararın sağlanamayacağı anlaşılmıştır...." 

Yukarıdaki yazı ekinde iptali istenen 6 adet yer belirtilmiştir. Bu yerler şunlardır: 

-İstanbul-Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi 
-İstanbul-Beşiktaş Serencebey Yokuşu Turizm Merkezi 
-İstanbul-İstinye Turizm merkezi Tevsii( ekli krokide iptal edildiği belirtilen kısım) 
-İstanbul-Sarıyer İstinye Turizm merkezi Tevsii(Ekli krokide iptal edildiği 
belirtilen kısım) 
-İstanbul-Sarıyer Mavramoloz Turizm merkezi 
-İstanbul-Ataköy Turizm merkezi 2- tevsii 

Turizm Bakanlığının önerisi Bakanlar Kurulunca uygun görülmüş ve çıkarılan 
16.02.1998 gün ve 98/10667 sayılı kararname ile daha önceden ilan edilen Turizm 
merkezlerinin 6 adedinden 5 inin kararnamesi iptal edilmiştir. Bu yerler arasında 
İstanbul-Sarıyer İstinye Turizm Merkezi Tevsii de bulunmaktadır. Bu kararname 
11.03.İ998 gün ve 23283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır (EK:26,27,28). 

Bazı Milletvekilleri, olayla ilgili olarak T.B.M.M. Başkanlığına soru önergesi 
vermişler, bazı vatandaşlar da olayı protesto etmek için Turizm Bakanlığına dilekçe ve 
faks göndermişlerdir. Gerekli yanıtlar verilmiştir. 
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IV. BÖLÜM 

ALINAN İFADELER VE YAPILAN SAVUNMA 

A- Önerge Sahibinin Beyanı 

-Önerge Sahibi Denizli Milletvekili Mehmet GÖZLÜKAYA'nın Soruşturma 
Komisyonuna Verdiği Dilekçe: 

Önerge sahibi Denizli Milletvekili Mehmet ĞÖZLÜKAYA bilgisine başvurulmak 
üzere komisyonumuza çağrılmıştır. Adıgeçen komisyonumuza gelmemiş ve 07.03.2000 
tarihli dilekçesiyle, önergede belirtilen iddialardan başka bir bilgiye sahip olmadığını 
belirtmiştir (EK.63). 

B-Tanık İfadeleri 

-Çevre Bakanlığı ,Çevre Koruma Genel Müdür Yardımcısı Dr. Aydın 
YILDIRIM"ın 07.03.2000 Tarihli Toplantıda Tanık Sıfatıyla Alınan Yeminli 
İfadesi: 

-DR. AYDIN YILDIRIM : Efendim, bu konuda, Bakanlığımızda yapılan 
çalışmalar derli toplu 6 Ocak 1998 tarih ve 10 sayılı yazımızla Turizm Bakanlığına 
intikal ettirilmiştir. Bu yazımızda, bahse konu alanların tamamıyla ilgili detaylı açıklama 
yapılmış, çekincelerimiz koyu harflerle belirtilmiştir. Buna ilave olarak benim bu 
hususta belirteceğim sözlü bir malumat bulunmamaktadır. (...) 

Efendim, zaten, bu bahsi geçen yazı yirmi alan için çıkarılacak Bakanlar Kurulu 
kararına bir altlık oluşturmak niteliğindeydi, bize gelen talep o şekildeydi. Biz bu kararı, 
bu çalışmayı değerlendirdik, Bakanlığımızın sorumlulukları, yükümlülükleri, görev ve 
yetkileri çerçevesinde değerlendirip, ilgili bakanlığa tevdi ettik. Onun ötesi tamamen 
Bakanlar Kurulunun değerlendirmesine ve sekreteryasına kalmıştır. Sadece Resmî 
Gazetede yayımlandığından bizim malumatımız olur; onun dışında özel de bir yazı 
yazılmaz; yani, verdiğiniz görüş şu anlamda değerlendirildi, şu kadarı dikkate alındı, bu 
kadarı dikkate alınmadı şeklinde bir değerlendirme yapılmamaktadır. 

ALİ GÜNAY (Hatay) - (...)Şimdi Bakanlıklararası Komisyon üyesi olan 
arkadaşlar, görüşme konusu olan hususlarda kendileri açısından bir sakınca bulurlarsa, 
onu muhalefet şerhi olarak belirtiyorlar. Eğer muhalefet şerhi belirtmezlerse herhangi bir 
olumsuz görüş belirtmiş olmamaktadırlar. Eğer o anda o şerhlerini bildiremiyorlarsa, ek 
süre istiyorlar, o süre içinde belirtiyorlar. Muhalefet durumları olmadığı zaman da, 
anladığım kadarıyla, o tutanağı imzalıyorlar ve olumlu görüş belirtmiş oluyorlar.(...) 

DR. AYDIN YILDIRIM : (...)Dikkat buyurulursa, zaten biraz önce tarih, 
sayısını verdiğim, 6 Ocak 1998 tarih, 10 sayılı yazımızda burada Bakanlığımızca konulan 
çekinceler koyu harflerle belirtilmiştir.(...) 

Evet, kabul edersiniz ki, Türkiye bir hukuk devleti, hukukun da ötesinde bir 
mevzuatlar, bir kanun devleti; böyle bir şey tabiî ki, Türkiye'yle kıyaslanamayacak, 
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hiçbir ülkede olamaz, böyle bir şeyin olmayacağını, böyle bir intiba vermediğimi de 
Yüksek Komisyonunuzun, Değerli Heyetinizin takdir edeceğini düşünüyorum.(...) 

Turizmi Teşvik Kanunu çerçevesinde çalışmalarını yaparlar, bize ilgili kurum, 
kuruluş, bakanlıklara bu konuyla ilgili değerlendirmelerini sorarlar. Biz elimizdeki yasal 
sorumluluklarımız ve yetkimiz çerçevesinde bunları değerlendiririz ve oradan çıkacak 
dokümanı, oradan çıkacak kararı ilgili idareye bildiririz. (...) 

İşi başlatan biz değiliz. Takvim konusu tamamen Turizm Bakanlığının imkânları, 
ihtiyaçları, çekinceleri, öncelikleri doğrultusunda gelişmesi lazım gelir diye 
düşünüyorum. O bakımdan bizim burada işi başlatma, yavaşlatma ya da geriye alma gibi 
bir şansımız yoktur; zaten, yazışmalarda da malumu âliniz belli bir takvim işletilir, onun 
dışına çıkamazsınız soruşturma sebebidir. 

(...) Müşterek bir görüşümüz olduğu için söyledim. Bunun dışında da ilave bir 
yorum olabilecek bir şey yok. Zaten yasayla, mevzuatla, koruma kararlarıyla sınırlı olan 
alanlar olduğu için, bu konuda fazlaca bir yorum yapma şansımız zaten yok* efendim. 
Olanları burada teker teker, dikkat buyurulursa, koyu harflerle yazılı olanlar bizim 
çekincelerimizi gösterir, bu şartlarda yapılabilir diye ifade edilmiştir, o şekilde 
bağlanmıştır. Bunun dışında gerçekten söyleyebileceğim bir bilgi bulunmamaktadır.(...) 

BAŞKAN - Ben şuraya gelmek istiyorum: Biz özellikle gerek bizim 
araştırmamıza konu olan üç bölgeyle ilgili, Atik Alipaşa, Şişli Bomonti ve Ataköy Tevsii 
Projesiyle ilgili bir görüşünüz var mı; yazılı gerekçede altını çizdim dediğiniz bu diğer 
bölgelerle ilgili, özellikle bu soruşturmaya konu olan kısımla ilgili bir görüş var mı? 

DR. AYDIN YILDIRIM: Hayır efendim; ilave bir bilgim gerçekten yok, olsa 
memnuniyetle arz ederim. (...) 

BAŞKAN - O zaman şöyle diyelim mi? Böyle bir çalışma varsa, biz bunu 
yazılı olarak talep edelim. Sizin bu bilginiz üzerine; yani, bu yazı size geldiği anda bu üç 
kısımla ilgili arkadaşlarımız gidip görmüşlerse, muhakkak yazılı birşeyler verdiler, bir 
çalışma yaptılar demek ki. 

DR. AYDIN YILDIRIM: Efendim, o üç alanla ilgili bilgim yok; yani, şimdi 
eksik bir bilgi vermek istemem; ancak, ben genel prosedürü söylüyorum. Prosedür bu 
şekilde...(...) 

MUSTAFA ENÖZ (Manisa) -(...) Sizin, Çevre Bakanlığı olarak şerh 
koyduğunuz, uygun görmediğiniz bir havza veyahut da bir bölgenin Turizm Bakanlığı 
tarafından uygun görülmesi halinde, sizin yapabileceğiniz bir şey var mı? 

-DR. AYDIN YILDIRIM: - Biz, daire olarak görüşümüzü bildiririz; ancak, bu bir 
Bakanlar Kurulu kararı gerektirir, malum. Bakanlar Kurulu kararında bu görüşlerin ne 
kadar değerlendirildiğini bilemeyiz. (...) 

Efendim, zaten, burada, sizin çağrı yazınızda belirtilen nota muhatap olan 
görüşümüz, burada toplu olarak size arz edildi, elimde dosyada da olduğu belirtiliyor. 
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Bunun dışında, biz olumsuzlukları, çekincelerimizi belirtmişizdir, onun dışındakiler 
olumlu anlamına gelir. Değerli üyeler de bahsettiler. (...) 

Bir şeyi belirtmek istiyorum, Turizmi Teşvik Kanununa göre Turizm Bakanlığı 
bir yeri Turizm alanı ilan ederken, Çevre Bakanlığının burada olumlu görüşünün olması 
gibi bir bağlayıcılık yoktur. Kanun önceden çıktığı için böyle bir şey yok; ancak, gerek 
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler gerekse daha sonra Türkiye'de çevre 
teşkilatının kurulmuş olması ve buna benzer diğer yasal, idarî ve kamuoyu çekinceleri 
nedeniyle, bir komisyon marifetiyle mesele biraz daha günün ve ülkenin şartlarına göre 
gözden geçirilmiş, o şekilde sonuçlandırılmış. (...) 

ALI GÜNAY (Hatay) -(...) 20 nci Grup Turizm Alanlarının ilanı öncesinde 19 
uncu Grup Turizm Alanlarının belirlenmesi hususunda çalışmalar yapılmış. Orada, 
İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi ve İstanbul Şişli Bomonti Turizm Merkezi 
de vardı. Tevsi alanları arasında da İstanbul îstinye Turizm Merkezi Tevsii, İstanbul 
Sarıyer îstinye Turizm Merkezi Tevsii de vardı; ancak, bunlar, Turizm Bakanlığının bir 
yazısı üzerine 19 uncu Gruptan geri çekildi. Tevsi ile ilgili olan iki tanesi yine şu 
gerekçelerle geri çevrildi o zamanlar, gerekçesi şu: İstanbul ilindeki yerlerin rant 
oluşumundaki özellikler nedeniyle yeniden ele alınmaları gerektiğinde, kararname 
kapsamından çıkarılması talep edilmiş Başbakanlıktan ve arada çok az bir zaman farkı 
var. Bu yazışmalar 1997 senesinin 9 uncu ayında olmuş. Bu 20 nci grup ne zaman, dört 
beş ay sonra oluşturulmuş, ilan edilmiş. Ne değişti de bunlar 20 nci grubun arasına 
alındı? Sanırım bu önemli. Yoksa, Bakanlıklararası Komisyona öneri geldiği zaman 
olumlu görüş belirttik, o nedenle imzaladık derler. Şuna ben benzetiyorum, bakın 
önümde bir sürahi ile su bardakları var. Siz su istediniz ve verebilecek durumdayım, 
veririm size, niye verdin diye bunun açıklaması olur mu; ancak, vermediğim zaman, 
şöyle bir örnek verilebilir, ameliyattan çıkmış biri, su var ama, su verdiğim zaman zararlı 
olabilir, ben suyu vermiyorum, şu nedenle vermiyorum derim; ama, olumlu bir davranış 
olduğu zaman, bunun gerekçesi olmaz değerli arkadaşlar.(...) 

-Çevre Bakanlığı,Çevre Koruma Genel Müdürlüğü Şube MUdürü Mürrüvct 
DİNDAR"ın 07.03.2000 Tarihinde Tanık Sıfatıyla Alınan Yeminli İfadesi: 

-MÜRRÜVET DlNDAR: Biraz böyle geçmişine giderek anlatayım. Turizm 
Bakanlığından, Turizm alan ve merkezleri ilan edilirken, Çevre Bakanlığına bu 
zannediyorum 20 nci Gruptu, evvela 19 uncu Grupta görüş soruldu. Aslında görüş 
sorulmadı, toplantıya davet edildi Çevre Bakanlığı. O dönemde toplantıya giden 
arkadaşlarımız, tabiî, biz, Çevre Koruma Genel Müdürlüğü olduğumuz için, yoğun olarak 
korumakla mükellef olduğumuz türlerin bulunduğu alanlara yoğunluk verildiği için ve 
ondan önceki yıllarda da bizim Turizm Bakanlığıyla ciddî çelişkiler yaşadığımız alanlar 
olduğu için, böyle sürüncemede kalmış bir sürü bölge vardı ve biz çok sağlıklı 
çalışamıyorduk Turizm Bakanlığıyla. 19 uncu Grup toplantısında da, giden 
arkadaşlarımız ilan edilen Turizm alan ve merkezlerinden bir tanesine şerh 
koymuşlar.(...) 

Daha sonra 20 nci Grup Turizm alan ve merkezleri geldiğinde, doğal olarak, çok 
kısa sürede bizden bir görüş isteniyordu. Bizim de elimizde halihazır çalışmalar sadece 
uluslararası sözleşmeyle çalıştığımız alanlar için çok net veriler vardı elimizde. O 
anlamda onlara yoğunlaştık. Toplantıya gittiğimizde de, maalesef, biz öncekini 
hatırlattık, bir öncekinde şerh koyduk; ama, ilan edildi Bakanlar Kurulu kararıyla ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 508) 



- 7 9 -

sonunda ne Turizm Bakanlığı rahat çalışabildi ne biz orada çalışmalarımızı sağlıklı 
yapabildik. Bu anlamda bize zaman verin, bu kadar alan var, işin açıkçası ben şu anda 
sayısını hatırlamıyorum ama, bize yazıyla gelen alanların dışında alanlar da vardı 
toplantıda bizden görüş sordukları ve biz ezbere bunlara cevap veremeyeceğimiz, 
çalışmamız gerektiğini söyledik; ama, o sırada toplantı o kadar bölündü ki, Turizm 
Bakanı, toplantıyı yöneten yöneticiyi çağırdı, hemen Bakanlar Kuruluna yetişecek dedi, 
çok uzadı ve maalesef, biz görüş veremedik orada. Veremeyince de, biz Çevre Bakanlığı 
olarak, görüşlerimizi yazılı vereceğiz dedik. O zaman çok acil verin dediler, şu anda çok 
net hatırlamıyorum ama, bir salı gününü çok net hatırlıyorum, salı günü bunlar Bakanlar 
Kurulunda görüşülecek, çok acil vermeniz lazım deyince ve bu toplantı 30 Aralıktaydı, 
akşama kadar. Ben, bir yılbaşımı yedikleri için çok net hatırlıyorum, yılbaşı gecesi biz 
kendi müsteşar yardımcımızla oturup bu görüşleri hazırladık, uluslararası sözleşmeyle 
koruduğumuz türleri, sadece onları yetiştirebildik. Bunu da söyledik çok net olarak 
toplantıda; yani, bize zaman verin, bütün alanlar için görüş verelim diye; çünkü, siz de 
takdir edersiniz, çok minik paftalarla geliyor bize; yani, bunların tek tek çalışılması çok 
zaman alacaktı. Elimizde sadece deniz kaplumbağası üreme alanları ve fok alanları 
olduğu için onlarla ilgili görüşlerimizi verdik. Ondan sonra da Bakanlar Kurulunda ilan 
edildi, ilan edilir edilmez, o zamanki müsteşar yardımcımız beni çağırdı, bak bunları ilan 
etmişler, ne yapacağız şimdi dedi. Ne yapalım, tekrar yazı yazdık Turizm Bakanlığına. 
Resmî Gazetede böyle böyle yayınlanmıştır; ama, uluslararası sözleşmeler biliyorsunuz 
Anayasanın 90 inci maddesine öre böyle böyledir ve bu alanlarda lütfen bizimle çalışın; 
çünkü, koruyup kullanabileceğimiz alanlar, mutlaka korumamız gereken alanlar var 
bunların içinde diye ve o aşamada kaldı. 

Ondan sonra ne oldu; Turizm Bakanlığı, hakikaten, 19 uncu Grupta ilan ettiği 
Turizm alan ve merkezlerini planlama aşamasında bize yazı yazdı. Biz burayı 
planlayacağız, buyurun gelin birlikte yapalım, koruyacağınız türler varsa diye. Böylece 
çalışmaya başladık ondan sonra. 

Benim geriye dönük aklıma gelenler bunlar bu konuyla ilgili. (...) 

Hayır, bunları zaten toplantıda çok net söyledik; bize zaman verin, bunların 
hepsini çalışmak lazım. Sadece elimizdeki verileri verdik; ama, diğerlerine ille de bizim 
görüşümüz olumlu demek durumunda değiliz; ama, maalesef, yazışmalara geçtiğinde öyle 
bir intiba bırakacaktı. O zamanki genel müdürümüz de, toplantı sırasında itiraz etti, 
yapmayın, etmeyin, istanbul'da yeşil alan kalmadı, niçin böyle yapıyorsunuz dedi. 
Konuşmalar geçti; ama, bizim yazılı görüşlerimiz de maalesef olamadı. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - (...)Bürokrat arkadaşımızın da Bakanlıklararası 
toplantısına katıldığı burada görülüyor ve bu komisyon toplantısına yalnız da 
katılmıyorlar, Çevre Bakanlığından başka arkadaşlar da, zannediyorum dört arkadaşımız 
katılıyor ve Fahri Akben isimli bürokrat arkadaşımız, Çevre Koruma Genel Müdürü 
zannediyorum, burada diyor ki, 30.12.1997'deki toplantı tutanağında, altına demiş ki, söz 
konusu yazı 17 Aralık 1997 tarihinde Çevre Bakanlığına ulaştı. Konu hakkında yazılı 
görüş gönderilecek deniliyor. 17 Aralık; yani, demek istiyor ki, aradan 13 gün geçti, 
bunun tatili de var, tabiî, sizin biraz önce Sayın Başkanım, buyurduğunuz tarzda, 
elimizde minik minik şeyler var diyor. Demek anlaşılıyor ki, Çevre Bakanlığı bir 
inceleme imkânı bulamamış. Bulamadığı buradan anlaşılıyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi r'(S. Sayısı: 508) 



- 8 0 -

Bunu ifade etmekle, burada bir suç unsuru falan olduğunu ifade etmek 
istemiyorum; yani, burada peşin hüküm sahibi değilim; ama, şimdi, beş defa bakanlıkta 
bulunan bir insan olarak ifade ediyorum, ondan evvel de bürokraside bulundum, Çevre 
Bakanlığının yapacağı bu incelemeyi 13 güne sığdırmanız mümkün değil. Sizin 
görüşünüz nedir? 

-MÜRRÜVET DİNDAR: Şimdi, çok çabuk olunması için bir baskı yapılmadı; 
ama, genel anlamda, Bakanlar Kuruluna salı günü yetiştirilmesi gerektiği söylenildi. 
Onun arkasından, benim kaplumbağa alanlarıyla bir geçmişim olduğu için, biz 
kaplumbağa alanları için hazırlamamız gereken şeylerimiz olduğunda da, rencide edici 
şeyler oldu. Sonra biz yazılı vereceğiz görüşümüzü diye, hoş şeyler olmadı. (...) 

Olumlu görüş verdiğimizi düşünmeden imzaladık işin açıkçası. Sadece ve 
sadece, aman uluslararası sözleşmeyle koruduğumuz alanlar, sadece bizim Genel 
Müdürümüz toplantı sırasında itiraz etti İstanbul'a, yapmayın işte İstanbul'da da böyle 
böyle yeşil alanlar bitti, bunları çalışacak zamanımız yok diye; ama, benim bütün 
dürüstlüğümle... 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Şimdi, arkadaşımızın, bu Bakanlıklararası 
Komisyon toplantı tutanağında müspet veya menfî şeklinde bir imzası yok. Arkadaşımız 
orada bulunmuş; ancak, amiri diyor ki, biz bunu yetiştireceğiz. Orada öyle bir anlaşılma 
oldu ki, sanki, bir kabul var. Zımnî kabul dahi yok benim görebildiğim kadarıyla. Burada 
bir imzası var. Ne yapmış; komisyon toplantısına girmiş 30.12'de. Yalnız amiri diyor ki 
aynı toplantıda -yanlış anlaşılmasın, arkadaşımızı korumak noktasında da söylemiyorum, 
buradaki evraka göre söylüyorum, bu doğrudur- arkadaşımız da imza atmış, diğerleri de 
imza atmış. İlgili genel müdür demiş ki, söz konusu yazı 17 Aralıkta geldi, biz buna 
yazılı olarak görüş ifade edeceğiz demiş. Burada kendiliğinden, bana kalsa zımnî de 
değil, açık bir muhalefet var veyahut da en azından bildireceğiz şeklinde bir beyan var. 
Bürokrat arkadaşımızın burada kabulünü ben göremiyorum, söz konusu değil bu dosyada. 
Onu tavzih etmek için... Kendileri dediler biz diğer yerleri kurtarmak için şey yaptık 
falan diye; ama, kendilerinin burada bir kabulü yok. 

-MÜRRÜVET DİNDAR: Bu üç alanla ilgili işin açıkçasını söylemek gerekirse, 
ben bunları duyar duymaz aklıma şey geldi, yarın bir gün Gülhane Parkının Turizm alanı 
olmayacağını kim iddia edebilir diye. Benim uzmanlık görüşüm. Daha sonra Turizm 
şûrasında da çünkü bunlar tartışıldı ve biz görüşlerimizi çok... 

ADNAN FATİN ÖZDEMÎR (Adana) -(...)Ben sizin ifadelerinizden şunu 
anladım; yani, buraların Turizm bölgesi ilan edilmesi bir oldu bittiye geldi, birden bire, 
sıkışık bir zamanda çıktı. Bakanlar Kuruluna yetişecek hemen görüş alalım, Bakanlar 
Kuruluna yetiştireceğiz; yani, Bakanlar Kurulundan olumlu görüş çıkacağı noktasında bir 
anlam ifade ediyor bana göre; ki, bu, Bakanlar Kurulundan çıkacak siz de hemen 
görüşünüzü verin gibi... Ben öyle anladım, yanlış mı anlamışım? 

-MÜRRÜVET DİNDAR: Tabiî, böyle bir imaj vardı; ama... 

ADNAN FATİN ÖZDEMİR (Adana) - Yani, sizi zor durumda bırakmayalım; 
ama, neticede bürokratsınız. 
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-MÜRRÜVET DlNDAR: Çünkü, şey dediler, siz görüşlerinizi yetiştirseniz de 
yetiştirmeseniz de yazılı olarak, biz salı günkü toplantıya bunları yetiştirmek 
durumundayız dedikleri için çok alelacele hazırlamak zorunda kaldık; çünkü, bir tek 
pazartesi günü vardı bize, dediğim gibi, yılbaşı tatili, arkasından cumartesi pazarlar falan 
giriyordu. Bizim bir iş gününde yetiştirebildiğimiz ancak bunlardı. (...) 

MEHMET ŞANDIR (Hatay) - İbrahim Gürdal'ın beyanlarını okuyorum burada. 
Birkaç defa sorulara verdiği cevaplarda, biz 12 bakanlıktan görüş aldık, o görüşe 
istinaden bu kararlan verdik diyor Bakanlar Kurulunda.(...) 

1. SÜHAN ÖZKAN (İstanbul) -(...)Hanımefendi kendi çevrecilikle, çevrecilik 
anlayışıyla ilgili beyanda bulundu. Gülhane Parkı da ne zaman açılır vesaire gibi bir 
endişem olur diye düşündüm dedi. Bu şahsî bir görüştür, sübjektif bir değerlendirmedir. 
Bu dosyadaki münderecatla bir ilgili yoktur. Bir kere bunu yazmak lazım bir kenara; 
çünkü, bahse konu olan üç tane yerin Gülhane Parkıyla uzaktan yakından ilgisi yoktur ne 
konum itibariyle ne mevki itibariyle ne de özellikleri itibariyle. Onun için, şahsî bir 
değerlendirmedir ve sübjektiftir. Biz dosya münderecatı üzerine gitmek durumundayız. 
(...) 

-Çevre Bakanlığı Müşaviri Fahri AKBEN"in 07.03.2000 Tarihinde Tanık 
Sıfatıyla Alınan yeminli İfadesi: 

-FAHRİ AKBEN: (...) Üç değil efendim, tamamıyla ilgili olarak verdik; fakat, 
şehir içindekilerle ilgili olarak herhangi bir görüş belirtmediğimizi zannediyorum. Daha 
ziyade deniz kaplumbağaları alanlarıyla ilgili olarak sahildeki olanları vermiştik. 
Oradaki toplantıda da ben bilhassa belirttim...(...) 

Başkanım, birşey arz etmek istiyorum; söylediğim metin buydu benim. Bir metin 
hazırlayarak gittik; fakat, İstanbul'la ilgili olarak herhangi bir görüş belirtmedik. Ben 
orada sözlü olarak Çevre Bakanlığı açısından doğal hayatla ilgili bir işlem olmadığı için 
oraya herhangi bir görüş belirtmedik. Onu söyleyebilirim; çünkü, biz daha ziyade 
endemik ve yabanî bitki ve türlerin, hayvanların korunmasıyla ilgili çalışmalar 
yapıyoruz, orası şehir içinde olan bir bölgeydi, ondan dolayı herhangi bir görüş 
belirtmedik. 

İ. SÜHAN ÖZKAN (lstanbul)(...) O zaman, bu üç bölge. Çevre Bakanlığı 
açısından bağlı olduğumuz uluslararası anlaşmalar vesaire ve genel ekolojik denge 
açısından sizin mütalaa vermemenizi gerektirecek kadar çevreyle ilgili bir konumda 
değiller miydi? 

-FAHRÎ AKBEN: Şimdi, efendim, uluslararası sözleşmelerle koruma altına 
alınmış olan alanlarımız bellidir. Biraz önce arkadaşımızın okuduğu gibi. karetta karetta 
alanlarıyla ilgili olarak (...). Burada herhangi böyle bir husus yoktur. Burası şehir 
içerisinde olduğu için, şehir içerisinde herhangi bir endemik tür. bitki ve hayvan türünün 
yaşaması zaten mümkün değildir.(...) 

Çevre Bakanlığı açısından birinci derecede önemli olan hususta bitkide, florada 
ve faunada nesli tehlikedeyse, endemik ise, sadece o bölgede yaşıyorsa, ondan önemlidir. 
Zaten şehirleşmiş olan bir bölgede bunların artık korunmasını kaybetmişiz demektir. (...) 
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Şehirleşme olduğu için o bölgelerde, nüfus olduğu için herhangi bir mahzuru 
yoktur denilebilir. (...) 

Sadece öncelikli gördüğümüz, çevre açısından birinci derecede öncelik 
verdiğimiz sahalarla ilgili verdik. Orayla ilgili olarak bizi fazla ilgilendiren bir husus 
yoktu. Orası daha ziyade Kültür Bakanlığını ilgilendiriyordu. O bakımdan, biz o bölgeyle 
ilgili olarak bir görüş belirtmedik. (...) 

Şimdi, bakınız efendim, o 25 tane, arkadaşımızın vermiş olduğu notları 
incelediğiniz zaman, bazılarını uygun görüyoruz, bazılarını ise şartlı olarak uygun, 
bazılarını ise hiç uygun görmüyoruz. O şekildedir.(...) 

Benim bakış açım, Çevre Koruma Genel Müdürlüğünün bakış açısı, Çevre 
Bakanlığının bakış açısı sınırlandırılmıştır. Endemik türler; yani, bir yerde yaşayan, 
başka yerde yaşaması mümkün olmayan, nesli tehlikede olan türlerin korunmasına 
yöneliktir. Şehirleşme açısında açılmış olan bir yerde, zaten, bu türler kaybolmuş 
demektir ve burası da Osmanlı İmparatorluğundan beri, birinci derecede, yoğun derecede 
şehirleşmeye açık bir bölgedir .. (...) 

Daha sonra, Resmî Gazetede yayımlandığını görmemiz üzerine ve bizim 
arkadaşımızın vermiş olduğu o toplantıdaki görüşlerimizin de buraya yansımadığını 
görmemiz üzerine, bir yazı yazdık ve yazıda, uygulamada Çevre Bakanlığının bu 
görüşlerinin dikkate alınmasını Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğünden talep 
ettik. 

Tarım Bakanlığı, Antalya İl Tarım Müdürlüğünde Görevli Ziraat Yüksek 
Mühendisi Zerrin Kumlu"nun 07.03.2000 Tarihinde Tanık Sıfatıyla Alman Yeminli 
İfadesi: 

BAŞKAN — Bildiğiniz üzere, Turizm Bakanlığı Yatırımlar Daire Başkanlığınca 
oluşturulan bir komisyon, İstanbul'da 3 tane alanı Turizm alanı ilan etmek üzere, o 
zaman bulunduğunuz Tarım Bakanlığına görüş sordu. Bu 3 alan, Istanbul-Beşiktaş Atik 
Ali Paşa Yalısı Turizm merkezi, İstanbul-Şişli-Bomonti Turizm merkezi, İstanbul-
Ataköy Turizm merkezi ikinci tevsi projesi. Bununla ilgili, Turizm alanı ilan edilip 
edilmemesinde Tarım Bakanlığı açısından mahzur olup olmadığı soruldu. Siz de bu 
toplantıya katıldınız. Bu konuyla ilgili görüş beyan ederken ne tür bir çalışma yaptınız; 
olumlu veya olumsuz bir görüş ortaya koydunuz mu? (...) 

ZERRİN KUMLU: Turizm Bakanlığından Turizmi Teşvik Yasası gereğince 
kurulması icap ettiği söylenerek, Tarım Bakanlığının bu komisyon üyesi olarak katılmam 
için bana görev verildi. Yalnız, Turizm Bakanlığından gelen yazının bana ulaşması, 
aralığın 15'inde bizim daire başkanlığımıza girmiş -şu anda bana geliş zamanını 
bilemiyorum- aralığın 20'si gibi benim elime gelmişti. 

Bakanlığımız daha önce böyle bir komisyona üye göndermemişti. İlk defa 
katılacağımız bu yere gerekli dokümanlarımızla birlikte gittik. Ben katıldım. Toplantı 30 
aralıkta yapıldı. Toplantıya girdiğimiz zaman bize gönderilen listeye ilave -şu an net 
olarak hatırlayamıyorum, halen de o görevde olmadığım için konudan biraz uzaktayım-
birtakım alanlar da vardı. Yeni ilave alanların olmasından dolayı bir tepki oldu; yani, 
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bize niye daha önceden bildirilmeden ya da bizden beklenen neydi, çok net açıklanmadan 
çağırılıyor olmak, otomatikman bir tepkiyi doğurdu orada. Bize gönderileceği söylenen 
tutanaklar da o anda süre talebim olmuştu, öyle hatırlıyorum. Tutanaklar bize 
gönderilmedi. Bilmiyorum; yani, ne yazdığımı da çok net olarak hatırlamıyorum şu anda. 
Yalnız, yazılı bir görüşle gidememiştik, yazılı görüş bildirmemiz için, tutanaklarda, 
sanıyorum, süre talebimiz olmuştu; fakat, daha sonradan -komisyon başkanıydı 
sanıyorum- Sayın Genel Müdürümüz -Turizm Bakanlığında Yatırımlar Genel Müdürüydü 
sanıyorum- "7 günlük bir süreniz var, bu süre içerisinde bize bir görüş bildirmediğiniz 
takdirde, görüşünüzü olumlu varsayarız" demişti o zaman; ama, 30 aralık salıydı, ertesi 
gün idari izinli sayılıyorduk, herkes Bakanlığına döndü, ben de kendi Bakanlığıma 
döndüm, ertesi gün idari izinliydik, birinci gün zaten tatildi, ikinci gün de idari izinli 
sayıldık; yani,' pazartesiye kadar herhangi bir yazı yazılması ya da bir yazılı görüş 
bildirilmesi mümkün değildi. Pazartesi günü, kendi Bakanlığımız içerisinde taşrada, 20 
tane ile, 16 tane ile yazı yazmamız gerekiyordu, bu Turizm alanlarının olduğu illere yazı 
yazmamız gerekiyordu, mahalli teşkilattan görüş alabilmek için, O yazıların sonuçları, 
gelip, biz bakanlığa bildirmek için yazı yazdığımızda, zaten Turizm Bakanlığı bize 
sorduğu bu illeri, alan olarak ilan etmişti. Daha doğrusu, pazartesi günü geldik, çarşamba 
günü, evde, gazetede, oraların Turizm alanı olarak ilan edildiğini okumuştum. 
Yazışmalarımızı daha sonra yaptık; ama, zaten, ilan edilmiş bir alanla ilgili yazışmaydı; 
yani, rutin bir bürokrasi prosedürünü uygulamış olduk. (...) 

Yalnız, bana, görevlendirme için, komisyondan Antalya'ya gönderilen yazı da 
İstanbul'daki Turizm merkezleriyle ilgiliydi. Ben, diğer 16 ille birlikte, bunların 
içerisinde İstanbul Tarım İl Müdürlüğüne de yazı yazmıştım, oradaki arkadaşlar da o 5 
alanla ilgili mahallinde inceleme yapmışlardı. İstanbul dendiği için mahalli teşkilatlardan 
yalnız İstanbul İl Müdürlüğündeki arkadaşların görüşlerini şu anda getirdim; ama, 
bakanlıkla yazdığımız yazışmaların bir örneği burada. Turizm Bakanlığına görüşümüzü 
bildirdiğimiz... Zaten, süre istediğimizi de burada yazmıştık. O yazışmalar burada 
efendim. (...) 

Bizim mahalli teşkilatımızdan gelen yazı üzerine, yani, bizim merkezden bir şey 
yapmamız söz konusu değildi, Turizm merkezi ilan edilmesinde su ürünleri yetiştiriciliği 
açısından bir sakınca yoktur denmiş. 

Orman Genel Müdürlüğünde Görevli Orman Mühendisi Yücel FIRAT'ın 
07,03.2000 Tarihinde Tanık Sıfatıyla Alınan Yeminli İfadesi: 

YÜCEL FIRAT: (...)Toplantıya katılmıştım ben, o toplantıdan bahsedeyim 
isterseniz; çünkü, ben görüşümü sözlü olarak daire başkanıma bildirmiştim. Ondan 
sonraki aşama hakkında bir şey bilmiyorum. Zaten toplantıda da, ben, Bakanlık 
görüşünün yazılı olarak bildirileceği diye imzamın üzerine bir not düşmüştüm. 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Görevli Daire Başkanı 
Ahmet ALTIPARMAK'ın 07.03.2000 tarihinde Tanık Sıfatıyla Alınan İfadesi : 

AHMET ALTIPARMAK: Konuyla ilgili Turizm Bakanlığından tarafımıza, daha 
doğrusu İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne yazı ulaştıktan sonra...(...) 

Bu üç bölümle ilgili olarak komisyona ben katıldım. Gitmeden önce, süre sınırlı 
olduğu için ilgili valiliklerle görüştük, onların herhangi bir itirazı olmadığını, buraların 
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olmasını istediğini sözlü olarak aldık, yazılı görüşleri daha sonra gelmek üzere bu 
görüşümüzü üst amirlerimizle de değerlendirerek komisyonda, ben, katıldığım toplantıda 
bildirdim.(...) 

Olduğu gibi okuyayım ben. 

"Turizm Bakanlığının 20 nci Grup Turizm alanı ve merkezi olarak ilimiz Beşiktaş 
İlçesi Atik Ali Paşa Yalısı, Kuruçeşme Serencebey Yokuşu, Sarıyer İlçesi Mavramoloz, 
Şişli İlçesi Bomonti, ayrıca Ataköy ve Istinye Turizm merkezlerinin tevsii ilan edilecek 
yerler arasında olması valiliğimizce de uygun görülmektedir.(...) 

Devlet Planlama Teşkilatında GörcvIi,Turizm Sektörü Uzmanı Hülya 
ÖRS'ün 07.03.2000 Tarihinde Tanık Sıfatıyla Alman Yeminli İfadesi: 

HÜLYA ÖRS: Şimdi, bu işi 2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası kapsamında 
yapıyoruz. Turizm alanı açısından önem taşıyan mevki ve sınırları Turizm Bakanlığının 
önerisiyle ve yine aynı kanun kapsamındaki yönetmelik çerçevesinde oluşturulan 14 
kuruluşun katıldığı komisyonun üyelerinin katılımıyla değerlendiriyoruz. 

Dosyalar bize önce geliyor, sınırlar tespit edilmiş olarak geliyor. Tereddüt plan 
konularda, bazen kendi katıldığımız şeylerde oluyor; fakat, takdir edersiniz ki, Devlet 
Planlama Teşkilatının iş yükü çok fazla; yani, her araştırmaya da katılamıyoruz. Bu 
sadece bir sınır tespitidir. Bu sınır tespitinden sonra mutlaka imar planları hazırlanıyor, 
ya mevcut imar planlan var onlara uyuluyor, oradaki kararlara ya da imar planları 
hazırlanıyor. İmar planları hazırlanırken de, bu alanın doğal arkeolojik SİT olması, zaten 
imar planı mevzuatı gereği dikkate alınması gerekli hususlar. 

Biz, ülkenin Turizm gelişimine şöyle bakıyoruz. Bunun mutlaka sürdürülebilir bir 
Turizm gelişmesi olması diyoruz. Bunu Yedinci Planda da böyle söyledik, Sekizinci 
Planda da aynı ilkeleri koyuyoruz. Turizm kendi geleceğini güvence altına alabilmesi 
için, mekansal dağılım, nitelik ve tür olarak mutlaka sosyal yapının, kültürel yapının ve 
doğanın taşıyabileceği bir büyüklükte olması lazım. 

İstanbul Kentine gelince, tabiî, bu kapsamda biz 20 nci Grupta pek çok yeri 
inceledik. Bunlardan 8 tanesi İstanbul'la ilgiliydi. İstanbul dünya kenti. İstanbul'da 
mutlaka bazı alanların Turizm amaçlı korunması lazım. Bir yerde şehrin vitrini oluyor 
bunlar. O açıdan değerlendirdik. Bunlardan Bomonti'deki eksi bira fabrikalarının olduğu 
yer, Atik Ali Paşa Yalısı da zaten önce depo olarak kullanılmış, sonra tarihî eser olarak 
restore edilmesine karar verilmiş ve TEDAŞ'ın ele aldığı bir konuydu, 1,7 milyon 
dolarlık da bir görev zararı oluşmuştu devlet konukevi yapılmasına karar verildiği 
zaman. Ayrıca, bazı parseller etrafında kamulaştınlarak buraya yüzme havuzu ve diğer 
ekipmanın gelmesi sağlanmaya çalışılmıştı. Bununla ilgili bir dosya var elimde, Yüksek 
Planlama Kurulu sekretaryasından aldım, olayın tüm geçmişini anlatıyor, Atik Ali 
Paşanın gelişimiyle ilgili, 85 yılından başlıyor olay. .(...) 

Hayır, yazılı olarak iletmedik, toplantıda tartışıldı. Herkes zaten ön hazırlığını 
yapmıştı. Yönetmelikte öyle söylüyor, çekincesi olanlar şu kadar süre içinde haber verir, 
yoksa kabul etmiş sayılır diyor yönetmelik.(...) 
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öyle diyemeyeceğim; çünkü, ben İstanbul'da 45 bin yatak olduğunu biliyorum ve 
benim İstanbul dünya kenti, onun yatak sayısını en az 100 bine çıkarmam gerektiğini 
biliyorum. Bu alanlara da turistik yatak • yapılmak üzere teklifler geldi ya da onun 
tamamlayıcı kullanımları yapılmak üzere teklifler geldi. O açıdan değerlendirdim ve 
doğru olabileceğini düşündüm; çünkü, örneğin Bomonti bira fabrikasının olduğu alan çok 
köhne bir alan; ama, şehrin de çok canlı bir noktasında. Bunun bir iş ve ticaret merkezi 
olarak geliştirilmesi Turizme de çok önemli hizmeti olacak, öyle düşündüm; ama, yazılı 
bir doküman şu anda yok elimde; yani, kendi bilgi birikimimizi kullandık, kendi sayısal 
göstergelerimizi kullandık. İstanbul Kentinin hem kongre merkezine; çünkü, kongre 
Turizmi için de çok önemli bir merkez olarak gelişiyor, gelişmesi de lazım, sadece tek 
bir kongre merkezi var. Istinye'deki kongre merkezi de yarım kalmış bir yapıydı, Menkul 
Kıymetler Borsasına verildi, Turban onu tamamlayamadı. Orada da zaten, şu anda çok 
büyük sıkıntı yaşanıyor bu açıdan. O açılardan değerlendirdik ve uygun gördük.(...) 

O detaya, Devlet Planlama Teşkilatı inmiyor. Devlet Planlama Teşkilatı sayısal 
hedefleri koyuyor, şu kadar Turizm geliri, şu kadar yatak kapasitesi, bu kadar turist girişi 
diye belirtiyor onu. Bunun alt başlıklarım Turizm Bakanlığı detaylandırıyor; ama, 
onların da bildiğim kadarıyla İstanbul İliyle ilgili il bazında bir çalışmaları yok, genelde 
yapılan bir çalışma var.(...) 

Bu noktasal bir bakış açısı. Bunu belli bir dönemde önce Devlet Planlama 
Teşkilatı, tüm Türkiye'nin Turizm planlamasını yapmak üzere bazı çalışmalar yaptı, 
buradan sonuç olmak çok zordu, görüldü, bu sefer güney kıyılarının planlamasına 
yoğunlaştı ve bir noktada Devlet Planlama Teşkilatının uygulama planı yapamayacağı 
gerekçesiyle bu görev Turizm Bakanlığına verildi. Bu 1974 yılıydı. (...) Turizm 
Bakanlığında, Turizm gelişim planlan hazırlandı. Balıkesir Aydın il sınırından Mersin'e 
kadar ilan edilmiş bir Turizm bölgesi vardı, o bölge içindeki parçalı, işte, Bodrum, Datça, 
Fethiye, Marmaris imar planları yapıldı, çevre düzeni planlan yapıldı genel ölçekte. 200 
000, 25 000 ve 5 000 ölçekte bu hazırlıklar yapıldı. Zaten ülkenin bu kadar hızlı Turizm 
gelişmesi göstermesinin altında da bu planlama çalışmaları yatıyor. Yani, bu 
kendiliğinden olmadı bu gelişme. (...) 

MEHMET ŞANDIR (Hatay) -(...) Ben orman mühendisiyim. 1980'li yılların 
başından bu yana 29 bin 700 küsur -tam rakamını söyleyemiyorum şimdi- Orman 
Bakanlığına müracaat olmuş ve bunun büyük kısmı, ağırlıklı kısmı Turizm yatırımıyla 
ilgili müracaat olmuş, bu müracaatlara karşılık Orman Bakanlığı mülkiyetindeki orman 
arazilerinden yine yaklaşık 1 milyon hektar arazi tahsis edilmiş. 169 uncu maddeye 
göre...(...) 

Bunun 1 milyon hektarını tahsis etmişiz Turizm alanı olarak ve bu araziler, tabiî 
ki ülke ekonomisine bir şeyler katmak için.(...) Turizm gibi İstanbul'un kültürel değer 
itibariyle şehir planlaması açısından o kadar önemli yerleri ilan ediliyor ki ve bu ilan 
ediliş sürecinde hukuken, kanunen görevli olan insanlarımız, kurumlarımız beyanlarda 
bulunuyorlar; ama, maalesef, meselenin altında bir hazırlık yok. Ciddiyet demiyorum, 
saygısızlık kabul ederim, hayır; bir hazırlık yok, ilim.yok, yani, ülkenin geleceğini 
düşünme hassasiyeti yok, t (...) 

-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Şehir Plancısı 
Belma TEKİNBAŞ'ın 07.03.2000 Tarihinde Tanık Sıfatıyla Alınan Yeminli İfadesi: 
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-BELMA TEKİNBAŞ: (...) Şöyle söyleyeyim: 20 nci grup Turizm merkezleriyle 
ilgili teklif bize 8 Aralık tarihinde Turizm Bakanlığınca elden getirildi. (...) İstanbul'da 
iki tevsii, üç yeni merkezde ilgili bir teklifi de içeriyordu. Biz, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı olarak, Turizm merkezleri konusunda diğer Bakanlıklararası Komisyonun 
diğer üyelerinden biraz daha farklı konuma sahibiz. Şöyle ki, bu Turizm bölge alan ve 
merkezlerinin tespitine ve ilanına ilişkin yönetmeliğe göre, Turizm Bakanlığıyla 
müştereken aslında bu alanları belirlememiz gerekir. Yönetmelik hükmü budur. Ancak, 
uygulama biraz daha farklı olur. Sadece 20 nci grup Turizm merkezleriyle ilgili 
söylemiyorum bunu, bugüne kadar benim o dairede görevde olduğum süre içerisinde 
gündeme gelen tüm Turizm merkezlerinde aynı şey oldu. Genelde Turizm Bakanlığı 
tarafından bir ön çalışma yapılır, bu ön çalışmanın sonuçları bize aktarılır, rapora bağlı 
ve pafta plan haritalara bağlı olarak, biz bu belgeler üzerinden inceleme yaparız. 

Şöyle sordunuz diye hatırlıyorum: Yerine gittiniz mi; hayır, bu alanların yerine 
gitmedik; ancak, biz bakanlık olarak incelememizi belli kriterlere dayalı olarak yaparız 
ve inceleme süremiz normal koşullarda uzunca bir süredir; her Turizm merkeziyle ilgili 
olarak öncelikle bizim Bakanlığımız tarafından yapılmış herhangi bir çevre düzeni planı 
olup olmadığını araştırırız, eğer bir çevre düzeni planı varsa, o çevre düzeni planıyla 
bağlantılarını ve Turizm merkezi olması durumunda eksilerini, artılarını irdelemeye 
çalışırız; onun dışında, çevre düzeni planı olsun veya olmasın, eğer bir belediye sınırı 
içerisindeyse o belediyenin planını alanı olup olmadığı konusunda bir incelemeyi ikinci 
olarak yaparız ve o konuyla ilgili bilgileri toplama çabasına gireriz. 

Bu Turizm merkezleriyle ilgili olarak bizim süremiz oldukça kısaydı. Biz sözünü 
ettiğim bu incelemeleri iki gün içerisinde yaptık ve inceleme yaptığımız konular sadece 
İstanbul'la ilgili bu konular değil, ondokuz yerle ilgili konuydu ve hepsinde mümkün 
olan en hızlı ve en detaylı biçimde incelediğimizi zannediyorum; çünkü, bizim, Turizm 
Bakanlığının tutanağını imzalarken bir gün sonra imzaladık. İmzalarken verdiğimiz 
görüş yazısında itirazımız ve tereddüdümüz olan Turizm merkezleriyle ilgili detaylı bir 
bilgi verebildik o detaylı incelemenin sonucunda ve bazılarına itiraz ettik. 

Sözünü ettiğiniz merkezlerle ilgili çok özel bir itirazım yok. Zaten Ataköy 
tutanakta konu olanlardan değildir. Ataköy toplantı sırasında geldi. Yani, bize ilk gelen 
onbeş taneydi, toplantıda ondokuza çıktı yeni merkez. Tevsii de dört taneydi toplantıda 
altıya çıktı. Dolayısıyla Ataköy onlardan biriydi; ama, Şişli Bomonti, Atik Alipaşa ilk 
listede vardı. Atik Alipaşayla ilgili özel bir itirazımız olmadı. Ancak bizim genel 
tereddütümüz, genelde kentsel alanla çok iç içe olan yerlerde Turizm merkezi ilanı 
halinde, ilgili yerel yönetimlerle çok fazla sorun çıkabileceği doğrultusundaydı ve bu 
tereddüdümüzü dile getirdik. 30 Aralık tarihli toplantıda da, yine, bu doğrultuda 
tereddütlerimizi dile getirip tutanaktaki görüşlerimizin değerlendirilmesini istedik; ama, 
toplantı sırasında ilave edilenlerden İstanbul'la ilgili Mavramolaz'a özel olarak da ayrıca 
itiraz ettik. Listede yer alan Kuruçeşme'ye bizim Boğaziçi alanı nedeniyle ayrı bir 
itirazımız vardı. Özellikle Atik Alipaşa ve diğer ikisi için çok özel itirazım yok, kentsel 
alanla iç içe olmalarının dışında.(...) 

Bu üç alanla ilgili, genelde 5 Ocak tarihi yazımızda var.(...) 

Ama isim belirtilerek değil. 
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Şöyle söyleyeyim: "Kentsel alandaki parsel bazında Turizm merkezleri ilgili 
yerel yönetimlerle yaşanabilecek sorunlar nedeniyle uygun bulunmamaktadır" gibi bir 
görüşümüz var. 

BAŞKAN - Yani, bu üç kentsel alanda olduğu için uygun değil midir 
diyorsunuz? 

BELMA TEKlNBAŞ:Kentsel alandadır bunlar; ama, özel olarak isim 
belirtilmemiştir. Bunların zaten ilk tutanakta da bu konuya değinilmiştir. 

BAŞKAN - Siz, Bayındırlık Bakanlığı olarak, bu üç alanın kentsel yerleşim 
birimi içerisinde olduğunu öne sürerek, uygun olmadığı görüşünü söylediniz. 

BELMA TEKlNBAŞ:Şimdi, belediyeler, özellikle belediye teşkilatı olan yerlerde 
ve büyükşehir belediyesi olan yerlerde, biz, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı olarak, 
Turizm merkezlerinde onaylamış olduğumuz 1/ 5 000 ölçekli imar planları nedeniyle çok 
sıkıntı çektik. O nedenle ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Turizm merkezi 
ilan edilmesi son derece doğru, yapılan planlar son derece doğru bile olsa, kurumsal 
olarak itiraz etme geleneği zaten vardır. Dolayısıyla, biz, İstanbul'da bu kentsel alandaki 
Turizm merkezlerinin ileriye dönük olarak sorun yaratabileceğini genelde düşünürüz; 
ama, bu üç Turizm merkezi özelinde bunu doğru bulmuyoruz, uygun bulmuyoruz 
şeklinde değil, genel yazılmış bir şeydir. O Turizm merkezleri ilanında başka kentler de 
vardı. Onları da kastederek yazılmıştı.(...) 

BAŞKAN - Hayır, Ataköy toplantı anında geldi dedi. 

BELMA TEKİNBAŞ:Evet, o toplantı sırasında eklendi. 

ADNAN FATİN ÖZDEMİR (Adana) - Onun üzerinde çalışmanız yok, görüş de 
bildirmediniz? 

BELMA TEKİNBAŞ : Hayır, görüş bildirdik. Şöyle: Toplantıda, zannediyorum, 
bizlerde o tutanak yok; ama, Turizm Bakanlığının sayın komisyonunuza sunduğu 
tutanağın örneğini ben dışarda arkadaşlarda gördüm. O tutanakta bizim bakanlık olarak 
şöyle bir şerhimiz var: Toplantıda sunulan merkezlerle ilgili görüşümüzü yazılı olarak 
vereceğiz demişiz. O yazılı görüşümüzü de, 5 Ocak 1998'de sunduk. Ataköy yine kentsel 
alanlarda kalanlar kapsamındadır. (...) 

Teknik olarak değil, kişisel fikrim, kentsel alanda Turizm merkezi olabileceği 
doğrultusundadır; ama, özellikle İstanbul'da öyle çok sıkıntı yaşandı ki...(...) 

Hayır, şimdi, uzun yıllardan beri, özellikle 1984'te büyükşehir belediyelerinin 
yönetimi hakkında kanun çıktığından beri zaten bakanlık büyükşehir belediyeleriyle ilgili 
bir planlama çalışması yapmaz. 1985'ten beri de diğer belediyeler konusunda bu 
çalışmalar yapılmıyor. Dolayısıyla değil İstanbul'da, Türkiye'de bile Turizm yatırımları 
açısından bir çalışmanın olduğunu zannetmiyorum. (...) 

Hayır, mevzuat açısından yoktur. Öyle bir kriter de yoktur, yöresel belirlenir ön 
plan çalışmasında. (...) 
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Hayır. Kesinlikle, hassasiyetle değerlencuriliyor. Sözünü ettiğiniz alanın Türkiye 
açısından son derece özel bir konumu var biliyorsunuz ve Türkiye'de başka bir örneği 
daha yoktur. Boğaziçi Kanunu bir planı kendisine baz alarak hazırlanmış bir kanundur. 
1981 yılında onaylanmış Boğaziçi planlarına atıfta bulunur ve o planların hükümlerini 
kanun hükmü olarak kabul eder ve dolayısıyla, Boğaziçi alanındaki öngörünüm ve sahil 
şeridiyle ilgili imar planları, Türkiye'de değiştirilmesi en zor imar planlarıdır ve halen 
yürürlükte olan Boğaziçi öngörünüm ve sahil şeridi imar planlarında öngörünüm 
bölgesinde de sahil şeridinde de Turizm yatırımlarına dönük kararlar vardır. 

Örneğin, Boğaziçi Kanunun kapsamında kalan ve bu 20 nci grup içerisinde yer 
alan Kuruçeşme, zaten, Boğaziçi imar planında Turizm tesis alanı olarak ayrılmış bir 
alandır. (...) 

Boğaziçi Kanunu hükümlerine göre o planda değişiklik yapabilirsiniz. Şöyle: 
Boğaziçi îmar Yüksek Koordinasyon Kurulu kararını sunarsınız; ama, Boğaziçi 
Kanununda yapı ve nüfus yoğunluğunun artırılmasını kısıtlayıcı hükümler nedeniyle, 
bunlar oldukça zor işlemlerdir. 

Biz, Danıştay'a, Turizm Teşvik Yasası, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yasası, Boğaziçi Yasasının ve Kıyı Yasasının aynı anda uygulanabilirliliği konusunda, 
hangi kanun daha önceliklidir bu alanda diye bir istişari görüş talebiyle gittik; çünkü, 
zannediyorum, 5 veya 6 tane özel kanunun çakıştığı alan vardır Boğaziçinde. Danıştay, 
bize verdiği istişari görüşte, Boğaziçi Kanunu hükümlerinin öncelikli olduğunu söyledi. 
Dolayısıyla, biz, Boğaziçi alanını kapsayan yerlerde Turizm merkezi ile Turizm Teşvik 
Yasasının hükümlerinin değil, Boğaziçi Kanunu hükümlerinin öncelikle uygulanmasını 
tercih ediyoruz. 

Dediğim gibi, bazı Turizm merkezi ilan edilmek istenen alanlar, zaten, Boğaziçi 
planında Turizm tesis alanıdır. (...) 

Şöyle: îlan sırasında böyle bir görüş isteme söz konusu oldu mu, hiç 
hatırlamıyorum; yani, benim görev yaptığım dönem içerisinde böyle bir görüş isteme söz 
konusu olmadı, hatırlamıyorum. Ama, imar planının yapımı sırasında, Turizm Teşvik 
Yasasının da amir hükmüdür zaten, 7 nci maddesine göre 1/5000 ölçekli planları 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı onaylamadan önce, büyükşehir belediyesinin meclis 
kararını ister. Eğer, bir ay içerisinde büyükşehir belediyesinin meclis kararı alınmazsa, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığının, alınmış kabul edilerek işlem yapma hakkı vardır. 
Ancak, pekçok Turizm merkezinde, hatırlıyorum, şifahi olarak da hatta giderek de -
şimdi, hangileri olduğunu tam bilemiyorum, ama, dosyalarında mevcuttur- belediyelerle 
görüşmelerimiz oldu; ama, plan onama aşamasında, bize plan teklifleri geldikten sonra 
oldu. 

BAŞKAN - Bu 3 alanla ilgili 1/5000 istediniz mi; yani İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, böyle bir 1/5000'i meclisinden geçirdi mi;- buranın bu konudaki durumu 
nedir? 

BELMA TEKİNBAŞ - Onu, zannetmiyorum; çünkü, Atik Ali Paşa hariç, 
diğerleri... Zannediyorum, Bomonti, daha sonra iptal oldu. Bu olaylardan bir ay sonra da 
benim görev yerim değişti. Sadece toplantıya ilişkin belgeleri aldım; ama, bildiğim 
kadarıyla, bir plan onaması yok o alanlarda. (...) 
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Olmayınca da meclis kararı istenmez. Yani, plan teklifi yoksa... Çünkü, Turizm 
Teşvik Yasasına göre 1/5000'lik planı Turizm Bakanlığı önerir. 

O önerilen planla ilgili meclis kararı... 

BAŞKAN - Yani, resen yaptığı zaman yine sizin onayınıza gelmesi gerekmiyor 
mu? 

BELMA TEKİNBAŞ - Gelir. 

BAŞKAN - Geçti mi bir onay önünüzden? 

BELMA TEKİNBAŞ:Hatırlamıyorum. Zannetmiyorum. 

BAŞKAN - Turizm Bakanlığı diyor ki... Burayı 1/5000'i eğer, büyükşehir 
encümeninden geçerse, problem yok, siz ona göre projelendirme yapıyorsunuz, bir ay 
içerisinde geçmezse, Turizm Bakanlığı, 1/5000'e göre hazırlıyor size gönderiyor, siz 
onaylıyorsunuz. 

BELMA TEKİNBAŞ - 1/1000'likleri Turizm Bakanlığı kendisi onaylar, 1/5000'ni 
sadece biz onaylıyoruz, evet. 

BAŞKAN - Bu 3 alanla ilgili büyükşehirden böyle bir dolaşım olmadı. 

BELMA TEKİNBAŞ - Hayır; ama plan da onanmadı. 

BAŞKAN - Turizm Bakanlığından size, 1/5000 geldi mi? 

BELMA TEKİNBAŞ - Bildiğim kadarıyla gelmedi. 

BAŞKAN - O zaman neye göre yapıldı? Öyle bir şey de yok ortada. 

BELMA TEKİNBAŞ - Konuyla ilgili daha sonraki gelişmeler... Bu Turizm 
merkezleriyle ilgili olarak davalar açıldı; yani, bunun cevabını tam olarak ben 
veremeyebilirim; çünkü, Turizm Bakanlığı teklif etmek durumundadır. Davalar açıldığı 
için işlem yürütülmemiş olabilir.(...) 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genci Müdür Yardımcısı 
Ekrem ERDOĞAN'ın 07.03.2000 Tarihinde Tanık Sıfatıyla Alınan Yeminli İfadesi: 

EKREM ERDOĞAN: (...) Oysa, Bakanlıklararası Komisyon dolayısıyla ben 
buradayım. Bakanlıkiçi Komisyonun yaptığı çalışmanın sonuçlarını gösterir metinler, 
yazı ekinde bize geliyor. Biz, onları inceliyoruz. Bu inceleme sonucunda, eğer hazine 
mülkiyetinde olan bir yer varsa, plan açısından da bakıyoruz, engel bir durum yoksa, ona 
olumlu görüş veriyoruz. 

İkinci soruya da şu şekilde cevap verebilirim: Bu konuda ilan edilen Turizm 
merkezlerinden Atik Ali Paşayla ilgili bir çalışmamız vardı zaten. Zira, burası, 1983'te, 
zamanın devlet başkanı tarafından verilen şifahi emirle, TEDAŞ tarafından devlet 
konukevi olarak düzenlenme çalışmaları devam ediyordu. TEDAŞ mülkiyetinde olan 
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parseller de TEDAŞ'ın aldığı bir yönetim kurulu kararıyla hazine mülkiyetine intikal etti. 
Buranın devlet konukevi olarak düzenlenmesi çalışmalarından dolayı, konuya 
muttaliydik, yani konudan haberdardık. Orası, bir mezbelelik halinde... Osmanlı 
mimarisinin özelliklerini yansıtan yapıların bulunduğu bir bölge olması hasebiyle, oranın 
bir an önce Çırağan benzeri bir komplekse dönüştürülmesinin uygun olacağını düşündük 
ve böyle bir teklife -bu merkez için söylüyorum- uygun baktık. 

Bomonti'de yaptığımız araştırmada ağırlı Tekel mülkiyetinde, bir kısım ufak 
parseller, yanılmıyorsam, Fransız yetimhanelerinden intikal edilen bir yerdi. Orada, bir 
yazışma değil ama, işin ivediliği nedeniyle, oradaki arkadaşlarımıza, gidin o yerleri 
araştırın, sonuçlarını bildirin diye telefon muhaberatı suretiyle edindiğimiz bilgilerle bir 
kanaate vardık. O nedenle de istanbul'un bir finans merkezi olmasını, zannediyorum, 
herkes arzu ediyor, belgeli yatak kapasitesindeki açığın da kapatılmasına katkıda 
bulanabileceğini düşünerek, buna da olumlu görüş bildirdik; ama, diğeri, hazine 
mülkiyetini kapsayan bir Turizm merkezi değil; o yönü, tamamıyla bizim dışımızda; 
ama, bu çerçevede hepsine olumlu görüş vermiş olmuştuk. (...) 

AHMET SEZAL (Kahramanmaraş) - Talep üzerine mi oluyor bu, siz kendiniz mi 
yapıyorsunuz? 

EKREM ERDOĞAN - Hayır, talep olmadan yapmıyoruz. Zaten, o protokol de 
imar planlarının Turizm alan ve merkezi dışında imar planlarında Turizm tesis alanı 
olarak ayrılan yerlere gelen taleplerin... (...) 

Bir yerin Turizm alan ve merkezi ilanından sonra, planlama yetkisi, o yerle 
ilgili talepleri değerlendirme yetkisi Turizm Bakanlığına aittir. Yani, oraya, bize bir talep 
gelse -biz bu yerlerde irtifak hakkı tesis ediyoruz, 49 yıl süreli- irtifak hakkı tesisi 
dışında bir satın alma talebi dahi gelse, artık Turizm alan ve merkezi olması nedeniyle, 
Turizm Bakanlığının uygun görüşü olmadan satışa çıkarmıyoruz; birincisi bu. 

İkincisi, biz, Turizm alan ve merkezi içerisinde kalan hazine yerlerini veya 
ormanlık arazileri, 2634 sayılı kanunun 8 inci maddesi gereğince Turizm Bakanlığına 
tahsis ediyoruz. Tahsis sonucunda, Turizm Bakanlığı bu yerleri ilana çıkarıyor; yani, 
yatırımcılara, müteşebbislere duyuruyor, talepleri alıyor, onların kriterleri var, o 
kriterlere göre değerlendiriyor, bizim ona bir müdahalemiz yok, komisyonda da üyemiz 
yok. Seçimi yapılan firma, bize şartları, süresi ve bedeliyle birlikte bildiriliyor, Turizm 
Bakanlığı tarafından ve biz. onun üzerine, o tahsis edilen hazine arazisi üzerinde 
müteşebbis lehine irtifak hakkı tesisi işlemini yapıyoruz, bedeli de biz tahsil ediyoruz. 
İlave hükümler de koyuyoruz. Turizm Bakanlığının öngördüğünün dışında, hazine 
hukukunu korumaya yönelik diğer hükümleri ilave ediyoruz. 

-Genel Kurmay Başkanlığında Görevli Albay Abdullah ULUSOY'un 
07.03.2000 Tarihinde Tanık Sıfatıyla Alınan Yeminli İfadesi: 

-ALBAY ABDULLAH ULUSOY:(...) Toplantıya geldiğimizde konunun önemine 
ve inceliğine binaen ana ast unsurlarımızdan görüş sormak üzere kuvvetlere, Jandarma 
Genel Komutanlığına, karargâh içerisinde, Genelkurmay içerisinde görüşler sorduk ve o 
görüşler toparlanmadan 30 aralık günü toplantıya geldik. Gelirken de Harekât 
Başkanlığına durumu arz ederek, toplantıda yazılı görüşümüzün daha sonra verileceğini 
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ifade edeceğimi arz ettim ve toplantıya geldikten sonra da bu görüşümü tekrarladım. 
Daha sonra, 19 ocak tarihi itibariyle, Harekât Başkanlığı; yani, Genelkurmay Başkanlığı 
görüşünü yazılı olarak bildirdik.(...) 

O zamanki görüş itibariyle, sizin biraz önce buyurduğunuz 3 bölgenin içerisinde 
askerî güvenlik bölgesi çalışması olup olmadığını bilemiyorum; ancak, İstanbul Vilayeti 
içerisinde çeşitli yerlerde yeni oluşturulan askerî güvenlik bölgeleri varsa, bu Turizm 
merkezleri veya alanlarının sınırlarının askerî güvenlik bölgeleriyle sınırlandırılmasını 
ifade etmiştik. Ayrıntısını, şu anda o makamda çalışmadığım için. hatırlayamayacağım. 

MEHMET ŞANDIR (Hatay) - Burada, 19 ocak 1998 tarihli Genelkurmay 
Başkanlığının bir yazısı var, eğer kastedilen buysa. 

ALBAY ABDULLAH ULUSOY - Evet. 

ALBAY ABDULLAH ULUSOY - Ancak, daha sonra öğrendiğime göre, bu 
görüşten sonra öğrendiğime göre, bize, bu toplantıya gelirken 20 yer ifade edildi; ancak, 
toplantıya geldiğimiz zaman 25 yer verildi. 25 yeri içeren Bakanlar Kurulu kararı 
çıkınca, Millî Savunma Bakanlığına da gönderilmiş, Millî Savunma Bakanlığı, bunu, 
tekrar incelenmek üzere, Genelkurmay Başkanlığına göndermiş. O, Genelkurmay 
Başkanlığında başka bir başkanlığa, yani Lojistik Başkanlığı tarafından incelenmiş ve 
inceleme sonucunda ne yazdığını bilemiyorum; ama, Harekât Başkanlığı, ikinci bölümde 
olayın içinde değildi. 

-Milli Savunma Bakanlığında Görevli,Harita Mühendisi Mustafa 
AKKAYA'nın 07.03.2000 Tarihinde Tanık Sıfatıyla Alınan Yeminli İfadesi: 

MUSTAFA AKKAYA: (...)Evrak her ne kadar 8 Aralık gözüküyorsa da, herhalde 
tarih itibariyle öyle atıldı; fakat, evrak bize çok geç geldi. Zannedersem beş gün falan 
süre vardı. Yılbaşı ertesi toplantı yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri çok büyük olduğu için 
bir anda karar oluşturulamıyor. Mekanizma şöyle işliyor; ilkönce soru geliyor, genel 
kurul var, ilgili kuvvet komutanlığı, en aşağı birliğe kadar gidiyor. Bunun görüş 
oluşturabilmemiz için Genelkurmay Başkanlığından görüş istememiz lazımdı. Bunu 
yapamadık. Yalnız, ilk incelememizde stratejik bölge olan 6 ncı sıradaki Topçu Alayının 
olduğu yerin Turizm merkezi ilan edilmesini anlamadık, niye Topçu Alayı Turizm 
merkezi ilan ediliyor diye, ona itiraz ettik. Millî Savunma Bakanlığı görüş 
oluşturamadığı için, Genelkurmay Başkanlığının görüşünün beklenmesinin, buna göre 
ayrıca cevap verileceğini ifade ettik toplantıda. (...) 

Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünde Görevli,Şehir Plancısı Mehmet GÜRKAN'ın 24.03.2000 Tarihinde 
tanık sıfatıyla Alınan Yeminli İfadesi: 

-MEHMET GÜRKAN: Turizm Bakanlığınca, bilindiği gibi, Turizm merkezleri 
ilan edilmeden önce, bunların önerileri bizlere, ilgili bakanlıklara bir yazıyla bildiriliyor. 
Bu yazı, Turizm Bakanlığınca ekinde listelerde Turizm merkezleri belirtildiği şekilde 
Bakanlığımıza intikal etti. Bundan sonra, bizler, 17 adet bölge kurulumuz olduğu için, bu 
Turizm merkezi öneri alanlarının herhangi bir şekilde yasamız kapsamına girip 
girmediğinin araştırılması için bu 17 kurulumuza bu listeleri fakslayarak, bilgi istedik. 
(...). Kurullardan görüşler, toplantı öncesinde bilgi mahiyetinde geldi. Bu gelen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 508) 



- 9 2 -

görüşlerde, bahsettiğiniz Atik Ali Paşa Yalısı İstanbul 3 numaralı kuruldan, Bomonti 
İstanbul 1 numaralı kuruldan, Ataköy de 1 numaralı kuruldan. Ataköy ve Bomonti 
hakkında 2863 sayılı Koruma Yasasına girmediği hakkında bir önbilgi, Atik Ali Paşa 
Yalısının ise daha önce Gayrimenkul, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun bir 
kararıyla tescil edildiği ve şu anda da Îstanbul-Boğaziçi SİT alanları kapsamında 
bulunduğu bilgisi geldi. Bu 3 alan hakkında, özellikle sorduğunuz konu hakkında böyle 
bir önbilgi gelmişti. Diğer alanlar hakkında da gelen bilgileri değerlendirdik ve 
Bakanlıklararası Komisyon toplantısında listede yer alan alanların birçoğunun SÎT 
alanlarıyla çakışmakta olduğundan dolayı, bu alanların koruma kurullarında 
değerlendirilmesi gerekir, koruma kurullarından gelen bilgiye göre, yazılı olarak görüş 
iletilecektir diye komisyona görüşümüzü ilettik. 

Komisyona görüşümüzü ilettikten sonra, araya bir tatil girdi, tatilden sonra yazı 
hazırladık ve koruma kurullarına ilettik, ilgili koruma kurullarına bu alanlar hakkında 
mevcut bir karar varsa... Mevcut kararların ve güncel, olarak, alanda incelemelerin 
yapılması talimatını verdik. Daha sonra gelen bilgilere göre, her alan özelinde, Turizm 
Bakanlığına bu alanların durumu hakkında bilgi verdik. Şu alanlar SÎT alanındadır, bu 
alanlar SİT alanının dışındadır. SİT alanı içinde kalan bölgeler hakkında kesinlikle 
koruma kurulu görüşünün alınması gerekmektedir. Bu alanlarda koruma kurulu kararı 
alınmaksızın herhangi bir uygulama yapılması mümkün değildir diye Bakanlık 
görüşümüzü ilettik. (...) 

Yayımlandığı tarihi 6'sı olarak biliyoruz, ki, o dönemde, bunun yayımlandığını 
bilmiyorduk, biz normal prosedürünü uyguladık. Ne zaman yayımlandığı daha sonra 
ortaya çıktı. (...) Ayrıca, Turizm Bakanlığına da, bu şekliyle görüşümüzü ilettik; yani, 
koruma kurullarından görüş gelmeden bakanlık görüşünü iletmemizin mümkün 
olmadığını; ayrıca, bu alanların incelenmesi için Turizm Bakanlığınca verilen sürenin de 
yeterli olmadığını içeren bazı yazıları, değişik tarihlerde ilettik. (...) 

BAŞKAN - Öz olarak, bu 3 bölümle ilgili, hangisiyle ilgili olumlu, hangisiyle 
ilgili olumsuz görüş beyan ettiniz? 

MEHMET GÜRKAN - Evet. 224'te İstanbul ile ilgili bir tek, Sarıyer hakkında 
kesin kararı bildiğimizden dolayı onu göndermişiz, diğer alanların görüşü, o tarihte 
gelmediği için bildiremedik. (...) 

Ancak, Atik Ali Paşa Yalısı hakkında, İstanbul 3 numaralı koruma kurulunun, 
sizin dediğiniz gibi, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun -tarih ve 
sayısını verebilirim- 2.3. 1984 gün ve 254 sayılı kararıyla tescilli olduğu, bize, toplantı 
öncesinde de faksla bildirilmişti. Onu da toplantıda söylemiştik. Toplantı tutanaklarında 
vardır zannedersem. (...) 

Aslında, SİT alanı olması, Turizm alanı ilan edilemez anlamına gelmez; fakat, 
SİT alanında, Turizm alanı ilan edildiği zaman, bizim ilke kararlarımızda 
derecelendirmelerimiz vardır, birinci, ikinci, üçüncü derecelerimiz vardı mesela, 
bunlarda yüksek kurulun belirlediği koşullar vardır, bu koşullarda, mesela, üçüncü 
derece doğal SİT dediğimiz zaman, o bölgede, konut dahil her türlü kullanıma izin 
verilebiliyor, koruma kurulu izni almak koşuluyla; ikinci derece doğal SİT'te sadece 
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Turizm amaçlı kullanımlara ve kamuya ait yapılaşmaya izin verilebiliyor, birde hiçbir 
şekilde yapılaşmaya izin verilemiyor. Doyasıyla, SİT alanıyla çakışan bir yerde Turizm 
alanı ilan edilse dahi, mutlaka koruma kurulunun görüşünün alınması şarttır; artı, ilan 
edilirken de bu konularda Bakanlığımızın görüşünün alınması şarttır. (...) 

Elbette, şu anda, işin uzaması hiçbir zaman doğru kabul edilemez; ancak, bir 
yerde diyelim ki, birinci derece doğal SÎT alanında böyle bir Turizm alanı ilan edilmesi 
doğru olmaz; şöyle doğru olmaz: Komple, bir yerde doğal SİT alanı var diyelim, bunu 
ortasında küçük bir alanda veyahut da bunun küçük bir parçasında Turizm alanı ilan 
ettiğiniz takdirde hiçbir anlamı olmayacaktır; çünkü, hiçbir şekilde o alanda uygulamaya 
izin verilemeyecektir; ama, bunun derecesi, yapılaşmaya müsait olan, koruma kurulunun, 
yüksek kurulun ilke kararlarına göre yapılaşmaya müsaade edilen bir SÎT alanı olduğu 
takdirde, bunda yapılacak Turizm alanı ilanı, koruma kurullarınca makul karşılanabilir, 
üçüncü derece doğal SİT'te, ikinci derece doğal SÎT'te olduğu gibi, ki, bunlar da ilan 
edildikten sonra, zaten, bu alanlarda yapılaşmaya müsaade edilecektir diye bir koşul da 
yoktur. Kesinlikle koruma kurullarının üniversitelerden ve Bakanlığın belirlediği 
hocalardan kurulu koruma kurulları da bu konularda kararı vermekle yetkilidir, onlar 
değerlendiriyorlar. İllaki, bir yerde yapılaşmaya müsaade edilecek diye de bir kural 
yoktur efendim. (...) 

Atik Ali Paşa Yalısının bulunduğu alan zaten kültür varlığı olarak tescillidir. 
Yapı, kendi başına tescillidir. Yapının bulunduğu bölge, Boğaziçi SÎT alanı içinde 
kaldığından, Boğaziçi SÎT alanının derecelendirmesi şu anda yoktur, 1974'te ilan 
edilmiştir; ama, derecelendirmesi çok zor bir konu olduğu için derecelendirmesi 
yapılmamıştır; fakat, o alanda Boğaziçi öngörünüm bölgesinde, Boğaziçi Kanunuyla 
beraber, sanki hiçbir şeye müdahale edilemediğini düşünürsek, birinci dereceymiş gibi 
uygulama yapılmaktadır. Yani, şu anda resmî bir derecesi yok. (...) 

Hayır, zaten -ben de bir şekilde elde ettim Bakanlık görüşümüzü- sadece 
dediğimiz şey şu: "Bu alanların birçoğu SÎT alanlarıyla çakışmaktadır, bu nedenle 
koruma kurulu kararlarının alınması gerekmektedir." Koruma kurulunun kararı alınması 
gerekmektedir derken, dolayısıyla, konu kurula intikal ettiği zaman, kurul, yüksek kurul 
ilke kararları doğrultusunda karar vereceğinden dolayı, derecelendirmeye göre yapıya 
müsaade edilebilir ya da edilemez diye kurul karar verecektir. (...) 

I. SÜHAN ÖZKAN (İstanbul) - O zaman şöyle söyleyebilir miyiz: Şimdi bunun 
SÎT derecelendirmesine göre, SİT alanı olduğu beyan edilmiş olsa bile Turizm alanı 
olarak ilan edilse, Turizm alanı olarak yapılanmaları için gerekli çalışmalar başlasa, bu 
çalışmalarda SİT koruma kurullarının mutlaka görüşleri alınır dediniz; yani, hiçbir şey 
yapılamaz değil... 

MEHMET GÜRKAN- Evet, mutlaka. Alternatifsiz. (...) 

1. SÜHAN ÖZKAN (İstanbul) - Yani, SİT alanını korumak kaydıyla, o SİT 
alanın derecesine uygun olmak kaydıyla, bir yapılanmaya onay verebilir; öyle mi? 

MEHMET GÜRKAN - Evet, verebilir. (...) Burada, bir şey ilave etmek 
istiyorum. Boğaziçi öngörünüm bölgesinde, Boğaziçi İmar Kanunuyla beraber, kamu 
yapılarına, kamuya açık yapılara müsaade edilebilir ilkesi vardır. Dolayısıyla, bu ilkeyi 
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de aşmamak kaydıyla... Mesela, tutup, Atik Ali Paşa Yalısının olduğu alan, bir konut 
kullanımı olarak düşünülemez. (...) 

Turizm alanı olarak, tabiî, kamuya açık olduğundan dolayı, yapıya müdahale 
biçimlerini koruma kurulu tespit ettikten sonra açılabilir. (...) 

BAŞKAN - Ama, netice itibariyle, sizin bu görüşünüz, Bakanlar Kurulu kararının 
üzerinde bir görüş mü? Bakanlar Kurulu, burayı Turizm alanı ilan etmişken, sizin 
koruma kurulunuzun kararı, Bakanlar Kurulunun üzerinde bir karar mı; onu bağlar mı? 

MEHMET GÜRKAN- Hayır, bağlamaz. Ancak, şöyle: Demin dediğim gibi, 
komisyon sonrasında Turizm Bakanlığının, bakanlıkların görüşlerini toparlayarak, 
Bakanlar Kuruluna sunduğu aşamada, Bakanlar Kurulunun ilgili bakanlıkların görüşlerini 
dikkate aldığını düşünerek, Kültür Bakanlığının da böyle bir görüşü var "bu alanlarda 
her türlü uygulama koruma kurulundan gelir" diye bir şerhi olduğunu dikkate aldığını 
düşünerek, Bakanlar Kurulu uygundur kararını verse bile, sonuçta, 2863 sayılı Kanun 
var. 2863 sayılı Kanuna göre, her aşamasında, ki, bu sırf, fizikî müdahale aşaması da 
değil... 

BAŞKAN - Ama, bu, devletin zamanının boşa harcanması demek değil mi; yani, 
sadece siz değil, on tane daha ilgili bakanlığa soruluyor, ama, bizim de bir şerhimiz var, 
siz çalışın, istediğiniz kadar gayret sarf edin; ama, neticede bizim 2863'ü görmeden bu 
işte netice olmaz diyorsunuz.(...) 

Netice itibariyle şunu sormak istiyorum: Bu 3 bölgenin Turizm alanı ilan 
edilmesini Kültür Bakanlığı olarak nasıl karşılıyorsunuz? Net; yani, sizin kendi 
kriterleriniz açısından yapılan iş doğru mu yanlış mı? 

MEHMET GÜRKAN - (...) Bu 3 merkezden Atik Ali Paşa Yalısı dışındaki Şişli-
Bomonti ve Ataköy Turizm merkezi, zaten, Bakanlığımızın kapsamı dışında kaldığından, 
bu konuda uygundur ya da değildir görüşünü vermek şey değil; yani, Bakanlığımız 
sorumlu değil. 

BAŞKAN - Kültür Bakanlığını ilgilendirmiyor diyorsunuz. 

MEHMET GÜRKAN- Ama, diğer yer hakkında, Atik Ali Paşa'nın Turizm 
merkezi ilan edilmesi, şu anda, kişisel olarak aldığım duyumlar, alanın çok kötü olduğu 
ve atıl vaziyette bırakıldığı belirtilerek, burada, mutlaka bir uygulama yapılması 
gerektiği söyleniyor. Bu uygulama ne olabilir, kamuya açık olarak Turizm konusu 
olabilir, kültürel bir kullanım olabilir, bir kültür merkezi projesi olabilir. Ama, sonuçta, 
eski, tarihi bir mekanı yaşatabilmek için mutlaka ona kullanım vermek zorundayız. Bu 
kullanımda... 

BAŞKAN - (...)Benim sorduğum, Turizm bölgesi olarak ilan edilmesini, sizin 
kendi kriterleriniz açısından olumlu mu olumsuz mu değerlendiriyorsunuz? Net, kısa ve 
öz. 

MEHMET GÜRKAN - Şu andaki durumunu göz önüne alarak, bence olumludur. 
Yani, şu anda atıl bir vaziyette durmasındansa, Turizm kullanımına ayrılması uygundur, 
Çırağan Sarayında olduğu gibi.(...) 
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-Turizm Bakanlığı İşletmeler Genel Müdürlüğü,Genel Müdür Yardımcısı 
Ayla Mir MAHMUTOĞULLARI'nın 24.03.2000 Tarihinde Tanık Sıfatıyla Alman 
yeminli İfadesi: 

-AYLA MİR MAHMUTOĞULLARI: istanbul'un stratejik bir konumu var. 
Turizm Genel Müdürlüğünde konaklama tesisleri ve eğlence tesislerine yönelik işlere 
bakıyorum. Bu nedenle, buranın konaklama tesislerinin sayısının artmasının çok önemi 
var. Turizm potansiyeli olarak 100 bin yatak gereklidir İstanbul için, şu an 45 bin 
yataktayız. 

BAŞKAN - Bu elinizdeki gerek talep, ileriye yönelik olarak talep, gerekse 
mevcut hakkında net bir doküman var mı? Yoksa, bunu varsayımlarla mı 
söylüyorsunuz? 

AYLA MİR MAHMUTOĞULLARI - Hayır, onları biz istatistiki bilgilerimizle 
elde ediyoruz. Yatırımlar Genel Müdürlüğü zaten buranın potansiyelini tespit ediyor, 
her türlü analizlerini yapıp, önümüze getiriyor. Biz ona ikna olduktan sonra uygun 
görüyoruz. Bir de Bakanlıkiçi Komisyonda görev almıştım, onun görevi, sırf sınırların 
tespitidir. Buna göre sınırların tespiti ve daha sonra Bayındırlık ve İskân Bakanlığıyla 
görüşülüyor ve makama arz ediliyor, sonra da bakanlıklar arası görüşülüyor.(...) 

İşletmeler Genel Müdürlüğü bize yazılı gerekçe sunmuyor, sırf Yatırımlar 
Genel Müdürlüğü bu alternatifleri getiriyor. Yalnız o sırada gündemde olimpiyat 
meselesi vardı, yani ileride istanbul'un bir olimpiyat şehri olabileceği, yani buranın 
geliştirilmesi, yani yatak sayısının artması, eğlence imkânının artması, gelişme 
tesislerinin artması; bu da, Turizm alan ve merkezi ilan edildiği takdirde, daha 
kontrollü bir artışın söz konusu olabileceği düşüncesiyle hareket edildi.(...) 

Turizm Bakanlığı İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ayla Mir 
MahmutoğuIIarı'nın 06.06.2000 Tarihinde Tanık Sıfatıyla İkinci kez Alınan 
Yeminli İfadesi: 

BAŞKAN - (...)Özellikle, bu Ataköy Tevzi 2 nci Projesi, müracaat tarihi 12 nci 
ayın 4'ü, 1997. Müracaattan itibaren 1997'nin 12 nci ayı 8'inde müracattan itibaren 
öncelikle tabiî, Bayındırlık Bakanlığının görüşünün alınması lazım, yönetmeliğin 7 nci 
maddesi gereği. 8'inde yapılan toplantıda Ataköy Tevzi 2 nci Projesi yoktu, bakanlık içi 
komisyonda. 9'unda yeni bir bakanlıkiçi komisyon toplandı, Ataköy Turizm Merkezi 2 
nci Tevzi Projesi de, bu, 9'unda olan toplantıda, Bayındırlık Bakanlığının görüşü 
alınmadan direkt bakanlıklararası komisyona sunulma kararı alındı. Aslında, bu, 
yönetmeliğe de aykırı. Yani, 12 nci ayın 4'ünden önce ben tespit ettirdim, İstanbul'da 
20'ye yakın olmak üzere lOO'ün üzerinde, 87 yılından başlayan 90, 91, 92 yıllarında 
müracaatlar var. Yani, onlar 7-8 yıl beklerken, orada beklerken, işte, arsa sahiplerine 
vekâleten Ayhan Başarır diye birisi vekâleten demiş ki, burayı turizm alanı ilan edin ve 
siz, bunu çok süratle değerlendirip, 8'inde Bayındırlık Bakanlığının görüşünü de almanız 
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lazım gelirken, buna da gerek duymadan direkt bakan onayıyla bakanlıklararası kurula 
götürme gereği duydunuz, neden? 

AYLA MİRMAHMUTOĞULLARI - Şimdi, ben, önceki ifadelerimde de 
belirttiğim gibi, İşletmeler Genel Müdürlüğündeyim. Bu komisyonun sekreterya görevini 
Yatırımlar Genel Müdürlüğü yapıyor. Bütün bilgi ve belgeleri, o sıradaki komisyona 
Yatırımlar Genel Müdürü sunuyor. Hangisi bekliyor, hangisini öne almışlar, onu 
bilemiyoruz, Kaldı ki, o sırada İşletmeler Genel Müdürlüğünden eleman talebi 
istenirken, kim varsa o, yani, belli bir kişi gitmiyor komisyona, yetkili deniliyor; ama, o 
sırada üç tane genel müdür yardımcısı var yetkili, ben, İşletmeler Genel Müdürlüğünde 
vekâleten daire başkanlığı yapıyorum. O sırada beni uygun görüp çağırmışlar. 

BAŞKAN - Neyi görüşürsünüz bu bakanlıklariçi komisyon bir araya geldiği 
zaman? 

AYLA MİRMAHMUTOĞULLARI - Burada, işte talep var denilir, oranın turizm 
potansiyeli ortaya serilir, önemi sergilenir. Biz de, turizmin yararına orada potansiyel 
olarak bir turizm varlığı hissediyorsak, yararına inanıyorsak, teşvik edici bir oluşum 
varsa orada...(...) Önceden gelmez, sırf o komisyonda arz edilir. Daha sonraki prosedür 
ve işleyiş, tamamen bizim dışımızda gelişir.(...) 

Turizm potansiyelini şöyle, istanbul'un genelini biz düşünüyoruz. Yani, ben, 
İşletmeler Genel Müdürlüğü mensubu olarak İstanbul'un tümünü düşünürüm. 20 yıldır 
orada çalışıyorum, İstanbul'un, Türkiye'nin gözbebeği olduğunu biliyorum. Burada, 
turizm alan ve merkezlerini ne kadar çoğaltırsak, disipline edersek faydalı olabileceğine 
inanıyorum. Yani, bir türlü yatak sayısını artıramıyoruz. İki senede ancak... 

BAŞKAN - Ama, bekleyenler var mesela; gerçi, o, bizim görevimizin dışında 
dediniz. Şu an aynı alanlarla ilgili bir 15-20 tane orada bekleyen var. 

AYLA MİRMAHMUTOĞULLARI - İşte, onu ben bilemiyorum. Yani, sıklıkla 
toplanmıyor ve bize ne getirilirse, biz, onu, o sırada görüşüp, işte muhalefet görüşünü de, 
genelde muhalefet şerhi konulmaz. Yani, ya kalır o konu ya da kabul edilir. 

Turizm Bakanlığı APK Görevlisi Necip ACAR'ın 24.03.2000 Tarihinde 
Tanık Sıfatıyla Alman Yeminli ifadesi: 

BAŞKAN - Bu, 20 inci grup Turizm merkezleri ilan edilirken, o zamanki 
göreviniz İşletmeler Genel Müdürü imiş? 
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NECÎP ACAR -Evet. Şu anki görevim de APK'da.(...) Turizm alan ve 
merkezlerin ilanları ve tespitleriyle ilgili görevler, Bakanlığımızda Yatırımlar Genel 
Müdürlüğünündür. 355 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle Yatırımlar Genel 
Müdürlüğüne verilmiştir. Bu komisyonda, yönetmelik gereği, ben bir üye olarak, 
temsilci olarak, İşletmeler Genel Müdürlüğü temsilcisi olarak bulunuyoruz. Bütün 
teknik çalışmalar ve müracaatlar Yatırımlar Genel Müdürlüğüne gelir, bu Genel 
Müdürlüğün ilgili teknik birimleri bu konu üzerinde detaylı çalışmalarından sonra, 
komisyona çalışmalarını sunar ve sundukları bilgiler doğrultusunda da bakanlık için 
çalışmalar yapıhr.(...) 

Turizm alan ve merkezlerine yapılacak üst yapılar döneminde 
projelendirilmesiyle birlikte işletmeler Genel Müdürlüğünün görev sahasına geçmiş 
oluyor, orada yapılacak olan yatırımların denetimleri ve işletme belgelerinin verilmesi 
İşletmeler Genel Müdürlüğünün görevleri içerisindedir. 

Turizm Bakanlığı İşletmeler Genel Müdürü Necip Acar'ın 06.06.2000 
Tarihinde Tanık Sıfatıyla İkinci Kez Alınan Yeminli İfadesi: 

BAŞKAN - Yani, 4'ünde müracaat edilmiş, 9'unda olağanüstü toplandınız, 8'inde 
aslında normalde toplantınız vardı. Orada bir 19 tanesini -19 veya 20, tam emin değilim-
onu zaten bildirdiniz. 9'unda tekrar bir toplantı yapma gereği duydunuz, 4'ündeki 
müracaatı, daha müracaat edeli 5 gün olmasına rağmen, zannetmiyorum ki, ne bölgeyi ne 
yeri ne de işletmeler açısından inceleme fırsatını da bulamadan, daha Bayındırlık 
Bakanlığına bile sormadan direkt bakanlıklararası kurula gönderilmesinde sizin de 
imzanız var; neydi onun gerekçesi? 

NECİP ACAR - Efendim, 8'inde olan toplantıda, biraz önce söylediğim gibi, 
gündemde yoktu. Bu hizmetleri de yürüten bakanlığımızdaki birim, Yatırımlar Genel 
Müdürlüğü. 9'unda tekrar komisyonun toplanmasına ilişkin bir çağrı üzerine komisyona 
dahil oldum ve orada, 8'inde alınana ek olarak 5 konunun da -5 olması lazım- gündemdışı 
olarak değerlendirilip, 8'inde değerlendirilen paket içerisinde değerlendirilmesine ihtiyaç 
duyulduğu üzerine bu kararda bulunduk. Daha önce... 

BAŞKAN - Peki, siz, İşletmeler Genel Müdürlüğü olarak bu işin neresindesiniz? 
Yani, bu kararda sizin, mesela, 5 gün oldu daha müracaat edeli, benim bunu inceleme 
fırsatım olmadı. Bakanlıkiçi komisyonda benim bunu değerlendirmem lazım, belki o ana 
kadar evrak size de gelmedi. 

NECİP ACAR - Gelmedi. 
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B AŞK AN - Gelmediğine göre, ne diye imzaladınız o zaman? Yani, 
değerlendirme fırsatınız olmadı, ne olduğunu da bilmiyorsunuz; çünkü, daha müracaat 
edeli 5 gün olmuş, neden böyle alelacele?.. 

NECÎP ACAR - Efendim, ilgili arkadaşların o komisyon toplantısında, ilan 
edilmesi istenilen yerlerle ilgili verdikleri bir bilgi sayesinde... 

BAŞKAN - Siz, genelde bilgiye göre mi hareket edersiniz; yoksa, bilgilerinizi 
kendiniz mi oluşturursunuz? Yani, İşletmeler Genel Müdürlüğünün bir fikri yok mu? 
Yani, bir fikir oluşmaz mı, adı üstünde, işletmeler Genel Müdürlüğü, neticede siz de bu 
işin bir tarafındasmız, menfi ya da müspet bir görüşünüzün olması lazım. Yoksa, eğer, 
Yatırımlar Genel Müdürlüğünün onay makamıysanız, size ihtiyaç yok demektir, her 
gönderdiği evrağı yani, şey yapıyorsanız. (...) 

NECÎP ACAR - O, 9'unda olan toplantıda arkadaşlarımızın bize sundukları 
bilgiler doğrultusunda kararımız oluştu. Ondan önce bir bilgim yoktu.(...) 

İlan edilir ve yatırıma geçtikten itibaren işletmeler Genel Müdürlüğünün görev 
sahası içerisinde ve tamamen bizi ilgilendiren, müracaat aşamasından önce. ilan 
aşamasında, bakanlıkiçi komisyondaki işleyiş...(...) 

Üstyapısının kurulmasından itibaren efendim. Proje bazından itibaren yatırım 
belgesinin verilmesi, yatırım belgesinden işletme faaliyetine geçişinden işletme 
belgesinin verilmesi aşamalarında tamamen... 

BAŞKAN - Tabiî, siz, başlangıçtaki bakanlıkiçi komisyonda bulunuş amacınız, 
böyle bir yatırım geldiği zaman, öncelikle siz de, işletmeler Genel Müdürlüğü olarak, bu 
tespit edilen yerin üstyapısıyla... 

NECİP ACAR - Yani, bir anlamda, bilgi sahibi oluyoruz. 

BAŞKAN - Bilgi sahibi oluyorsunuz; ama, netice itibariyle böyle bir şeye de 
onay veriyorsunuz; çünkü, netice itibariyle, bu verilen onay da bir anlam ifade etmeli ki, 
ediyor; çünkü, bakanlıkiçi komisyonda hiç şerh yok, mutabakatla bu iş onaylandı gibi 
oluyor. Dolayısıyla, siz de, bu yapılan yatırımı bir şekilde onaylıyorsunuz ve 
onayladığınız bir yatırımla ilgili az veya çok yani, işletmeler açısından, hangi kriterleri 
arar, ben onu bilemem, işletmelerin de muhakkak kendine göre bir kriterleri vardır, her 
yatırımların en önerdiği proje, işletmeler açısından da rant olur veya faydalı olur gibi bir 
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görüş olmaz diye düşünüyorum. Bilmiyorum, bu görüşüme katılır mısınız? Yani, bir fikri 
olur, oraya bir şeyi derceder. Bakanlıkiçi komisyonda der ki, şöyle olursa daha güzel 
olur gibi veya böyle olursa daha iyi olur gibi. işletme açısından, işte, buraya, ne bileyim, 
motel de düşünülebilir, çok katlı otel de düşünülebilir, pansiyon tip de düşünülebilir, 
herhalde bu, işletmeleri ilgilendiren bir husus. Yoksa, onu daha sonra, projelendirme 
bittikten sonra her şeye onlar karar verip, sadece işin işletme boyutuyla mı ilgilenirsiniz? 

NECİP ACAR - Oradaki yatırımların yaptığı planlama doğrultusunda yapılacak 
üstyatırımlarla... 

BAŞKAN - Üstyapı yatırımlarıyla direkt alakalısınız. O zaman, bilgi sahibi 
olmanız lazım. Sizce, mesela, Ataköy'e onlar işte, adını şu an tam bilemiyorum, şöyle bir 
otel yapalım diyor, siz, işletmeler müdürlüğü olarak buraya otel değil de, ne bileyim, 
motel yapalım veyahut tatil köyü yapalım, eğlence merkezi yapalım, iş merkezi yapalım 
gibi bir öneriniz oluyor mu? Yani, sizin bu öneriniz, yatırımlara uygun değil, işletmeler 
açısından böyle bir eksiklik var İstanbul'da, bunu, bu projeye dercedelim gibi bir fikriniz 
ve düşünceniz oluyor mu? 

NECİP ACAR - O konuda yok efendim. Daha önceden bir görüş için bir ön bilgi 
değil, sadece toplantı aşamasında bilgi sahibi olduğumuz ve bakanlıktaki 
önkomisyondaki çalışmalar da, bu, izah ettiğim şekilde. 

-Turizm Bakanlığı Hukuk Müşaviri Faika SARP'ın 24.03.2000 Tarihinde 
Tanık Sıfatıyla Alınan Yeminli İfadesi: 

-FAİKA SARP - Hukuk Müşavirliğinin görevleri, 355 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede sayılmış. Biz, Bakanlığın yaptığı bütün yasal düzenlemelere katılıyoruz, 
görüşümüzü alıyorlar. Bu da, bir Bakanlar Kurulu kararı istihsali olacağı için, bu konuda 
hazırladıkları projeleri müşavirliğimizde değerlendirmek üzere bize de bilgi veriyorlar. 
Bu, esasında Yatırımlar Genel Müdürlüğünün görev alanına, yetkisi alanına giren bir 
konu. 355 sayılı Kanun Hükmünde Kararname görev olarak, bunu, direkt olarak 
Yatırımlar Genel Müdürlüğüne vermiş. 

Zaten, bütün yıl boyunca Yatırımlar Genel Müdürlüğü bu tür çalışmaları yapıyor. 
Turizm alan ve merkezleri konusunda detaylı çalışmalar yapıyor. Bizlere de projelerini 
anlatıyorlar bir altkomisyon olarak bir iç komisyon olarak. Bu tür bilgileri veriyorlar ve 
Bakanlar Kurulu kararı istihsaline gitmeden önce bir değerlendirilmesi yapılıyor. Sadece 
bunun bir komisyon olarak değerlendirilmesinden ziyade, bir de üst bürokratların 
toplandığı haftalık toplantılarımız olur bizim. Orada da Yatırımlar Genel Müdürlüğü bu 
tür çalışmaları hakkında bilgi verir. 
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Istanbul'un özellikle başlıbaşına bir Turizm merkezi olması gerektiği konusunda, 
sürekli hükümetler değiştikçe de bu fikir hep vardır. Henüz oranın sanıyorum 40 000 
yatak kapasitesi var, bunun 100 000 sayılarına çıkarılması hedeflenir. Bu amaçla sürekli 
bir çalışma içindedirler. Bundan da bizlerin bilgisi oluyor. 

Komisyonda benim bulunmamın, daha doğrusu Yatırımlar Genel Müdürlüğünün 
görev alanı olan, bu komisyon da Yatırımlar Genel Müdürlüğünü ilgilendirmekte, sadece 
bir hukukçu olarak, yapılan tespitlerin gönderilme, diğer bakanlıklar arası komisyonlara 
gönderilirken bir yanlışlık yapılmaması açısındandır; yani, teknik olarak biz bir 
değerlendirme yapamayız, onu, mimar, mühendis arkadaşlarımız o incelemeyi detaylı 
yapıyorlar.(...) 

Hayır, böyle bir mütalaa vermedik. Yani, Turizm alan ve merkezi olabilir mi, 
olamaz mı şeklinde bir şey sorulmadı. 

1. SÜHAN ÖZKAN (istanbul) - Bunu, şu manada soruyorum: Asgarî olarak, tabiî 
ki, Kültür Bakanlığını ilgilendiği tarafları var işin, Bayındırlığın ilgilendiği tarafları var, 
Orman Bakanlığının var, onlar kendi hukukî mevzuatları çerçevesinde bir mütalaa 
veriyorlar; ama, siz, Turizm Bakanlığı olarak netice itibariyle bu işin koordinatörü bir 
bakanlık olarak, bu konuyla ilgili hukukî bir değerlendirme yapar mısınız? Böyle bir 
konuda size hukukî bir değerlendirme sorulur mu? 

FAİKA SARP - Hayır, bize öyle bir şey sorulmadı. Yalnız, bu konuyla açılan 
davalar oldu. Bu davalardan Bomonti, Atik Ali Paşa Yalısıyla ilgili davalar 
kazanılmış...(...) 

1. SÜHAN ÖZKAN (istanbul) - Odalar açıyor davaları. Bakanlar Kurulu 
kararının iptali mi, yoksa Turizm Bakanlığının bu konudaki tasarrufunun iptali mi? 

FAlKA SARP - Tabiî ki, Bakanlar Kurulunun listesinde olan Şişli-Bomontinin 
Turizm merkezi alanı ilan edilmesine karşı, karara karşı açılan bir iptal davası. 

I. SÜHAN ÖZKAN (İstanbul) - Davalı? 

FAİKA SARP - Turizm Bakanlığı ve Başbakanlık. 

İ. SÜHAN ÖZKAN (İstanbul) - Bu davanın sonuçları ne oldu? 

FAİKA SARP - Bu davaları Turizm Bakanlığı kazandı.(...) 

Şu anda, sadece İstanbul Ataköy ikinci tevsii ile ilgili dava devam etmekte, o 
henüz bir sonuca ulaşmadı. 

İ. SÜHAN ÖZKAN (İstanbul) - Aynı nedenle açılan dava, konusu aynı? 

FAİKA SARP - Evet.(...) Bir yerin Turizm alan ve merkezi ilan edilmesi 
demek, oranın bütün planlarının yapılacağı, değiştirileceği anlamına gelmiyor. SİT 
alanıysa SİT alanı olarak muhafaza edilecek kültürel değerleri, doğal güzellikleri 
muhafaza edilecek, o konuda bir şey yok. Danıştay da, zaten, ilk aşamada bu tereddütler 
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içindeydi. Biz, imar planlarını yaparak gitmiyoruz ki zaten oraya, sadece sınır tespiti 
yapıyoruz, sınırı yapıyoruz. 1/1000 ölçekli planı Turizm Bakanlığı yapıyor. Ondan sonra 
Bayındırlık Bakanlığıyla temas içerisinde... 

BAŞKAN - 1/5000'inini kim yapıyor hanımefendi? 

FAlKA SARP - Bayındırlık Bakanlığı yapıyor.(...) 1/1000'i, 1000 ölçekli... 

BAŞKAN - 1/5000'i Bayındırlık Bakanlığının yapıp, bağlı bulunduğu 
belediyenin meclisinden de geçirmesi lazım. 

FAİKA SARP - Belediyenin görüşleri alınıyor. 

BAŞKAN - Yani, o şehri ilgilendiriyor. Bayındırlık Bakanlığı resen bu işlemi 
yapamaz. Bu, Ankara, İstanbul gibi büyük şehri ilgilendiriyor. Ama, o yapamadığı 
zaman, bildiğim kadarıyla bu sefer dönüyor resen yapıyor. Doğru mu bu? (...) 

FAİKA SARP - Turizm alan ve merkezlerinde 2634 sayılı Kanuna göre plan 
yapma yetkisi 1/1000 Turizm Bakanlığının, diğeri de Bayındırlık Bakanlığının. Ama, bu 
arada belediyelerin de görüşü alınıyor. Belediyelerin itirazı varsa değerlendiriliyor. Bu 
itirazlar...(...) 

FAİKA SARP - SİT alanı ilan edilen bir yer, kendi Kültür Bakanlığının orada 
yapılmamasına dair bir şey varsa, onlara da mutlaka riayet edilecektir. Yani, Turizm 
Bakanlığı, SİT alanı olan bir yere illa bir bina yapılacak diye bir şeysi yok, kesinlikle 
yok. (...) 

FAİKA SARP - Yani, o kurallara mutlaka riayet ediyor. Yani, Turizm alan ve 
merkezi diyorum ya, sadece bir sınır tespiti olayıdır. Onun içinde var olan her şeye, 
arkeolojik değerlere, SİT alanına, vesaire, doğa, çevre, hepsine riayet edilmektedir. 
Zaten, bu Turizm alan ve merkezi ilan... Bakanlık kendi başına da yapmıyor bunu.(...) 

Burada, zaten Bakanlıklararası Komisyon çalışma esasları belirtilmiş 
yönetmeliğimizde. "Bakanlığımızca ilan edilmesi öngörülen Turizm bölgeleri, Turizm 
alanları, Turizm merkezlerinin mevki ve sınırını gösteren haritalar ve bunlarla ilişkin 
açıklama raporlarını içeren bilgi ve belgeler Bakanlıklararası Komisyonun toplantı 
tarihinden üç hafta önce komisyon üyesi bakanlıklara iletilir ve komisyonun yapacağı 
toplantının tarihi bildirilir" deniliyor.(...) 

Tabiî burada bir yönetmelik olduğu için, bu yönetmeliğin bir hükmü var 11 inci 
madde, yeniden görüş bildirme diyen bir maddesi var. Deniliyor ki o maddede 
"Bakanlıklararası Komisyon toplantı sonucunda düzenlenen tutanakta, üzerinde yeni 
çalışma ve incelemeler yapma ihtiyacını belirten kuruluşlar, bu toplantıyı takiben en geç 
bir hafta içinde kesin görüşlerini yazılı olarak Turizm Bakanlığına bildirirler. Bu süre 
içerisinde görüş bildirilmemesi olumlu görüş bildirmiş olarak addolunur/' 

Bu, yönetmeliğin hükmü. Böyle olunca, bize söyleyecek bir şey kalmıyor. Yani, 
bir hafta içerisinde bunlar görüşlerini bildirmemişlerse, artık olumlu saymak gerekiyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 508) 



- 102 — 

Turizm Bakanlığı Hukuk Müşaviri Faika SARP'ın 06.06.2000 Tarihinde 
Tanık Sıfatıyla İkinci Kez Alınan Yeminli İfadesi: 

FAÎKA SARP - Bu, sizin de söylediğiniz gibi, bir öneri. Ş'Teniden görüş 
bildirme" başlıklı 11 inci maddemiz var yönetmeliğimizin. Bakanlıklararası komisyonun 
toplantısı sonucunda düzenlenen tutanakta, üzerinde yeni çalışma ve incelemeler yapma 
ihtiyacını belirten kuruluşlar, bu toplantıyı takip eden en geç bir hafta içinde kesin 
görüşlerini yazılı olarak Turizm Bakanlığına bildirirler. Bu süre içersinde görüş 
bildirilmemişse olumlu görüş bildirilmiş olarak addolunur; yani, buradaki prosedür, 
sadece Turizm Bakanlığının yaptığı, bitirdiği bir işlem değildir. Yönetmelik gereğince, 
diğer bakanlıkların, üst kurulun görüş bildirme hakkı vardır ve sonuç olarak da, 
bakanlıklar kuruluna sunulurken, bakınız, yine, 12 nci madde "bakanlıklararası 
komisyonda belirlenen görüşleri içeren tutanak ve yeniden bildirilen görüşlerle birlikte 
mevki ve sınırların haritalar üzerinde belirlenen turizm bölgeleri, turizm alanları, turizm 
merkezleri, bakanlıkça, Bakanlar Kurulunun onayına sunulur" diyor. 

Burada usul hatası vardır diye düşünüyorsunuz belki; ama... 

BAŞKAN - Hayır, o değil. Benim sormak istediğim, bakın "görev ve yetkileri" 
başlıklı ikinci kısım, çalışma gruplarının oluşumu, turizm bölgeleri, turizm alanları ve 
turizm merkezlerinin belirlenmesi için çalışma gruplarının oluştulması, görev ve 
yetkileri ile çalışma şekline ilişkin yönetmelik. Bu yönetmeliğin 7 nci maddesini aynen 
okuyorum: "Bakanlık içi komisyonun görevi: Bakanlık içi komisyon, ilan edilmesi 
öngörülen turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezlerinin mevki ve sınırlarını, 
imar ve İskân Bakanlığ ile ilişki içinde belirler. Anılan bakanlığın görüşüyle birlikte, 
bakanlık makamının onayını alarak, kesinleşecek bakanlık önerisi bakanlıklararası 
komisyona gönderilir. 

Böyle bir hüküm varken, siz, 12 nci ayın 9'u 1997; 21 nolu kararda şöyle bir 
karar almışsınız: 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin (a) fıkrası 
birinci bendine göre, Bakanlar Kurulunca 3.24.1983 tarihinde kararlaştırılan 836733 
karar sayılı turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezlerinin belirlenmesi için 
çalışma gruplarının oluşturulmasına ilişkin yönetmelik gereğince toplanan komisyon, 12 
nci ayın 8'i gün ve 20 sayılı kararıyla belirlenen turizm alan ve merkezlerine ilave olarak 
İsparta Gölcük, İstanbul Beşiktaş, İstanbul Sarıyer -bizim üzerinde durduğumuz- İstanbul 
Ataköy Turizm Merkezi 2 Tevsi projesini, 12 nci ayın 30'unda, yani, bu 21 günlük 
sürenin sonunda toplanacak bakanlıklararası komisyona doğrudan önerilmesi; yani, 
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normalde, 4 üncü madde gereği, bu bakanlık içi çalışma grubunun 7 nci maddesi gereği, 
bunun Bayındırlık Bakanlığına sorulması lazım; ama, siz, bu maddeyi atlayarak, 
doğrudan, yani, bu 21 günlük süreyi çalıştırma ve inceleme fırsatı da vermeden 12 nci 
ayın 30'undaki toplantıya yetiştirdiniz bunu. Bunun gerekçesi neydi? 

FAİKA SARP - Yani, onun, sürekli, tabiî, her an turizm alan ve merkezi ilan 
etmek mümkün değil, Yatırımlar Genel Müdürlüğü zaten bu olayın içindedir, ellerinde 
bir sürü böyle talepler var, belediyenin talepleri var. (...) 

Evet, çünkü, Yatırımlar Genel Müdürlüğü, hep bu çalışmanın içerisinde. Onun 
bizzat görevi 2634 sayılı Kanun gereği. 

BAŞKAN - Aykırı değil mi; yani, yönetmeliği?.. 

FAİKA SARP - Hayır, burada aykırılık ortadan kalkmış oluyor, 11 inci madde 
gereğince. Eğer, ters bir durum varsa, o öneriyi reddedecek olan orasıdır, neden 
reddetmemişler? Esas oraya sormak gerekiyor bunu; yani, bunun sorusu, Turizm 
Bakanlığı değil, böyle bir öneri yanlış bir öneriyse, bunu reddetmeleri gerekiyor. Sonra, 
oradan da çıktıktan sonra Bakanlar Kurulu kararı alınıyor. Bakanlar Kurulu kararı 
düzenleyici bir işlem, bütün sayın bakanların imzaları var altında, dosyalar oraya 
gidiyor. 

BAŞKAN - Ama, çok güzel de, Yargıtayda da bu dava iptal edildi. 

FAİKA SARP - Hayır efendim, daha davası devam ediyor. 

BAŞKAN - Hayır şu an devam ediyor, siz itiraz ettiniz; ama, birinci şeyde 
durdurulmasına... 

FAİKA SARP - Muhkem kaziyye olmadan, yani, bir karar kesinleşmeden, biz, 
onu kaybettiğimiz gözüyle bakmayız. 

BAŞKAN - Tamam, onda aynı fikirdeyiz; ama, netice itibariyle şu an proje 
duruyor; yani, şu an mevcut kararın iptalini. Eğer, Yargıtaydan sizin söylediğiniz yönde 
yeni bir görüş çıkarsa, devamını; ama, şu an bu proje duruyor. 

FAİKA SARP - Bakınız, aynı şekilde Bomanti ve Atik Ali için de dava açılmıştı; 
onları da kazandık. Demek ki, yani, idarenin burada bir hatası, bir şeyi söz konusu 
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olamaz. Zaten, bu denetim, idarenin denetimi, idarî yargıya ait bir şey. İptal açılacaksa, 
Danıştayda açılması gereken bir şey. 

BAŞKAN - Danıştayda açıldı zaten. 

FAİKA SARP - Evet, diğer işlemlerin de, bütün, mesela, turizm alan ve 
merkezlerinin ilanıyla ilgili bütün işlemlerin de idarî yargıda sonuçlanması gerekiyor. 

BAŞKAN - Zaten Danıştayda açılmış ve iptal edilmiş; yani, benim, asıl burada 
sormak istediğim şu: Bu 7 nci maddenin ihlali. Siz diyorsunuz ki, biz göndeririz, eğer 
ihlal varsa, Bakanlar Kurulu bunu onaylamaz. 

FAİKA SARP - Evet. Efendim, şunu da söylemek istiyorum: Orada açılan iptal 
gerekçesinin arasında komisyonda usulsüzlük vardır vesairesiyle bir dava açılmıyor. 
Orada, işte, Mimarlar Odası yahut belediye, şehrin siluetine uymuyor, işte, bilirkişi biraz 
kendi yorumunu katarak, birtakım kendi görüşlerini değerlendirerek, turizm açısından 
olaya bakmıyorlar. Turizm alan ve merkezi ilan edilirken, biz, orada, illa şu planı 
yapacağız, şu kişiler kayınlacak, şunlar yapılacak diye bir şey yok, asla, münferit bir 
olay yok. (...) 

Yani, gelen talepler, münferit belki talepler olabilir; ama, Turizm Bakanlığı, 
bakanlık olarak, olaya hiçbir arkadaşım, hiç kimse, münferit olarak bakmaz. Sadece 
İstanbul'un kapasitesi açısından bakılıyor, talepler açısından bakılıyor. Bunu söylemek 
istiyorum. (...) 

Hayır, hızla gidişe... Tabiî ki, birtakım görüşler almıyor. (...) 

Ben de aynı şeyleri savunacağım, aynı şeyleri söyleyeceğim. 11 inci ve 12 nci 
madde... Bu yönetmelik, 1 maddeden ibaret yönetmelik değil, bir bütündür. Bir de, 
yönetmelik, kanunun uygulanmasını gösteren, düzenleyici bir işlemdir malumunuz. Esas 
kanun 2634 sayılı Kanun, 355 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, bu işleri Yatırımlar 
Genel Müdürlüğüne yüklemiştir; yani, Turizm Bakanlığı...(...) 

Hayır, ben, sonuna kadar böyle savunurum. Usul yönünden zaten bir şey olsaydı, 
davada bunu talep edebilirlerdi. Neden davalarında diyorum ben de, usul yönünden bir 
eksiklik vardı diye bir iddiaları olmadı. (...) 
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Hayır ama, o usul eksikliği giderilmiş sonra, bitmiş artık, üst komisyona 
gelmekle, o usul eksikliği kalkmış oluyor.(...) 

Hayır, görevimizi yapmışız ve öneri olarak sunuyoruz zaten.(...). 

î. SÜHAN ÖZKAN (İstanbul) -(...)Bu Danıştayın 6. Dairesinin kararı, biraz 
evvel sayın arkadaşımızın, hukuk müşaviri değerli üstadımızın söylediği gibi, bu 
yönetmeliğin yanlış tatbik edildiği vesaire ilgili değil, davada öyle açılmamış zaten. Bu 
diyor ki, bakın -bilirkişi raporuna müstenit bir karar- bilirkişiler "yapılan yer, turizm 
bakımından önem taşıyan bir yer olarak tanımlanmasına olanak verecek bir avantajı yok 
bu yerin" diyor. Bir yorum yapıyor bilirkişiler. Turizm Bakanlığının bir tasarrufuna 
karşı, bilirkişiler diyor ki, yok kardeşim, sen yapmışsın; ama, burası turizm bakımından 
önemli bir yer değil diyor. Bu, bilirkişi yorumudur mahkemelerde. Ona karşılık da 
arkadaşlarımız, herhalde temyize gittiler... 

FAİKA SARP - Evet efendim, ben, bu davayı da kazanacağımdan eminim. 

1. SÜHAN ÖZKAN (İstanbul) - Yani, davanın dayanak noktası bu sadece. 
Burada yönetmelikle ilgili yanlış uygulamaya da ilişkin bir karar yok. (...) 

ALİ GÜNAY (Hatay) - Evet, ikinci toplantı. Bir olarak mı geldi benim dediğim 
gibi... 

FAİKA SARP - Hayır, 5'i birlikte; yani, münferit olay diye bir şey yok, onu 
söylemeye çalışıyorum. (...) 

Bir bütün halinde, paket halinde ve her zaman, her an iddia ediyorum, bu 
yönetmeliğimizin ilgili maddeleri gereğince, eğer bir usul hatası olsaydı, oradan 
dönecekti; bu, çünkü, bir öneridir, tekrar, ilk teklifimize bir ilavedir. Bunları kabul edip 
etmemek oranın görevidir. Kabul etmişler, ondan sonra Bakanlar Kuruluna gitmiş; yani, 
bir prosedör, bir tane, bir işlem değil ki, sürekli, mütemadi bir işlem var burada ve 
sonuçta, bir Bakanlar Kurulu kararı var. (...) 

Belki 7 nci madde bunu söylüyor; ama, diğer maddeleri tamamlayıcı olarak 
düşünüyorum ben. İtiraz edilmediği takdirde, o usul hatası kalkmış oluyor. 

ALİ GÜNAY (Hatay) - Ve ayın 9'unda yaptığınız toplantıda sadece Ataköy 
gelmedi, onu yanı sıra 4 tane daha yeri, toplam 5 tane yeri... 
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FAİKA SARP - Bunlar da ilk önerimize ilave edilsin şeklinde oldu. 

ALÎ GÜNAY (Hatay) - Münferit bir olay değil, 5 tane olarak geldi. 

FAİKA SARP - 10 tane de gelse... (...) 

Bakanlıklararası komisyonun toplantısı sonucunda düzenlenen tutanakta -orada, 
mutlaka bir tutanak düzenleniyor- üzerinde yeni çalışma ve incelemeler yapma ihtiyacını 
belirten kuruluşlar -ki, öyle bir ihtiyaç belirtmemişler- bu toplantıyı takip eden en geç bir 
hafta içinde kesin görüşlerini yazılı olarak Turizm Bakanlığına bildirirler. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Pardon... 7'i okuyorsunuz değil mi? 
FAİKA SARP - 7'yi mi istediniz? 

ALİ GÜNAY (Hatay) - Önce 7. 

KEMAL ÇELİK (Antalya) - 7'yi 12 kaldırıyor mu? 

FAİKA SARP - Hayır, kaldırıyor demiyorum. 

BAŞKAN - Pardon, Sayın Çelik, müsaade eder misiniz, arkadaşımız sözünü 
tamamlasın. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - 7 nci maddeyi içeren hükümler, 11 ve 
12 bunu egale ediyor mu, yani, ben, orada, buna karar verdim; ama, 11 ve 12, bana, bunu 
egale etmeme şey yapıyor mu. 

FAİKA SARP - Tabiî, diyorum ki, 11 inci ve 12 nci maddeyi egale etme değil 
de, eğer orada bir noksanlık, bir şeyler varsa, bu maddeler bir daha üst kurula hak 
tanımış zaten. O üst kurul, o usul eksikliğini, yani, bize niye 30 gün içinde, 15 gün 
içinde, neyse, görüş sormadınız, görüş sormadan böyle bir işlem tesis edemezsiniz deyip, 
itiraz beyan etmeli. (...) 

Ama, o itiraz ne zaman gelmiş; bütün Bakanlar Kurulu imzaladıktan sonra. 
BAŞKAN - Çünkü, 12 nci ayın 30 idi, o gün de resmî tatildi, iki üç gün vardı, 

onların görüşü geldiğinde de beş gün sonra yayınlanmıştı zaten. 
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FAİKA.SARP - Bir de, efendim, böyle itirazlar bile olsa, ben onu da söylemek 
istiyorum, örneğin, biz yönetmelikler çıkarıyoruz, değil mi? Bütün bakanlıklardan görüş 
alıyoruz. Bakanlıklar muhalif kalıyorlar, gerekçesini belirterek izah ediyoruz, diyoruz ki, 
bunların muhalefetlerini kabul etmiyoruz; çünkü, işte, biz, şu yönde bir düzenleyici 
işlem tesis ettik. Ondan sonra Başbakanlık inceliyor ve muhalif görüş olmasına rağmen, 
yönetmelik yürürlüğe giriyor. Bunların da muhalif olabilir görüşü, yani, Bakanlar Kurulu 
bu muhalif görüşe rağmen karar vermiştir ve şunu söylemekte yarar görüyorum, bu, bir 
Bakanlar Kurulu kararıdır; yani, altında sayın bakanların imzası vardır, Sayın Başbakan 
dahil. (...) 

Müşterek düzenleyici işlem vardır burada. Onun için, kararın da doğru olduğuna 
inanıyorum. Geri alma işlemine gelince, hukukî olan bir işlemde -hukukçu arkadaşlarım 
vardır- eğer, idare, hukukî olduğuna inandığı işlemi de gerek gördüğü zaman geri 
alabilir, kaldırabilir, ikinci Bakanlar Kurulu kararını kaldırması da... 

BAŞKAN - Öyle oldu; siz, kaldırılması yönünde teklif ettiniz, ama, Bakanlar 

Kurulu kaldırmadı. Yani, siz, Ataköy tevsi II projesinin iptal edilmesini, süratle 

gönderdiniz, süratle iptal edin dediniz; ama, onlar iptal etmedi. 

FAİKA SARP - işte, o, onun takdiridir. (...) 

Bakanlıkiçi komisyondan sonra görüşülecek... Bakanlıklararası komisyonda, o üst 

komisyon, yani, esas komisyon... 

KEMAL ÇELİK (Antalya) - Biliyorum, Bakanlıkların temsilcisi olduğu, az çok 

biliyoruz bürokrasiyi. Her ne kadar sizin kadar hukuku bilmesek de... 

Şimdi, o 11 inci madde onun için. 7 nci madde öyle değil. 7 nci maddede diyorki, 

Bayındırlık Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı, bu işi müştereken yapar diyor. Müştereken 

işlemleri yapar, tamamladıktan sonra, Turizm Bakanının onayına sunar, ondan sonra da 

Bakanlıklararası Komisyona gider diyor. Şimdi, biz de dedik ki, biz de, diğerlerini 

sormuşsunuz, gerçekten, Bayındırlık Bakanlığına, bir gün önceki toplantıda, Bayındırlık 

Bakanlığıyla müştereken görüşülmüş, işler bitmiş. Sonraki 5'i sorulmamış Bayındırlık 

Bakanlığına. Siz, diyorsunuz ki, sonra bu tamamlanmış. Tamamlanmış; ama, itaraz 

etmişler tabiî Bayındırlık Bakanlığı; niye, o zaman mutabakat sağlanmadığı için olmuş 

bu. Demek ki, 7 nci madde de önemli, 12 nci madde de önemli... 
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FAÎKA SARP - Pek tabiî ki...(...)Hiç mülga durumuna düşürmüyorum. Ona ilave 

olarak diyorum, ilk teklife ilave olarak bir öneri sunulmuştur diyorum.(...) 

FAÎKA SARP - Yani, 355 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 2634 sayılı 

Kanun, bu işi zaten Turizm Bakanlığına vermiştir. Bakanın böyle bir onay vermesi de... 

(...) 

Efendim, bir de ben bir kelime söyleyeyim... Böyle bir onay da, bir düzenleyici 

işlemin devamıdır; yani, illaki 7 nci madde niye?.. 11 inci, 12 nci maddeler niye gözardı 

ediliyor... 

BÜLENT AKARCALI (istanbul) - Benim sorum başka, yönetmeliğin dışında. 

Şimdi, bakanlıkiçindeki bir bürokratın, kendi iradesiyle bir şey yapacaksa, kanun yetkiyi 

Bakana vermişse, yönetmeliğe uymak zorunda; ama, Kanunun Bakana verdiği bir 

yetkiyi, Bakana imzalatıp yapmışsa, bu, kanunî oluyor mu, olmuyor mu? 

FAÎKA SARP - O Bakanın kendi sorumluluğunda tabiî ki...(...) 

Yönetmelik çiğnenmiyor efendim... 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Kanun resen bakana bir yetki veriyorsa...(...) 

İ. SÜHAN ÖZKAN (İstanbul) -Bir şey daha ilave edeyim izin verirseniz, 

bununla ilgili, tartışma konusu olduğu için... Öneri deniliyor. 

FAİKA SARP - Öneri diyoruz. 

î. SÜHAN ÖZKAN (istanbul) -Turizm merkezleri önerisi, Bakanlığın 

yetkisinde, münhasıran gözüküyor. Yine, arkadaşlarımız gayet tabiî inceleyecekler, o 

manada söylüyorum.(...) 

FAİKA SARP - Ben de teşekkür ederim. Yine, son olarak, o 9.12.1997 tarihli 

şeyde, komisyon kararında, ki, mutlaka önerilmesi lafzına dikkat edilmesini rica 

ediyorum. 

-Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi Başkanı 
A.Sedat SERT'in 24.03.2000 Tarihinde Tanık sıfatıyla Alınan yeminli İfadesi: 

-A. SEDAT SERT: (...) Bakanlığımızın kuruluşuyla ilgili 355 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Yatırımlar Genel Müdürlüğüne verdiği görevler arasında, 
Turizm bölge alan merkezlerinin ilanıyla ilgili çalışmalar yapmak yer alır. Benim 
başında bulunduğum daire de, yatırımlar Genel Müdürlüğünün bu anlamda çalışmalar 
yapan; çünkü, şube müdürlükleri arasında dairemin, bir tanesi Turizm alan, Bölge Alan 
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Merkezleri Tespit ve ilan Şube Müdürlüğüdür, bir tanesi Fiziksel Planlama Şube 
Müdürlüğüdür, bir de Harita işleri Şube Müdürlüğü vardır. Bildiğiniz gibi, Turizm 
merkezi ilanı bir sınır tespiti, bu anlamda çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar yapıldıktan 
sonra, bir de, bunun fiziksel planlama aşaması var. O Turizm bölge alan ve 
merkezlerinde yapılaşmaya yönelik kararlar üretmek, bunun, Turizmi Teşvik Kanunu 
doğrultusunda, ilgili kurumlar tarafındın, bir tanesi Bayındırlık ve İskân Bakanlığıdır, 
üst ölçek planlarının onaylanması. Bu onaylı planlara uygun olarak, uygulama imar 
planlarının da, Bakanlığımıza verilen görev çerçevesinde, yine, Dairemizce 
yürütülmektedir. (...) 

Efendim, genellikle, bu tür konularda, yerel yönetimlerin görüşlerine 
başvuruyoruz. Bir görüş birliği sağlamaya çalışıyoruz. Sizin de buyurduğunuz gibi, tabiî, 
sonuç olarak, bir kararname haline getirildiği için, yerel yönetimlerin görüşlerine 
uyulmama gibi bir durum da olabiliyor; ama, bu özel konulara geldiğimizde, örneğin 
Şişli-Bomonti Turizm merkezi, o dönemde, Bakanlığımıza, Şişli Belediye Başkanlığının 
talebi üzerine gündeme alınmıştır. Bilgi, belge ve dokümanlar, Şişli Belediye Başkanlığı 
tarafından Bakanlığımıza aktarılmıştır ve Turizm merkezi ilanı talebi Bakanlığımıza 
gönderildiğinde, o dönemde, istanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı tarafından, o alan 
için' onaylanmış bir imar planı da mevcuttur. O imar planına göre, Bakanlığımızca, 
Bakanlar Kuruluna önerilen Turizm merkezi sınırları içinde, iş merkezi, ticaret merkezi 
kararı getirilmiştir. Zaten, Büyük Şehir Belediye Başkanlığınca onaylı plan kararları ile, 
o dönemde, Turizm merkezi ilanındaki gerekçeler birbiriyle örtüşmektedir. 

BAŞKAN - Aynı şeyi Atik Ali Paşa ve Ataköy ikinci tevsi projesinde de 
söyleyebilir miyiz? 

A. SEDAT SERT -(...)Atik Ali Paşa Yalısının Turizm merkezi ilanındaki 
gerekçelerden en önemlisi, oralardaki mevcut eski eser stokunun, mevcut binaların ilgili 
koruma kurulu kararlarından geçirilerek restorasyonunun sağlanması; çünkü, onlar 
yıpranıyorlardı. işte, bir dönem, Türkiye Elektrik Kurumuna verilmiş, onlar 
değerlendirememişler, bir dönem Dışişleri Bakanlığı kullanma çabası içinde olmuş, 
değerlendirilememiş ve harap olmak üzereydi oradaki tarihî binalar ve yine, geçtiğimiz 
dönemlerde, o alanlar, işte, hükümetlerimizin politikalarına da paralel olarak 
özelleştirme kapsamına alınmışlardı. Şu anda da, biliyorsunuz, 2000 yılı hedefleri 
arasında Atik Ali Paşa Yalısının da özelleştirilmesi var ve bugünlerde, gazete ilanlarında 
da rastlıyoruz, özelleştirme kapsamında bir alan; o amaçla değerlendirilmekti. 

Ataköy'deki Turizm merkezine gelince, orası da, konum itibariyle, havaalanına 
yakın olması, Ataköy Yat Limanı Turizm Merkezi ve Ticaret Merkezine yakın bir 
konumda olması ve o yörelerde de konaklama tesisine ihtiyaç bulunması nedeniyle 
Bakanlığımızca değerlendirilmiştir. Buradan, hemen, şuraya gelmek istiyorum, izin 
verirseniz, Bakanlığımız, bu anlamda çalışma yaparken, tabiî ki, elimizdeki, yine, 
devletimizin koyduğu hedefler var. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planına göre, 2000 yılı 
sonunda, malumunuz, doluyor süresi, verilen belgeli yatak sayısı 800 bin kalkınma 
planına göre. Şu anda, baktığımızda, Bakanlığımızdan, yatırım belgeli yatak sayısı 320 
bin, yatırım belgeli, işletme belgeli 320 bin, yatırım belgeli yatak sayımız 230 bin, 
toplam 550 bin yatak. 2000 yılı içinde, yatırım belgeli yatakların da gerçekleşeceğini 
farz ederek söylüyorum, 550 bin yatak olacak.(...) 

Şunu arz edeyim: Yani, 800 bin yatağa biz ulaşamıyoruz. 
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BAŞKAN - Türkiye genelinden bahsediyorsunuz. 

A. SEDAT SERT - Türkiye genelinde, onun için... 

BAŞKAN - İstanbul'a indirgerseniz?.. 

A. SEDAT SERT - İstanbul'a indirgersek, İstanbul, malumunuz, devletimizin bir 
olimpiyatlara aday kenti. Olimpiyatlara bir aday kentte, yatak kapasitesini, kalkınma 
planı hedefleri genel çerçevesi içinde de baktığımızda, artırmak birinci hedefi 
Bakanlığımızın.(...) 

Şu anda, yaklaşık, İstanbul'da yatak kapasitesi 40-45 bin civarında. 

BAŞKAN - Ne kadar hedefleniyor? 

A. SEDAT SERT - 100 bin yatak hedefleniyor. 

BAŞKAN - Peki, o zaman, o beş tanesinden niye vazgeçtiniz ki?.. Bunlara 
verdiniz, onlara da verseydiniz, nasıl olsa, daha 55 bin açık vardı. Onları geri çekme 
gerekçeniz neydi? 

A. SEDAT SERT - Efendim, o zamanki geri çekilme gerekçesi, hatırlarsanız, o 
dönem, Resmî Gazetede Bakanlar Kurulu kararı yayımlandığında, kamuoyunda, çok 
büyük tepkiler oluştu Turizm merkezlerinin ilanına ilişkin. O zamanki değerlendirmede, 
bunlardan gerekli yararın sağlanamayacağı konusunda Bakanlığımızın da dışında bir 
siyasî irade oluştu ve o anlamda, bunlardan beş tanesinin iptali yönünde yeni bir 
kararname istihsal edildi. Kaldı ki, o iptal edilen Turizm merkezlerinin içinde, örneğin 
Kuruçeşme Turizm Merkezi, Bayındırlık İskân Bakanlığı tarafından 2960 sayılı Boğaziçi 
Kanununa dayanarak 22 Temmuz 1983 tarihinde onaylanan ve halen yürürlükte olan imar 
planına göre, orada, turistlik tesis yapma hakkınız ve şansınız var; yani, orası, Turizm 
merkezi olmasa dahi, bugün itibariyle, o arazide sizin bir konaklama tesisi yapma 
şansınız var. Yani, yine o dönemde iptal edilen Turizm merkezlerinden Sarıyer 
Mavramoloz Turizm Merkezi örneğin, bir golf öngörülüyor idi orada, Turizmin 
çeşitlendirilmesi çalışmaları kapsamında, golf Turizmi çok önemli bir sektör malumunuz. 
Turizm gelirleri arasında, Turizm türlerine baktığınızda, en fazla artı değeri getiren bir 
tür.(...) 

Efendim, tabiî, sizin önereceğiniz yerin, bizim elimizdeki dokümanlar 
çerçevesinde önce bir değerlendirmesini yapıyoruz. Bizim elimizde, bir imar planları, 
fiziksel planlar var. İstanbul'un üst ölçekli planlan var. 1/50 000 ölçekli, İstanbul 
Metropoliten Alan Nazım İmar Planı. İstanbul'a özgü olarak konuşuyorum. (...) 

Efendim, onu, elimizdeki imar planları çerçevesinde değerlendiririz. Yoksa, ilgili 
ilçe belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığından oraların en son planlarıyla ilgili 
bilgi, belge ve doküman istiyoruz. Yani, onları değerlendiriyoruz. Ulaşım, Turizm bölge 
alan merkezlerinin ilanındaki en önemli kriterlerden birisi, ulaşım, havaalanına yakın 
olması, ana ulaşım aksanına yakın olması vesaire kriterler dikkate alınıyor. Bu bilgileri, 
istedikten sonra, biz, bu anlamda değerlendiririz. Kaldı ki, burada, izin verirseniz şunu 
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söylemek istiyorum. Bir yeri, Bakanlar Kurulu kararı istihsal ettikten sonra, Turizm 
merkezi ilan edilmesi, orasının yapılaşmaya açıldığı anlamına gelmiyor.(...) 

Yalnız, efendim, bu konuda, büyük şehir belediyesinin Turizm merkezi ilanından 
önce ve sonra herhangi bir şerhi yok İstanbul'daki şu anda soruşturma konusu olan 
Turizm merkezlerine baktığımızda. O beş tanesi çıkarıldıktan sonra, kalan üç tanesine, 
mimarlar odası tarafından (...) Danıştay Başkanlığı nezdinde, Turizm merkezlerinin iptali 
yönünde davalar açıldı, Ataköy İçin de. Bu davalardan iki tanesi sonuçlandı. Atik Paşa 
Yalısı Turizm Merkezi ve Şişli-Bomonti Turizm Merkezine ilişkin olaylar ve Danıştayın 
verdiği kararlarda, emir buyurursanız, kararları takdim edebilirim, bir kopyasını 
getirdim. Buralarda, Turizm merkezi ilanında, kamu yararına ve hukuka aykırı bir işlem 
yapılmadığı sonucuna varıldı ve davacıların iptal istemleri reddedildi. (...) 

Ataköy için, şu aşamada, yürütmenin durdurulması kararı var; ama, esastan dava 
devam ediyor, henüz sonuçlanmadı.(...) 

Tabiî, bu, sizin söylediğiniz, hükümetlerimizin ve daha üst devletimizin 
politikalarıyla ilintili bir olay. Genel teşviklerle ilintili bir olay; yani, Yedinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planının koyduğu hedef, biraz önce arz ettiğim gibi 800 bin; biz, bu yıl 
sonunda, plan dönemini kapatıyoruz ve 250 bin açığımız var ulus olarak; yani, biz, tabiî 
ki, Bakanlık olarak, Turizm yatırımlarının teşviki yönünde ve yatak kapasitesinin 
artırılması yönünde planlama çalışmalarımızı yapıyoruz. Tabiî ki, bu yatırımlar, artık, 
devlet üst yapı yatırımları yapmadığı için, özel sektör girişimcilerimize kalmış bir olay. 
Yani, bu da, Turizmin çok basit olaylardan etkilenmesi gibi, bir geçen yıl yaşadığımız 
olayı hepimiz biliyoruz.(...) 

Tamamen bizim planlamamız dahilinde değil efendim; yani, bizim, bugün, 
Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde, bugüne kadar, Bakanlar Kurulu kararıyla ilan 
edilen Turizm bölge alan ve merkezleri 262 adet. Bunlar, çeşitli nedenlerle, idarî yargıda 
iptal edilenler var, daha sonra, ikinci kararnamelerle iptal edilenler, başka 
kararnamelerle özel çevre koruma bölgesi içinde kalmak gibi, fiilen Turizm merkezi 
olması statüsünü yitirenler dışında, şu anda, fiilen 160 tane Turizm merkezi yürürlükte. 
Bunların 22 tanesi İstanbul'da. Yani, bir yerde Turizm yatırımı yapabilmek için, illa ki 
Turizm merkezi ilan edilmesi gibi bir şart yok. Yani, belediyelerden, hazırlanmış imar 
planlarına dayanarak, ruhsat almak suretiyle Turizm tesislerini gerçekleştirebilirler; ama, 
Bakanlığımızdan belge almak ve Hazine Müsteşarlığımızın koşulları çerçevesinde 
teşviklerden yararlanmak istiyorsa yatırımcılarımız, Bakanlığımızdan Turizm yatırım 
belgesi alırlar inşaatlarına başlamadan önce.(...) 

Şişli-Bomonti Turizm Merkeziyle ilgili olarak, o dönemde, 1996 yılında, Şişli 
Belediye Başkanlığının Bakanlığımıza sunduğu bir dosya var ve mülkiyet, planlama, 
vesaire, bütün bilgilerle birlikte. Bu bilgiler geldikten sonra, biz, yerinde inceleme de 
yapıyoruz. Atik Paşa Yalısıyla ilgili olarak, oradaki, işte, eski eserlerin restore edilerek 
Turizme kazandırılması, artı, hükümet politikaları çerçevesinde özelleştirme kapsamında 
olması da nedeniyle değerlendirilmesi yönünde dokümanlar var. Ataköy ikinci tevsii ile 
ilgili olarak, yine, Bakanlığımıza yapılmış, oralardaki havaalanına yakınlık da bir kriter 
olarak, artı, Ataköy Yat Limanı bir orasında sınır kapısı olarak düşünürsek, denizyoluyla 
gelecekler açısından, orada, bir konaklama tesisinde rantabl olacağı gerekçeleriyle, bu üç 
konuyla da ilgili başvurular, dosyalar var.(...) 
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-Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Ebru ERTAN'ın 

24.03.2000 Tarihinde Tanık Sıfatıyla Alınan Yeminli İfadesi: 

-EBRU ERTAN - Herkes, bir Turizm merkezi ilanı olarak, yani, bir vatandaş da 
müracaat edebilir, Milletvekili, valilik, belediye, Turizmle...(...) 

Bunlar biriktiriliyor. Bizim Genel Müdürlüğümüzde, Planlama Dairesinin görevi, 
Turizm alan merkezi ilanı. Bununla ilgilenen bir şube müdürlüğü de var. Bu şeyler 
biriktiriliyor, talepler. Ayrıca, bizim yaptırdığımız, 1990 yılından itibaren, il Turizm 
envanteri ve Turizmi geliştirme planları var tüm illere ait. O müracaatları onlarla 
karşılaştırırız. Oradaki önerilerle çakışıyor mu? Çakışmayan da olabiliyor, çakışanı da 
olabiliyor.(...) 

Hayır, o tür bir projeksiyon yok. Belediyeyle birlikte yürütülen projeler var ve 
de bizim hedefimiz, Türkiye genelinde, kalkınma planında hedeflenen 800 bin yatağı 
yakalamak; ama, ona bile yaklaşılmadı.(...) 

Bakanlığın süre gelen çalışmalarında, mevzi olarak önem verilen yerler var. ve 
bu arada da Şişli-Bomonti için özellikle Şişli Belediyesi müracaat etti. Planlarını istedik, 
o anılan alanların 5 000 planları var, 1/1000 planları var. Mülkiyet durumunu istedik. 
Oradan bir inceleme yaparak bu alanın Turizm gelişmesinde önemli olacağı kanaatine 
vararak ilan çalışmalarımıza, sınır tespit çalışmalarımıza başladık. Ataköy de aynı 
şekilde. Daha evvel burada ilan edilmiş bir Atatürk Turizm merkezi var.(...) 

Hayır, basından tepki gelince o tür bir iptal şeyi önerildi. Biz de hazırlayarak 
Bakanlar Kuruluna sevk ettik; yani, basından onlar için çok tepki gelince daha sonra 
değerlendirilir, bunların iptali yönüne gidelim dendi. Biz de Bakanlar Kuruluna sevk 
ettik. 6 taneydi, Bakanlar Kurulu 5 tanesini iptal etti, birini etmedi. 

I. SÜHAN ÖZKAN (istanbul) - Şimdi, o iptal edilenlerle ilgili basında çıkan 
olumsuz havadan etkilenerek siyasî bir karar verildi dediniz. O siyasî karara sizin 
katkınız ne seviyede oldu; yani, ne dediler size? Şu 5 taneyi... 

EBRU ERTAN - 6 taneyi çekelim dendi.(...)Şimdiye kadar bir sorun olmadı. 
Şöyle diyeyim: Çünkü, o da kendi şeyinden bakacak. Diyelim ki, ben Kültür Bakanlığı. 
O alanda SİT alanı olup olmadığı. Zaten yeni bir SİT alanı ilan etmeyecek ki, ilan 
edilmiş SİT alanları var, buralarda şu SÎT alanları vardır diyecek. Zaten, bir imar planı 
yaparken de 2863 sayılı Kanuna uymak zorundayız. Bizim Turizm merkezi ilanımız bir 
yetki sınırı belirleyen bir alan. Ondan sonra imar planı çalışmaları başlayacak ve orada 
da kuruldan görüş almak zorunda. Zaten Kültür Bakanlığı her zaman "2863 sayılı 
Kanundaki haklarımız saklı kalmak kaydıyla" der. Ben, orada, onun ilan ettiği bir SİT 
alanını yok farz edemem. Ben, plan çalışmalarına başladığım zaman ilke kararları vardır 
Kültür Bakanlığının. Ona göre bir planlama çalışmasını yaparım, ikinci derece SlT 
alanlarında turistik tesis yapılabilir, konuta açılamaz. Şunlar birinci derece SÎT 
alanlarında yalnız günübirlik açılabilir der, ben ona göre imar planımı hazırlarım ve ilgili 
kurula yollarım. Eğer o kurul onu uygun görürse onama yetkisi var. 

BAŞKAN - Uygun kuruldan kastınız Bayındırlık Bakanlığının 1/5000'inden 
bahsediyorsunuz. 
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EBRU ERTAN - Hayır, Kültür Bakanlığının kuruluna yollarım.(...) 

Diğerlerinde de vardı yürütmeyi durdurma, ama sonunda kazandık. Daha 
sonuçlanmadı Ataköy. 

BAŞKAN - Peki, genelde bu 25 yerle ilgili, bağlı Bakanlıklara hep görüş 
sordunuz; ama, hiçbir tanesi -tabiî tatile de denk geldi- bu konuyla ilgili bir çalışma 
yapma zamanı bulamadı. Önemli bir kısmı, yani on bağlı Bakanlıktan tahmin ediyorum 
belki tamamı görüşünü yazılı olarak beyan edeceğini o toplantıda söyledi; ama, tatilin ve 
21 günlük sürenin dolmasıyla beraber hepsi daha yazılı görüşünü beyan etmeden bu 
bölgeler Turizm alanı ilan ediyor. 

EBRU ERTAN - Yönetmelikte "yazılı görüş bir hafta beklenir" diyor. Bir hafta 
bekledik, görüş gelmedi. Zaten ondan sonra da dosyalarız sizlere intikal ettirildi, yazılı 
görüş bildirmediler. Yani, ilan tarihinden sonra bile bizim dosyamızda hatırladığım 
kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam, yazılı görüş yok, gelmedi. 

BAŞKAN - O zaman bu kurumların ne anlamı var; yani, hepsi şekilsel.(...) 

EBRU ERTAN - Şimdiye kadar bu sürenin az olduğu konusunda hiçbir 
kurumdan bize bir şikâyet gelmedi ve 1982 yılından beri de bu yönetmelik yürürlükte ve 
aynı şekilde 20 grup Turizm merkezi ilan edildi Türkiye'de ve 160 tane Turizm merkezi 
var. Hiçbir bakanlık, hiçbir kuruluş bu süre yetmiyor, biz inceleyemiyoruz diye bize bir 
yazılı görüşte yahut beyanda bulunmadılar. 

-Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hilmi Akan"n 24.03.2000 Tarihinde 
Tanık sıfatıyla Alınan Yeminli İfadesi: 

-HİLMİ AKAR: (...) Daha önceki görevim Yatırımlar Genel Müdürüydüm; şu 
andaki görevim yine aynı bakanlıkta, yani Turizm Bakanlığında Müsteşar Yardımcılığı 
görevini yürütmekteyim.(...) 

Şimdi, 355 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, bakanlık ve birimlerinin 
görevleri teker teker sayılmış. Bunu da Turizm alan ve merkezlerinin ilanını, yatırımlar 
Genel Müdürlüğüne görev olarak vermiş. Ancak, Turizm Bakanlığı 1982'den sonra, yani, 
2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası çıktıktan sonra, Turizm alan ve merkezleri ilan etmeye 
başlamıştır. 160 küsur olduğunu tahmin ediyorum, tam rakam var bende. Bunların, 20'den 
fazlası veya daha fazlası da istanbul'dadır. İşte, İstanbul'da Sultanahmet Turizm 
merkezidir, o eski hapishanenin olduğu yerler. 

Şimdi, buradaki kriter şudur: Bir kere, Turizm alan merkezi ilan edilecek yerin 
ulaşım sorununun, altyapı sorununun, tarihi kültürel değerlere yakınlığı -tarihî kültürel 
değerlerle içice de olabilir- bunlar çok önemli kriterler. Şimdi, Bakanlığımız, sürekli bu 
değerleri -zaten, bununla ilgili bir birim var- bu birim takip eder. Örneğin Karadeniz 
yaylaları, ilk defa Bakanlığımız çıkarmıştır, Turizme kazandırılması açısından. İşte, 
Ordu'da, Uzungöl, vesaire bunlar Turizm merkezlerimizdir. Bunlar sürekli araştırılır, kış 
sporları keza, işte Sarıkamış, Erzurum Palandöken gibi.(...) 
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Bizim Planlama Dairemiz. Sürekli bu araştırmayı yapar. Ha, çeşitli belediyeler 
benim yöremi Turizm alanı ilan edin diye müracaatta bulunur, şahıslar bulunur, kamu 
kurumları bulunur. 

Şimdi, biliyorsunuz, İstanbul'da Atik Ali Paşa Yalısı, daha önce misafirhane 
olarak kullanılmış, sonra devlet konukevine çevrilmiş. Biz, burayı Turizm alan merkezi 
ilan ettik, ondan sonra özelleştirme kapsamına girdi yeni, birkaç ilan da çıktı. Bu, 
tamamen tarihî bir eserdir. Tabiî, tarihî bir eserin Turizm amaçlı kullanılmayacak diye 
bir kaidesi yok. Gerekli kurullardan, Anıtlar Kurulu, bölgesel kurullardan projelerini 
geçirmek kaydıyla, bunu, pekala kullanabilirsiniz. Çırağan Sarayında olduğu gibi, orası 
da Turizm merkezidir -ben, Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum dedim, onun için 
söyledim- orada futbol oynanıyordu, dolayısıyla ne oldu şimdi, bir saray meydana geldi. 
Keza, Sultanahmet Cezaevi Turizm merkezidir; ama, eski eserdir. 

Şimdi, zaten, meselenin özü şu efendim: Turizm alan merkezleri geniş ilan edilir. 
Örneğin Güney Antalya'daki gibi, Belek'teki gibi; ama, bunların planlama aşaması 
vardır. Turizm Bakanlığımız, işte bu bakanlık içi komisyon marifetiyle bunları alma 
durumundan bir sürü Bakanlığın görüşünü falan almaz, kendisi inceletir; ama, bir rapor 
şeklinde bir şey tutmaz. Sadece, giden arkadaşlar krokilere yazar özelliklerini ve o arşiv 
halinde toplanır, rapor falan odur. Altına bir imza falan atmaz o giden kişi, biz de 
biliyoruz onun ne olduğunu. 

Daha sonra, o alanın planlama faaliyetlerine geçilir. Nedir bu; eğer 25 OOO'İik 
planı yoksa, 25 OOO'İik planı Bayındırlık Bakanlığına onaylattırılır, 25 OOO'İik ve 5 
OOO'İik. Zaten yasa, 1 OOO'İik planlan Turizm Bakanlığına onaylama yetkisini vermiştir, 
Turizm alan merkezlerinde sadece. 1 OOO'İik planlar, sadece bir üst ölçek plana aykırı 
olamayacaktır -tahmin ediyorum teknik arkadaşlar vardır- dolayısıyla, siz orada yeşil 
alanı, vesaireyi, şunu bunu, tarihi dokuyu, doğal SİT alanlarını korumak zorundasınız 
zaten, plan tekniğidir bu, çok az alanını kullanırsınız bunun. 

O zaman şu akla gelir, neden Turizm alan merkezi ilan edilir; şundan edilir: Daha 
kaliteli, nitelikli yatak arzını sağlamak için; yani, dünya standartlarındaki yatak arzını 
sağlamak için. Neden; tabiî, bunun bir özel arazi boyutu var, bir de devlet arazisi boyutu 
var. Bildiğiniz gibi 1983'ten bugüne kadar Turizm alan ve merkezlerine yapılan arazi 
tahsislerinden yaklaşık 100 000 yatak vardır, işte bizim Belek bölgemiz, dünya ödülünü 
almıştır, en güzel oteller ödülünü almıştır. 

Bu neyi getirir; tabiî siz adama 100 dönüm devlet arazisi veriyorsunuz, imar 
planını da veriyorsunuz, bakın bu kriterlere göre yapın. Öbür adam ne yapacak şimdi, 
Alanya'daki adam Turizm alan merkezi değil, bunun otel yapmasına mani bir hal yok ki. 
Yani, şurada Meclisin karşısındaki bir alanı biz, belediyeden imar planında turistik tesis 
alanına çevirtebiliyorsa o vatandaş, zaten otel yapar oraya, Türkiye'de yasalarda bu mani 
bir hal yok; ama, onun zaten orada 500 metrekarelik arsası var, o zorlayacak yukarıya 
doğru artık, zorlayacak, işte kaliteli yatak arzı meydana getiremeyecek.(...) 

Şimdi, bir kere Turizm alan merkezlerinde 1 OOO'İik planları Turizm Bakanlığı 
yapar dedik. Nasıl yapar; üst planlara sadık kalmak kaydıyla. 

BAŞKAN - Üst plan kim? 
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HİLMİ AKAR-1/5000. 

BAŞKAN - 1/5000 kim? 

HİLMİ AKAR - 1/5000'de... Şimdi, Türkiye'de maalesef, Ankara ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyeleri ile Türkiye genelinde bu konuda farklı bir uygulama var. Üst 
ölçek planları, Ankara ve İstanbul'un dışında, o da İmar Kanununun bir yanlış 
yorumundan meydana geliyor, İstanbul Büyükşehir diyor ki, ben onaylarım; bunun 
dışında Türkiye'de Bayındırlık Bakanlığı onaylıyor. 

Şimdi, biz bundan değiliz, kim onaylarsa onaylasın, hangi merci onaylıyorsa, 
eğer yoksa 5 000'liği, o merciye gidiyoruz, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesine, 
Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediyesine, diğer yerlerde Bayındırlık Bakanlığına. 
Ancak, 1 000'lik .planları hazırladığınızda, mutlaka, belediyelere meclis kararını almak 
üzere göndeririz, mutlaka... 

BAŞKAN - Gönderdiniz, sizin düşündüğünüz yoğunluğu büyükşehir belediyenin 
encümeni vermedi ne yaparsınız? 

HİLMİ AKAR - Şimdi, orada şunu söylüyor yasa, Turizm Bakanlığı, bir ay 
bekler diyor, 2634 sayılı yasa bunu vermiş. 

BAŞKAN - Bir ay neticesinde çıkmazsa, bildiğini yapar diyor. 

HİLMİ AKAR - Bildiğini yapar değil, resen onaylar diyor. Yani, o dediğinizi 
katılıyorum tabiî, yerel yönetimlerden kurtulmak, artı, düşük tarifeden su, düşük 
tarifeden elektrik, bunlar otel için çok önemli hadiseler, yani, dolayısıyla, Turizm alan 
merkezlerinde bunlardan istifade ediyor bunlar. 

HÜSEYİN MERT (İstanbul) - Bir ay içerisinde olumsuz olarak gönderirse 
Meclis? 

HİLMİ AKAR - Yine resen onaylama yetkisine sahip.(...) Yasadan gelen bir 
olay. 

İ. SÜHAN ÖZKAN (İstanbul) -(...)Yasada 1/1000'lik planların hiçbir zaman 
belediye meclislerinde, encümenlerinde, ki normal bir şehircilik anlayışıyla çok büyük 
çatışmalar yaratmayacağını düşünmüştür. Yani, normal hayatın ya da teknik planlamanın 
olağan akışı içerisinde büyük ihtilaflar olmadan, uzlaşılarak bu işleri çıkarın diye bir şey 
söylemiştir. Bu, uygulamada da belediyelerin fazla inisiyatifine bırakmamak için o 
yasanın zaten emel ruhu... Bütün aksiliklerde oradan çıkıyor, bize yanlış gelen yerlerin 
hepside oradan geliyor, biraz çabuk Turizm yapmak, Turizmi kotarmak Türkiye'de 
gerikalmış Turizmi. Temel ruhu o değil mi, Turizmi Teşvik Kanununun? 

HİLMİ AKAR - Evet. Yalnız, Turizm Bakanlığı, bir yeri Turizm alan ve merkezi 
ilan etmeden önce, böyle tutanakla filan değil, ekipler göndererek, çok ciddî şekilde. 
inceler; yani, rapor tutulması vesairesi o kadar önemli bir hadise değildir bizim için. 
Bugün, İstanbul'da, bir Sultanahmet Cezaevini Turizm merkezi ilan ederek, Turizme 
kazandırmışsak, bu, herhalde durup dururken olan bir hadise değildir yani. (...) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 508) 



— 116 — 

Turizm alan ve merkezi ilan ediyor. Bizim buradaki amacımız şu: Atik Ali Paşa 
Yalısı: Buradaki amacımız, gittik, gördük, inceledik, baktık, devlet arazisi, yapılmış. 
Haa, biz, bunu ne yaparız, ilana çıkarırız, veririz; sonda "Özelleştirme versin" dendi, 
satsın yani. Tamam, o devletin politikasıdır. Ama, buradaki amacımız, o eski eserin 
çürüyüp yok olması değil, onun Turizme kazandırılması. Peki, biz, Turizm alan ve 
merkezi ilan etmesek, nasıl arazi tahsisleri yapacağız; bir de bu faydası var. Şişli-
Bomonti'deki o hazine, Tekel fabrikasına 49 yıllığına nasıl tahsis yapacaktık; elbette, 
Turizm alan ve merkezi ilan ederek. Turizm alan ve merkezi ilan ettikten sona... (...) 

Aslında, kriterlerde herhangi bir değişiklik yok. O günün şartlarında kamuoyunda 
birtakım tepkiler doğdu, hatta dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve 
Milletvekilleri gidip, oralarda... (...) 

Bakanlığımız da bu defa, Bakanlar Kuruluna bunların iptali yönünde bir 
kararname sevk etti. Olay bundan ibaret. Yani, çok gürültü koparıldı, şahıs arazileri 
dendi, şu dendi, bu dendi. Onun dışında, devlet ağırlıklı bu 3 alan, -gerçi Ataköy de 
şahıstır- bırakıldı, ki, zaten, Atik Ali Paşanın bırakılması ve Şişli-Bomonti'nin 
bırakılmasının yegâne sebeplerinden bir tanesi de bu eserlerin Turizme kazandırılması 
meselesiydi, ki, ben eminim, biz, bunları geri çekmeseydik, Atik Ali Paşada ve Şişli-
Bomonti'de olduğu gibi, Sayın Ketenci'nin -o zamanki Cumhuriyet Halk Partili 
Milletvekili- açmış olduğu davayı, Bakanlığımız, bu iki yer için kazanmıştır, Ataköy de 
devam etmektedir; yani, Danıştay demiştir ki "Turizm Bakanlığının yapmış olduğu işlem 
doğrudur, burada kamu yararı vardır." (...) 

Sizler politikacısınız, yani, o günkü politik şeyler bunu geri çekelim... Ama, ben 
eminim, İstanbul'da bu yerler, önünde sonunda Turizm alan ve merkezi ilan edilecektir, 
eğer, İstanbul'da hedeflenen yatak sayısına ulaşmak istiyorsak. Başka çaresi yoktur 
bunun. (...) 

Bakanlar Kurulu kararı alınamaz; çünkü, Başbakanlığa gönderiliyor, o arada 54 
üncü hükümet düşüyor. Başbakanlık, Turizm Bakanlığına iade ediyor bunları. Diyor ki... 
Tamam, ortada bir hükümet yok ki, Bakanlar Kurulu yok ki, ben ne yapacağım. Ondan 
sonra, bu 20 nci grup olarak takviyeli olarak, 55 inci hükümet döneminde, yani, 
bahsettiğimiz tarihte tekrar sunuluyor. Olay odur. 

ALİ GÜNAY (Hatay) - Buradaki bilgiler farklı söylüyor. Çünkü, ocak ayında 54 
üncü hükümet düşmedi, bildiğim kadarıyla, temmuz ayına yakın tarihlerde 54 üncü 
hükümet düştü, ocak ayında 54 üncü hükümet görev başındaydı. 

HİLMİ AKAR - O zaman, ben, sorunuzu tam anlayamadım. 

ALİ GÜNAY (Hatay) - Yani, 23.1.1997 tarihinde 54 üncü' hükümet 
işbaşındayken Başbakanlığa yazı yazılıyor. 19 uncu grup olarak belirlenen yerler ilan 
edilsin diye. Herhangi bir işlem yapılmıyor. 55 inci hükümetin kurulmasından sonra -
sorumun nedeni biraz sonra anlaşılacak- 18 yerden 2 tanesi düşmüştür. Neden düşmüştü, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı+Genelkurmayın olumsuz görüşleri üzerine. 

Ancak, 12.9.1997 tarihinde, zamanın Turizm Bakanı Sayın Gürdal yazısıyla bir 
yazı yazılıyor Başbakanlığa, bunlardan 2 yerin de çıkarılması isteniyor. Bu yerler, 
Beşiktaş-Kuruçeşme Turizm merkezi ve Şişli-Bomonti Turizm merkezi. Aradan on 
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günlük bir süre geçiyor, ikinci bir yazı yazılıyor, bu seferde 22.9.1997 tarihli yazıda, 
tevsi alanlarından Istinye Turizm merkezi tevsii ve Sarıyer Istinye Turizm merkezi 
tevsiinin de Bakanlar Kurulu kararının dışına çıkarılması, geriye kalanlar hususunda, 19 
uncu grup Turizm merkezleri olarak ilan edilmesi isteniyor. Neticede de verilen kararda, 
bu sayılar yarı yarıya düşüyor. 18'den 9'a düşüyor; 6 ve 3 olarak düşüyor. Aradan çok 
kısa bir süre geçiyor. İstanbul'da yer alan bu yerler, Turizm alanları dışına çıkarıldığına 
göre, kriterlerde mutlak surette somut şeyler aramamız lazım. Aradan üç aylık bir süre 
geçiyor, 1998'in başında, bu yerler, tekrar karşımıza 20 nci grupta görünüyor ve karar 
alınıyor. Bu üç aylık süre içinde acaba ne değişti de bu yerler tekrar konuldu? Eğer, 
konulabilecek idiyse, Bakan aynı Bakan, neden üç ay önce ilan edilen 19 uncu gruptaki 
Turizm merkezleri arasında bunlar yer almadı. Verdiğiniz objektif kurallara göre bunun 
ayırımını nasıl yapabildiniz? 

HİLMİ AKAR - Tarihler arasında epey bir farklılık var. Hükümetler gelmiş, 
gitmiş, üç ay. Dediğim gibi, bunların Turizm alan ve merkezi ilan kriterlerinde herhangi 
bir değişiklik yok. Onlar, o kriterlere uyuyor, Turizm alan ve merkezi ilanı kriterlerine 
uyuyor bir kere. 

BAŞKAN - O zaman, tümüyle siyaseten yapıldı diyebilir miyiz? 

HİLMİ AKAR - Diyemem onu. 

BAŞKAN - Hangi gerekçeyle o zaman?.. 

HİLMİ AKAR - Buradaki olay, tamamen o günkü şartlardır. 

BAŞKAN - Nedir o günkü şartlar? 

HİLMİ AKAR - O günkü şartlar, işte, kamuoyunun bunlara tepki göstermesidir, 
olay bundan ibarettir; ama, demin de söyledim, bunlar, önünde sonunda tekrar Turizme 
kazandırılacaktır; çünkü, İstanbul'da bu tür başka Turizm alan ve merkezi kriterlerine 
uygun yerleri bulmanız mümkün olmayacaktır. Bu yerler, önünde sonunda mutlaka 
gündeme gelecektir. (...) 

O şundan olabilir, daha önceden bizim Ataköy Turizm Merkezimiz var, mevcut 
merkezimiz var zaten orada; ama, gelmiştir talep, arkadaşlarımız gidip bakmışlardır, 
demişlerdir ki, komisyona bunu da sunalım. 

BAŞKAN- 15 gün içerisinde, gerçekten, bunu samimiyetimle söylüyorum, 
samimiyetinize inandığım için söylüyorum, 10'unda müracaat etti, arkadaşlarımız 
gerçekten gidip orayı gördüler mi, gördüklerine dair sizde bir şey var mı, yazılı bir şey, 
oraya gidip gelen arkadaşlar size böyle bir rapor hazırladılar mı? 

HİLMİ AKAR - Föydür. 

BAŞKAN - Föyün altında imzaları var mı, gidip geldiklerine dair. 

HİLMİ AKAR - Hayır almayız onu. 

BAŞKAN - O zaman sözlü. 
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HİLMÎ AKAR - Giresun Bektaş Yaylasında da almamışızdır, birinci grupta da 
almamışızdır. Hayır, usul bu.(...) 

BAŞKAN - Yani, yazılı bir rapora dayanmayan... Bence, siz bir kurumun 
başındaki bir insansınız. Bir şeyle ilgili, oralara gidip gelmeniz mevcut yapınız itibariyle 
mümkün değil; yani, yoğunluğunuz itibariyle, bulunduğunuz makam itibariyle mümkün 
değil; ama, birilerini gönderiyorsunuz; yani, onun sözlü beyanı, bizce, bizim 
kanaatimizce yeterli olmamalı. Oraya gidip gelen insan mühendis olabilir, şehir plancısı 
olur, uzman olur, şu olur, bu olur. Yaptığı çalışmanın altına adını ve imzasını koyarak 
önünüze sunmasını ve sizin de onu en azından bir gerekçe kabul ederek o imzayı atmayı 
daha uygun bulmaz mısınız? 

HİLMİ AKAR - Şimdi efendim bir olay vardır, hani, bir şey nasıl başlamışsa 
öyle gider. Bu da, 1983 yılında bu şekilde başlamış, benim genel müdürlük dönemime 
kadar da kimsenin aKlına bu tür bir olay gelmemiş ve de böyle bir uygulama yapmamış. 

Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hilmi AKAR"m 06.06.2000 
Tarihinde Tanık Sıfatıyla İkinci Kez Alınan Yeminli İfadesi: 

BAŞKAN -(...) Hilmi Bey, özellikle, İstanbul Ataköy Tevzi 2 Projesi, 1997 
yılının 12'nci ayının 4'ünde müracaat etti. 12"nci ayın 8'inde de siz bunu, bakanlık içi 
komisyonda görüşülmesine gerek duymadan direkt bakan beyin onayını alarak, 
bakanlıklararası komisyonun, yani, 12'nci ayın 30'unda toplanan bakanlıklararası 
komisyona götürme kararı aldınız, sayın başkanın onayıyla. 4 gün içerisinde, hangi 
gerekçeyle, hangi işin aciliyetine veya önemine binaen; çünkü, 4 gün içerisinde böyle bir 
arazi parçası, mesela, İstanbul'dan ve evraktan veriliş tarihi 12'nci ayın 4'ü, sizin genel 
müdürlüğünüze yani, o kadar ulaştı ki, sizde de bir kanaat oluştu, bunu Bayındırlık 
Bakanlığının, yani, ilgili yönetmelik bunu alıp sizin değerlendirmenizden sonra, 
Bayındırlık Bakanlığının da değerlendirmesini aldıktan sonra ve aynı zamanda 
yönetmeliğin 7 nci maddesinde de böyle, bakanlıklararası komisyona götürmeniz 
gerekiyordu; ama, sizin, 12'nci ayın 4'ündeki müracaatı alıp, 12'nci ayın 8'inde bakan 
onayı da alarak, bunu, bakanlıklararası komisyona götürme gereğini duyduğunuz 
sebepleri sizden dinlemek istiyoruz. Yani, siz, bu 3 gün içerisinde ne yaptınız? 

HİLMİ AKAR : (...) şimdi, İstanbul ile ilgili, özellikle bizim zaten 
araştırmalarımız vardır ve bu araştırmalarda, geçen konuşmamda da söylemiştim, 
İstanbul'da 45 000 yatağın olduğunu; ancak...(...) 

Şimdi, efendim, bu, bildiğiniz üzere, tevsidir. Yani, bakanlığımızca Ataköy 
Turizm merkezi zaten bilinmekte. Yıllar önce ilan edilmiş bir turizm alan merkezidir 
burası. Buna, ilave edilen bir parçadır bu. Dolayısıyla biz, daha önce, bakanlıkiçi 
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komisyonumuzu topladık. O komisyonun kararma göre belirlediğimiz alanları, 
bakanlıklararası komisyona sunduk, gönderdik. Dedik ki, şu tarihte de toplantı 
yapacağız. O arada dedik ki, yani, İstanbul'da kongre turizmi ve diğer turizm türleri için 
böyle de bir arazi parçası var, biz, turizm merkezlerini çok seyrek ilan ediyoruz, bakın o 
tarihten sonra, geçtiğimiz ay Uludağ'da sadece bir tevzi yapılmıştır. Dolayısıyla, dedik 
ki, bu potansiyel de değerlendirilsin, bunu, bakanlıklararası komisyonun gündemine 
sunmak üzere makamın onayını aldık. Makam da bu onayı bize verdi, biz de direkt, 
bakanlıklararası komisyonun onayına sunduk. Dedik ki, böyle böyle bir olayımız var, 
orada da buna herhangi bir itiraz olmadı, görüşüldü, bildiğiniz gibi, kararname olarak 
sevk edildi. (...) 

Ataköy Turizm Merkezi, tahmin ediyorum 1988 yılında ilan edilmiş bir turizm 
merkezidir. Bakanlığımız, bu merkez içerisindeki 1/1000 ölçekli planları bile yapmıştır. 
Dolayısıyla hayata geçirmiştir. (...) 

Şimdi efendim, buradaki gerekçemiz şu: Dediğim gibi, o arazi, imar planı olan 
bir yerdir. Dolayısıyla, bizim için plan asıldır. Planlı bir arazi, hiçbir kasıt yoktur. (...) 

Evet, bir kısmı yeşil alana gitmiş, bir kısmı da konut. Turizm Bakanlığının ana 
politikası, zaten, bir şahıs, konuttan turizm tesisi yapmaya kalkışırsa, özellikle turizm 
alanı merkezlerinde, Turizm Bakanlığı zaten buna okey der. Biz, özellikle sahillerin, 
konuta açılmasını istemiyoruz. Yani, kişinin talebi var, turizm yapmak istiyorum diyor; 
biz de o anda paket hazırlıyoruz, bunun içine dahil ediyoruz. 

BAŞKAN - Diyoruz ki, o anda önünüzde bekleyen 100 tane daha vardı ve 7 
yıldır bekliyordu, aynı gün onu neden dikkate aldınız da, bunları dikkate almadınız? 

HÎLMİ AKAR - Demin söyledim onun sakıncalarını. Onlar incelenmiştir, 
nedenleri de vardır.(...) 

Şimdi, Sayın Başkanım, o zaman, Çırağan Turizm Merkezi de, Çırağan Sarayının 
olduğu yer de noktasaldır. Sultan Ahmet Cezaevinin olduğu yer de -biliyorsunuz, o da 
tahsisli bir arazi- o da noktasaldır; yani, mühim olan, buradaki hadise, oradaki turizm 
potansiyelini geliştirmek.(...) 

Şimdi, turizm alan ve merkezleri noktasal da ilan edilebilmekte, bölgesel olarak 
da ilan edilebilmekte; ancak, Turizmi Teşvik Kanunu, bakanlığımıza bir yetki vermiştir. 
Der ki orada "turizm potansiyeli önemli gördüğün yerleri, Bakanlar Kurulu kararıyla, 
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turizm alan ve merkezi ilan edilebilir." Ancak, buradaki özel mülkiyetler, eğer Hazine 
mülkiyetlerinden daha azsa, kamusallaştırma yetkisi varmiştir. 

Şimdi, o alan, tamamen konutla kaplıyken, bu konutlar nasıl yıkılıp da turizm 
olacak; yani, buna da dikkat etmiştir bakanlık. (...) 

Kriterlere uymak kaydıyla, Turizm Bakanlığı orayı turizm merkezi ilan eder. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Kriterler nelerdir? 

HİLMİ AKAR - Turizm potansiyeli var mı, yok mu; alan büyüklüğü nedir? O 
kriterlere uyuyorsa, pekâlâ ilan edebilir. (...) 

MEHMET ŞANDIR (Hatay) - (...)Özellikle, bu Ataköy'deki Emayetaşın arsasıyla 
ilgili bir karar oluşturulması için özel bir inisiyatif var mıdır? Tabiî, bunun cevabı var 
veya yok şeklinde olmayacaktır zannediyorum; ama, benin bu noktadaki endişelerimi 
besleyen bir husus soracağım size. 

Şimdi, elinizde sizin görevinizi yaparken sizi sınırlayan, size yetki veren bir 
yönetmeliğiniz var, kanundan kaynaklanan bir yönetmeliğiniz var. Bu yönetmelikte bir 
yeri turizm bölgesi, alanı, merkezi ilan etmek için hangi yolu takip etmeniz gayet açık 
yazıyor. Hızlı hareket ettiniz, yavaş hareket ettiniz; bunu sormuyorum; ama, bir prosedür 
var; yani, şunları, şunları yapacaksınız. Bir yeri turizm alanı olarak siz düşünebilirsiniz, 
biri müracaat edebilir. Buranın üzerinde bir karar oluşturabilmek için Bayındırlıkla bir 
mutabakata varmanız lazım Bakanlık içi komisyona konu etmeden önce -yanlış 
biliyorsam düzeltiniz- yönetmeliğin gereği, 7 nci maddenin gereği, Bayındırlık 
Bakanlığıyla bir mutabakata varmanız lazım hatta, ki, bakanlıklar arası komisyona 
sunabilesiniz. 

Şimdi, bizim, üzerinde endişe ettiğimiz, yani, bir özel inisiyatifle karar 
oluşturulduğu noktasında benim endişe ifade ettiğim bu yerle ilgili, bu prosedürü çok 
hızlıca işletmişsiniz; ama, bir şey yapmışsınız, diyorsunuz ki, sizin imzanızla, işte, 
Bayındırlık Bakanlığıyla da varılan mutabakatla şu kadar yer, şu kadar da tevsie. Yazı 
burada. 4 adet turizm merkezinin tadiline ait sınırların ekli krokide gösterilen şekilde 
belirlenmesinde mutabık kalınmıştır; 9. 12 tarihi, 8 de değil. 
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Şimdi, bu tutanağa bakınca, bizim üzerinde ısrarla durduğumuz yer yok. Siz, 
hangi mutabakatla burayı, bu listeye dahil ettiniz bakanlıklar arası kurula getirdiniz. Bir 
yönetmelik ihlali mi vardır burada; yani, Bayındırlık Bakanlığıyla bir mutabakata 
varmanız lazım yönetmelik ona amir. Varmışsınız, ama, vardığınız mutabakatta, bu yer 
yok. Yani, buna sebep bir özel inisiyatif midir, sizi de zorlayan bir karar mıdır, yoksa, 
bir bilinçli yönetmelik ihlali midir? Bu evraklar sizin evraklarınız. 

HÎLMÎ AKAR - Şimdi, 8.12.1997'de bakanlık içi komisyon toplanıyor, bu bahsi 
geçen alanların turizm merkezi ilan edilmek üzere bakanlıklar arası komisyona şevkini 
uygun görüyor. (...) 

21 sayılı, öbürkü 20 sayılı. Burada da deniliyor ki, işte "2634 sayılı Turizmi 
Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin (A) fıkrası birinci bendine göre, Bakanlar 
Kurulunca şu tarihte turizm alanları ve merkezlerinin belirlenmesi için çalışma 
gruplarının oluşturulmasına ilişkin yönetmelik gereğince toplanan komisyonumuz 
8.12.1997 gün ve sayılı kararıyla birlikte, turizm alan ve merkezlerine ilave olarak teknik 
krokide sınırları belirlenen Isparta-Gölcük Turizm Merkezi, Îstanbul-Beşiktaş 
Serencebey Yokuşu Turizm Merkezi, Îstanbul-Sarıyer Mavromoloz Turizm Merkezi, 
istanbul Ataköy Turizm Merkezi 2 nci Kısım Tevsii. 

Muğla-Milas Güvercinlik Turizm Merkezi Tevsiin turizm merkezi ilan edilmesine 
ve 30.12.1997 günü toplanacak bakanlıklar arası komisyona komisyona doğrudan 
önerilmesi husususunun bakan onayına sunulmasına karar verilmiştir." 

MEHMET ŞANDIR (Hatay) - Yönetmeliğinizde doğrudan önermek diye bir yetki 
var mı? 

HİLMİ AKAR - Tersi de yok efendim. (...)Neyi yapmadık; Bayındırlık 
Bakanlığıyla görüşü; ama, bakanlık makamının onayını alıyoruz. Zaten, bunların ikisi de 
nedir; bakanlıklararası komisyona sunulan bir tekliftir, yani, orada görüşülecek, 
dolayısıyla...(...) 

Efendim, şimdi, bakınız, 8.12.1997'yi okudum ben size. Orada bir karar alınıyor. 
9.12'de de... 

MEHMET ŞANDIR (Hatay) - Bayındırlık Bakanlığıyla da mutabakata 
varıyorsunuz onda... 

HİLMÎ AKAR - Evet. 
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MEHMET ŞANDIR (Hatay) -9.12'de ne değişti de burayı dahil ettiniz; dahil 
ederken de, yeniden Bayındırlık Bakanlığıyla bir mutabakata varmadınız? 

HİLMÎ AKAR - Bakınız, biz, ne diyoruz orada, en sonunda "amacıyla kesin 
sınır tespiti sağlamak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığıyla gerekli görüşmelerin 
yapılmasından sonra bakanlık makamının onayına arz edilmesi." 

BAŞKAN - Hangisi o, 8 tarihli karar mı? 

HlLMİ AKAR - 8 tarihli. (...)Şimdi diyoruz ki, tabiî ki, yine Bayındırlık 
Bakanlığıyla biz görüşmeler yapacağız. En son bakan onayına sunacağımız şey nedir; 
bakanlıklararası görüşmelerden sonra ortaya çıkacak turizm alan ve merkezleridir. (...) 

8'inde zaten Bayındırlık Bakanlığına sorduktan sonra demiyoruz orada. Bir daha 
okuyalım onu. "ilan edilmesi düşünülen, ekli krokide sınırları belirlenen turizm 
merkezleri konusunda İşletmeler Genel Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliği ile bir ön 
çalışma yapılmış, belirlenen yerlerin turizm merkezi ilan edilmesi amacıyla kesin sınır 
tespiti sağlamak üzere, Bayındırlık ve iskân Bakanlığıyla gerekli görüşmelerin 
yapılmasından sonra Bakanlık makamının onayına arz edilmesine karar verilmiştir." 
imzalar ayni. 

Şimdi geçiyorum bir gün sonrakine. Bir sonrakinde diyoruz ki biz zaten, 
8.12.1997 -kısa okuyorum- gün ve 20 sayılı kararıyla belirlenen -kimin kararıyla; 
bakanlık içi komisyon kararıyla belirlenen- turizm alan ve merkezlerine ilave olarak, ekli 
krokide sınırları belirlenen alan" yani, şuna atıfta bulunuyoruz bununla zaten...(...) 

Efendim, ben öyle anlamıyorum, ben tekrar şunlara dönüyorum; yani, bunun bir 
ilavesi; yani, burada, 8.12'deki olay nedir; Bayındırlık Bakanlığıyla müşterek çalışmanın 
yapılması diyor. Burada, ona ilave bir hususu bakanlık makamına sunuyoruz; diyoruz ki, 
bunları da ilave edelim. (...) 

MEHMET ŞANDIR (Hatay) - 7 nci maddeyi tekrar okuyayım isterseniz. 
(...)Bakanlık içi komisyonda Bayındırlık Bakanlığıyla birlikte tanzim etmeniz gerekiyor 
bu hadiseyi. Birinci örnekte de birlikte tanzim etmişsiniz, tutanak tutmuşsunuz; ama, 
ikincisinde öyle bir şeye gerek görmeden doğrudan -kendi ifadenizle- onaya 
sunuyorsunuz. 
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HÎLMİ AKAR - Bakanlık makamının onayına...(...) Ama ne için; 
bakanlıklararası komisyonda görüşmek için. 

MEHMET ŞANDIR (Hatay) - Bakanlık içi komisyonda... 

HİLMİ AKAR - Bakanlık içi komisyonda zaten görüşmüşüz; görüşüp, onaya 
sunmuşuz. (...) 

MEHMET ŞANDIR (Hatay) -(...)zaman çok sıkışıktı, 31.12 itibariyle bu işin 
bitirilmesi lazım, çok reel sebepler var, turizm patlaması var; yani, çok reel sebepleriniz 
var. Siz, mevzuatı da zorlayarak; çünkü, ayın 30'una yetiştirmeniz lazım, 21 gün süre 
lazım size, mevzuatı da zorlayarak, böyle bir, işte, yönetmeliğin 7 nci maddesine 
uymayan bir işlem yaptınız. Bu işlemi yapmanıza sebep, bir siyasî inisiyatif var mı? Çok 
net ve çok açık bir cevap istiyorum; çünkü, meselenin düğümü burada. Biz, sizi 
yargılamıyoruz, önümüze gelen dosyayla ilgili bir hükme varıyoruz, bir karara varacağız. 
Bu kararda, yani, rahat olmamız lazım, tartışılıyor, konuştuğumuz şey memleket 
meselesi, yani, hükümet tartışılıyor, işte, siyasî etik tartışılıyor. Konuştuğumuz bir Sayın 
Başbakan, ülkemizin kendisinden çok şeyler beklediği, çok da güzel hizmetler yapan bir 
insan. Bu insanın üzerine toz konsun istemeyiz, kayıp olur ülkemiz açısından. Onun için, 
çok ciddî bir iş yaptığımıza inanıyorum. Bu sebeple size söylüyorum. Bu ihlalinize ve bu 
kadar hızlı hareket etmenize sebep, bir siyasî telkin, inisiyatif, emir var mı size; yemin 
ettiğinizi hatırlatarak soruyorum? 

HİLMİ AKAR- Hiçbir telkin yoktur. Prosedür 1982 yılında nasıl işlemişse, 1997 
yılında da aynen işlemiştir. (...) 

İ. SÜHAN ÖZKAN (İstanbul) -(...)Şimdi, bakın, 2634 sayılı Turizmi Teşvik 

Kanunudur bu tasarrufun temeli. Bu teşvik kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu, bildiğiniz 

gibi, 12.3.1982 yılında kabul edilmiş, düzeltilmiş, ekleri yayımlanmış, kanun 

değişiklikleri yapılmış ve o günden bugüne, yürürlükte olan bir kanundur. Hukuk 

sistemimizde, kanunlar, mevzuat hiyerarşisi, değerli arkadaşlarımın hepsi benden iyi 

bilirler, tüzük, yönetmelik, kanun şeklinde bir silsileyi takip eder. Hiçbir yönetmelik 

kanuna aykırı olamaz. Hiçbir yönetmelik kanunun tatbikatını, kanunun amacını, kanunun 

ruhunu, kanunun koyuluşundaki uygun amacı engelleyecek bir tarzda tatbik edilemez. 

Şimdi, size, Turizmi Teşvik Kanunu, yani, bu tasarrufun temeli olan kanunu, ekleriyle 

ilgili olarak, tanımlar bölümünde, madde 3'te düzenlenen tanımlar bölümünden turizm 
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merkezleri kısmını düzenleyen (d) fıkrasını okuyacağım. "Turizm Merkezleri, turizm 

bölgeleri içinde veya dışında, yeri, mevkii ve sınırları Bakanlığın önerisi, Bakanlar 

Kurulunun kararıyla tespit ve ilan edilen turizm yönünden önem taşıyan yerler ve 

bölümlerdir"; yani, bu kanuna göre, turizm merkezlen, Bakanlığın önerisiyle belirlenir. 

Onun için, biraz evvel kanunun 7 nci maddesindeki, yani, yönetmeliğin 7 nci maddesine 

göre bazı istişareler, işbirliği, Bayındırlık Bakanlığıyla yapıldı, yapılmadı yönetmelik 

gereği tartışmalarının, biraz evvel, ki, Sayın Genel Müdürün söylediği gibi, biz, bu sefer, 

7 nci maddeyi by-pass ettik, Bakanlık önerisi olarak götürdük demesi, bu konuya, tanıma 

uygundur. (...) 

BÜLENT AKARCALI (istanbul) - Şimdi, yani, bu soruyu soracağını 

bilmiyordum; hatta, arkadaşımızın sorusunu da, aynen katılacağımı da yazmıştım, onu 

belirtmek istiyorum. Arkadaşıma, Sayın Genel Müdüre soracağım soru; 

Bir, biraz önce bahsedilen Turizmi Teşvik Kanunu, Bakana, bu konuda, direkt 

yetki veriyor mu? 

HlLMl AKAR - Veriyor efendim. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Veriyor... 

Dolayısıyla, Bakana verilen bir yetkiyi, yönetmelikle, siz, yok varsayabilir 

misiniz? 

HİLMİ AKAR - Hayır efendim. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Dolayısıyla, doğrudan, Bakana önerme ve 

doğrudan Bakanın imzasını alma, Bakan da bunun, bu işlemin doğrudan yapıldığını 

bilerek imzaladığında kanunî bir yetkisini mi kullanıyor, mevzuata aykırı mı hareket 

ediyor? 

HİLMİ AKAR - Kanunî yetkisini kullanıyor. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - (...)Devamı, aynı soruyu soruyorum: Görev 

yaptığınız sürece, herhangi bir şekilde, size, dolaylı ya da dolaysız, bulunduğunuz 

mevkiden kaydırtabileceğiniz ima edilerek veya başka bir caydırıcı husus kullanılarak, 

size, siyasî bir baskı yapıldı mı? 
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HÎLMÎ AKAR - Hayır efendim. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - (...)İkincisi, başka herhangi bir nedenden 

dolayı, kanunun öngördüğü sebepler dışında, mevzuat dışına çıkma, prosedür dışına 

çıkma gibi bir uygulama içinde oldunuz mu? 

HÎLMÎ AKAR - Hayır efendim. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) -(...)Genelde, bu işleri yaparken, kanuna, 

tüzüğe, yönetmeliğe uygun olsa da, sizin vicdanınıza, devletin bir bürokratı olarak, sizin 

vicdanınıza göre, herhangi bir kayırma düşüncesiyle, duygusuyla yaşamanız oldu mu? 

Yani, bu işler, evet, mevzuata, kanuna uygun görülüyor; ama, vicdanen rahat değilim 

deme durumunuz oldu mu? 

HÎLMÎ AKAR - Hayır efendim, olmadı.(...) 

Şimdi, bir kere, turizm alan merkezleri ilan şekline bakalım. Turizm alan merkezi 

ilan edildikten sonra...(...) 

Bir yer turizm alan merkezi ilan edildikten sonra, tekrar, dönülür, bunun planı 

yoksa, yani 25 000'lik planı varsa mesele değil. 25 000'lik bir de turizm kararı varsa, 

başka kararlar varsa yine mesele değil. Bunun dışında, Bakanlığımız, sadece, 1/1 000 

ölçekli uygulama imar planlarını tasdiklemekle yükümlüdür 2634'e göre. Diğer planlar, 

25 000'lik ve 5 000'likler Bayındırlık Bakanlığınca onaylanmaktadır. Dolayısıyla, o 

planlara aykırı bir hareket getiremezsiniz. Şimdi, turizm alan merkezindeki ilan, burada, 

alan içerisindeki dokunun, işte, doğal SÎT' se zaten kullanamazsınız o kısmı ayırırsınız, 

yeşil alansa o kısmı ayırırsınız. Kalan kısımda da, biz, şuna özen gösteririz: ikinci 

konuta müsaade etmeyiz. Turistik tesis yapımını öneririz planlarımızda, binlik 

planlarda... 

BAŞKAN - Fayda sağlar mı, sağlamaz mı Sayın Akar?.. 

HÎLMÎ AKAR - Fayda sağlar; şöyle sağlar; eğer, biz, Belek'i ve başka yerleri 

turizm alanı ilan etmeseydik, bugün işgal altında olacaklardı, ki, zaten, çardakkarla işgal 

altındaydı. Bunlar, normal bir şekilde, prosedürüne uygun planlanmakta, disiplin altına 

alınmakta, artı, biz, planlarımızda, size, kaç yatak yapacağınızı, turizm alan 

merkezlerinde nasıl yapacağınızı, zaten, bizim kontrolümüzden geçeceksiniz, bizden 
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yatırım belgesi ve işletme belgesi alacaksınız; bunun amacı o zaten. Turizmi Teşvik 

Kanunu ne sağlar; genelde Turizmi Teşvik Kanunu, eskiden, tabiî, ilk çıktığı yıllardaki 

birtakım teşvikler vardı, şimdi kalktı onlar, onlar yok artık. Şimdi, düşük su ve elektrik 

bedelleri, bu kadar; başka da bir şey kalmadı. Bir tek planlama olayımız var. 

Dolayısıyla... 

BAŞKAN - Yapılaşma ve yoğunluk açısından bir fayda sağlar mı, sağlamaz mı? 

HÎLMİ AKAR - Yapılaşma ve yoğunluk açısından bir fayda sağlamaz; şöyle 

sağlamaz. Zaten, yapılaşma ve yoğunluğu...(...) 

Sayın Başkan, biz, Turizm Bakanlığı arşivlerine gelen bu tür taleplerin hiçbirini 

iade etmeyiz zaten. Hazır bulmuşuz, elimizde var, arşivimize koyarız. (...) 

Edebiliriz efendim; eğer, bu şartlara, kriterlere uyuyorsa... 

BAŞKAN - Ama, bakın, sekiz yıldır, yedi yıldır arşivinizde bekliyor. Öbür türlü, 

bir adam bir vekâlet almış arsa sahiplerinin, siz, daha, arsa sahibini bile tespit ettiğinize 

ben inanmıyorum; çünkü, vekâleten, Ayhan bilmem ne Başarır... Ben baktım, maliklerin 

içerisinde var mı diye; yok. Vekâleten bir insan çıkmış, onların adına vekâleten gelmiş 

müracaat etmiş ve siz arsa sahiplerine sorma gereği bile duymadan, sanki, böyle, 

bekliyordunuz, düştü, hemen... Bayındırlık Bakanı, yönetmeliği de boşver, Bakanın nasıl 

olsa kanundan doğan yetkileri var... Ben, bunu anlamış değilim, kusura bakmayın; yani, 

ben bunu anlayamam... 

HİLMİ AKAR - Şimdi, tabiî, o listede neler var şu anda bilemiyorum; ama...(...) 

Şimdi, demin, Sayın Bakanımız da onu ifade etti. Turizm Bakanlığının yapılaşma 

veya hangi makam, büyükşehir mi planını tasdikleyecek, yerel belediyesi mi, Bayındırlık 

Bakanlığı mı? Bunlardan kaçmak mümkün değil zaten; yani, karar verecek onlar. Yani, 

yapılaşmayla ilgili karar verecek o. Turizm Bakanlığı neyi yapıyor; o üst ölçek planlara 

göre, sadece 1 000'lik planını onaylıyor. Onaylarkende, yine, ilgili, belediyesi ise o 

belediyeye veya büyükşehir ise büyükşehirde belediye meclis kararı... 

BAŞKAN - Hayır, hayır... Resen yapma hakkınız var; bir şeyi atlıyorsunuz resen 

yapıyorsunuz. 
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HÎLMl AKAR - Yasa diyor ki, otuz gün beklersiniz, ondan sonra resen... 

BAŞKAN - O imzalıyor, siz, resen yaparsınız diyor; zaten, incelik orada yani... 

HİLMÎ AKAR - Ama, neyi, 1 000'liği... 

BAŞKAN - Yeterli zaten... 

HİLMÎ AKAR - Zaten, yapılanma koşulu, on katı vermiş; yani, siz...(...) 

Şimdi, efendim, orada, biliyorsunuz, İstanbul'da ilan edildikten sonra, o günkü 

siyasî durumda, kamuoyu tepkilerinde, kamu oyundan büyük tepkiler alınmıştı... 

BAŞKAN - Demin bir şey söylediniz. Demin Akarcalı size bir şey söyledi. Dedi 
ki, siz, bir bürokrat olarak, hep vicdanınızla mı hareket ettiniz, yoksa dış tesirlerle mi 
diye siz de cevap verdiniz, şimdi de farklı bir şey söylüyorsunuz. Bu iki kararı nasıl 
çeliştiriyorsunuz, nasıl bağdaştırıyorsunuz? Aynı yazıda sizin imzanız var. 

HİLMİ AKAR - Şimdi, iptal edilmesi kararı, o günkü koşullar geçerliydi. 
Dolayısıyla... 

BAŞKAN - Karar verirken de yıldırım hızıyla veriyorsunuz; zaten, 20 gün 
önceyle 20 gün sonra arasında ne değişti?! 

HİLMİ AKAR - Ama, ben, ilk ifademde şunu söylemiştim: Bu alanlar, eninde 
sonunda turizm alanı ilan edilmek durumundadır; ama, 5 sene sonra, 10 sene sonra, 20 
sene sonra, başka çaresi yoktur. 

Turizm Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı Kurtuluş BIYIKLI'nın 
24.03.2000 Tarihinde Tanık Sıfatıyla Alınan Yeminli İfadesi: 

-KURTULUŞ BIYIKLLŞu anda emekliyim; ama, o zaman, ilan edildiğinde 
müsteşar yardımcısıydım. Ben, işletmelerden sorumlu müsteşar yardımcısıydım. 
Yatırımlardan sorumlu olan müsteşar yardımcısı 15 gün evvel görevden alındığı için ona 
da vekalet ediyordum.(...) 

Biz komisyon olarak olumlu görüşümüzü Bayındırlık ve İskân Bakanlığına 
gönderiyoruz. Onlar onu kontrol ediyor, tekrar geliyor. Komisyonun görevi bu.(...) 

Şimdi efendim, Turizm alan ve merkezleri ilan etmekle ilgili bizim 
yönetmeliğimizde kriterler var; nedir; yola yakınlık, Turizm potansiyeli, nüfus, endüstri, 
ticaret merkezleri gibi yerler var. Onlara istinaden yapılmış olan yerlerdi. Burada, biraz 
evvel bahsetmiş olduğunuz yerlerle ilgili olarak, mesela Ataköy'le ilgili daha evvel 
benim üzerinde durduğum önemli konulardan bir tanesi Olimpiyat Komitesi Yönetim 
Kurulu üyesi olduğum için, olimpiyatların Türkiye'de yapılması konusunda, İstanbul'un 
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yatak kapasitesinin artması açısından Ataköy'de olması bizim için önemliydi. Atik Ali 
Paşa Yalısı devletteydi. Bu görevden evvel yine Başbakanlık Müşaviriydim, ondan evvel 
de Toprak Reformu Genel Müdürlüğü yaptım. Devamlı devlet memurlarının gidip gelmiş 
olduğu yerdi, dolayısıyla, onun da ticarî hayata katılması açısından ilan edilmesi kendi 
açımdan da uygun gördüm, teknisyenlerin bize vermiş olduğu bilgilere ilaveten, kendi 
bilgimle onu da uygun görmüş oldum ve Bayındırlık ve iskân Bakanlığına götürülen 
tekliflerde de bu konuyu uygun gördüğüm için evet dedim. 

BAŞKAN - Teknisyenlerin yazılı raporları üzerine mi, yoksa şifahî görüşmeler 
üzerine mi? 

KURTULUŞ BIYIKLI - Bize getirdikleri olaylarda şu, aslında olması gereken 
olay nedir; bence, onu zaten o zamanlarda söyledim, İşletmeler Genel Müdürlüğünün 
İstanbul bazında ne kadar işletmeye ve ne kadar yatak kapasitesine ihtiyacı olduğunu 
tespit edip, onu Yatırımlar Genel Müdürlüğüne söyleyip, yazıyla bildirip, Yatırımlar 
Genel Müdürlüğüne benim İstanbul'da 45 000 yatağa ilaveten şu şu gerekçelerle 100 000 
yatağa çıkılması lazım demesi lazımdı; ama, bunların yapıldığını zannetmiyorum. 

Bizim önümüze gelen, teknisyenlerin bize getirdiklerinde, onların kendi 
raporlarında kapasitenin artırılması gerektiği konusunda bize verdikleri rapora istinaden. 
Yalnız, tabiî, biz de, Komisyon olarak da verdiğimiz karar nihaî bir karar değil. Sadece, 
alttaki teknisyen arkadaşlarımızın bize önerdiklerini bir ön kabul olarak kabul ediyoruz 
ve bunu Bayındırlık Bakanlığına gönderiyoruz; yani, Bayındırlık Bakanlığının 
incelemesinden sonra olay tekrar Bakanlığa geliyor; ama, kişisel görüşüm, dediğim gibi, 
İşletmeler Genel Müdürlüğünün uzun araştırmaları yapıp, neye nasıl, neden ihtiyacımız 
var deyip ona göre yapılması lazım geldiği kanaatindeyim. (...) 

Atik Ali Paşa Yalısına şöyle muttaliyim, Başbakanlık Müşaviri olduğum için, 
Başbakanlıktan giden gruplar orada kalıyordu, Atik Ali Paşa Yalısı Başbakanlığa tahsis 
edilmişti, tahmin ediyorum da Elektrik Kurumunun malıydı. Oraya da belli bir miktar 
para harcanmıştı. Sonradan, anladığım kadarıyla, yine bizim dışımızda olay tezahür 
etmiştir, oraya harcanan 1,7 milyon dolar bir paradan dolayı da sonra Özelleştirme 
idaresine devredilmek üzere ve kararnameden çıkarıldı zannediyorum.(...) 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama ve İmar Müdürlüğü 
Beyoğlu Bölgesi Planlama Şefi Gülsen YAĞIZ'ın 01.04.2000 Tarihinde Tanık sıfatıyla 
Alman yeminli İfadesi: 

-GÜLSEN YAĞIZ: - Beşiktaş Yıldız Mahallesi 63 pafta 575 ada 18, 19, 33, 35, 
40 parseller, Bakanlar Kurulunun daha önce, 1989 yılında... 

BAŞKAN - Bunlarla ilgili size müracaat var mı? Biz detayı, tarihleri biliyoruz. 
Yani, buraların Turizm bölgesi ilan edilirken büyükşehir belediyesine soruldu mu; bir 
şekilde bilginiz oldu mu? Olduğu andan itibaren ne yapıyorsunuz? 

GÜLSEN YAĞIZ - Tabiî, bize 11 Ocak 1998 gün ve 23 227 sayılı Resmî 
Gazetede ilan edilen 6.1.1998 gün 98/10 496 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Beşiktaş 
Atik Ali Paşa Yalısının Turizm merkezine alındığı bildirildi.(...) 
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BAŞKAN - Alınmadan evvel size herhangi bir görüş soruldu mu? 

GÜLSEN YAĞIZ - Hayır, sorulmadı. 

BAŞKAN - Bu konuyla ilgili bir bilginiz var mı? 

GÜLSEN YAĞIZ - O zaman, 2634 sayılı Turizm Teşvik Yasasının 4 üncü 
maddesi kapsamında konuyu inceleriz. 4 üncü maddesin de "Turizm bölgeleri, Turizm 
alanları ve Turizm merkezlerinin tespitinde ülkenin doğal, tarihî, arkeolojik ve sosyal, 
kültürel, Turizm değerleri, Turizm potansiyeli dikkate alınarak..." denilmektedir. Ancak, 
bakanlıkça Turizm alanı ilan edilen bu alanların ise, Turizm Teşvik Yasasının 4 üncü 
maddesinde belirtilen kriterlere uyup uymadığı araştırılır. 

BAŞKAN - Sizce, bahsettiğiniz bu 3 alan uyuyor mu? 

GÜLSEN YAĞIZ - Benim bölgem olarak, Beşiktaş ve Şişli için konuşabilirim, 
Ataköy için diğer arkadaşım görüş verecek. Bence, benim fikrim olarak 
soruyorsanız...(...) 

Ben, Beşiktaş Atik Ali Paşa Yalısının bu kriterlere uygun olabileceğini 
düşünüyorum; kendi şahsî fikrim olarak. 

BAŞKAN - Bomonti'yle ilgili olarak?.. 

GÜLSEN YAĞIZ - Bomonti, şu anda halihazır durumunda harap halde; ama, 
orası değerlendirilecekse, bir şeyler katacaksa ülke Turizm potansiyeli açısından, olabilir 
diyorum; ama, zaten planda MÎA olarak orayı gerçekleştirebiliyor, yapabiliyor. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Bomonti'de, dün planlarınızda da 
gördük, siz de planlarınıza MİA olarak koymuşsunuz, onların da yapmak istediği o. 
Yalnız, bizim görüşümüze göre, vatandaşlara, yani. işadamlarına bu işe teşvik etmek için 
Turizm alanı ilan edilirse, devletin bazı yardımları var. Tahmin ediyorum, o konuda 
teşvik etmek için bunu yapmışlar o zaman. Sizce de. orası şu anda uygun olmuş oluyor; 
çünkü, sizin de öyle bir öneriniz var. Oraya da, uygun diyebiliriz öyle mi? 

GÜLSEN YAĞIZ - Evet, tabiî, uygun diyebiliriz. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Yalnız, dün, Kültür Bakanlığının 
yetkililerinin dediği gibi, o eski şeyleri korumak şartıyla. 

GÜLSEN YAĞIZ - Evet, korumak şartıyla. Zaten, Atik Ali Paşa Yalısı için de 
aynı şey; Kuruldan görüş alınarak, planlan korumak şartıyla, artı bir yapı yoğunluğu 
getirmemek şartıyla. 

MAHFUZ GÜLER (Bingöl) -(...) Atik Ali Paşa Yalısının neden altyapısı hazır 
da, Turizm merkezi olmaya uygun değil... 

BAŞKAN - Hazır dedi, biz onay veriyoruz dedi.(...) 
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GÜLSEN YAĞIZ - Ben, Atik Ali Paşa için karşı olarak kullanmadım. Zaten, 
oradaki planlar korunacak şekilde Turizm alanı, artı bir yapı getirilmiyor, orası 
değerlendirilmiş olacak.(...) 

KEMAL ÇELİK (Antalya) - Şimdi, Gülsen Hanım, size biz sorduk, Atik Ali Paşa 
için uygun dediniz, Bomonti için uygun olabilir dediniz. Sizin böyle bir görüşünüz alındı 
mı? 

GÜLSEN YAĞIZ - Hayır. 

KEMAL ÇELİK (Antalya) - Veya, size böyle bir yazı gelse sizin bu görüşünüz 
yeterli mi; yoksa ilgili daire başkanı, belediye başkanıyla bir toplantı mı yaparsınız? 

GÜLSEN YAĞIZ - Tabiî, benim tek plancı olarak görüşüm yeterli değil; 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak görüş vermek zorundayız. 

KEMAL ÇELİK (Antalya) - Peki, şimdi, size önceden sorulmadı; ama, baktınız 
ki, Bakanlar Kurulu kararıyla burası Turizm merkezi ilan edilmiş. Bu, yasal olarak uygun 
mu? Yasal olarak uygunsa, belediye olarak bir tepkiniz olur mu? Biz, burayı konut alanı 
ilan etmiştik veya biz, burayı yeşil saha ilan etmiştik; ama, niye bu fiilî durum var, niye 
belediyenin görüşü alınmıyor diye tepkiniz mi olur; daha doğrusu tepkiniz nedir? Yasal 
mevzuat nedir, fiilî durum nedir. 

GÜLSEN YAĞIZ - Tepkimiz şu şekilde olabilir: 3030 sayılı yasanın büyükşehir 
belediyesine verdiği yetkinin kısıtlanması söz konusu oluyor bu alanlarda, Turizm 
Bakanlığı öne çıkmış oluyor. Onların getirdiği plan kararları öne çıkmış oluyor; yani, 
büyükşehir belediye başkanlığına bir kısıtlama söz konusu oluyor ve burada 2634 sayılı 
yasaya işlerlik verilerek, Turizm Bakanlığına denetim ve öncelik yetkisi sağlandığı 
düşünülüyor. 

KEMAL ÇELİK (Antalya) - Yani, yasal olarak Turizm Bakanlığının yetkisi var; 
bizim de belediye olarak yapacak bir şeyimiz yok diyorsunuz.(...) 

GÜLSEN YAĞIZ - Ama, bizim şöyle bir düşüncemiz var: Bir alan Turizm alan 
ilan edildikten sonra şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına uygun 
olması ve planın bir bütünsellik olarak düşünülerek, bir delik olarak o bölgenin, o parsel 
ya da adanın böyle bir Turizm alanı merkezine alınmasını bize sormadan veyahut plan 
bütünlüğü içerisinde değerlendirmeden alınmasını uygun bulmuyoruz. 

KEMAL ÇELİK (Antalya) - Yasal olarak mı uygun değil? 

GÜLSEN YAĞIZ - Evet. 

BAŞKAN - Yasal olarak değil, şehircilik açısından. 

GÜLSEN YAĞIZ - Şehircilik açısından, sadece o bölgeyi delerek... 

BAŞKAN - Teknisyen olarak, biz bir alanı planlıyoruz, neticede bu alan bizim 
plan bütünlüğümüz içerisinde, burada bir hadise yapılıyorsa, planın belli kuralları var, 
belli bölgesel yoğunlukları var, farklılıkları var, bu konuda bir malumatımızı olursa 
bütünsellik içerir.diyorlar. 
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GÜLSEN YAĞIZ - Bütünsellik içerisinde düşünülmesi gerekiyor. 

KEMAL ÇELÎK (Antalya) - Şimdi, bu konuda -tabiî Turizm yetkilisi 
arkadaşımızı da soracağım da- ilgili bakanlıklara soruyoruz, belediyeler, imar yönünden 
Bayındırlık Bakanlığına diğer yönlerden İçişleri Bakanlığına bağlı. Turizm Bakanlığı, 
Bayındırlık Bakanlığına soruyor, kurul üyesi Bayındırlık Bakanlığı, kurul üyesi İçişleri 
Bakanlığı, ikisine de soruyor; ama, her ikisi de bu konuyu ilgili belediyelere sormuyor. 
Burada bir aksaklık var mı yok mu onu ilgili arkadaşlara soracağız.(...) 

HÜSEYİN MERT (İstanbul) - Şimdi, 2634 sayılı Yasa 3030'a göre daha adil bir 
yasa burada anladığımıza göre; çünkü, orada Bakanlar Kurulunun aldığı bir karar söz 
konusu. Peki, belediye olarak hiç yargı yoluna başvurma gibi bir şeyle karşı karşıya 
kaldınız mı veya yurdunuz mu ya da böyle bir gereksinim hissettiniz mi? 

GÜLSEN YAĞIZ - Şişli Bomonti ile Beşiktaş Atik Ali Paşa Yalısı hakkında 
dava açılmadı; ama, diğer Turizm alanları hakkında -1998'de ilan edilen- onlar için 
açıldı. Zaten, bakanlık da daha sonra onları geri çekti. 

BAŞKAN - 5 tanesini çekti, 2 tanesini de şey kazandı.(...) 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Antalya) - Gülsen Hanım, bu yerlerle ilgili dediniz 
ki bize Resmî Gazetede yayımlandıktan sonra yazı geldi. Peki yerleşim planlarıyla ilgili 
bir şey geldi mi, sizin şehircilik açısından incelemeniz için. 

GÜLSEN YAĞIZ - Hayır. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Şu ana kadar öyle bir şey yok mu? 

GÜLSEN YAĞIZ - Hayır gelmedi. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Peki, öyle bir konu mevzubahis mi 
şimdi; orada ne şekilde bir yerleşim yapılacak, öyle bir bilginiz var mı veya gelecek mi 
bu size daha sonra? 

GÜLSEN YAĞIZ - Şimdi bakın Beşiktaş Atik Ali Paşa yalısı hakkında... 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Onu demiyorum, biliyorum... 
Bomonti hakkında... 

GÜLSEN YAĞIZ - Ama, Beşiktaş Atik Ali Paşa Yalısı Başbakanlık özelleştirme 
Kurulunca karar alınarak, oranan 5 000 ve 1 000 planı resen onandı, tarafımıza geldi. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Resen onanabiliyor değil mi? 

GÜLSEN YAĞIZ - Tabiî, tabiî... 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Onların o yetkisi var. 

GÜLSEN YAĞIZ - Evet. 
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TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Orasıyla ilgili de olabiliyor. 

BAŞKAN-Tabiî, tabiî... 

GÜLSEN YAĞIZ - Tabiî, isterse yapar. Planlara itiraz da yok, kabul edildi, 
yürürlüğe girdi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama İmar Müdürlüğünde 
Görevli Nursel ÇINGI'nın 01.04.2000Tarihinde Tanık Sıfatıyla Alınan Yeminli 
İfadesi: 

-NURSEL ÇINGI - Planlama müdürlüğünde, plan yapım grubu, dosya inceleme 
grubu diye iki bölüm var. Ben, plan inceleme grubundayım. Plan inceleme grubu da, üç 
bölgeye ayrılıyor; Anadolu Yakası, İstanbul Bölgesi, Beyoğlu Bölge Müdür Muavinliği. 
Ben, İstanbul bölgesindeyim.(...) Evet, Ataköy Turizm Merkezi ikinci tevsii alanıyla 
ilgiliyim ben. 

BAŞKAN - Burasıyla ilgili, Turizm alam ilan edilmeden önce, siz, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi imar Dairesi olarak herhangi bir planlamanız var mıydı? Ne 
olarak planladınız; o alan, sizin 1/5 OOO'lerinizde ne olarak görünüyor? 

NURSEL ÇINGI - 18 Mart 1994 onanlı 1/5 000 ölçekli Bakırköy merkez 
planında kısmen konut, kısman park alanında kalıyor, küçük bir bölümü de yol alanında 
kalıyor. 

BAŞKAN - Neden orayı, deniz itibarıyla, mevcut yol itibariyle, havaalanına 
yakınlığı itibarıyla işyeri olarak, otel bölgesi olarak dizayn etmediniz de konut olarak 
dizayn ettiniz. 

NURSEL ÇINGI - Şimdi, 1994 tarihi ve 5 000 ölçekli plan onaylandıktan sonra, 
Bakırköy demiryolu ile sahil arasında 1/1 000 ölçekli planlar yapıldı bizim planlama 
müdürlüğümüzde. 1/1 000 ölçekli planlar, Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanıp, 
askıya çıkarıldığında, Bakanlar Kurulu kararıyla Turizm alanı ilan edildi. Yani, planın 
askı süresi içinde, 26 Eylül 1996 onaylı planın askı süresi içinde.(...) 

Bana göre uygun değil. Turizm alanı ilan edildiğinde, genelde, belediyenin 
verdiği yoğunluğun çok üzerinde yoğunluklar veriliyor. 

BAŞKAN - Böyle bir örnek verebilir misiniz? 

NURSEL ÇINGI - Polat Rönesans vardır Yeşilköy'de, sahilde. Komşu parseller, 
4 katlı, 2 katlı, 3 katlıyken oraya 72 metre yüksekliğinde, sadece o 34 parsel Turizm 
alanı ilan edilerek, o yükseklik verildi. Holiday Inn'in olduğu yer -dün gördüğünüz yer-
Turizm alanı ilan edilip, çok fazla yükseklikte binaları yapılıyor. 

Turizm alanı ilan edilen yerlerde, genelde, belediyenin vereceği yapılanmasının 
çok üzerinde yapılanma verildiğini görüyoruz. Bakırköy'de yeni Ataköy Turizm merkezi 
içinde, ilk 1989 yılında ilan edilen Carouselin olduğu kısım, 65 parsel, Vita fabrikasının 
olduğu yer. Oraya da çok fazla yoğunluk verildi, belediye dava açtı; davada plan iptal 
edildi, şimdi, Bakanlıktan yeniden bir plan onaylandı geldi. Halbuki, onun etrafındaki 
yapılanmalar 4 katlı, 5 katlıydı. 
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Yani, Turizm alanı ilan edilen yerlerde, farklı özel yapılanma koşulları 
getirilerek, çevreye de olumsuz emsal teşkil ediyor. Bizim, belediye olarak sıkıntımız o. 
Diyelim Carousele verdi o 72 metre -yüksekliği, o yüksekliği verdiği zaman, komşu 
parseller de istiyor aynı yüksekliği, aynı yapılanmayı, aynı yoğunluğu.(...) 

Yürürlükte. 1994 planının büyük bir kısmı, 1994 5 000'in de kabul edildi. 26 
Eylül 1997 tarihinde onaylanan planda, parselin güneydoğusunda çok küçük bir bölüm, 
yol genişletilmesiyle ilgili bir bölüm 1997'de 5 000 ve 1 OOO'e giriyor. 1 000 planda 
alanın tamamı, 5 000 ölçekli planda da sadece güneydoğusundaki bir kısım 1997 planına 
girer, öbür kısmında 1994 planı geçerli.(...) 

1 000 ölçekli planı, ilçe belediyesi hazırlar, ilçe belediyesinden meclis kararı 
alınır, bizim Büyükşehir Belediyesine gelir. Büyükşehir Belediye Başkanlığında 
incelenir, bizim bürodaki raportör arkadaşlar raporlarını hazırlarlar, ona göre meclise 
girer, meclis... 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Sizin oradaki göreviniz ne, o pafta 
üzerinde sizin göreviniz ne? 

BAŞKAN - İnceleyen makam. 

NURSEL ÇINGI - Bizim planlama müdürlüğünde devamlı değişiklikler olur, 
inceleyen kişi de ben değilim; yani, onu meclise gönderen kişi de ben değilim. Ben, şu 
anda Bakırköy bölgesinde dosyalarla ilgiliyim. Yani, Turizm alanı ilan edildikten sonra 
ben konuya girdim. 

BAŞKAN - Oranın 1/1 000'i var mı şu anda. 

NURSEL ÇINGI - 1997 onaylı 1/1 000'i var. 26 Eylül 1997... 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - O plan üzerinde sizin söz hakkınız 
yok mu hiç? O plan onaylanırken, sizin hiç söz hakkınız olmuyor mu belediyeci olarak? 

NURSEL ÇINGI - Meclise gönderilme aşamasında biz görüşümüzü bildiririz. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - O paftayla ilgili görüşünüzü 
bildirdiniz mi meclise girerken? 

NURSEL ÇINGI - Bildirilmiştir mutlaka. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Siz değildiniz o zaman? 

NURSEL ÇINGI - Yok, ben incelemedim. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Şimdi, ben şunu merak ediyorum, 
bizim orada da böyle bir hadise oldu, senelerce benzin istasyonu olan bir yer, yeni alanda 
oradan kalktı başka yere taşındı ve o adamı da oradan taşıdılar yeni yerleşimde. Siz de, 
bu benzin istasyonunu -burayı hakikaten konut olarak düşünüyorsanız- başka yere 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 508) 



- 1 3 4 -

taşıtmanız lazım bu yeni planda, 1997 yılındaki planda. Ben, onu söylemek istiyorum. 
Oradaki sizin de bir hatanız var o zaman.(...) 

NURSEL ÇINGI - Bizim, Turizm alanına itirazımız, orada 2634 sayılı Yasanın 4 
üncü maddesine uymadığı, içindir. Yani, bir alanın Turizm alanı ilan edilebilmesi için, 
doğal, tarihi değerleri olması gerekliliği var; ona uymadığı için. 

BAŞKAN - Ataköy, bu kriterlere uymuyordu. 

NURSEL ÇINGI - Sadece o kısım, 47, 53, 58 parsellerin olduğu kısım. Zaten, 
Danıştay kararıyla da iptal edildi Turizm alanı.(...) 

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama ve İmar Müdürü İrfan UZUN' un 
01.04.2000 Tarihinde tanık sıfatıyla Alınan Yeminli İfadesi : 

-İRFAN UZUN: Efendim, ben, o zamanlar, Büyükşehirde görevli değildim, 
Güngören Belediyesinde görevliydim. Yalnız, bütün konularda her zaman görüş 
sorulmuyor, örneğin, bu konuda da görüş sorulmadı söz konusu planlar için.(...) 

Efendim, zannediyorum, bu 3 konuda, sadece Ataköy Turizm Merkezine ilave 
edilen kısımla ilgili bir mahkeme söz konusu oldu. O da, plan bütünlüğünü bozucu 
olduğundan. Diğer konularda biraz paralellik olduğundan dava açılmadığı 
kanaatindeyim. O zaman görevde olmadığım için, bunun dışında bir şey 
söyleyemiyorum.(...) 

Tabiî efendim. Biz, bir planlama yaparken, 43 kuruluştan görüş alıyoruz. Bu 
kuruluşların görüşleri alındıktan sonra altyapısını, verilerini hazırlıyoruz, analizleri 
hazırlıyoruz ve bunları sentez çalışmaları yapıyor, bilahare plan çalışmasına giriyoruz. 
Bu görüşlerden sonra plan oluşuyor. 

Tabiî ki, biz, 3 yıllık, 5 yıllık plan yapmıyoruz, en az 30, 40 yıl, hatta 50 yıla 
hitap edecek planlan yapmaya çalışıyoruz.(...) 

Şu anda efendim, 1/50 000 nâzım imar planı yapıldıktan sonra, esas hedefi 1/50 
000 nâzım imar planı koyuyor, ondan sonra 25 000'ler yapılıyor ve biz, 1/5 000 olarak 
mevcut durumları revize ediyoruz. 

Bunların bir kısmı, koruma amaçlı planlardır. Aşağı yukarı yarısın revize etmiş 
durumdayız ve devam ediyoruz. Devam ettiğimiz projelerde de bir kısım görüşler geldi, 
bekliyoruz ve geldikten sonra o planları da tamamlayacağız.(...) 

Şimdi, efendim, tabiî ki, ben, o tarihlerde görevli değildim burada; ancak, söz 
konusu benzin istasyonu -bölgeyi bildiğim için söylüyorum- mevcut bir benzin 
istasyonuydu ve revize planı olduğundan korunmuştur. 

Tabiî ki, yeniden planlanmış olsa, sizin de söylediğiniz gibi, o yere, 
zannediyorum, benzin istasyonu konulmazdı; çünkü, hem ulaşım noktasında çok uygun 
bir... 
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BAŞKAN - Yani, bazı taşıma güçlüğü olanları yerinde mi muhafaza ediyorsunuz. 

İRFAN UZUN - Evet. Biraz da ihtiyaç söz konusu. O bölgenin ihtiyacına uygun 
yer bulamazsanız -dolu bir bölge haliyle- mevcut olanı muhafaza ediyorsunuz.(...) 

Biz, genelde, hem plancı olarak hem Büyükşehir Belediyesi olarak, bu tür 
müdahaleleri bir karadelik olarak görüyoruz. Evet, yasanın bir hükmü; ama, plan 
bütünlüğünü bozucu olduğundan, biz bunu uygun görmüyoruz. 

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi olarak, bir yetki kısıtlaması şeklinde 
gördüğümüzden, bu yönden de olaya olumlu bakamıyoruz. 

Tabiî, böyle bir plan yapılırken, plan tadilatı yapılmaz değil; ama, plan tadilatı 
yapılırken, ulaşım analizleri, tarihî, kültürel, sosyal analizlerin, altyapı analizlerinin tek 
tek yapılması gerekir. Bütün bunlar yapılıp olumlu bir sonuca geliyorsa, plan tadilatı da 
yapılabilir ihtiyaca göre; ama, bütün bu analizlerin yapılması gerekir kanaatindeyiz. Biz, 
Büyükşehir Belediyesi olarak plan yaparken, bir matematiksel hesap gibi bu planları 
yapmaya çalışıyoruz. (...) 

Şimdi, tabiî, birincisi yetki sınırlaması dedik; çünkü, 3030 sınırlarına dahilken, 
bu yer kaldırılıyor. Dolayısıyla, biz, o yeri planlamaz oluyoruz ve bizim için, 
planlanmayan bir yer -yani, karadelik tanımı biraz amacın dışına çıkmış olabilir 
bilemiyorum- planlanamadığı için, biz, onların, mevcut analiz içerisinde gerçekten 
ihtiyaç var mı yok mu, bilemeden yapılan bir işlem olduğu için, bu noktada karadelik 
dedim; ama, bir yerinde mezbelelik kalmasını da arzu etmeyiz. 

Zaten, ben, konuşmam da, Turizm alanı, başka bir alan şeklinde yorumlamadım, 
ben, genel olarak bahsettim. Başka bir şey de olabilir; yani, ihtiyaç varsa. Yapılamaz mı; 
yine yapılır. Demin ifade ettiğim gibi bütün analizleri yapılarak, risk analizlerini de 
düşünerek yapılsın. 

Hatta, şahsî kanaatim şudur, biz, İstanbul'u sadece etkileyen, yani 3030 sınırlarını 
etkileyen, sadece bu 3030 sınırlarında söz konusu tadilatlar değil. Ayrıca, 3030'un 
dışındaki sınırlar da bizi etkiliyor. O açıdan, dün sohbette şunu söyledim bir 
Milletvekilimize, yani, il sınırlarında 3030'a dahil olmasını arzu ediyoruz; yani, bu 
konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü mezundur. Yani, bu konuda 
kendisi hazır durumda hissetmektedir. Ayrıca, böyle bir düşüncemiz de var; bu, sadece 
şahsî değil, bütün arkadaşlarımızın ortak düşüncesidir.(...) 

Zaten, Ataköy Turizm Merkezi mahkemelik olduğu da, bu karara direndiğimizin 
bir göstergesi. 

Şimdi, dediğim gibi tadilat yapılabilir; ancak, bütün arazilerin yeniden ele 
alınması... 

BAŞKAN - Tadilattan kastınız, Turizm alanına çevirebiliriz, ticarî alana 
çevirebiliriz; ama, çok ciddî şeylerin olması lazım. 

İRFAN UZUN - Araştırılması lazım; yani, çevreye etkisi ne olacak. Orası konut 
alanıyken...(...) 
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ESVET ÖZDOĞU (Ankara) - İstanbul çok önemli bir Turizm merkezi, şu yatak 
kapasitesine, şu kadar yıl içinde ulaşılması gerekir, buna göre buraları Turizm alanı 
olarak ilan ediyoruz diye, planlamanızda Turizm bölgeleri var mı, böyle bir master 
planınız var mı veya belediye olarak böyle bir hazırlığınız var mı? 

İRFAN UZUN - Vardır efendim. 

ESVET ÖZDOĞU (Ankara) - Böyle bir yetkiniz, göreviniz var mı? 

İRFAN UZUN - Görevimiz, zaten bütün ihtiyaçları karşılamak. (...) Turizmi de, 
bütün donatıları da...(...) 

ESVET ÖZDOĞU (Ankara) - Ama, bir rakam veremiyorsunuz bize şu anda. 

İRFAN UZUN - Tabiî ki...(...)Yalnız, bu kapasiteyi, biz kendimiz tespit 
etmiyoruz. Yani, Turizm Bakanlığından gelen verileri değerlendiriyoruz. 

-Boğaziçi İmar Müdürlüğü Planlama Şefi Gönül SAĞNAK' in 01.04.2000 
Tarihinde Tanık sıfatıyla Alınan Yeminli İfadesi. 

-GÖNÜL SAĞNAK: Şimdi, Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Alanı vardı, 1985'te ilan 
edilmişti, 1998'de bir daha ilan edildi, sonra da zaten tekrar bir Bakanlar Kurulu 
kararıyla iptal oldu. Biz, oranın bir kısmını, daha önce Büyükşehir Belediyesi olarak 
park olarak düzenlenmişti ve park olarak düzenlendiği içinde, planımızda Turizm 
alanıydı. Bir plan tadili teklif ettik; ama, Boğaziçi İmar Yüksel Koordinasyon 
Kurulundan reddedildi. Şu anda halen park. Park olarak düzenlenip kamuya açıldığı için, 
park olarak kullanılmasını daha olumlu gördük. Bu, Kuruçeşme için. 

Istinye'nin tevsii alanı var. Istinye tevsii alanı da, oyun bahçesi, park alanında 
kalır, planda yeşil alandır. Biz, yeşil alan olarak plan fonksiyonunun uygulanmasına daha 
olumlu görüyorduk ve bizim planımızda Turizm alanları zaten belirlenmiştir. O Turizm 
alanlarının şu anda Turizm fonksiyonuna geçmesini daha uygun gördüğümüz ve planın 
fonksiyonuna aykırı olduğu için... 

Bir de, Mavramoloz vardır. Mavramoloz'da çok büyük bir alan. Öngörünüm, 
gerigörünüm alanlarını kapsıyor, onun için.(...) 

-Boğaziçi İmar Müdürü Mevlüt KARATAŞ'ın 01.04.2000 tarihinde Tanık 
sıfatıyla Alınan yeminli İfadesi: 

BAŞKAN - Komisyonumuz, İstanbul'da 20 nci dönemde ilan edilen 3 tane 
Turizm bölgesiyle ilgileniyor. Bunlar, Şişli Bomonti Turizm Merkezi, Atik Ali Paşa 
Yalısı, Ataköy İkinci Tevsii Projesi. Bu konular, Boğaziçi İmar Müdürlüğü olarak sizin 
ilgi alanınıza giriyor mu? 

MEVLÜT KARATAŞ - Bizim yetki alanımız 2960 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinde belirlenmiştir ve Boğaziçi öngörünüm alanıyla sınırlıdır; onun dışında hiçbir 
alanla bizim bir yetkimiz yoktur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 508) 



- 137 -

BAŞKAN - Bu 3 alan sizin Boğaziçi öngörünüm alanının içine giriyor mu? 

MEVLÜT KARATAŞ - Dışındadır efendim. 

BAŞKAN - Kısa bir bilgi, Komisyona davet etmişken sormak istiyorum. 5 alan 
iptal edildi, bu 5 alandan sizin ilgi alanınıza giren var mı? 

MEVLÜT KARATAŞ - 3 tanesi; Kuruçeşme, îstinye ve Mavramoloz Ormanı. 

BAŞKAN - Bunlarla ilgili şerh koydunuz. Neden Turizm bölgesi ilan edilmesini 
istemiyorsunuz? 

MEVLÜT KARATAŞ - Planlamanın, mutlaka belli kriterler içinde yapılması 
lazım. Yani, önceden kabaca, bir baskı ya da dayatma sonucu olmaması lazım. Yani, 
temel kriterlere uygun olan her yerde ve Boğaz Kanunu ve Boğaz planı, Boğaz nâzım 
plan notlarına aykırı olmayan Turizm alanlarına ben karşı değilim. 

BAŞKAN - O alanları baskı olarak mı değerlendiriyorsunuz? 

MEVLÜT KARATAŞ - Efendim, şimdi, sizin uyguladığınız bir kanun var; o 
kanuna belirli kriterler ve şartlar konulmuş. 

BAŞKAN - Turizm Bakanlığı da belli kanunlar çerçevesinde burayı ilan ediyor; 
kanunsuz davranıyor diyemeyiz ki. 

MEVLÜT KARATAŞ - Şimdi, o konuda, sanıyorum, Danıştay 6 ncı Dairesinin 
"Boğaz Kanunu, kendi bölgesinden en üst düzey kanundur" diye bir görüşü var. Ben de 
ona katılıyorum; yani, Boğaz Kanunu kendi bölgesinde, özel kanun olmasıyla, kendi 
alanında en üst kanun olduğuna inanıyorum. Boğaziçi öngörünüm alanında yapılan... Bir 
de, ülkenin bu konuda çok büyük hassasiyeti var, yani, Boğaziçi kelimesine ve Boğaziçi 
alanına, ben, ülkenin ortak mirası olarak gördüğümden dolayı...(...) 

Efendim, enteresan bir durum var; bazı kavramlar karışmıştır. Boğaziçi 
öngörünüm alanı, Ortaköy'de birinci köprünün ayağında başlar. Yani, bizim Boğaziçi 
alanımızın sınırları belirlenmiştir. Birinci köprünün ayağıdır bizim sınırımız. Öbür 
tarafta, Fethi Paşa Korusu vardır. Yani, bizim sınırlarımızın dışındadır.(...) 

-İstanbul ,Şişli Belediyesi Planlama Müdür Muavini Şcnay ÜNSAL'ın 
01.04.2000 Tarihinde Tanık sıfatıyla Alınan yeminli İfadesi: 

BAŞKAN - Şenay Hanım, şimdi, 20 nci dönem Turizm bölgeleri İstanbul'da ilan 
edildi. Tahmin ediyorum, buradan sadece İstanbul Şişli Bomonti Turizm Merkezi sizin 
belediye sınırlarınız içerisinde. (...) 

Şişli Bomonti, özellikle belediyenizin teklifi üzerine Turizm alanı ilan edildi. 
Bir defa, siz, o zaman aynı görevde miydiniz? 

ŞENAY UNSAL - Evet.(...)Efendim, bizim Şişli bölgesi, güneyden kuzeye doğru 
bir ticaret aksı üzerinde yer almakta, tam ortasında, yani İstanbul'un omurgasında yer 
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alıyor ve Şişli Bomonti sanayi bölgesi, 1966 tasdikli planlardan sonra gelen 1989 
planlarıyla burası metruk ve atölyelerin, sanayinin oluştuğu bir bölge haline geldi ve 
burada, Bomonti sanayide yaşayan iş sahiplerinin de, düşük ücretle çalışan kesimi de 
Paşa, Yayla Mahallelerinde, aşağıda oturuyorlar ve burası, biliyorsunuz, Şişli, eskiden en 
gelişmiş yeriyken İstanbul'un şu anda bir çöküntü geçirmekte, bu da, plansızlıktan. (...) 

Ben, buradan başlamak istedim ki, biz, bir dönüşüm projesi hazırladık burayla 
ilgili. 

BAŞKAN - Ona itirazımız yok. Şişli'nin orayı ticaret merkezi ilanına bir 
itirazımız yok. Ticaret merkezi ilanında da, aynı bahsettiğiniz fonksiyonları yapmanız 
mümkün. Neden Turizm bölgesi ilan edilmesini istediniz; aradaki nüans farkı nedir? 

ŞENAY UNSAL - Şimdi, burası, tam Şişli'nin merkezinde bir yer. Ergenekon 
Caddesi, Piyale Paşa, çevre yolunun ortasında bir alan, Hazine malı mülkiyetinde bir 
parsel. Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı 1/5 000 ölçekli planlarda burası, merkezî iş 
alanı, üç emsalde merkezi iş alanı olarak belirlenmiş bir yer. Buranın bu hüviyetinden 
kurtulup, daha etrafıyla birlikte ve bir an önce tasdik edilerek; çünkü, Büyükşehir 
Belediyesiyle ilgili 1989 yılından 1994 yılma kadar, burayla ilgili MÎA alanı olsa bile 
herhangi bir işlem görmedi. Bakın, -2000 yılındayız- o 1992 yılında 1/1 000 ölçekli 
işlemler hâlâ tasdik edilmiyor, devamlı gidip geliyor. 

BAŞKAN - 1/5 000'likleriniz Büyükşehirden çıktı mı? 

ŞENAY UNSAL - 1/5 000'liklerle uygulama yapamıyoruz. Çıktı, tasdikli... 

BAŞKAN - Ama, 1/1 000'i sizin yapmanız lazım, Büyükşehirin değil ki... 

ŞENAY UNSAL - 1/5 000 Turizm alanı olarak çıkmadı, 1/5 000 planlar merkezi 
iş alanı... 

BAŞKAN - O zaman, baştan şöyle gelelim: Şimdi, Turizm bölgesi öncesi, 
buranın 1/5 000'i Büyükşehirden çıktı mı? 

ŞENAY UNSAL - Evet, merkezî iş alanı olarak çıktı. 

BAŞKAN - Siz, 1/1 000'i Şişli'den çıkardınız mı? 

ŞENAY UNSAL - Evet, çıkardık. 

BAŞKAN - Burada, zaten MİA'yla, siz, burada otel yapabiliyorsunuz. 

ŞENAY UNSAL - Evet. 

BAŞKAN - İşyerleri yapabilirsiniz... 

ŞENAY UNSAL - Evet. 

BAŞKAN - Buraya üç de yoğunluk koydunuz. Şu an uygulamaya hazırken, tekrar 
Turizm Bakanlığına müracaat edip... Niye Turizm Bakanlığına müracaat ettiniz, burası 
zaten yapılamıyor? 
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ŞENAY UNSAL - Mülkiyeti hazine mülkiyeti. Hazine m ü l ^ e t i , parsel MÎA 
Alanında (Merkezi iş Alanında) kalıyor; fakat, uygulamada aksaklıklar çıkıyor, bir türlü 
bu gündeme uygulanmıyor burası. Bakın bunun yanında ben böyle bir şey hazırladım 
ama, bilemiyorum gerekli mi. Bunun altında sırf bu projenin bir kısmıydı, oradan bir 
etaplama olarak başlayacaktı, ondan sonra aşağı kısımlar... Orada bir Omurca Sitesi 
vardır, onun altında bizim bir pazaryerimizi vardır, Ergenekon Caddesinin bir viyadükle 
Piyalepaşaya bağlantısı vardır; yani, bu kademeli halinde gelişecek bir projenin bir ucu 
idi. 

BAŞKAN - Yani, siz, Büyükşehirle olan irtibatlarınızdan dolayı... 

ŞENAY UNSAL -Net ice alamadığımız...(...)Netice alınamadığı için. Netice 
tasdik mercii bakın hâlâ uzuyor; çünkü, ilçe belediye Meclislerinden biz karar alsak bile, 
büyükşehire göndersek bile herhangi bir uygulamada müthiş zaman oluyor ve 
uygulanmıyor. Dediğim gibi, 1989 yılından beri MÎA alanında olan ve kaçak 
yapılaşmaya ve metruk hale gelmiş Bomontinin bir an önce bir eski Şişli hüviyetine... 
Burayı, biz, bakın, 1/1000 ölçekli planlarda da günübirlik rekreasyon eğitim eğlence ve 
kültür merkezi alanı olarak teklif edip yolladık Şişli İlçesi olarak. Şu anda, Büyükşehir 
Belediye Başkanlığının tetkikinde olan 1/1000 ölçekli planlarda bu alanın eski binanın 
dışındaki alan günübirlik rekreasyon eğitim, eğlence ve kültür merkezi alanıdır. 

BAŞKAN - Siz böyle planladınız, Turizm Bakanlığına da gitti, biz, buraya beş 
yıldızlı şu kadar katlı bir otel yapmak istiyoruz dediniz. 

ŞENAY UNSAL - Ama, o otel şeyinin içinde sırf otel değildi. Turizm 
Bakanlığıyla, ben, tabiî, müdür muavini olduğum için bu Başkanlık katında bir 
görüşmeydi; ama, planlama olarak bizim önerilerimiz; yani, Turizm alanı dediğimiz 
zaman, bakın, şöyle öneriler var. 

BAŞKAN - Şunu söylüyorum, şimdi, bir planınızı var, Turizm Bakanlığının 
resen. 

ŞENAY UNSAL - Sırf beş yıldızlı otel değil ama onun içindeki; yani, Turizm 
alanına girdiğiniz zaman kültürel, sanatsal, toplumsal kullanımlar getirebiliyorsunuz, 
kültür merkezi yapabiliyorsunuz sanat, elsanatları... 

BAŞKAN - Bunda bir itirazımız yok. Bakın, sizin tasarladığınız bu, planladığınız 
bu, siz, burada kültürel ve sanatsal etkinliklerin; yani, oteldi, günübirlik tesislerdi 
bunları arzu ediyorsunuz.(...) 

ŞENAY UNSAL - Şimdi, bu seçim dönemlerinde biliyorsunuz, bu daha önceki 
dönemden öbür döneme kaldığı için bir incelemeye alınıyor. 1989 yılından beri, şu ana 
kadar 5000'lik tasdik edildi, bir revizyon geçirdi 1994 yılında; fakat, 1000'likler, evet, 
maalesef... Yani, bakın, 89'dan beri Şişli'nin Bomontisi, Paşa Mahallesi, Meşrutiyet 
planları plansızdır. 

HÜSEYİN MERT (İstanbul) - Tamam, şu an; yani, 1000'lik diye bir şey söz 
konusu değil yani. 
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ŞENAY UNSAL - Hayır yoktur. Evet. 66 sanayi vardır, biz, o 66 sanayiye 
uygulamıyoruz. 

HÜSEYİN MERT (İstanbul) - 5000'likte... 

ŞENAY UNSAL - Uygulama yapamıyorsunuz 5000'likte. 1000'likte tasdikli yok. 

BAŞKAN - Yani, buradaki amacımız sadece Büyükşehir belediyesindeki mevcu* 
bürokratik engelleri aşmak için Turizm Bakanlığını devreye sok... 

ŞENAY UNSAL - Benim bildiğim o kadar; ama, üst mercileri bilemiyorum. (...) 

Şimdi, o projenin içinde, Fransız, zaten kendi toprakları... Fransa'da bir vakıf var 
kültür vakfı var, bu Habitat döneminde ...diye bir toplantılar oldu, o sırada onlarla 
görüşüldü, kültür vakfı eğer burayla ilgili herhangi bir proje geliştirilirse, bu Fransız 
fakirhanesini de bu Habitat döneminde kültür etkinliklerinin içine katabileceklerine; 
çünkü, onların toprakları oluyor ve onlar ancak karar verebiliyor ve buna karar veren 
merci de Fransa'da bir vakıf. 

BAŞKAN - Yani, kesinlikle satın alınamaz diyebilir miyiz? 

ŞENAY UNSAL - Satın alınamaz hayır, hiçbir şekilde el değiştirilemez. 
Kesinlikle... Sadece fonksiyon olarak; yani, kültür olarak işlemek istediler orayı.(...) 

-İstanbul 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurulunda Görevli 
Billur SAĞIROĞLU'nun 01.04.2000 Tarihinde Tanık sıfatıyla Alınan Yeminli 
İfadesi: 

-BİLLUR SAĞIROĞLU:Şişli Bomonti bizim ilgi alanımızı içerisinde kalıyor.(...) 

Ataköy, bizim çalışma alanımızda kalıyor; fakat, Ataköy, Bakırköy İlçesi sınırları 
içerisinde, yakın çevresinde eski eser yok, parselin içerisinde eski eser yok, Ataköy 
Turizm merkezi planı kapsamında kurula iletilmemiş bir konu. 

BAŞKAN - Siz, bu işe sadece eski eser açısından mı yaklaşıyorsunuz? 

BİLLUR SAĞIROĞLU -Şimdi , kurulu nasıl ilgilendirebiliyor konu; bir, 
parselde eski eser varsa ilgilendiriyor, iki, sit alanlarına ilişkin, sit alanlarının içerisinde 
Turizm alanı ilan ediliyorsa direkt kurulun yetki alanında oluyor. 

BAŞKAN - O zaman, sizi şu anda İstanbul Şişli Bomonti ilgilendiriyor. 

BİLLUR SAĞIROĞLU - Evet. 

BAŞKAN - Peki, burası Turizm bölgesi ilan edilirken, normal şartlarda alan ilan 
edilmeden önce ilgili bakanlıklara yazılar yazılıyor ve 21 gün içerisinde görüşünün, 
gelinecek toplantıya görüş beyan etmek üzere davet ediliyor. Bu konuyla ilgili sizin 
görüşünüze başvuruldu mu? Yani, Kültür Bakanlığının size bu konuyu inceleyin, 
araştırın ve şu gün içerisinde bize menfi veya müspet bir rapor verin şeklinde bir yazısı 
oldu mu? Kendi bağlı Bakanlığınızın... 
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BİLLUR SAĞIROĞLU -Kendi bağlı Bakanlığımızın... Şimdi bakanlıklararası 
görüşmeler genel müdürlük bünyesinde yapılıyor; onun için, Turizm alanı ilan edilmesi 
konusunda Bakanlar Kurulu kararı alınırken bizim koruma kurullarına konu iletilmiyor. 
Bakanlar Burulu kararı alınıp kesinleştikten sonra koruma kurullarına o alana ilişkin 
planlarda 5000 ve 1000 ölçekli planlarda değişiklik yapılması zorunluluğu olduğu için 
iletiliyor, dolaylı olarak ikinci aşamada iletiliyor.(...) 

Kurul kendisine bir sürü müracaatlar olabiliyor. Eski eser tespitini biz yapıyoruz, 
eski eser tespitini büro müdürümüz de yapabiliyor, ilgili uzmanlar da eski eser tespiti 
önerisinde bulunabiliyor. Şişli Bomonti örneği öyle bir örnek. Bir uzman kişi bu bira 
fabrikasının eski eser olması için kurula öneride bulunmuş, kurul üyeleri dilekçeyi tescil 
fişini dokümanları değerlendirerek, o bira fabrikasının 1900'lerden önce yapıldığını esas 
alarak eski eser olarak tespit etmiş. (...) 

-İstanbul ! Nolu Koruma Kurulu Müdürü Günseli AYBAY'ın 01.04.2000 
Tarihinde Tanık Sıfatıyla Alman Yeminli İfadesi: 

BAŞKAN - Bildiğiniz gibi, istanbul'da bir sürü alan Turizm alanı ilan edildi; 
ama, biz, üçüyle ilgileniyoruz. Bunlardan İstanbul Beşiktaş Atik Ali Paşa Yalısı Turizm 
merkezi, İstanbul Şişli Bomonti Turizm merkezi, İstanbul Ataköy Turizm merkezi ikinci 
tevzii projesi. Bildiğimiz kadarıyla da, sizi İstanbul Şişli Bomonti Turizm merkezi 
kurulunuzu yakından ilgilendiriyor, diğer alanın hem sit alanının hem de tarihî eser 
hüviyeti olmadığı için ilgi alanınızın dışında. Bundan önce; yani, Şişli Bomonti Turizm 
merkezi ilan edilmeden önce Bakanlıklararası Komisyonun Kültür Bakanlığının da 
görüşünü istedi, Kültür Bakanlığı da bu konuyla ilgili sizin görüşünüze başvurdu mu? 
Yani, korumu kurulu olarak siz de Kültür Bakanlığına bağlı bir kuruluşsunuz, ne zaman 
başvurdu, siz bu konuyla ilgili bir çalışma yaptınız mı, elinizde böyle bir doküman var 
mı? Diyelim başvurduğu andan itibaren ne yaptınız? 

GÜNSELİ AYBAY- Bildiğim kadarıyla daha önce, Turizm alam ilan edilmeden 
önce 5000'lik planlar eski eser bölgesinin içinde olması nedeniyle kurula gelmiş, kurulca 
onaylanmış ve gerekli yerlere gönderilmiş. Daha sonra Turizm alanı ilan edilmiş. Turizm 
alanı ilan edildikten sonra 1/1000 planlar hazırlanmış ve henüz onaylanmamış. 1/1000 
planlar hazırlandığı vakit kurula görüş alınmak üzere gelmiş, kurulca da birtakım 
düzeltilmesi gereken yönler görüldüğünden, aksayan yönler görüldüğünden Şişli ve 
Büyükşehir Belediyelerine bu yazılar yazılmış, henüz 1/1000 planlar...(...) 

Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesi demek, illaki o bölgenin 
sit alanı olarak ilan edilmesi demek değildir. Sit alanı başka bir kavramdır, parsel 
ölçeğinde bir binayı korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil etmek başka bir 
olaydır.(...) 

MEHMET ŞANDIR (Hatay) - ...böyle bir tehlike; yani, arada bir ay gibi kısa Dır 
süre olmasına rağmen, bir karar veriliyor: ama. o karar yukarıya intikal ettirilmiyor, bu 
...niyetin neticesi midir? 
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GÜNSELİ AYBAY -Hayır kesinlikle. Bunda en ufak bir artniyet yoktur, bu 
sehven de olabilir, yoğunluktan dolayı olabilir, kadro, eleman, araç gereç imkânsızlıklar 
nedeniyle de olabilir, tek nedeni budur. Bağlantı kurulamamıştır, o nedenle.(...) 

Kurul kararın altında mı? Ben, şimdi, isterseniz sistemi kısaca bir anlatayım. Bir 
akademik kurulumuz vardır hocalardan ve de bu konuda uzman kişilerden oluşan, 
haftada bir veya lüzumu halinde daha fazla günlerde toplanabilirler. Bir de bunlara 
hazırlık için kurulmuş olan bir sekreterya vardır. O sekreterya da bir müdür vardır ve 
roportörler vardır. Konu, herhangi bir biçimde kurula gelir ve bir raportöre havale edilir, 
uzmanlık alanına göre genelde. Raportör konuyu yerinde inceler, raporunu hazırlar ve de 
kurula sunar. O kurul da bu konu hakkında karar verir, kararların altındaki imzalar da o 
kurul üyelerine aittir.(...) 

-İstanbul 3 Nolu Koruma Kurulunda Mimar Evnur GÜZEY'in 01.04.2000 
Tarihinde Tanık Sıfatıyla Alınan Yeminli İfadesi: 

-EVNUR GÜZEY:Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü, direkt bizim 
Ankara'daki Genel Müdürlüğe 27.0cak.l998'de bir yazıyla tahsis konusunda -çünkü, 
orası kamu arazisi olması nedeniyle- soru soruyor. Genel Müdürlük de bize yönergenin 
4.1.6 ve 4.2 maddeleri gereğince incelenerek bilgi ve belgelerin gönderilmesini istiyor. 
Bu yönergede bizim çalışma ilkelerimize göre, işte bilgileri belgeleri toplamamızı; yani, 
raportörlük hizmetleri, ayrıca kamu arazisi olması nedeniyle, eski eser olup olmadığı 
yönünden incelenmesi anlamına geliyor. Bizde bu belgeleri hazırlayıp Ankara Genel 
Müdürlüğe göndermişiz; O dönemde arkadaşlarımız, raportör...(...) 

Raportör arkadaşlarımız yerinde inceleme yapmışlar, 18.33.35 Nolu parsellerin 
boş arsa durumunda olduğu, 19 sayılı parselde ise bodrum artı, zemin artı bir normal 
katlı yeni betonarme yapı bulunduğu tespit edilmiş ve 40 parsel daha önce zaten 1984 
yılında kurula müracaat edilip eski eser olması nedeniyle; yani, yalının bulunduğu eski 
eser parseli 84 yılındaki tescil edilmesi nedeniyle, ondan da bahsedilerek, Feriye 
saraylarından olduğu belirtilmiş ve devlet konuk evine ait teklif projenin 23.11.1989'da 
onaylandığı belirtilmiş ve bu, Genel Müdürlüğümüze 30 Mart 1998'de gönderilmiş. 
Genel Müdürlük tekrar bir yazıyla bizden tekrar bilgi istemiş, bu rapora benzer bir rapor 
da tekrar gitmiş. Ondan sonra, özelleştirmeyle ilgili bir yazı gelmiş Genel Müdürlükten 
1998 yılında, tekrar bir aynı rapor Genel Müdürlüğe gönderilmiş ve o aşamadan sonra da 
bize sorulmamış başka bir şey.(...) 

Yani, kurul olarak, tabiî, ben, kurulun görüşünü bilemem, ben, ancak şahsi 
görüşümü söyleyebilirim. Şahsî görüşüm de, zaten devlet konuk evi olarak onaylanmış 
bir proje mevcut ve orada da şu anda eski eser, bina haricinde o projeye göre iki tane 
yeni bina yapılmış; eğer, Turizm projesi o binaların koruyacak, ihya edecekse tabiî ki, 
yapılmasından yanayız.(...) 

-İstanbul 3 Nolu Koruma Kurulu Müdürü Esin ODABAŞI'nın 01.04.2000 
Tarihinde Tanık Sıfatıyla Alınan yeminli İfadesi: 

BAŞKAN - Esin Hanım, bildiğniz gibi, 20 nci grupta İstanbul'da üç tane alan 
Turizm bölgesi olarak ilan edildi. Sizin 3 Nolu Koruma Kurulunun ilgilendiği alan Atik 
Ali Paşa Yalısı. Genelde buralar Turizm bölgesi ilan edilirken size müracaatla ne tür 
kriterleri esas alarak olumlu veya olumsuz görüş beyan ediyorsunuz? 
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ESİN ODABAŞI - Turizm alanı ilan edilirken, bizim koruma kuruluna herhangi 
bir görüş sorulmamış; yani, bizim elimizdeki dokümanlardan, arkadaşlarımızın belki size 
dosyayı sundular, bütün dosyanın içeriğini size biz sunduk; ama, dosyanın içeriğinde 
bize Turizmim alanı veya merkezi ilan edilirken herhangi bir görüş...(...) 

Bizim kurulumuz son karar mercii bir kuruldur. Biz hiçbir zaman vatandaşın 
projesini yönlendirmek cihetine gitmeyiz. Bize hazır projeler gelir, eski eserse releveleri, 
restitüsyonları, restorasyonları, rekonstrüksiyon projeleri bunların hepsi bize intikal eder 
ve bizim kurulumuz -müdürlüğümüzün dışında biliyorsunuz bizim kurulumuz var- bunu 
değerlendirir ve bunun eski eserse tescillerini yapar, eski eser değilse, imar koşullarını, 
eğer varsa...(...) 

-İstanbul İl Turizm Müdürü Yalçın MAVAN' in 01.04.2000 Tarihinde Tanık 
Sıfatıyla Alınan Yeminli İfadesi: 

-YALÇIN MANAV: Araştırma Bakanlık tarafından, Yatırımlar Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılıyor. Siz de biliyorsunuz 14 bakanlık mensubunun katılımıyla da 
komisyon teşkil ediliyor. Daha önce de 15 tane bakanlığa dosyalar gönderiliyor merkez 
ya da Turizm alanıyla ilgili, sonra da karar veriliyor. 

BAŞKAN - Bu dosyaları Turizm il müdürlüğü mü hazırlıyor? îl müdürlüğünün 
buradaki yeri nedir? 

YALÇIN MANAV - Biz sadece öneride bulunabiliriz; yani, şuraların Turizm 
alanı olmasını Turizm sektörü arzu ediyor ve bunu bize bildirmiştir diye. Bu, sözlü de 
olabilir, sayın bakanlarla görüştüğümüzde ya da yatırımlar genel müdürüyle 
görüştüğümüzde bu konu edilebilir; ama, yüzde 99 Yatırımlar Genel Müdürlüğü ve 
Turizm Bakanlığı tarafından özel sektör, Turizm sektörü de, onların fikirleri de göz 
önünde bulundurularak Turizm alanları ilan ediliyor. Bu, ayrıca bir ihtiyaçtan 
kaynaklanıyor, mesela belki konuyla ilgisi yok diyeceksiniz ama...(...) 

33 yıllık bir bürokratım, İstanbul'dayım memurluğumdan beri, 11 yıldır da 
Turizm il müdürüyüm; ancak, İstanbul'un turistik belgeli yatağa ihtiyacı var. Şimdi, 48 
700 belgeli yatağımız var, birden beş yıldıza kadar, 26 000 belediye tarifeli yatağımızı 
var İstanbul'da, 18 000 yatırım belgeli yatağımız var, 18 000 bittiği zaman 62 700 
edecektir; ama, benim kişisel...(...) 

Toplam 48 700 işletmede olan, bir ve beş yıldızlı arası, belgeli tesisler, onun 
haricinde de 18 000 yatırımda, inşaatta var, orası da bitince 62 700 edecektir; fakat, beş 
yıldız ağırlıklı 100 000 yatağa İstanbul'un ihtiyacı vardır; çünkü, bir kongre şehri, 
uluslararası kuruluşlar ve Avrupa'daki kuruluşlar İstanbul'u bir kongre şehri ilan ettiler, 
etmelerinin nedeni de -biz etmediğimiz için söylüyorum- doğal yapısından, tabiî 
yapısından, tarihî yapısından ve ılıman iklim oluşundan tercih ediliyor. Biliyorsunuz, 
kuruluşlar arası kongre en ucuz zamana rastlayan kış aylarında yapılır, en fazla parayı 
getirenlerde kongre Turizmi ve golf Turizmidir. Maalesef, golf Turizminde çok geriyiz, 
bir örnek verirsem, Endonezya'da 1 727 tane golf sahası olduğu halde, Türkiye'de 6 tane. 
O kadar ormanlarımız var...(...) 
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Doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde, sebep bu doluluk oranı devam edeceği 
değildir, paskalya olduğu için, paskalya nedeniyle yüzde 80 doluluk oranına ulaşmış 
durumda. Haziran ayı, her yıl çok düşük geçer; fakat, nisan, mayıs, temmuz, ağustos, 
eylül, ekim, kasım, aralık ayları istanbul doludur ve yatak kafi gelmediği için, hiç 
haberimiz olmadan, gruplar geldiği zaman yatak bulamayacaklarını bildikleri için 
istanbul'a gelmiyorlar. Biz de otellerimiz dolu diyoruz, halbuki onu 100 000'e 
çıkardığımız zaman yine dolacak. Bir de kongre şehrinin dışında, olimpiyatlara talibiz, 
olimpiyatlarda en az 100 000 yatak olması gerekir diyor, biz o yatağa da kavuşmuş 
değiliz. Mesela, bir zincir var mercury zinciri, onlara ibiş ver now otel deniyor, ibiş 
oteller işadamlarına hitap eden üç yıldızlı oteller ama, 2000 yılının standartlarının 
üstünde oteller ve her yıl da fiyatları oda, kahvaltı dahil 45 dolardır. Türkiye'de, şimdi, 
istanbul'da 5 Anadolu yakası dahil, 55 tane de Anadolu'da otel yapmak üzere karar 
almışlar, bir yıl dolaşmışlar, yerleri de tespit etmişler; fakat, istanbul'da hem satın almak 
ya da yap-işlet-devrete yer bulamıyorlar, yer çok az. onun için, bazı yerleri kötü 
yapılaşmadan kurtarmak, orada konuklardan kurtarmak için bazen Turizm sektörünün de 
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Otelciler Birliği, Turizm Yatırımcılar Derneği; yani, 
tesisleri yapan kuruluş ki, 600 üyesi var, hepsi tesis yapan müteahhitler ve 
işletmecilerdir, onların müşterek fikri bir yerlerin bulunması; ama, yok, maalesef, yer 
çok az durumda ve bunun 35 000 yatağı istanbul nelerden nasıl kazanacak onu 
düşünmemiz gerekiyor. (...) 

KEMAL ÇELÎK (Antalya) - Size özel sektör talepte bulunabiliyor; yani, deniyor 
ki, 100 000 yatağa ihtiyaç vardır, bir özel sektör temsilcisi olarak birisi de ben şurayı 
Turizm bölgesi olarak ilan edilmesini istiyorum diye talep edebiliyor, il müdürü olarak 
size. 

YALÇIN MANAV - Evet. 

KEMAL ÇELlK (Antalya) - Size bu şekilde bir talep oldu mu? Şuraları şuraları 
istiyoruz diye özel sektör temsilcileri geldi mi? Siz de, eğer, geldiyse sözlü veya yazılı 
olarak ilettikleriniz, sözlü veya yazılı olarak Bakanlığa ilettiğiniz talepler var mı? 
Özellikle bu üç konu. 

YALÇIN MANAV - Bomonti konusu bir de Atik Ali Paşa Yalısı, diğeri de 
Marinanın olduğu bölüm Ataköy. Onun için bizim sözlü ya da yazılı olarak Ankara'ya 
bildirdiğimiz bir şey yok, teklif yok yahut da sektörden aktarılmış bir durum yok; ancak, 
mesela, salı pazarından, perşembe pazarı dahil oradaki tersaneye kadar Turizm alanı ilan 
edilmesini ben de istiyorum, sektör de istiyor, bunu yazılı halde sektör getirecek. Sebep 
de, bir kere, o perşembe pazarı Cenevizliler zamanındaki durumunu koruması lazım; 
çünkü, orası istanbul'un en güzel turistik yeri, tarihî konumuyla hem kültürel 
etkinliklerin yapılacağı hem de turistik etkinliklerin yapılacağı, konaklamanın 
yapılacağı, yeme içme ünitelerinin olacağı bir ünite haline getirilebilir. Salı pazarı, 
antrepolar yıkılınca gümrük dahil orada büyük bir alan meydana çıktı. Şimdi, bir 
antreponun bir tanesi gümrük salonu kafi gelmediği ikincisi oraya kuruldu; çünkü, 5 000 
kişilik gemiler geliyor, Grand Princess 5 000 kişi getiriyor, onu 40'a bölerseniz, o kadar 
otobüs giriyor, büyük de bir saha. istanbul'un en güzel yerinde şimdi biz antrepo olarak 
bekletiyoruz. Şimdi, orayı Turizm alanı ilan edip, planı yapıp ona göre değerlendirirsek -
perşembe pazarı dahil- İstanbul'u kurtarmış oluruz, İstanbul'un tarihî yapısı eski haline 
gelmiş olur ve istanbul'u güzelleştirmiş oluruz, istanbul'a daha fazla akın olur, bunu ben 
de talep ediyorum. Ben 33 yıllık bürokratım, memurluğumdan beri buradayım, 11 yıldır 
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da müdürüm, bir tane bir yere çivi çakılsa sevineceğim. Çok güzel bir şehir; fakat, 
betonlaşmış durumda; ancak, değerli yerlerimizi de böyle antrepolarla; eğer, gümrükse 
zamanı geçmiştir, bitmiştir, şimdi oraları değerlendirmemiz gerekiyor. Ben, perşembe 
pazarı dahil Turizm alanı ilan edilmesini istiyorum; ayrıca, 1976 yılında Turizm Bankası 
varken, perşembe pazarı, Galata Kulesi ve çevresi, Bodrum dahil, Antalya orada birçok 
tarihî yerlerin projelerini de yapmış durumdalar. Sayın Valimiz istediler, bir mimar 
arkadaşımızdan bularak Perşembe Pazarının Turizm Bankasıyken plan ve projesini 
bularak bir rapor halinde kendilerine verdim, size de verebilirim.(...) 

Konumum itibariyle Turizm sektörü burada olduğu için, Sayın Bakanlarımız 
dahil bütün üst düzey genel müdürlerimiz, müsteşarlarımız, müsteşar yardımcıları ayın 
15, 20 gününü burada geçiriyorlar toplantılarla. Karşılayıp beraber olduğumuz için, ben 
daha yakınım, beraber seyahat ediyoruz, beraber gidiyoruz Sayın Bakanlarımla. Her 
zaman belirtiyorum buradaki sorunları... Sorunları bildiriyoruz ayrıç? yazılı; yani, 
mesela, Karaköy Limanından tutun Atatürk Havalimanına ...dahil International 
havalimanı dahil oradaki tüm sorunlar, bunlar yazılı olarak bildiriliyor. Oradaki büro 
müdürlükleri tarafından bize gelenler, bizim düşüncelerimiz içine aktarılarak yine 
bildiriliyor. Bu yatak için de çaba çok büyük, her zaman bu da belirtiliyor, sektör 
tarafından da belirtiliyor, 100 000 yatağa ihtiyaç olduğunu Sayın Bakanımız da defalarca 
belirttiler. Sayın Cumhurbaşkanımız, 25 milyon turist ,15 milyon dolar ve 1 milyon yatak 
hedefleniyor diyor. 2000 yılına gelmişiz, daha halen 625 000 yatırımdaki yatak dahil 
işletme belgeli yatak vardır, bunu 1 milyona nasıl çıkaracağız; eğer, 2004 yılında, 2005 
yılında Türkiye'den bu paralar ve turistler bekleniyorsa, Türkiye'nin her yerinde bu yatak 
sayımızı istanbul dahil 1 milyona çıkarmamız gerekiyor. Yani, şimdi, 500 000 yatak 
gidiyorsunuz bir adada var. Türkiye'nin hiçbir eksiği yok, Turizm çeşitliliği en yüksek 
ülke, kültürel varlığı büyük, insanları güleryüzlü ve misafirperver, her yere yakınız, 
Avrupa'da ve Asya'dayız, onun çin de yatak sayımızı ne yapıp yapıp, el ele vererek 1 
milyona çıkarmamız lazım ve belediye tarifeli otelleri de ya belge kapsamına almalı ya 
da düzelterek, yine, onları da Turizme kazandırmamız gerekiyor.(...) 

MEHMET ŞANDIR (Hatay) -Teşekkür ederim; ancak, yine sormak istiyorum, 
Bakanlar Kurulun Turizm alan merkezli ilanı prosedürü var, geriye dönük, bu prosedürün 
başlangıç noktasında, özellikle İstanbul gibi çok önemli, güzide bir yerin prosedürün 
başlangıcında sizin teklifiniz oldu mu bu üç yerle ilgili konumuz olduğu için? Buralar 
iian edilsin, buralar uygundur, gereklidir anlamında böyle bir teklifiniz oldu mu? Veya 
bu prosedür işlerken dönüp size sordular, siz bir cevap verdiniz mi? Yazılı bir 
hazırlığınız oldu mu? 

YALÇIN MANAV - Hayır. 

MEHMET ŞANDIR (Hatay) - Sorulması gerekmiyor mu? 

YALÇIN MANAV - Sorulabilir. Sektörden geldiği için bakanlığa, Turizm 
sektöründen, Seyahat Acenteleri Birliği var. Otelciler Birliği var, onlardan geldiği için 
bu teklifler orası düşünülmüştür; yani, başka yerler de var, mesela, elinizde eğer liste 
varsa, 1986'dan bu yana İstanbul Sultan Ahmet Meydanı, Çırağan Sarayı, Park Otel, 
Taşkışla, Boğaziçi okullar bölgesi, Balta Limanı, Beykoz... İstinye, İstinye koyu, 
Arnavutköy, Akaretler, Ataköy... Bunların hepsi 1986'dan beri Turizm alanı ilan edilmiş 
ve duruyor. 
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MEHMET ŞANDIR (Hatay) - Bu planın işleyişinde Turizm İl Müdürlüğü olarak 
sizin teklifiniz, sizin hazırladığınız dosyanız, araştırmanız veya size soru sorulup 
sorunun cevabı olarak bir hazırlığınız yok mu? 

YALÇIN MANAV - Yok. 

MEHMET ŞANDIR (Hatay) - Böyle bir işleyiş yok yani. 

YALÇIN MANAV - İşleyiş yok; ama, bunu ben demin de belirttiğim için, sözlü 
olarak defalarca belirtmişiz.(...) 

SÜHAN ÖZKAN (İstanbul) - Yani, burada Emayetaşın olduğu yer, onlar spesifik 
değil, geneli anlamında söylüyorsunuz. 

YALÇIN MANAV - Cenevizliler zamanındaki durumu var...(...) 

öneri eskiye dönüş, Cenevizliler zamanına dönüş; yani, yiyecek içecek üniteleri 
eskisi gibi... 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Öyle büyük otel motel falan... 

YALÇIN MANAV - Hayır hayır değil efendim, eskiyi koruma. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Çünkü, zaten orası balçık biryerdir. 

YALÇIN MANAV - Eski tarihî yapısını korumak üzere proje hazırlanmış ve de 
önraporu da var.(...) 

Şöyle mesela, Turizme belgesi olan yerlerin bazı kazanımları var, bölgesinin 
içinde de dışında da hepsi aynı şimdi. Şöyle bir durum da vardır, Turizm alanı ve 
merkezi içinde olan ve turistik belgeli olan yerlerde elektrik, su ve doğalgazlar indirim 
vardır, en az fiyattan öder deniyordu, belediye tarifeleri de bunun dışındaydı, şimdi ister 
Turizm alanı merkezi içinde olsun, ister belediye tarifeli olsun, ister turistik belgeli 
olsun hepsi bu doğalgazdan, elektrik, sudan faydalanıyor.(...) 

Kız Kulesiyle ilgili bir problem olduğunu zannetmiyorum. Bomontiyle, Atik Ali 
Paşa Yalısında da, mimarlar odası mahkemeye verdi Bakanlığı, iki dava sonuçlandı, 
mahkeme Bakanlığın lehine bitti; ama, orada da İrfan Gürpınar zamanında, ihaleye 
çıkmıştı Kız Kulesi; çünkü, gemilerdeki insanlar, mesela Amerikalı bir geminin genel 
müdürü konuşurken demiş ki, diyormuş ki öbür gemiye telsizle konuşurken "hiç 
acımıyorlar kendileri tarihî eserlerine." Bir kez zaten hafif yıkılmıştı, şimdi yine 
yıkılacak. "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yapı yok, niçin bunlar değerlendirip de 
restore etmiyorlar" diye konuşmalar geçiyormuş, yolcu götürüp getirirken; yani, 2 000 
kişi taşıyan gemilerde. Şimdi, orası ihaleye çıktı, verilirken, mimarlar odası kıyameti 
kopardı. Mimarlar odası başkanı da yönetim kurulunu Ankara'ya çağırdı Bakan Bey. 
Dedi ki, ben, ihaleden vazgeçtim, geri alıyorum verdiğim yerden, sizden teminat da 
istemiyorum, buyurun gelin, muamelelerinizi bitirin, size verelim diye. Gitmediler 
efendim; ama, bitti, başladı, birine verildi, bittikten sonra ayniyatına uygun yapılmadı 
diye kıyameti koparıyorlar. Şimdi, orası düzeltildi, bitti; fakat, orası neden gecikti, çok 
gecikti, 2,5 yıl Anıtlar Kurulunda karar çıkmadı.(...) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 508) 



- 1 4 7 -

-Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi Başkanlığı 
Şube Müdürü Seyfettin Ferhat ÖZKAN'ın 01.04.2000 Tarihinde tanık Sıfatıyla 
Alınan Yeminli İfadesi:. 

-SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Şube müdürlüğü görevim 1997'den beri. 

BAŞKAN - Bu projelerin üçüyle ne kadar alakalısınız? Yani, daha önceden ilan 
edilmeden önce bu konularla ilgili bir çalışmanız var mı; yoksa, teknisyen arkadaşları 
gönderdiniz, gelen bilgiler doğrultusunda mı bilginiz var? Bu üç projeyle alakanız nedir? 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Bu Turizm merkezlerini ilana hazırlayan birim, 
benim şube müdürü olarak görev yaptığım birim, bu ilanların hazırlıklarını biz 
yapıyoruz; yalnız, bu yerlerden Şişli Bomonti Turizm merkezi, ben yurtdışında 
bulunduğum sırada, benden daha önce bu görevi yapan arkadaşım tarafından hazırlanmış; 
fakat, ...için uygulamaya sokulmamış, hazırlanan belgeler benim tarafımdan, grubum 
tarafından incelenerek 20 inci grup Turizm merkezlerine dahil edildi, daha önce 
hazırlanmıştı. Diğer iki tanesi ise, sonradan 20 nci grup olarak hazırlanıp ilana geçilmesi 
için çalışmalar yapılan ...içerisindeydi. 

BAŞKAN - Şimdi, bu üç alan, şöyle baştan doğru gelirsek, gerek kurum ve 
kuruluşlar tarafından gerek tüzel şahıslar veya özel kişiler, neyse bunlar tarafından sizin 
şubenize, planlama şubesine veya daire başkanlığına bir müracaat, ilk anda size geliyor 
bu müracaat, ilk müracaat mercii siz misiniz? 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN -Müracaat mercii Bakanlığımız adına 
Yatırımlar Genel Müdürlüğü. 

BAŞKAN - O size havale ediyor; yani... Veyahut siz daha önceden diyelim ki, 
İstanbul'u planlıyor musunuz? Madem, adı üzerinde Planlama Daire Başkanlığı, başta 
İstanbul olmak üzere Türkiye'yi mi planlıyorsunuz? Yani, bunlar sizin önünüze hiç 
gelmeden de, işte, İstanbul'un gelecekteki yatak ihtiyacı şudur, buralarda, belli yerlerde 
Turizm bölgesi; yani, daha bir cazip hale getirerek Turizme katkı da sağlayabiliriz 
mantığından hareketle İstanbul'u, Türkiye'yi bu manada planlıyor musunuz? 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Bizim yaptığımız çalışmalar Turizmi Teşvik 
Kanununun yürürlüğe girmesinden itibaren, yatırımların hiç yer almadığı alanlarda 
yoğunlaşmıştır; fakat, İstanbul, Türkiye'nin en büyük kenti, en büyük metropolü; onun 
da, tabiî, Turizm tesisleri var yıllardır ve bu Turizm tesislerinin geçen yıllara göre...(...) 

Şimdi, şöyle, bizim Turizm envanterlerimiz var iller için hazırlatılmış. Bu Turizm 
envanterlerimiz sadece İstanbul, Muğla, Tunceli ve Bingöl İllerimiz için 
hazırlatılamamıştır. İstanbul'da hazırlatılamamasının nedeni İstanbul metropolünün çok 
büyük geniş ve kalabalık bir metropol olması, çok geniş kapsamlı ve uzun süreli bir 
çalışmayı gerektirmesi. 

BAŞKAN - O zaman, İstanbul'da gelen taleplere göre hareket ediyorsunuz. 
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SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN -istanbul'da gelen taleplere, yerel 
yönetimlerden, valiliklerden firmalardan gelen değerlendirmelere, taleplere, yatırım 
tekliflerine ağırlık vererek yÖnlendiriyoruz.(...) 

Ben, şimdi, bu 20 nci grupta yayınlanan, ilan edilen yerler içerisinde sonradan 5 
tanesinin bazı sakıncaları olabileceği... 

BAŞKAN - Ne tür sakıncası olabilir ki, Türkiye, zaten bu işi... 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN -...düşüncesiyle yeni bir kararname kapsamında 
bu 20 nci grup Turizm merkezleri kapsamından çıkarılması öngörülmüştü. Bu 5 yerin 
sonradan çıkarılması bizim direkt olarak karar verdiğimiz bu konu olmadı. 

BAŞKAN - Ama, bu işin ana mercii Yatırımlar Genel Müdürlüğü ve siz de oraya 
bağlısınız ve bu işin planlama boyutunda da siz varsınız. 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Tamam, yalnız, bu doğru; fakat, bu 5 yerin 
sonradan kararname kapsamından çıkarılması, yanılmıyorsam toplumda ortaya çıkan bazı 
itirazlar ve hoşgörüler dışındaki bazı...(...) 

Efendim, sizin de buyurduğunuz gibi, Turizm merkezlerinin ilanında, yerel 
yönetimlerden, valiliklerden, firmalardan, şahıslardan gelen talepler ve Bakanlığımızın 
yaptığı çalışmalar dikkate alınır. Bakanlığımızın Türkiye'de hemen hemen bütün illerin 
Turizm envanterleri ve Turizm geliştirme planları hazırlatılmıştır. Bu envanterler, illerin 
Turizm potansiyelinin ne yönde geliştirilmesi gerektiğini belirlerler. Biz, Turizm merkezi 
ilanlarımızda eğer hazırlatılmışsa, bu envanterleri dikkate alırız. Ancak, istanbul biraz 
farklı, istanbul için bir envanter hazırlatılamamıştır. istanbul'un yüksek nüfusu, girift bir 
bölge, metropol olması ve değişik katmanlardaki yönetim sistemleri dolayısıyla, istanbul 
ilimiz için böyle bir Turizm envanteri ve Turizm geliştirme planı hazırlatılamamıştır 
bugüne kadar. Umuyoruz, ileride, böyle bir envanter hazırlanabilecektir. Ancak, 
duyumlarımıza göre, istanbul Büyükşehir Belediyesinin tarihî eserler, kültür varlıkları da 
dahil olmak üzere, istanbul ilindeki bütün değerlerin bir envanter çalışması yaptırdığını 
ben biliyorum, şahit olmuştum buna bir gezi esnasında. 

BAŞKAN - Belediyenin bu tür çalışma yapması bu işle ilgili ne anlam ifade 
ediyor? Çünkü, siz, belediyelerle koordineli çalışmıyorsunuz, onların fikirleri sizin için 
bir anlam ifade ... Yani, dikkate, takdire şayan değil. 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Hayır, o doğru değil efendim. Biz, kamuyuz. 
Bize düşen görev, bizim anlayışımız, bütün katmanlarla, bütün kuruluşlarla elbirliği ve 
işbirliği halinde çalışmak bizim amacımız. 

BAŞKAN - O ideali. Onu hepimiz benimsiyoruz; ama, bu alanlarla ilgili biz 
böyle bir yazışmaya rastlayamadık. 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Efendim, bu alanlarla ilgili böyle bir belge 
yok; fakat, böyle bir envanter çalışmasının yapıldığı ve sonuçlandığı zamanında bize 
ulaşmış olsaydı, elimizde bu doküman bulunsaydı, biz tabiî ki, bu dokümanı da dikkate 
alır ve yerel yönetimle işbirliği yoluna gidebilirdik. 
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Şimdi, bu üç yerle ilgili olarak, bir defa Ataköy tevsiinden başlarsak, bu alanda 
eski metruk bir fabrika var -hepimizin şahit olduğu gibi- bu fabrikanın malikleri, bu 
fabrika üretimini durdurduğu için, bu alanda böyle bir faaliyet artık yapılmayacağı için, 
alanın özelliği, Ataköy yat limanına yakınlığı, havaalanına uzaklığı ve Bakırköy 
ortamında bulunduğu için, bu alanda bir Turizm artı ticaret yatırımı yapmak istediklerini 
bize bildirdiler. 

BAŞKAN - Ben, burada araya girmek istiyorum, hem de Heyetin bilgilenmesi 
açısından, sahil bandının devam eden yolun sağ tarafı, zaten bu amaçla ayrılmış. 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Evet, mevcut Turizm merkezine komşu bir 
alan. 

BAŞKAN - İstanbul yönünde, yani, Anadolu'ya doğru giderken sağ tarafa, deniz 
tarafı olduğu gibi bu zaten ayrılmış. Şimdi, bahsedilen alan sol tarafta küçük bir çıkıntı, 
yani, bölgesel bir alan yok ve bahsettiğiniz gibi, belediye de -bağlı bulunduğu belediye 
ve büyükşehir belediyesi- burayı konut alanı ilan etti; yani, konut olarak tescil etti. 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Yansını da park olarak düzenledi efendim. 

BAŞKAN - Konut ve yeşil alan olarak düzenledi. Siz, böyle, küçük bir içeriye 
çıkıntıyla, burayı Turizm bölgesi ilan ederek ne elde ettiniz? Yani, daha geniş bir alanı 
alsanız işin içerisine, biraz benimseyeceğim, diyeceğim ki, artık bu alan yeterli değil, 
şöyle, denizden biraz daha içeriye doğru... Yani, böyle noktasal alan tespiti sizce biraz 
garip değil mi? 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Efendim, bu garip değil; çünkü, mantığı şöyle 
geliştirildi... 

BAŞKAN - Mesela, onun 2 parsel sağında veya solunda konutlar var; onların da 
böyle yedisi, sekizi evsahipleri toplanıp gelse, biz, her ne kadar burada ikâmet ediyoruz, 
burası konut alanı; ama, karar verdik, yedi sekiz arsa sahibi, evsahibi biz de buraya otel 
yapmak istiyoruz dese, hemen bitişiği, sokağın sağı ve solu ne düşünürsünüz? 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Şimdi, onu koşullarına göre 
değerlendirebiliriz; ancak, burada yaptığımız değerlendirme şöyledir: Bir defa parsel 
değil ada ölçeğindedir. 

BAŞKAN - Aynen ada bazında olsun, bunun adı da ada olsun. 3 parselden oluşan 
bir ada veya 4 parselden oluşan bir ada... 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Şimdi, gerek ulaşımı, karayoluna yakınlığı ve 
mevcut Turizm merkezine komşu olması dolayısıyla ve burada, bir Turizm yatırımı 
düşüncesi olması dikkate alınarak -hazırlanmış bir projede vardı burayla ilgili- biz, 
burayı Turizm merkezine dahil etmek istedik; çünkü, şâhsa ait bu arazinin yaklaşık 
yarısının parka dönüştürülmesi, kalanının da konuta verilmesi, burada doğru bir karar 
değildir. 

BAŞKAN - Ama, yeşil alan miktarı kadar, oradaki yoğunluğa dikkat ettiyseniz... 
Mesleğinizi öğrenebilir miyim? 
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SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Hayır efendim, bu mantık böyle değil 
efendim. Mantık şöyle: Şimdi, mevcut fabrikanın bulunduğu yerde, belli altyapılar var 
zaten; atık su altyapıları var, temiz su altyapıları var, elektrik altyapısı var. Böyle bir 
alanda, bu alanı tamamen boşaltıp, kırıp, bunun yerine park getirmek mi daha doğru, 
yoksa...(...) 

Bizim de yaklaşımımız şu: Böylesine potansiyel bir yeri değerlendirmek, burada 
bir proje geliştirmek, Ataköy Marinanın ve havaalanının beklediği Turizm kapasitelerini, 
şehre ve bölgeye kazandırmak, bizim amacımız bu. 

BAŞKAN - Ama, onun yanı sıra şunu yapabilirdiniz: Bakın, Ataköy Marinanın 
bitişiğinde, sağ tarafta Emlak Bankasının 200 dönüm arazisi var ve orası da bomboş bir 
alan. Orayı çok rahat değerlendirebilirdiniz. Arazi geniş, havaalanına yakın. 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Zaten, bu kadar geniş bir bölgeyi Turizm alanı 
ilan etmemizdeki düşünce altında yatan neden... 

BAŞKAN - Burası geniş bir alan değil, önce onun üzerinde duralım. Tümüyle, 
böyle küçücük bir çıkıntı. 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Ben, onun bağlı olduğu Turizm merkezinden, 
Ataköy'den söz ediyorum. Yani, o kadar geniş olarak belirlenmesinin nedeni, 
dericilerden kalan eski dokunun tamamen temizlenerek, Turizm yönünde kullanılmasının 
sağlanması. Zaman içerisinde bunun yapılması düşünülüyor.(...) 

Değerlendireceğiz, orayı da değerlendirmeyi düşünüyoruz. Zaten, orayı da ilan 
etmemizin amacı buydu; ama, bu yeni yer, komşudur, potansiyel arz etmektedir, düşünce 
olarak Turizm oluşmuştur, düşünce yapısı olarak vardır; dahil etmeyi bu yönden uygun 
bulduk biz. 

Kamu arsalarını, istanbul gibi büyük metropolde bulmak zor. Eğer, şahıs 
arazisinde, sahip kişiler bu Turizm tesisleri gerçekleştirmeyi kafalarına yerleştirmişlerse, 
bu yönde, dünyanın, uluslararası sektörün beklentisine uyacak tesisler yapabileceklerini 
ortaya getirmişlerse, buna destek olmak gerekir diye düşündük biz. Olaya bakışımız 
böyle. 

Diğer yerlere geçersek...(...) 

Diğerlerine geçeyim efendim. Şişli Bomonti, hepimiz biliyoruz eski bir 
fabrikaydı burası. Bakanlığımızca yerel yönetimden gelen ilk teklif dikkate alınarak, 
burada bir kongre Turizm ve ticaret merkezi gerçekleştirilmesi düşünüldü. Mülkiyet 
araştırması yapıldı, mülkiyetlerin elverdiği sınırlar ve mevcut nâzım imar planındaki 
Turizm artı ticaret kararı dikkate alınarak, bu bölgenin Turizm merkezi olarak ilan 
edilmesi yoluna gidildi. 

Bir, ana fabrika binası tescillidir burada; alanda, Kültür Bakanlığından 
arkadaşlarımızda söylediler. Diğer binalar tescilli değildi, yani, bir tarihî, korunması 
gereken kültür varlığı niteliği taşımıyorlar ve şu anda boş durumdalar bu binalar. Bu 
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alanın Turizm kazandırılması ve bölgenin beklediği Turizm aktivitelerinin bu alanda 
gerçekleştirilmesi için ilan edildi. 

Bir tek Fransız fakirhanesi var mülkiyet olarak. Onun da, Hazineye devredilmesi 
öngörüldü.(...) 

MEHMET ŞANDIR (Hatay) - Bomontinin arazisi yetmediği için mi, 
yetimhanenin de arazisi de düşünüldü? 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Tabiî, yani bir bütünlük arz etmesi açısından 
orada dahil edildi. İletişim, sokaklar, bulunan parseller açısından bir bütünlük arz etmesi 
düşünüldü, öyle belirlendi. 

MEHMET ŞANDIR (Hatay) - Tabiî, doğrudan belki sizinle ilgili değil; ama, 
bilgilenmek açısından sormak istiyorum. Bir yerle ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu "korunması gereken kültür varlığı olarak tesciline" diye bir karar verirse, 
orayı, Turizm Bakanlığı, Turizm alanı ve merkezi olarak ilan edebilir mi? 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Turizm merkezi ilan edebilirsiniz; fakat, o 
yapıya dokunamazsınız. Bölge kurulunun belirlediği şartlar, o yapının nasıl kullanılması, 
nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini belirler. Turizm merkezi ilan edin, yanına bir bina 
yapın; fakat, o binaya dokunamazsımz.(...) 

Evet; çünkü, tescilli bina oldukça küçük bir alanı kapsıyor burada. Konu 
Danıştaya aksettiği için, biz, planlamaya girmedik, daha doğrusu giremedik o alanda; 
ama, biz, planlama çalışmalarına girseydik, yapılacak şey şuydu: O tescilli yapının önce 
ne şekilde korunacağının anlaşılması, bunun şartlarının belirlenmesi ve hazırlayacağımız 
planda bunun belirtilmesi. Şu alandaki şu bina şu şartlarla korunacaktır diye plan hükmü 
getirirsiniz ve o bina... 

MEHMET ŞANDIR (Hatay) - Kim getirir efendim? 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Biz, hazırlarken planı getirebiliriz, buna 
mecburuz zaten. 

MEHMET ŞANDIR (Hatay) - Yani, Turizm Bakanlığı getirir. 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Tabiî, planı hazırlarken, bunu getirebiliriz. 
Ayrıca, Turizm merkezi içerisinde biz planlama yaparken, eğer daha büyük SİT alanları, 
korunması gereken yapılar var ise, o zaman da plan zaten İmar Kanunu gereği Anıtlar 
Kuruluna gider, orada tasdik görür. Yani, biz, bir yeri Turizm merkezi ilan ettikten 
sonra, o alanda planlama çalışmaları yaparken de, hem 2634 sayılı kendi kanunumuza 
hem 3194 sayılı İmar Kanununa hem de kültür varlıklarıyla ilgili kanunlara uymak 
zorundayız. Eğer, bu Turizm merkezi içerisinde bir SİT alanı varsa, istediğimiz gibi, 
kendimize göre, gelişigüzel bir yapılaşmaya gidemeyiz. Planını da ona göre 
hazırlayanlayız.(...) 

Şimdi, bir mülkiyet çalışması var; onu ben size arz edebilirim, yanımda getirdim. 
Dediğim gibi, bir bütünlük arz etmesi açısından sınırlar o şekilde geçirilmiştir burada. 
Belediyenin yaptığı proje çalışması ise, belediyenin bize yaptığı önerinin belli bir sonuca 
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doğru yönelememesinden dolayı, belediye kendisi, konu Danıştaya intikal etmesinden 
dolayı kısa dönemde sonuç alınamayacağı ortaya çıkınca, belediye, burada kendisi 
düzenleme yapmak yoluna gitmiştir. Hatta, belediyeden arkadaşla benim sohbetimde, çok 
daha geniş bir alanda böyle bir çalışmanın yapılması gerektiğini söylemişti. 

BAŞKAN - Belediyenin şu anda planladığı bir proje var. Kültür Bakanlığının 
böyle planladığı bir proje var mı? 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Efendim, orada zaten nâzım plan var. Turizm 
artı ticaret şeklinde nâzım plan kararı var o alanda. Biz, bunu Turizm merkezi ilan edip, 
plan ve projelerini kendi denetimimizde hazırlanması yoluna gitmek istedik, istediğimiz 
buydu. (...) 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Efendim, zaten burada talep belediyeden 
geldi .C) 

Şişli Bomonti'den. Yerel yönetim, burada bir ticaret artı Turizm kompleksi 
gerçekleştirelim diye talep onlardan geldi. Bizim normal mevzuatımızda yerel 
yönetimlerle görüşme yapıp, mutabakata bağlamak şeklinde bir hüküm yok; ancak, bizim 
kendi iç içtihatımız var, gerekli hallerde, yerel yönetimlerle temas kurulup onların 
görüşü alınıp, bilgi alışverişinde, belge alışverişinde bulunulur; fakat, mevzuatımıza göre 
buna mevcut değiliz; ama, kendi iç içtihatımız...(...) 

MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Birkaç soru soruldu demin... Ben şimdi diyorum 
ki, bu Bomonti'yi tamam belediye istemiş, diğer bölgeleri soruyorum, lafı geveleyip 
gidiyorsun, kimi kandırıyorsun. Ya bildiğini oku ya boşu boşuna bu kadar adamı işgal 
etme kardeşim, lütfen yapma.(...) 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Peki.Diğer iki yerde, daha önce belirtildiği 
gibi arsa sahibi firmadan teklif gelmiştir. Atik Ali Paşa Yalısı Turizm Merkezi de, 
Bakanlığımızın kendi değerlendirmesidir.(...) 

Ben, o dönemde şube müdürlüğü makamındaydım; yani, benim yanımda çalışan 
plancı ve mimar arkadaşlarla birlikte yapıldı bu hazırlıklar. 

BAŞKAN - Sahaya bu arkadaşlarımız mı gitti? Siz mi gittiniz, uzman 
arkadaşlarımız mı gitti bizzat bunu incelemeye? 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Sahayı, ben zaten çeşitli vesilelerle izlemiştim, 
gördüğüm yerle idi; o nedenle değerlendirme imkânı bulabildim. 

NEZİR AYDIN (Sakarya) - 98'e kadar neden bu kadar... Yani, Türkiye'de bu 
kadar önemli bir meselenin 6 sene sürüncemede kalmasının sebebi nedir acaba; merkezî 
hükümet midir, bürokrasinin çalışmaması mıdır? 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Efendim, bir defa, Turizm merkezleri grup 
grup ilan ediliyor, biliyorsunuz. 

BAŞKAN - Gruptan kasıt, 20 mi, 30 mu? 
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SEYFETTÎN FERHAT ÖZKAN - 12, 14, lö...(...) Birleştirilerek hazırlıkları bir 
araya getirilerek sunuluyor. Yani, biz, hazırlayıp Bakanlar Kuruluna sunduğumuz için, 
bireysel şekilde, tek bir tane veya birkaç tane birden değil de, değişik fonksiyonları 
içeren farklı Turizm merkezlerini grup halinde biz sunuyoruz. Gecikmede bir neden bu 
olabilir. Yoksa, bürokratik kademede talebin değerlendirilmesinin bu kadar uzun sürmesi 
olduğunu ben düşünmüyorum. Gündeme alınmasının, aday yerler listemizdeki konumu, 
önceliği ve grupların şekli, gruplardaki fonksiyonlara göre değerlendiğini 
düşünüyorum.(...) 

Turizm ilanından sonra Danıştayda dava açıldı ve dava bu yakınlarda sonuçlandı. 
Onun için, biz, orayla ilgili detaylı bir çalışmaya girmedik, giremedik. Son nokta 
konulduktan sonra...(...) 

Şehir Planlama Odası davayı açan, yanılmıyorsam. 

BAŞKAN - Dolayısıyla, bu alanın dışında olan insanlar. 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Ama, Danıştayda bir dava açıldı. 

BAŞKAN - Şehir Plancıları Odası diyelim, Mimarlar Odası, Mühendisler Odası 
diyelim, her neyse, onlar, zaten bu kurumun dışında. Buranın parçalanmışlığı bir anlam 
ifade etmiyor ki. Siz davayı kazandığınıza göre, yine bir bütün olarak gidiyor demektir. 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Şimdi, davayı kazanmak yetmiyor, temyize 
gidebiliyor karşı taraf. Sonuç almadan hukukun son kararından sonra ancak gerekli 
adımlar atılabiliyor.(...) 

Engel değildi; fakat, toplumda bir tepki oluşturuldu bu yerlere karşı. Bunların 
içerisinde yeşil alanlar, park alanları, SİT alanları var diye. Biz, bunun hiç irdelemesine 
girmeden, toplumsal tepkinin yükselmesi karşısında, kendimizi savunmaya girmeden, 
irdelemeden, bu 5 yerin kararname kapsamından çıkarılması için Bakanlar Kuruluna yazı 
yazdık. 

BAŞKAN - Bunları bir şekilde göğüslediniz demektir. Niye ipi 
göğüslemediniz? 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Bu tepkilerin ne şekilde yönleneceği ve 
boyutlarını bilemezsiniz. Bunu, bazı katmanlar da yükseltebilir. Yükselen bu tepkiler 
karşısında bu yola girmenin daha doğru olacağı... 

BAŞKAN - Yarın Atik Ali Paşanın önünde 5 000 kişi toplansa, bundan da 
vazgeçer misiniz? 

ESVET ÖZDOĞU (Ankara) - Siz, tepkileri haklı mı gördünüz de vazgeçtiniz, 
yoksa... 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Tabiî ki tepkileri... Bizim sağlamayı 
düşündüğümüz...(...) 

Tepkilerin, büyük, gerçek pay arz ettiğini gördüğümüz için... 
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NEZİR AYDIN (Sakarya) - Doğru bulmadığınıza dair bir yazı yadınız mı 
Bakanlığınıza? 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Hayır yazmadım; çünkü, bize hiç savunma, 
gerekçe açıklama durumumuz olmadı. Yani, bu 5 yer, toplumsal tepki istemiyor bunları 
denildi, bir savunma durumuna geçilmeden, izah durumuna geçilmeden iptal yoluna 
gidildi bunlar. 

NEZÎR AYDIN (Sakarya) - Belki buna cevap veremezsiniz net olarak; ama, size 
savunma hakkı verilmedi diyorsunuz. Peki, bunlar ilan edilirken de aynı şey söz konusu 
mudur? 

MEHMET ŞANDIR (Hatay) - Soru sormayayım isterseniz; çünkü, cevap belli; 
ancak, bir şeyi merak ediyorum Sayın Müdürüm, daha sonra inceleyeceğimiz için 
bilgilenmek açısından: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun, bir ay arayla iki 
tane yazısı var sizde, dosyanızda olması lazım 1 Numaralı Tabiat ve Kültür Varlıklarını 
Koruma Kurulunun. Birinde diyor ki, Bomonti Bira Fabrikası korunması gerekli kültür 
varlığıdır, tescil edilmiştir. 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Fabrika ana binası. 

MEHMET ŞANDIR (Hatay) - Burada tarif ediyor. Bomonti Bira Fabrikası ve 
giriş yönetim binası. Bir diğer karar, Şişli Bomonti merkezleri SÎT alanı içinde değildir 
diyor. Bu ikisi birbirleriyle çelişir mi? 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Tescilli bina ile SİT kararı ayrı şeylerdir. SİT 
belli bir sınırlar içindeki tarihî eserlerin ve korunması gerekli yapıların korunacağı 
sınırlardır. 

MEHMET ŞANDIR (Hatay) - Şişli Bomonti merkezleri SİT alanı içinde değildir 
diyor yazının biri. 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - SİT alanı yok orada; ama, tescilli yapı var. 

MEHMET ŞANDIR (Hatay) - Bu iki yazı birbirleriyle çelişmiyor mu? 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Çelişmiyor efendim. 

MEHMET ŞANDIR (Hatay) - Bomonti Bira Fabrikası ve giriş yönetim binası 
korunması tescil edilmiştir. 

SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Korunacak yapı; yani, tek yapı olarak 
belirlenmiş.(...) 

Değil. Alan, SİT alanı değil demek istiyor. Fabrika alanının tümü SİT alanı 
değildir; ama, fabrika binası tescilli ve korunması gerekli yapıdır, bence anlatılmak 
istenen bu. 

MEHMET ŞANDIR (Hatay) - Birbirleriyle çelişmiyor. 
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SEYFETTİN FERHAT ÖZKAN - Düşünmüyorum. Çünkü, komşu bir alandır, 
mevcut bir merkeze ek yapılmıştır. Ortada bir proje vardır, projenin değerlendirilmesi 
söz konusu olmuştur. Olay belli bir merhaleye gelmiştir. Ben öyle değerlendiriyorum. 
(...) 

Bence, bir yatırım olayı gerçekleşirken, aslında, kişilerin ve grupların kim olduğu 
fazla önemli değil. Bir yöreye, bir kente, bir bölgeye, bir ülkeye yatırım yapılırken, o 
yatırımın doğru bir şekilde, doğru yerde, ileriye yönelik zararları en aza indirgenerek 
yapılması gerekiyor.(...) 

-Turizm Bakanı İbrahim GÜRDAL'ın 02.05.2000 Tarihinde Tanık Sıfatıyla 
Alınan Yeminli İfadesi: 

-İBRAHİM GÜRDÂL: (...) Turizm, Türkiye'nin en önemli konularından biri. Bu 
konu, Turizmi düşünmeden anlatılabilecek bir konu değil; çünkü, maksadı, bundan sonra, 
Türkiye'deki Turizm hareketlerine hem gerekçesi itibariyle yardım etmek hem de 
ülkemizin 21 inci Yüzyılda ulaşabileceği hedefe Turizm vasıtasıyla ulaşabilmek 
amacıyla, böyle bir gerekçeyle Bakanlar Kurulu tarafından gündeme getirilmiş -aranızda 
Turizm Bakanlığı yapan arkadaşlar da var- teknik bir konu olması hasebiyle, zannederim, 
Komisyon, teknik değerlendirmelerini Turizm Bakanlığının teknik elemanlarından 
almıştır. Ben, daha çok, devletin mütemadiliği bakımından, 54 üncü Cumhuriyet 
Hükümetinden bize kalan bir teklifin bizim tarafımızdan da devam ettirilmesiyle konuya 
başlamak istiyorum. 

Bu, bizden önceki hükümetin bir teklifiydi. Bu teklifin altındaki imzalar, 
Bakanlar Kuruluna gelene kadar, mevzuat ve yönetmelik gereği 12 tane bakanlığa, 
strateji gereği de Millî Güvenlik Kurulunun üyesi olan Genel Kurmay Başkanlığına da bu 
yerlerin Turizm merkez alanı olup olamayacağı sorusuna alınan cevaplarla konu 
gündeme getiriliyor. Yani, bunun altında bir teknik çalışma, belediyeler tarafından, imar 
hukuku yönetmeliği cevap veren bir çalışma. Bu çalışmanın esas gerekçesi de, İstanbul'la 
ilgili konu açıldığı için söylüyorum; tabiî, o günün şartlarında niçin Turizm merkez 
alanına gerek duyulduğunun cevaplarını da vermemiz icap ediyor. Turizm merkez alanı 
şu, mantıksal anlatım şekli: Muhafaza edilecek olan sit bölgeleri, muhafaza edilecek olan 
yeşil alanlar, muhafaza edilecek olan park bahçe muhafaza ediliyor. Onun etrafındaki 
Turizm merkez alanının açılma sebebi de, oraya otellerin yapılmasıyla ilgili, belediyenin 
haricinde, bakanlık belgeli, yani, dünyaya sunabileceğimiz otel, motel ve Turizmle ilgili 
konuların yapılabilmesine cevap verecek bir alan. Niçin gerek duyulmuş; Türkiye hedef 
koymuş; 1 milyon turistik belgeli yatağa ulaşmak için. Bunun 100 000'ini de İstanbul'da 
yapalım denilmiş. Bu proje, bizden önceki, bizde devam eden, hâlâ da devam eden bir 
proje. Yani, İstanbul'da 100 000 yatak... Ancak, 21 inci Yüzyılda, Turizm girdileri 
bakımından Türkiye'de, İstanbul'un cevap verebileceği, o Turizm alanlarında da 
yapılacak olan otellerde, Turizm çeşitlendirmesine cevap verebilecek yatak kapasitesine 
ulaşmak için... Şu anda İstanbul'da 44 000 yatak var. 13 milyonluk bir şehirde 44 000 
yatak, gelen turiste cevap verememekte. Bu bakımdan, merkez alanlarının genişletilip, o 
merkez alanlarında da yeterli sayıda yatak kapasitesine ulaşmak için yola çıkıldı. Bu, 
devletin olan arazi... 

BAŞKAN - Ben burada bir araya girmek istiyorum. Bütün bu tanımlamaların, 
biz, devlette karşılığına rastlayamadık. Yani, Türkiye'nin hedefinin 1 milyon yatak 
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olduğuna, istanbul'un yatak ihtiyacının 100 000 yatak olduğuna... Bütün bu hadiseler, her 
seferinde bize sözlü olarak ifade edildi. Siz, geçmişte de Turizm Bakanlığı yaptınız. 
Turizm Bakanlığının böyle bir mastır çalışması var mı? Biz bunların dokümanına 
rastlayamadık. Siz bir dönem bu kurumun başında bulundunuz. Bu tür plan, program, 
hedefler, işte, beş yıllık, on yıllık hedefler konurken, nasıl bir çalışma yapılıyor? İşte, 
hep söyleniyor; gidiyoruz, günlerce çalışıyoruz, tespitlerde bulunuyoruz, işte ileriye 
dönük hedeflerimize bakıyoruz gibi; ama, biz, hiçbir yazılı metne, bir rapora, yazılı bir 
bilgiye ulaşamadık. 

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Bu bilgiyi nereden aradınız? 

BAŞKAN - Gayet tabiî ki Turizm Bakanlığından aradık. 

IBRAHÎM GÜRDAL (Antalya) - Şimdi, konu Turizm Bakanlığından arandığına 
göre, demek ki, Turizm Bakanlığı bunları yaparken, koyduğu hedefler bakımından doğru 
hedefler koymuş ki, biz de bilgileri oradan arıyoruz. Bizler, tabiî, orada görevi belirli 
sürelerde yapıyoruz. Bu belirli sürelerde bu görevleri yaparken, bizden önceki çalışmalar 
neler, biz bu çalışmalara neler ilave etmeliyiz diye de, kendi kendimize, Bakanlığa 
oturduğumuz zaman, elimize hangi evrak kaldı diye ben de sordum. Bakanlığa 
oturduğum gün, acaba bana hangi evrak kaldı, ben bu evrakla nasıl devam ettireceğim 
diye; ama, bakanlık yapmış arkadaşlar bilirler, bakanlar, bakanlara kolay kolay devir de 
etmezler. Ben de Turizm Bakanlığını devralmadım. Benden önceki arkadaş istifa etmiş, 
ondan sonra vekâleten biri yürütmüş, bir evrak devir teslimi yapılmadı. Keşke bir devir 
teslim yapılmış olsaydı; ama, bunun haricinde, Turizmde hedeflerimiz neler olmalıdır 
diye yapmış olduğum çalışmalardan edindiğim intiba, o günlerde -1997 ve 1998 
seneleriydi- Türkiye'nin, Turizm girdisi bakımından hedefe ihtiyacı vardı. Üç tane hedef 
koymuştum ben. Bu hedefler, hiçbir zaman siyasî değil, Türkiye'nin gerçekleri olan... 
Türkiye, hayali hakikat yapma peşinde değil, varlarını sunma peşindeydi. Bu hedefler 
şunlardı: Türkiye, üç dinin birleşmiş olduğu topraklarda, 12 ay Turizm yapabilecek, 
artık, deniz-kum-güneş klasiğinin dışında, ekolojik Turizme de yer verebilecek, tabiî 
varlıklara sahip. Bu varlıkları sunabilmek için, altyapıya ihtiyaç var, otele, motele 
ihtiyaç var. Bunlar bakımından önce biz yatak kapasitemizi artırmamızı, artı, bunu 
yaparken de altyapı tesislerini yapmayı,, rekabet ettiğimiz ülkeler de nasıl yaptıysa, biz 
de aynı yollan denemeyi düşündük. Hatta, üç prensip üstünden hareket ettim ben; inanç 
Turizmi adı altında devam ettirdiğimiz Turizmde, işte, bu sene, Hıristiyanlık âleminin 
kutladığı Papa'nın yaş günü için Türkiye'ye Papa'yı davet edelim düşüncesi vardı; ama, 
bunları yapabileceğimiz yerler, dünyada, bütün Hıristiyan aleminin 7 tane kilisesi 
Türkiye'de. Hıristiyan âlemine bakıyorsunuz, haç, hilal ve yıldızın kardeşliğiyle ilgili 
konuyu Urfa'da gerçekleştirme gayreti içinde, beraber görelim diyor ve 5 milyona yakın 
da, dinle ilgili, Turizme kişi getirebileceklerini söylüyorlar; ama, biz bunlara bir türlü 
altyapı hazırlayamadık; ama, istanbul, bu konuyla ilgili öyle tabiî varlıklara sahip ki, 
önce, İstanbul'un yatak kapasitesini hiç olmazsa 100 000 yapalım dedik; bu bir 
gerekçeydi. 

BAŞKAN - Şimdi, buna tümüyle katılıyoruz. Yani, Türkiye'nin Turizmdeki 
hedeflerine, burada oturan arkadaşlarımızın katılmaması mümkün değil. Katılmadığım 
bir şey var; bütün bu hedefler, bir çalışmanın ürünü olmalı diye düşünüyoruz. Yani, bir 
araştırmanın, bir incelemenin, bir dayanağı olması lazım gelir diye düşünüyoruz; ama, 
şimdi, biz, özellikle bu İstanbul'daki, işte, önce sekiz olan, beş tanesinden vazgeçilen, 
üçünde devam edilen, bu hedeflerin tamamı, hepsinin gerekçesinde de var; ama, 
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gerekçesinde sözlü var. İşte "biz ve arkadaşlarımız, aylarca çalıştık" diyorlar. Yani, neye 
göre İstanbul'un 100 000'e ihtiyacı var. Ben de diyorum ki, 80 000'e ihtiyacı var veyahut 
bir başka arkadaşımız da 120 000'e ihtiyacı var diyor. Bütün bu hadiselerin bilimsel 
dayanakları olması lazım gelmez mi? 

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Şimdi, bu bilimsel dayanaklarla ilgili... 

BAŞKAN - Yani, en azından, işte, belli sayımlar yapılabilir. İşte, Atatürk 
Havalimanına inen uçak sayısı gibi, İstanbul'u ziyaret eden yabancı konuklar gibi... Yani, 
bu göstergeleri, belli işaretleri olan, işte, bu rakamı tespit edeceğimiz donelerin 
toplanarak, uzmanlar tarafından, bir neticeye doğru, işte, şu işin neticesinde İstanbul'da 
100 000, 120 000 veya 80 000 yatağa ihtiyaç var demek lazım gelmez mi? Biz bunlara 
rastlayamadık. 

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Evet... Bunların hepsinin, Turizm Bakanlığında 
veya ilgili bakanlıklarda... Ki, bu Turizm merkezi alanına çıkmak için yalnız Turizm 
Bakanlığının görüş beyan etmesi söz konusu değil. Yönetmeliği siz de biliyorsunuz ki, 
hem kanun hem yönetmelik, 12 tane bakanlığa soru soruluyor. Bu soruların cevaplarının 
altında, sizin sorduğunuz o soruların da cevaplarının olduğu kanısını taşıyorum. Kaldı ki, 
ben de sizin düşüncenizdeyim. Elbet bir gerekçeye dayanılarak yapılıyor bu.(...) 

Ben onu değerlendirmem. Şöyle: Kanun böyle çıkmış, yönetmelik böyle çıkmış. 
Şimdi, bu soruşturma komisyonunun da bir görevi. Demek ki, bazı yerlere biz bu sürenin 
yetmediğini, bu sürenin, yalnız, sırf soru sorulup cevap alınma süresi gibi algılandığını 
söyleyeceğiz. 

Ben yalnız şunu söyleyeceğim: Türkiye bugün, bu kanunla, bu yönetmelikle, 
şimdiki mevcut yatak kapasitesine ve Turizm gelirine sahip. Yani, ben buradan, bugüne 
kadar hizmet etmiş her kişiyi, eğer yaşıyorsa uzun ömürler dileyim, ebediyete intikal 
ettiyse Allah rahmet eylesin diyelim; ama, bu kanunla, bu yönetmelikle gelmişiz. Biz bu 
kanun ve yönetmeliğin içinde bu görevi yaparken, siyasî, hukukî ve ahlakî hata 
yapılmadığı kanısını taşıyorum. Bu bakımdan, sizin endişelerinizin cevaplandırılacak 
olan kanun ve yönetmeliklerdeki değişiklikleri inşallah bu aksaklıklar görülür de bundan 
sonra giderilir.(...) 

55 inci Cumhuriyet Hükümeti, dış destekli bir hükümetti, Cumhuriyet Halk 
Partisinin dış desteğiyle hem güven oyu almış durumdaydı hem de her yapılan icraatta 
dış destek vardı. Her yapılan icraatın herhalde haseti görüldü ki, hizmette haset görüldü 
ki, bu Atik Ali Paşa, Bomonti, Ataköy, ben yerlerini bilmem bunların; ama, teknik 
donanım bakımından, arkadaşlar ve 12 bakanlık uygun görmüş ki, Bakanlar Kuruluna... 

BAŞKAN - Hepsini uygun gördü, sekizini birden uygun gördü. 

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Uygun görmüş ki, Bakanlar Kuruluna ve 
Cumhurbaşkanlığına şevki söz konusu oldu. Bunlarda da hiçbir hukukî mahzur 
görülmediği, zannediyorum ki, bunlardan birkaç tanesi hukuka intikal etmiş, davalıydı, 
hukukta da mahkeme neticelendi. O neticenin de ne olduğunu bilmiyorum. Komisyon bu 
konuyla ilgili bilgilenebilir. (...) 
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Şimdi onu anlata.u^ım, niye çekildiğini anlatacağım. Geldik buraya, dediler ki, 
ekserî Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri, ki, bundan önce de aynı kanun, aynı 
yönetmelikle, daha çok, Turizm Bakanlığı, o mantıkta arkadaşlar tarafından yapılmış ve 
bü yönetmelikle yapılmış, bu kanunlarla yapılmış. Dediler ki, sit bölgeleri ve kültür 
varlıklarına zarar veriyorsunuz. Halbuki, bunun mantığında, sit bölgeleri ve kültür 
varlıkları veya yeşil alanlara zarar verme gibi bir konunun olmadığını komisyon 
değerlendirmiştir bugüne kadar. Onlar noktalı bir şekilde muhafaza ediliyor; ama, biz 
bunların geçmesini istemiyoruz... Dış destekli de bir hükümet. Geçmesini bu mantıkla 
istemiyorsanız, biz de bunları çıkarıyoruz dedik. Yani, ısrarcı olma noktasında, keşke 
ısrarcı olunsaydı da, şimdi, buralarda, bilhassa, şu Atik Ali Paşa Yalısı diye bir yalı var 
orada, Nuh nebiden kalmış ve her türlü mazaratın içinde bulunduğu yeri, Çırağan Oteli 
gibi, Türkiye yapmış da Turizme kazandırmış olsaydı. Ben, buna bir yurtseverlik 
bakımından bakıyorum. Keşke yapılsaydı. Dediler ki, ne yapalım biz bunu dedik, 
Özelleştirme idaresine verin, Özelleştirme idaresi bunu özelleştirsin. inşallah, 
özelleştirme idaresi bunu özelleştirir ve Türkiye'nin de dünyaya bakış açısında hiç 
olmazsa bir değer kazanılmış olur, kaybedilmiş olmaz diye düşünüyorum. 

Tekrar söylüyorum: Bunların çıkarılmasında, nasıl, konulmasında siyasî, hukukî, 
ahlakî hata yoksa, çıkarılması da, dış destekli bir hükümet olduğu için, biz bunları 
istemiyoruz noktasında, istemiyorsanız biz de bunları çıkarıyoruz dedik, çıkardık.(...) 

Siyasî olarak değerlendiriyorum. Ondan sonraki soruşturmalarda da gördük ki, 
hepsi siyasî olarak değerlendirildi. Eğer zaten haksızlık olsa bunda, teknik haksızlık ve 
hukukî haksızlık olmalı. Onların olmadığını da Değerli Komisyonumuz görecektir. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Onu biz biliyoruz zaten, imzaladım 
diyor; ama, siz, bilmiyor musunuz ki, bir Bakanlığın... Madem, 12 tane bakanlıktan izin 
istedik dediniz, tabiî, bunun da bir müddeti varmış zaten, o, çok kısa bir döneme 
rastlatmışsınız bunu, bu acaba kasten mi yapılan bir şey? Bana sorarsanız kasten 
yapılmış bir şey diyorum ben. Niye böyle diyorum? Şimdi, bana bugün deseniz ki, işte, 
şunu 15 gün içinde şunu 8 tane veya 3 tane yere gidin gezin ve bana rapor hazırlayın, 
böyle bir rapor hazırlamamın mümkünatı yok, o kadar kısa bir sürede ve 12 tane 
Bakanlığın da bu konuda size bilgi vereceğini ben tahmin etmiyorum, sağlıklı veremez 
zaten; ama, böyle olduğu halde, bunların daha cevabı gelmeden, bunlardan hiçbir cevap 
almadan veya bırakın onu siz, kendi aranızda veya bakanlıklar arasında bir diyalog 
sağlanmadan böyle bir yasayı veya böyle bir Bakanlar Kurulu kararını imzaya 
sunmamanız gerekirdi diyorum. 

İBRAHÎM GÜRDAL (Antalya) - Müsaade ederseniz, bir düzelteyim. Bu sizin 
anlattığınız gibi değil bu. Bu bizden seneler önce, bu çalışma yapılmış, bizden önce 
yapılmış bu çalışmalar. Seneler önce yapılmış bir çalışma geldi; yoksa, ben, Turizm 
Bakanı olarak oturdum, memurları çağırdım, gel bakalım gidin siz şunları yapın.. Ben, ne 
bir memura böyle bir şey söyledim, ne de bir memur 15 gün içinde bunları hazırladı 
geldi. Böyle bir şey yok. Bir kere bundan emin olabilirsiniz, bana burada doğru 
söyleyeceğime dair yemin ettirmediniz ama, ben de vicdanen konuşuyorum burada. Bu 
Parlamento çatısı altında vicdanen konuşma sorumluluğunun ne olduğunu hem ben hem 
sizler çok iyi biliyorsunuz. Bu konu, seneler önce alt çalışmaları yapılmış; yani, öyle 15 
günde benim söylememle olmuş hiçbir şey yok burada. Daha önce getirilmiş evraklar 
var, prensip olarak istanbul'da 100 bin yatak yapılsın, nerelere yapılabilir Turizm merkez 
alanı olan yerlere yapılabilir, bunu da yapabilecek tek bakanlık Turizm Bakanlığı, 
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belediyeler yapamıyor bunu; çünkü, belediyenin müsaade ettiği beldeye turist gelmiyor, 
Turizm Bakanlığının belgeli yatağına geliyor turist. Bu bakımdan, daha önce yapılmış bu 
çalışmalarla biz devam ettirdik. 54 üncü hükümetin ömrü vefa etmemiş; yoksa, onlar 
hazırlamışlar bunu, onlar da belki ondan önceki hükümetten devralmışlar, getirmişler; 
yani, benim bir memuru çağırarak veya bakanlıklara 15 gün içinde sıkı hemen bunu 
yapın veya örtbas ederek yapın gibi ne bir talebim var, ne bir emrim var, zaten böyle bir 
şey de olamaz; yani, o kafanızdaki soruya bir cevap verebildim mi bilemiyorum; ama, 
konu böyle gelişmiş bir konu. O bakımdan, şunları şunları aldım, bunları bunları 
çıkardım deme hakkı bende yok, ben böyle bir şey demedim zaten.(...) 

Yani, siz, beni itham ediyorsunuz. 54 üncü hükümetin Turizm Bakanını çağırın, 
böyle çalışmanın yapılıp yapılmadığını sorun.(...) 

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Yapılan herşeyden sorumluyum ben. Ama, 
sorumluluğumu da söylüyorum size. Siz, şimdi orada okuduğunuzda bir eksik bir tarafı 
okumuyorsunuz, 30 gün içinde cevaplandırılmazsa cevaplandırılmış sayılır hükmünü... 

KEMAL ÇELİK (Antalya) - Hayır görüşümüzü bildiriyoruz diyor, burada ortada, 
sizin' de görmenizde fayda var; yani, lütfen, itham falan anlamayın, asla yapmam, siz 
bizim bakanımızsınız, hem de Antalya Milletvekilimizsiniz, öyle görmüyorum; ama, 
burada bir acelecilik var gibi görülüyor. 

İBRAHÎM GÜRDAL (Antalya) - Hayır hiçbir acelecilik yok. Acelecilik olsa 
Bakanlar Kurulundan sonra Cumhurbaşkanlığına sunuyoruz, Cumhurbaşkanlığında her 
türlü etik açıdan da, hukuki açıdan da, siyasi açıdan da değerlendiriliyor onlar, onların 
herbir değerlendirip de ondan sonra kanun haline geliyor. 

NEZİR AYDIN (Sakarya) -Sayın Bakanım, öncelikle şunu ifade edeyim, 
söylediklerinize katılmamak mümkün değil, Turizm alanlarının çoğalması, işte Turizmin 
daha fazla gelişmesi...(...) 

Şimdi, anlayamadım şeylerden bir tanesi, bakanlıklar arası komisyonda sizler o 
zaman bu işin en yetkili kişileri ve kişileri diğer bakanlarla birlikte, bu çalışmaları 
yaparken, bildiğim kadarıyla devrin Maliye Bakanı Sayın Zekeriya Temizel şiddetle 
birçoğuna karşı çıkıyordu, bu Turizm alanlarının ilan edilmesi noktasında bunu kendi 
ifadesi de vardır, bunlara karşı çıkıyordu, özellikle, belki şeyden çıkarılmıştır; ama, ilan 
etmek, çıkarmak, eğer burada bir yanlışlık varsa, çıkarmak o yanlışı düzeltmez o 
bakımdan söylüyorum. Özellikle, Kuruçeşme ve Bomontinin Turizm alanı ilan 
edilmesine Zekeriya Temizel Beyin devrin Maliye Bakanının çekincesi vardı, itirazı 
vardı. Yine, 90 yılında Turizm alanı ilan edilen Istinye'nin ki, ilan edildikten sonra yargı 
bunu bozmuştur, yargıya tekrar itiraz edilmiştir, itirazı da reddetmiştir yargı, bu 90 
yılında olmuştur, 90'dan 98'e kadar 8 yıl bir süre geçmiştir, bir sürü cumhuriyet 
hükümetleri, bir sürü sayın bakanlar; yani, şöyle diyemeyiz herhalde, efendim bu o 
dönemde gelen bakanlar, Turizme gereken önemi vermemişler, böyle bir ifade 
kullanılamaz, ben kendim öyle düşünüyorum. Peki, bunlar bu arada bunu yapmamışlar. 

Bir başka hadise, Emayetaş AŞ müracaatı, zaten, bu Turizm alanı ilan edilen 
yerlerin birçoğunda, bakıyoruz, ta evvelden beri olayın gelişimine, kişilerin müracaatları 
var, şurasını Turizm alanı ilan edin diyor, kendi arazisinin bitişiği veya kendi arazisi. 
İşte, bir başka kurumun arazisi olabiliyor; ama, kendi arazisine bitişik olduğu için, burası 
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Turizm alanı ilan edilirse herhalde benim burada bir otelim var burada daha büyük 
oteller yapma imkânım doğar diye. En tabiî hakkıdır; yani, vatandaş hizmet edecekse, 
ben şöyledir böyledir demiyorum; ama, burada vatandaşların daha ziyade talepleri var. 
Şimdi, Emayetaş AŞ'in "başvurusu üzerine Ataköy Turizm merkezi, bakan oluruyla 
doğrudan komisyona getirilmiştir; yani, bildiğimiz kadarıyla, bir yanlışlık yoksa bakan 
oluruyla direkt bakanlıklar arası komisyona getirilmiştir; ama, orada da Bayındırlık 
Bakanlığının temsilcisi şiddetle karşı çıkmıştır.(...) 

Ben olayın gelişimini söylüyorum, sizinle ilgilidir demiyorum, zaten bu 
soruşturma sizinle de ilgili değil, biz, sadece sizden aydınlanma babında tecrübemizi, 
bilgimizi geliştirmek için zannediyorum buradaki oturumumuzun nedeni bu; ama, işin 
gerçeği bu; yani, Ataköy Turizm merkezinde ilanından önce iskân Bakanlığının bu 
konuda itirazı vardır. Yine, geçen seneki, yanlış hatırlamıyorsam komisyondaki 
ifadelerinizde aynı şekilde bu beş tanesini niye geri çektiniz, neden bunları, madem 
doğruydu niye doğrudan vazgeçtiniz sorulduğunda, sizin, zannediyorum ifadeniz şu 
olmuştu "ilgililerin talebi var, kamuoyunun da baskısı var, biz bu nedenle bunu geri 
çektik." Ama, bu ifadede başbakanın bir teklifi var geri çekilmesi için, o ifadede sizin 
ifadeleriniz değil, aynen şöyle bir ifade vardı o zamanki şeyde "Bayındırlık ve iskân 
Bakanlığınca yazılı olarak sakınca belirtilmiş, istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
da hizmetlerin aksayacağı görüşüyle karşı çıkmıştır. Bu nedenden dolayı biz geri çektik." 
Ama, bu itirazlar baştan beri vardı yani... 

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - O ifadeyi ben söylemedim. 

NEZlR AYDIN (Sakarya) - Hayır, siz değil, Başbakanlığın teklifinde var bu; 
yani, geri çekelim teklifinde var bu ifade. Şimdi, bu ifadeler baştan beri vardı, istanbul 
Büyükşehir Belediyesinin çekinceleri, işte iskân Bakanlığının çekencileri ve 
hatırlarsanız, o dönemde ilan etmeden önce de... 

Şimdi, bütün bunlar vardı; ama, Başbakanlık böyle diyordu. Şimdi, burada 
birşeyi daha var, bunu da soru olarak yöneltmek istiyorum. Biz, burada dinlediğimiz 
bürokratlardan edindiğim -şahsi kanaatim bu yanlış olabilir- birçok şey söylüyorlar; ama, 
sorularımıza cevap vermiyorlar veya bilgileri olmadığından veremiyorlar. Sonuçta şuraya 
geliyor, efendim, biz, tabiî, tam bu şekilde değil ama, o anlama geliyor "bizden istediler, 
biz yaptık, bizden istendi, biz yaptık." Peki, Sayın Bakanım, bunu lütfen açık yüreklilikle 
cevap vereceğinize inanıyorum, bürokratlardan istendi yapıldı, Sayın Bakanda da acaba 
böyle bir şey istendi mi? 

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Hayır. Böyle bir şey değil. Ben, dediğim gibi 
prensiplerle hareket etmek için istanbul'da hâlâ söylüyorum, ilgili bakanlar, yeni 
bakanlar gelerek göreve otururlarsa, istanbul'un 100 bin yatağa çıkması için Turizm 
merkez alanlarının ilan edilmesi lazım, mevcut alanların ilan edilebilmesi için de neresi 
müsaitse oraların ilan edilmesi lazım, iki tip müracaat oluyor, bir devletin arazileri, bir 
de özel mülkiyet. Özel mülkiyet sahiplen de bir siyasî görüşe sahip herhalde ki, o siyasi 
görüşlerinden dolayı kamuoyunda tepki geldiği zaman ben Turizm merkez alanı ilanı 
dilekçemi geri çekiyorum diyebiliyor, hukuk devletindeyiz, böyle bir hakkını kullanıyor, 
ondan sonra da geri çekiyor. Yok çekme, sen tut deme hakkına da biz sahip değiliz; yani, 
benim bilgilerim bunlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 508) 



- 161 — 

NEZÎR AYDIN (Sakarya) - Hayır Millî Eğitim Bakanıma vekâleten imza 
attırıldı. 

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) -Vekâleten atmış birisi. Ben bilemem ki, 
Bakanlar Kurulunda vekâleten niye bu imza attı, bu denilemez o, bakanlık yapmış 
arkadaşlar... O zaman, Cumhurbaşkanı, eksik imzalı bir Bakanlar Kurulu evrakını 
değerlendirmiş oluyor, böyle bir şeyin de Türkiye Cumhuriyetinde...(...) 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Yani, 30 gün bekledik öyle imza... 
dediniz; ancak, sizin bu toplantı tutanağınız, bakın, 30.12.97; ama, Bakanlar Kurulu 
açılışında 6.1.1998, 30 gün beklenmemiş. Benim; yani, az evvel söylemek istediğim de 
buydu yani. 

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - O zaman; yani, bir hukuku hata yapılmış yani. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Ben onu demek istedim; yani, 
aceleciliğe getirilmesinin sebebi 6.1.1998'de açmışsınız şeyi de, onun için ben 
dedim. (::© 

KEMAL ÇELlK (Antalya) - Şimdi, tabiî, Sayın Bakanın herhalde bir açıklama ya 
da savunma ihtiyacı duyduğu için bole konuşuyor, benim dediğim o değil. Şimdi, 
Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğü, ilgili daire Başkanlığının bunu nasıl yapacağını 
biliyoruz. Türk Devletinin bürokrasisinin ne kadar titiz olduğunu da gayet iyi biliyorum. 
Bu öyle değil. Galiba siz daha önceki toplantılarda bulunmadığınız için, herhalde böyle 
bir atlama oldu. Bize, örneğin Kültür Bakanlığı dedi ki, bu bizim görüşümüz, ayın 24 
ünde geldi, soruldu, 24 aralık; ama, dediler ki bize, hatta bazısı dedi ki 27 aralıkta geldi. 
Dediler ki, 3 gün sonra da toplantı var, gece çalıştık, olmaz biz gidelim, toplantıya 
katıldık ve dedik ki, biz, görüşümüzü sonra bildireceğiz. Şimdi, kanunda şöyle bir boşluk 
var, o da diyor ki, bir hafta sonra görüş bildirmezse bir hafta sonra; ama, toplam 30 gün 
burada oluşmuyor. Burada, bürokrasiyi bir sıkıştırma durumu var; yani, siyasî iradenin 
bürokrasiyi cevap veremez hale getirmesi gibi bir durum var. Biz de diyoruz ki, acaba 
niçin buna ihtiyaç duyuldu bir. Bir de, Sayın Bakanımız ifade etti, ben buraları hem 
görmedim hem de gayet iyi biliyorum, hem görmediniz nasıl bilmiyorsunuz; yani, böyle 
bir çelişki var. 

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Hayır çelişki yok. 

KEMAL ÇELİK (Antalya) - Yani, bir şeyi savunmuş olmak için de savunmanın 
da bir manası yok, iyi incelemek... 

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) -Sayın Başkanım, soruya değil de bir ithala 
cevap vereceğimi, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN - (...)Ben, bir şey sormak istiyorum. Sayın Bakan, bu alanlarla ilgili 
talep Turizm Bakanlığına geldi, gerek şahıslar tarafından gerek tüzelkişiler neyse, bir 
şekilde geldi, diğer bakanlıklar arası komisyonlara daha müracaat etmeden, bu konuyla 
ilgili sayın Bakanlığınızın Turizm yatırımlarıyla ilgili Genel Müdürlüğünde biz böyle bir 
çalışmaya rastlamadık. Bu müracaat size geldiği zaman icranın başındaki bir kişi olarak, 
nelere dikkat ediyorsunuz? Yani, böyle bir dosyayı alıp, tamam, genel hedefler açısından, 
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Türkiye'nin hedefleri açısından, Bakanlığımızın hedefleri açısından uygundur 
diyebilmeniz için; yani, böyle bir raporla, böyle bir dosyayla size müracaat edilmesi 
lazım gelir diye düşünüyoruz. Biz, böyle bir şeye rastlayamadık, bu uygulamayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Veyahut da nasıl karar verdiniz? Tamam, bunu artık bakanlıklara 
da soralım, bizde böyle bir müspet görüş oluştu, hakikaten bu alanlarda arkadaşlarımızın 
çalışması neticesinde uygun görüldü, diğer bakanlıkların da görüşünü alalım gibi bir 
uygulama var. Onlara yazılıyor, onlardan gelen cevaplara göre tekrar ek süreler veriliyor, 
bu çalışmanın neticesinde de Bakanlar Kuruluna iş havale ediliyor; ama, Turizm 
Bakanlığının merkezinde, özellikle yatırımlarda, biz, buna rastlayamadık; yani, bu ilk 
adımı atmak için bile böyle temel göstergelerin, gerek geçmiş 54 üncü hükümetten olsun 
onlardan istifade de edilebilir, edilmeyebilir de, neticede tümüyle sorumluluğu size ait 
olan bir kurum. Böyle bir şeyden hareket etmeniz gerekmez miydi? Böyle bir şey vardı 
da biz mi rastlayamadık? Bu konuyla ilgili bizi aydınlatırsanız memnun olurum. 

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Sayın Başkan, bu bir master plan düşüncesi, 
mesela...(...) 

Beni inanıyorum ki, o dokümanlar falan var; yani, devlette bu kadar boşun üstüne 
kanuni şey kurmaz. 

Şimdi, mesela misal anlatıyorum, nedir, işte, üç dinin birleştiği yer olarak dünya 
Urfa'yı görmek istiyor, Mardin'i görmek istemiyor, bu, bir altyapısı hazırlanıyor bunun, 
seneler önce hazırlanıyor, kim söylediyse seneler önce söylemiş bunu.(...) 

Bu sene ben gördüm ki, Urfa'ya gidildi, üç dinin büyükleri, işte, Urfa'da tozlu 
topraklı yerde, hiç medeni olmadığı şekliyle bir şeyler kutlanıldı, her türlü kültür varlığı 
var, dünya hayali hakikat yapma peşinde, biz de varlarımızı sunamıyoruz. Varları 
sunabilmek için bunu düşünenler, bilenler, Türkiye'yi keşfedenler, yeni yeni 
keşfediliyoruz biz, buralarda yapılmasını istiyor, yapılması istemi Turizm Bakanlığından 
ve ilgili 12 bakanlıktan geçiyor, altı mevzuat ve kanunlarla da ihya ediliyor bunu, bu, 
böyle başlıyor. Ha, siz, bana derseniz ki, ibrahim Gürdal olarak Turizm Bakanlığında 
şunu yap, şunu yap dediniz mi? Benim devrimde öyle bir şey başlamadı; ama, başlamış, 
gelmiş olanları da biz 100 bin yatağa çıkmamız lazım İstanbul'da, İstanbul ile ilgili 
çalışma var mı; var. Nedir; şuralar senelerce yapılmış, röleveleri yapılmış, gitmiş 
yerlerinde çalışılmış, hazırlanmış yeri, getiriyorlar, biz de Bakanlar Kuruluna sunabilir 
mantığına getiriyoruz işi, yaptığımız bu. Bunu da hep teknik elemanlar yapıyor. Tabiî ki, 
siyasî otorite karar veriyor, karar ne mütemadilik bakımından, benden sonra gelen 
Turizm Bakanı da şimdiki yapılmış, incelenmiş, hukuka uygun, imara uygun yerleri o 
devam ettirecek, böyle devam edip gidiyor bu. Bunun içinde bir artniyet olduğunu, bir 
hukuksuzluk olduğunu, bir siyasî etik açısından yanlış olduğu kanısında değilim, 
kanaatinde de değilim, bunları söylerken... 

BAŞKAN - Biraz önceki görüşmenizde de tümüyle siyasî, işte, hükümet 
dışarıdan destek... 

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Şimdi onu anlatacağım. Dışarıdan destekli bir 
hükümetin o günkü şartlarda, soruşturma komisyonu çok önemli bir komisyon. 
Soruşturma komisyonunun böyle açılabilmesi için, Parlamentoda güven oyu almış 
hükümetin güven oyu aldığı kadar oy alması lazım, devamlı arkasında; ama, bu oyu 
belirli siyasî parti dış desteğini çekerse soruşturma komisyonu kuruluyor. O günün 
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şartlannda dış. destekli olmayıp onlar da koalisyonun içinde olmuş olsalardı, bu 
komisyon kurulmayacaktı bugün, ve asgariden artniyetli bir şeyler düşünülmeyecekti. 
Tabiî ki, sorulan soruların her biri bir mesnede dayandırılarak soruluyor. Ben inanıyorum 
ki, kanun çıkarılırken de, kanunun hukukuna, kanunun ruhuna, kanunun temel 
niteliklerine uygun çıkarıyoruz. Yoksa bu kanun çıkmazdı. Türkiye Cumhuriyeti 
kanunları da hukuka aykırı çıkmamıştır hiç bugüne kadar. 

BAŞKAN - Şimdi bu konuyu, gerek takvim konusunda, yazışmalar konusunda, 
şahsen, arkadaşlarım adına şey yapmayayım ama, benim itirazım yok, takvimin işleyişi 
açısından. Bir şeye itirazım var. İkincisi, bu 21 günlük sürenin sonunda, Bakanlıklararası 
koordinasyon toplantısına aynı gün Ataköy ikinci Tevzi Projesi girdi, kayıtlarda bu var. 
Arkadaşlarımızın ifadelerinde de bu var. Biz bunu anlayamadık; yani, bu 21 günlük süre 
Ataköy İkinci Tevzi Projesi için yok. Sadece devamındaki 7-8 günlük süre var. Bu 7-8 
günlük sürede, yılbaşı tatili derken mesai zamanı da olmuyor. Ondan sonra artık o süre 
dolduktan sonra, tabiî ki, uygun görüş mütalaa ediliyor; yani, o 7 gün içinde bir itirazı 
yoksa, 21 günde gerekli çalışmayı yapamadığı, ilave 7 günde de bu işle ilgili bir mesafe 
katedemediği takdirde olumlu görüş vermiş gibi algılanıyor; ama, bunun neticesinde, 
gidiyorsunuz, sağlıklı bir incelemenin neticesinden hareket edilmediği için, benim 
kanaatimdir, bunun beş tanesinde çevreciler gösteri yaptı, hükümetin bir kanadı buradan 
çekildi; yani, Türkiye'nin... 

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Yalnız çekilme değil, gidilip gösteri yapıldı 
oralarda. Biz bu bahçeleri artık yeşil alan olmak dışında şeyler düşünmüyoruz. Zaten 
bunun ruhuna bakarsanız, hem yönetmeliğin hem de kanunun, Turizm alanları içinde 
yeşil muhafaza edilecek, SİT alanları muhafaza edilecek, park bahçe muhafaza edilecek, 
dinî yapılar muhafaza edilecek. Bu olmasına rağmen, bu bilinmesine rağmen, niçin itiraz 
edildiğinin ben de bir anlamını çıkaramıyorum. (...) 

Ben bunları anlatırken, bütün iyiniyetimle anlatıyorum. Kültür Bakanlığının o 
konuda bir itirazı falan yok. 

BAŞKAN - itirazı olmaz mı, var. Bunların tamamında itirazı var. 

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Efendim, müsaade eder misiniz, bir şey 
söyleyeyim. Mevzuat ve kanun, bu alanların muhafazası ve ihya edilmesi diyor. Böyle 
bir kanunsuzluk var mı burada, yok öyle bir şey; yani, Kültür Bakanlığının işi bu 
konudan ele alması ve ruhuna böyle bakması lazım; yani, oradaki yeşil alan muhafaza 
ediliyor, SİT bölgesi muhafaza ediliyor, onlar yıkılmıyor. Turizm merkez alanı denildiği 
zaman da, biliyorsunuz, orası, işte şuraya bir yapı yapılacaksa, bu masanın üstü merkez 
alan ilan ediliyor, başka çaresi yok. Merkez alan böyle ilan ediliyor. Yalnız mevzi bir yer 
değil, mevcut yapıların muhafazası var orada. 

BAŞKAN - Şimdi bakın, Turizm alanı ilan edilmesinin sağladığı en büyük fayda 
şudur; yani, imar açısından bunu söylüyorum. Buranın imarla ilgili tasarruflarının 
tamamf Turizm Bakanlığına aittir. Yani, bugün istanbul için düşünürsek, aslında 
normalde İstanbul'daki Büyükşehir Belediyesi, büyükşehirin neresine ne yapacağına 
kendi planlarında zaten gösteriyor. Neresi ticari merkez olabilir, neresi konut alanı olur, 
neresi yeşil alan olur, nasıl muhafaza edilir, bunlar zaten var; ama, siz, özellikle -sizden 
kastım o günkü icradan bahsediyorum- mesela Şişli Bomonti için zaten Büyükşehir 
Belediyesinin kayıtlarında orası iş merkezi gösteriliyor, isterseniz konaklama tesisi 
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yaparsınız; yani, her şeye açık, ticarî alan denildiği zaman imarda her şeye açık, her şeyi 
yapabilirsiniz. Devamında, özellikle bu Ataköy 2 Tevzi Projesinde, orası konut alanı, 
yoğunluğu da belli bir miktar zaten verilmiş; ama, özellikle bu alan, 20 nci günde, yani 
daha 20 günlük Bakanlıklararası Kurula gönderilmeden, toplantının olduğu gün belli bir 
yoğunlukla Turizm alanı ilan edilmesini biz anlayamadık. 

ÎBRAHlM GÜRDAL (Antalya) - Sayın Başkanım, şimdi, tabiî, bir daha izah 
edeceğim konuyu. 

Bir kere, bunda bir hukuksuzluk olduğu kanısını taşımıyorum, içinizde 
hukukçular var; yani, hukuksuz ilan ettiniz denilebilme imkânı yok.(...) 

İki, Turizm merkez alanı ilan edilmiş, ister otel yapar onun sahibi, ister bu oteli 
yapmayabilir. Belediyenin Turizm belgeli otel yaptırma mantığı yok, dünyaya da bunu 
pazarlama mantığı yok. Dünyaya yalnız pazarlanabilir otel niteliği Turizm belgeli 
yataklı oteller.Bu bakımdan, konuya bu gözle bakmamız lazım. Bu alan kimindir, 
neyindir, kim yapar, ne yapar ben onları bilmem. Hakikaten de, yeri bile bilmem. Bunları 
da beyan ediyorum. 

Maliye Bakanı Zekerya TEMİZEL'in 22.12.1998 Tarihinde Tanık Sıfatıyla 
Alınan Yeminli İfadesi: 

-MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL: (...) Sayın Başkan, Turizm alanları, 
çok ayrıntılı olarak incelediğiniz için, hepinizin bildiği gibi, 2634 sayılı Yasaya göre 
Turizm Bakanlığı, daha sonra imar durumları Bayındırlık ve iskân Bakanlığı tarafından 
belirleniyor. Bakanlar Kurulundan bunun geçmesinin nedeni, yasada "Bakanlar Kurulu 
kararıyla belirlenecektir" şeklindeki ifadesinden kaynaklanıyor. Yalnız, Bakanlar Kurulu, 
tabiî, bu tür merkezlerin Turizm bölgesi olarak ilan edilmesi sırasında, oraların kullanış 
amaçlarını, gerçekten Turizme açılıp açılmamasında bir yarar olup olmadığına bakmak 
zorundadır. 

Takdir edersiniz ki, Bakanlar Kurulu üyelerinin hepsi bu açılan alanlar hakkında 
çok ayrıntılı bilgi sahibi olmazlar; Turizme uygun mudur, değil midir, başka bir amaçla 
kullanılması daha uygun mudur, yoksa daha farklı amaçlar için kullanılabilir mi? O 
nedenle de, zaten bir güven ilkesi olaraktan Bakanlar Kurulunda genellikle gelen bu tür 
kararnameler imzalanır ve çıkar. Buradaki istisnaî durum, benim, istanbul Milletvekili ve 
İstanbul'da çok uzun süre defterdarlık yapmamdan kaynaklanıyor, iki tane bölge 
dikkatimi çekmiştir. Bunlardan bir tanesi Kuruçeşme Turizm alanıdır. Zaten, o zaman 
kararnamenin üzerine koyduğum notlar da şu anda yanımda. Kuruçeşme Turizm alanı 
olarak ilan edilen yer Toprak Mahsulleri Ofisi ve Denizcilik Bankasına ait bir yerdir. (...) 

Yok, hayır, Kuruçeşme'de eski kömür depolarının olduğu yerdir, denizin hemen 
kenarındadır ve orası parktır, park olarak düzenlenmiştir. Ben, İstanbul Milletvekili 
olarak, oranın park olduğunu biliyordum. İtirazım, burası parktır, kamuya açık bir yerdir; 
Turizme açılmasını kent açısından uygun görmüyorum; olay bundan ibarettir. Yani, park 
olarak düzenlenmiş bir alandı; kaldı ki, yolun sağında ve solundaki yerleriyle beraber bir 
bütünlük de göstermiyordu. O nedenle, hatta, daha sonradan dedikleri zaman da, zaten 
biz de Turizm bölgesi yaparak burada herhangi bir tesis yapmayı filan amaçlamadık; 
çünkü, bu konuda da bilgi verdiler bana. Park olarak kullanılacak denildi. Park olarak 
kullanılacaksa, zaten park; dolayısıyla, Turizm bölgesi içerisine alınmasının herhangi bir 
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manası yoktur. Burası benim bölgemdir, daha doğrusu, benim görev yaptığım bir 
bölgedir, bildiğim bir yerdir; o nedenle, park olarak kalmasında, kamuya açık yer olarak 
kalmasında yarar vardır dedim. Bu, bir Milletvekili yaklaşımıydı, İstanbul'a karşı 
sorumluluğumun gereğiydi. 

ikinci karşı olduğum, daha doğrusu, uygun görmediğim bölge de Bomonti idi. 
Bomonti'nin, Tekel bira fabrikalarının olduğu alan daha önceden Maliye tarafından o 
amaç için kullanılmak üzere Hazine tarafından şeye devredilmiş bir yerdir. Onun da 
notlarını çıkardık. Mülkiyet ilişkilerine genellikle bakarız böyle durumlarda. 
Bomonti'deki Piyalepaşa Bulvarındaki Tekel fabrikası ve yakın çevresidir. 

Orada ikinci bir olay daha vardır. Orada eski bir manastır vardır ve eski Fransız 
Rahibeleri Acezehanesi diye geçer. Dolayısıyla, o amaç için kullanılmakta ve Lozan 
Antlaşmasında da bunların korunmasına ilişkin hükümler vardır. Bunları başka bir 
bakanın bilmesi söz konusu değildir, istanbul defterdarı olmasaydım ben de asla 
bilmezdim, kesin olarak bilmezdim. Dolayısıyla, buranın amacının dışında bir amaç, 
Turizm amacına tahsis edilmesi ve ayrılması halinde, uluslararası bir sorumlulukla 
çıkacağınız; dolayısıyla, Hazine mülkiyetinde olan bu yerlerin bu şekilde yapılmış bir 
planlama çerçevesinde kullanılmasının daha uygun olacağını; o nedenle de Turizm 
bölgesinden çıkarılması gerektiğini söyledik. Arkadaşlarımız da çıkardılar, ondan sonra 
da kararname imzalandı zaten; olay bu. 

SITKI CENGlL (Adana) - Çıkarmadan kararname imzalanıyor, bilahare 
çıkarılıyor. Birinci aşamasında kararname imzalanıyor, ondan sonraki aşamada 
çıkarılıyor. 

MALÎYE BAKANI ZEKERÎYA TEMİZEL (İstanbul) - Hayır, ben 
imzaladığımda, bu kararnamenin içerisinde bu yerler yoktur. 

SITKI CENGİL (Adana) - Var. 

MALİYE BAKANI ZEKERÎYA TEMİZEL (İstanbul) - Kesinlikle yoktur. (...) 

Onu bilemiyorum, yani, ben, bunlar çıktıktan sonra kararnameyi imzaladım. 
Dediğim gibi, karşı çıkma nedenim, kesin olarak buraların Turizm bölgesi niteliği 
vesairesinden ötürü değil, sadece oraları gayet iyi bilmem, kullanış amaçlarını gayet iyi 
bilmemden kaynaklanan bir olaydır; halka açık bir Turizm yerin, park alanının Turizm 
alanı olarak yapılmaması gerektiğini; nitekim, zaten ikna da o sırada oldu. Ancak, daha 
sonradan kararnamenin hangi koşullar altında yeniden nasıl bir değerlendirme yapılarak 
imzalandığını bilmem mümkün değildir, takdir ederseniz.(...) 

Zaten benim haberim olacak bir konu olsa, burada, kararnamede imzam olurdu; 
demek ki, bir yurtdışı seyahatim sırasında olmuştur büyük bir ihtimalle; ama...(...) 

Yani, sorunun soruluş şeklinden ne ifade ettiğinizi anlamadım Sayın Cengil; ama, 
karşı çıktığım bir olayı oluşturmak için öyle bir tavır içerisinde olabileceğimi 
düşünmeniz, beni sadece üzer.(...) 

Gelebilir sizin aklınıza, bunda herhangi bir şeyim yok da, bu da beni sadece üzer, 
benim de söylediğim bu zaten. Böyle bir şey sizin aklınıza gelir, böyle bir ihtimal beni 
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de üzer, sadece bu kadar; ama, her halükârda bu çekincelerim, yani, oranın bir park 
olarak korunmasını daha yararlı bulduğum görüşümü değiştirmediğim sürece, önüme 
gelseydi yine imzalamazdım, bu ayrı bir olay.(...) 

İnsanın beyninin içerisine girecek bir halimiz yok; o nedenle, o takdir tamamen 
sizlerin Komisyon olarak, nasıl değerlendirirseniz değerlendirebilirsiniz; ama, dediğim 
gibi, ben, İstanbul Milletvekili olarak, o bölgeleri çok iyi bildiğim için de, daha 
bilmediğim bölgelerle ilgili olarak herhangi bir çekincem olmamıştır dikkat ediyorsanız. 
Herhangi bir şeyim yok, sadece o iki bölgeyi bildiğim için...(...) 

-Kültür Bakanı İstcmihan TALAY'ın 22.12.1998 Tarihinde Tanık Sıfatıyla 
Alınan yeminli İfadesi: 

KÜLTÜR BAKANI M. ÎSTEMİHAN TALAY : (...) Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu, özellikle koruma kurullarına SÎT alanları üzerinde her türlü yapılaşma 
ve fonksiyon değişikliklerinde son derecede geniş yetkiler vermektedir. Dolayısıyla, 
Bakanlar Kurulunun Turizm merkezi veya Turizm alanı olarak ilan ettiği yerin bu amaçla 
kullanılabilmesi ancak ve ancak koruma kurullarının bunu uygun görmesi ve kendilerine 
yapılan başvuruları kabul edip, bu uygunluk içinde ele almalarıyla mümkündür. 
Dolayısıyla, birçok kurumun ve kurulun görev yaptığı ve birbirini denetlediği bir sistem 
içerisinde, Bakanlar Kurulunun açıklamış olduğu böyle bir. karar sadece bir niyet 
beyanıdır. Bunun kuvveden fiile geçebilmesi, belli sonuçlarıyla ortaya çıkabilmesi 
açısından ancak koruma kurullarından geçerli, olumlu kararların çıkmasıyla mümkündür. 
Bizi rahatlatan ve bizi bir anlamda Bakanlar Kurulunun ortak sorumluluğu içerisinde 
elbette değişik bakanlıklardan gelen kararları bir siyasal sorumlulukla imzalayıp 
kamuoyuna açıklamamıza imkân veren hadisenin temelinde yatan bu güvencedir. 
Dolayısıyla, eğer sonuçlan itibariyle bakarsak, burada bazı merkezler ilan edilmiş. Daha 
sonra, Bakanlığımız devreye girmiş. Sadece bakanlıklararası ilişkiler nedeniyle 
bunlardan bazıları çıkarılmış. 

Yine hatırlayacaksınız, çok kısa bir süre önce TEMA Vakfının başvuruları 
sonucunda, yargı, Adana Karataş kıyı kesimi Turizm merkezine, Antalya Alanya 
Kargışık Turizm merkezine, Hatay İskenderun kıyı kesimi Turizm merkezine, İsparta 
Gölcük Turizm merkezine, İçel Anamur, içel Kaledran, Ordu Mesudiye, Trabzon Araklı 
gibi yerlerdeki yapılan ilanları da durdurmuştur. 

Yani, meseleye yaklaşırken, hele bir soruşturma mantığı ve bunun sonuçları 
itibariyle ortaya çıkacak cezaî sorumluluğu dikkate alarak baktığımızda, ben bir Kültür 
Bakanı olarak, elimizdeki kurumların ve fren ve denge içerisinde bu görevlerini yerine 
getirecek kuruluşların varlığının bu tip durumlarda önemli bir güvence olduğunu 
görüyorum, kabul ediyorum ve ortaya çıkan SÎT kararlarının ihlal edilmesi, mevcut olan 
SÎT kararlarıyla donatılmış olan yerlerde, hoyratça, hemen kazma kürekle bir fonksiyon 
değişimi, bir yapılaşma başlatıldığı şeklindeki durumun lütfedin oylayalım; dolayısıyla, 
zamanı ifade ettiğim gibi, bereketli olarak kullanmış olalım. 

_Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun 23.05.2000 Tarihinde Tanık sıfatıyla 
Alınan Yeminli İfadesi: 
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BAŞKAN - (...)Sizi komisyona davet edişimizden kasıt, bildiğiniz gibi, birinci 
ayın 6'sı 1998 tarih, 98'e 10496 sayılı Kararnameyle, İstanbul'da 8 bölge turizm merkezi 
ilan edilmişti. Bunlardan 5 tanesi, o dönem hükümetin ortaya koyduğu gerekçelerden 
dolayı geri çekilmişti. Bunlardan 3 tanesi de, turizm merkezi ilan edilmişti. Bir tanesi 
istanbul Beşiktaş Atik Alipaşa Yalısı Turizm Merkezi, ikincisi, istanbul Şişli Bomonti 
Turizm Merkezi. Üçüncüsü, istanbul Ataköy Turizm Merkezi 2 nci Tevsii Projesi. Bu 3 
proje turizm merkezi olarak ilan edilmişti. (...) 

Düşüncemiz şuydu, sizi davet etmekten kastımız; hâlâ Turizm Bakanlığında bu iş 
böyle mi gidiyor. Bunu bir uyarma görevimiz olmamasına rağmen, arkadaşlarla, iyi 
niyetler ölçüsünde, hem son durumu sizden dinleyelim arzu ettik, turizm merkezleri bu 
son dönemde fazlaca ilan edilmedi. Ne aşamada, ne durumda, özellikle bu konuyla ilgili 
bir çalışmanız var mı? 

-TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU : (...)İkincisi, müsaade ederseniz, bu 
turizm alanları ilanı konusunda, öncelikle turizm sektörü konusunda bazı önyargıları 
düzeltmek istiyorum; yani, burada önyargı vardır anlamında söylemiyorum; genel olarak, 
benim de, belki bu Bakanlığa gelmeden önce çok paylaştığım bir önyargıydı bu; ama, 
gerçeklerin çok fazla böyle olmadığına, olayın detayına girinci görüyorsunuz. Mesela, 
Türkiye'de şöyle bir önyargı vardır: Turizm, kamu arazilerinin peşkeş çekilmesi, kamu 
kaynaklarının peşkeş çekilmesi suriteyle Türkiye'de büyümüş, serpilmiştir diye bir 
kanaat vardır. Açıkçası, bende böyle bir kanaat vardı. Hatta, bazı sektör kuruluşlarıyla 
toplantımda, hani, biz sektör olarak, şunları yapıyoruz, bunları yapıyoruz dedikleri 
zaman, canım, o kadar da değil, esas bu işi var eden kamu sektörünün size sunduğu 
imkânlar olmuştur filan tarzında sözler söyledim. Bunun üzerine, önüme birtakım 
istatistikler getirildi, benim için çok çarpıcıdır. Türkiye'de kamu kaynaklarından turizm 
sektörüne 1983 yılından bugüne kadar ayrılan kaynak miktarı 240 milyon dolardır. Bu 
240 milyon doların çok büyük bir kısmı kredidir. Bu kredilerden, evet, bir kısmı hâlâ 
sorunlu kredilerdir, özellikle Japon Yeni olarak verilmiş olan krediler, sorunlu krediler 
olarak Turizm Bankasından Kalkınma Bankasına intikal etmiştir; ancak, Türkiye'nin 
turizm varlıkları 35 milyar dolardır. Bugünkü Türkiye'nin turizm varlıkları 35 milyar 
dolardır; yani, belli bir perspektiften baktığınızda, bunca tartışma yaratan şey; ki, bunun 
en çok, en çok beşte l'Iik kısmı sorunlu olmuştur; yani, hakikaten, devede kulak 
denilebilecek bir sorun, çok büyütülmüş, çok abartılmıştır. 

Türkiye, 1983'te 240 000 kişinin ziyaret ettiği bir ülkeydi, bir yılda 240 000 
kişinin ziyaret ettiği bir ülkeydi; bugün 10 milyon insanın ziyaret ettiği bir ülke. 
Türkiye, turizmde, Dünya Turizm Örgütünün istatistiklerine göre, başka 'ıiçbir ülkenin, 
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hiçbir alanda başaramadığı büyümeyi başarmış bir ülkedir. Yılda ortalama yüzde 22 
büyüyerek, onbeş yıl zarfında, 1999 yılı -ki, benim bakan olarak görevli bulunduğum 
dönemdir- istisna olmak üzere, her yıl rekor kırmış bir ülkedir ve gelirlerini aşağı yukarı 
8 milyar, 8,3 milyar dolar mertebesine, toplam döviz gelirlerinin yüzde 31'i mertebesine 
ulaştırmış bir ülkedir. 

Şimdi, turizmin gelişmesinde, kamu arazilerinin tahsis edilmesinin çok önemli 
bir rolü olmuştur ve turizm alanları alan ve merkezi ilanının çok önemli bir rolü 
olmuştur. 

Türkiye'de, bakınız, doğal ve tarihî çevrenin korunabildiği yegâne alanlar, planlı 
olarak korunabildiği yegâne alanlar, Turizm Bakanlığının turizm alan ve merkezi ilan 
ettiği alanlardır. Turizm, güya, sözün ona, turizm yağmasından kurtarılmak üzere, özel 
çevre koruma bölgesi ilan edilen alanlar, şu anda tam bir yağmanın, talanın konusu 
halindedirler; özellikle bir çevre talanının konusu halindedirler. (...) 

Belek bölgesinde turizm alanının yayılmasına mani olmak maksadıyla, 
Manavgat-Belek arasında bir özel çevre koruma bölgesi ilan edildi. O özel çevre koruma 
bölgesinde şu anda 8 000 adet ikinci konut var, yazlık konut ve hiçbirinin ne 
kanalizasyonu ne arıtması ne hiçbir şeyi yok. Geçenlerde turizmcilerle bir araya geldik, 
para topladık, onlardan para topladık, trilyonla ifade edilen para. Şimdi, turizmcilerin 
parasıyla, ikinci konutların, yazlıkların kanalizasyonunu ve arıtmasını yaptırıyoruz; 
çünkü, kirlettikleri deniz, aynı zamanda turizmcilerin denizi. 

Türkiye'de, Turizm Bakanlığının, turizm alan ve merkezi ilan ettiği hiçbir 
noktada çevre katliamı yoktur, çevrenin en iyi korunduğu yerlerdir, tabiatın en iyi 
korunduğu yerledir ve bu, yılda Türkiye'nin toplam döviz gelirlerinin yüzde 31'ini 
getiren bir sektördür ve Türkiye'nin Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu imkânları da 
dahil olmak üzere sevk ettiği imkanları biraz önce söyledim. Toplam varlıklarımız 
karşısında, toplam turizm varlıklarımız karşısında, kamunun bu alana tahsis ettiği imkân, 
sanıldığının çok çok çok altındadır ve bu, biliyorsunuz, sadece Turizm Bakanlığı 
marifetiyle değil, daha çok diğer bakanlıklar, Hazine, maliye vesaire gibi sistemler 
marifetiyle olmaktadır. Turizm Bakanlığı, turizm alan ve merkezi ilan ettiği yerlerdeki 
yapılan yatırımlara yatırım belgesi vermek suretiyle, onların yatırım istisnalarından, 
teviklerinden yararlanmasını sağlamaktadır; ki, bu teşvikler, bugün, her türlü, büyük 
şehirlerin şehir merkezleri istisna olmak üzere, her türlü yatırıma turizmden daha 
fazlasıyla Türkiye'de verilmektedir, sağlanmaktadır; yani, turizm alan ve merkezi ilan 
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etmenin, Türkiye'de rutin teşvik mekanizmalarının üstüne sağladığı hiçbir imtiyaz 
yoktur. 

Şimdi, burada, bağışlayınız, sizi tatmin etmeyen şeyin ne olduğunu. bilmek 
istiyorum; yani, bana lütfeder söylerseniz, ben de... 

Ataköy Tevsi Projesi, daha önce yapılmış bir iştir; ama, Ataköy Tevsi Projesi 
doğru bir projedir. Ataköy Projesi Galeria'yı da içine alan...(...) 

Tamamından bahsediyorum ve özellikle de Galeria, Grand Plaza Hotel, Holiday 
inn Hotel ve Ataköy Marina'nın olduğu bölümdeki projeden söz ediyorum. Burası 
özelleştirmededir. Bu proje gerçekleştirilemezse, Özelleştirme idaresinin buradan alacağı 
fiyat, çok ama çok düşük olur; yani, bizim de gündemimizde, biz de bu meseleyi kamu 
emlakinin optimum şekilde değerlendirilebilmesi için bir imkân olarak görüyoruz. Onu 
da, bu vesileyle heyetinize arz etmiş olmak istiyorum; ama, sizin bahsettiğini farklı bir 
nokta. (...) 

Bomonti meselesi, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül tarafından yeniden 
hararetle talep edilmektedir şu anda bizden. 

Bomonti Projesi, sizi tatmin etmeyen cihetinin ne olduğunu bilmiyorum; ama, 
mutlaka...(...) 

Bakınız, sizin söylediğiniz tarzda çalışmayı Turizm Bakanlığının bütçesi içinde, 
Turizm Bakanlığının mevcut, bürokratik yapısı içinde yapabilmenin, yani, size, 
zannediyorum, bizden önce teknisyen arkadaşlar nasıl yapıldığını izah etmişlerdir. 
Bunun bile tatmin etmiyor olmasını anlayışla karşılıyorum. Olmasının sebebi şudur; ben, 
mesela, bu işi, şimdi, şöyle yaptırmayı düşünüyorum; özel danışmanlık firmalarına, proje 
geliştirme firmalarına bu işi ihale edip, onlara bu işlerin etütlerini yaptırmayı 
düşünüyorum; ama, bunun için, bugünkü bütçemizdeç de bir kaynak yok maalesef. Bu, 
böyle olmadan da olamaz. (...) 

Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, bu söylem diye nitelediğimiz şey, şu farkı, 
sayın milletvekilimizin ya da sizin ifadenizle, teknisyen arkadaşlarımızın ifadesi 
arasında tecrübeden kaynaklanan bir farkın bulunduğunu teslim etmemiz gerekiyor; yani, 
böyle bir fark var. Böyle bir fark, teknisyen arkadaşlarımız ile benim aramda da var; 
çünkü, uzun yıllardan beri meseleyi takip etmekten kaynaklanan bir bilgi var. Şu anda, 
mesela, aralık ayında -ki, deprem şartlarına rağmen- ve haziran ayının başlarına, 
ortalarına kadar İstanbul'da bir tane boş 5 yıldızlı otel kapasitesi yok. Bir tane boş 5 
yıldızlı otel kapasitesi, yatak kapasitesi olmadığı için, Türkiye, mesela, kongre alamıyor. 
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Orada otel olmadığı için, burada kongre salonumuz boş kalıyor. Biz, her gün sektörün 
çeşitli kesimleriyle bu konuları konuşup, tartışıyoruz. 

Bakın, İstanbul'un nüfusu, ticarî kapasitesiyle, sahip olduğu yatak kapasitesine, 
özellikle nitelikli yatak kapasitesine bakın, gerçekten ilkel koşullardayız. Yani, bunu bir 
şekilde artırmak lazım. 

Şimdi, bakınız, yani, bütün üslup kaygısını bir tarafa bırakarak söylüyorum. Bu 
ülkede yatırımcı olmak kadar zor bir şey yok. Siz, herhangi bir şekilde mütevazı bir ev 
yapmak için bir belediyeye gidin, başınıza geleni görün, ondan sonra gelin, 100 milyon 
dolar paranızı otel yapmak için ayırın, yani, çılgın olmak lazım. Turizm Bakanı olarak, 
bana şikâyet edilen meselelerde, bana aktarılan meselelerde benim tüylerim diken diken 
oluyor; yani, bunu nasıl anlatayım? 

Şimdi, benim, bir farkın bulunmadığına dair söylediğim şey şudur Sayın 
Başkanım: Yatırım teşviklerine sağlanan imkânlar bakımından hiçbir fark yoktur. Bizim 
yatırım belgesi verdiğimiz, yatırım belgesi vermemiz için bir yerin turizm alan ve 
merkezi olması icap etmez. Biz, turizm yatırımlarına Türkiye'nin neresinde olursa olsun 
turizm yatırım belgesi veririz. Verdiğimiz yatırım belgesi, Hazine tarafından da bir 
prosesten geçirilip, bütün teşvik mevzuatına tabidir, oradan yararlanır, oradan istifade 
eder. 

Şimdi, bir yerde, imar mevzuatına özel bir ada yaratma imkânı turizm alanında 
söz konusudur. Bu da, Bayındırlık Bakanlığından geçtikten sonra, Bayındırlık Bakanlığı, 
turizm alanı ilan edinceye kadar kendi kriterlerinin tamamını uygular. Bayındırlık 
Bakanlığının onay vermediği bir yerin turizm alan ve merkezi ilan edilebilmesi mümkün 
değildir. Kaldı ki, 1 bolü 1 000'lik ölçekte planları onaylama yetkisi bizdedir. 
Dolayısıyla, tabiî ki, kanun koyucu Turizm Bakanlığına bir yeri turizm alan ve merkezi 
ilan etme imkânını getirirken, kanun koyucunun aradığı irade, yatırımın 
kolaylaştırılmasıdır, yatırımın çabuklaştırılmasıdır. Yatırımı -hepimizin başında- yani, 
devletin işini yaparken çektiğimizi... Mesela, Lütfi Kırdar Kongre Merkezinin önünde bir 
kongre salonu yaptık. Yaptığımız kongre salonu, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ITU 
konferansına verdiği taahhütü yerine getirebilmek bakımından beşbuçuk ay gibi kısa bir 
sürede bitirilmek zorunda olan bir yatırımdı, kaynağı da olmayan bir yatırımdı. Şimdi, ne 
çektiğimizi, belediyelerden Turizm Bakanı olarak benim ne çektiğimi, bırakın 
belediyeyi, oradaki trafik polisinden benim ne çektiğimi Allah biliyor, bir Allah biliyor, 
bir ben biliyorum; yani, yatırımcının, tabiî ki, bu biçimde korunması lazım. Kanun 
koyucunun aradığı irade bu. (...) 
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Mutlaka vardır. Ben, komisyonunuza istanbul'la ilgili yapılmış bütün etütleri, 
uzun yıllardan beri, 1963 yılından bu yana yapılagelmiş bütün etütleri derleyip, 
toparlayıp, hatta belirli biçimlerde özetleyip gönderebilirim. Bu bilgi çok açık bir bilgi. 

Bir kere, Dünya Turizm örgütünün şehirler ve kent turizmine ilişkin verilerine, 
istatistiklerine baktığınız zaman, istanbul'un yoksulluğunu açık seçik görüyorsunuz. 
İstanbul'un bu konudaki fukaralığı hiçbir şekilde, hiçbir ön etüde falan ihtiyaç 
duymayacak kadar ortada. Çünkü, ilave 100 bin yataktan mesela söz ettiğiniz zaman, 
anormal bir rakamdan söz ediyorsunuz. Anormal bir rakamdan söz etme cesaretiniz 
nereden geliyor; bu konudaki açlıktan geliyor. Yani, şu yeterli bir done değil midir; yedi 
sekiz ay boyunca bir tane beş yıldızlı boş yatak kapasiteniz yok. İsrail turizm heyeti 
geldi, İsrail Turizm Bakanıyla beraber heyet geldi, iki ay öncesinden, heyet için oda 
bulmak için bin dereden Turizm Bakanlığı su getiriyor.(...) 

Haksızlık olur efendim. Niye haksızlık olur, müsaade ederseniz söyleyeyim, bir 
kere bazı bilgi noksanları var. Hiçbir şekilde Bakanlıklararası Komisyona, Bakanlığın iç 
Komisyon mekanizmasından geçmeden bir teklifin götürülmesi mümkün değildir.(...) 

Bu, mümkün değildir. Bakanlık içkomisyonu mutlaka bir değerlendirme yapmış, 
Bayındırlık Bakanlığından bir görüş almış, bu görüş üzerine Bakanlıklardan görüş 
sormuştur. 

Hangi bakanlığa giderseniz gidin, rasgele, gidin Başbakanlıktan Bakanlar 
Kuruluyla ilgili kararların nasıl oluştuğuna dair bir örnek çekin. Hiçbirinde ya görüş 
alınmamıştır, ya bilahara, ya birtakım istisna cümleleri konulmak üzere olmuştur. Bu 
prosedür böyle işliyor. Bizim sistemimiz topyekûn yanlış. Bİzim sistemimiz topyekûn 
yanlış, tekrar ediyorum. Yani, sorunu üreten şey, sistemin kendisi. Eğer ben bekleyecek 
olsam, bir yeri turizm alanı ilan etmek üzere bekleyecek olsam, her yerden uygun görüş 
almak için; bu, imkânsız. Hiçbir yerden görüş almak mümkün değil. Bir kere, devlet 
memurları, artık, o teftiş mekanizmasından canları burnuna gelmiş, hiçbir şey için net, 
olumlu görüş bildirmiyorlar. Sadece yuvarlak, kaçamak, ileride, bilmem ne, şu, bu... Her 
yerde olan şey bu; birincisi bu. 

Onun dışında, ki söylediğiniz örnek varsa, karar mercii, takdir mercii sissiniz. 
Yargıya göndermek, meselenin incelenmesine karar vermek sizin bileceğiniz bir şey.(...) 
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Sayın Başkan, bakınız, asıl sorun, dünyanın başka ülkeleri gibi sağlıklı kent 
planlarına sahip, kent bilincine sahip, planlı kentlere sahip bir ülke olmayışımızdan 
kaynaklanıyor; asıl sıkıntı bir kere budur. Asıl sıkıntı, belediye mevzuatımızın sıhhatli 
olmayışından, asıl sıkıntı belediyelerimizdeki uygulamaların maalesef sıhhatli 
olmayışından kaynaklanıyor, hanımefendinin sorusuna dönerek cevap vermek 
durumundayım, asıl sıkıntı kamu kurularına maalesef gereğinden fazla sayıda, bakın 
niteliklerini hiç tartışmıyorum, gereğinden fazla sayıda adamla doldurarak hantal ve 
çalışmaz hale getirmekten kaynaklanıyor; asıl sıkıntı bütün buralardan kaynaklanıyor. 

Soruşturduğunuz konuya ilişkin olarak kanaatinize tesir etmek gibi bir maksadı 
taşımıyorum, kesinlikle. Zira, soruşturduğunuz konu neticede eğer bir suiistimal söz 
konusu ise kanaatiniz negatif teşekkül edecektir, değilse pozitif teşekkül edecektir; o 
benim işim değil. Ama, bu hadiselere baktınız zaman, benim oturduğum koltukta oturan 
adam iş yapmak için hızlı, çabuk, kararlı davranmak zorunda. Efendim oradan olumlu 
görüş gelmedi... Gelmedi, gelmedi; bekleyemeyiz. 

Bakın ben size bir örnek vereyim, bu da gerçek bir örnek. Sayın milletvekilimizin 
seçim bölgesinden. Bu gerçek, isteyen araştırsın. Antalya Valisi de tanığımdır. Saint 
Nikola veyahut da Noel Baba Kilisesi, istiyoruz ki bir çevre düzeni... Bir kere su alıyor, 
batıyor yani. inanılmaz su alıyor. Bir çevre düzeni yapalım, su almasının önüne geçelim, 
bir proje yapalım vesaire vesaire... Vali Beyle konuştuk; bunu yapalım. Tabiat Kültür 
Varlıkları Kuruluna biz buraya bir çevre düzeni yapmak istiyoruz... Dediler ki, hayır siz 
yapamazsınız; oranın projesini biz yaptık. Peki, tamam, verin projenizi biz yapalım. 
Sizin projeniz olmaz; biz kendi projemizi kendimiz yapacağız... O zaman siz yapın. 
Yapın ama, bir an önce yapın bu işi. Hayır bizim paramız yok.. Bütçemiz yeterli 
olmadığı için yapamıyoruz, ama bütçemiz olduğu zaman yapacağız. Peki, biz parayı size 
verelim, siz yapın. Valilik marifetiyle biz parayı... Olmaz dediler. Biz Dünya Bankasına 
proje için müracaat ettik, buradan para gelecek, onunla yapacağız. Halen bu durumda. 

Ben de kampanya yapıyorum. Noel Babanın anayurdu Antalya'dır, gelin 
Antalya'yı ziyaret edin... Ben, Noel Babanın anayurdunda o kiliseyi nasıl göstereceğim o 
insanlara? Nasıl göstereceğim? Ben nasıl hizmet yapacağım? Ben nasıl Turizm Bakanlığı 
yapacağım? Param var. Onun projesini yapıyorum. Sen yap diyorum. İstediğin kadar para 
diyorum; yok. Türkiye'de her şey bir keşmekeş içinde. Yani, bunu, buradaki değerli 
milletvekilleri bilmiyorlar mı? Eğer bir şey yapacaksanız, dediler, diyecekler, oldu, 
olacak değil; yürüyeceksiniz. 

Açık seçik bir şey var; Türkiye 240 bin turistten 10 milyon turiste gelmiş...(...) 
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Sayın milletvekilim, bu söylediğiniz husus, istanbul dışında her yerde olabilir; 
ama, istanbul'da olamaz. Bundan sonra da istanbul'da turizm merkezi, turizm alanı ilan 
etmekte tartışmalar yaşanacaktır. Çünkü, istanbul'da yetkilerin üst Üste bindiği, 
çıkarların üst üste geldiği... Yani, aynı yerde çevre korumanın, Tabiat Kültür Varlıkları 
Kurulunun, çevreci derneklerin, tüketici haklan dolayısıyla onlar da hak sahibidirler, ilçe 
belediyelerinin, belde belediyelerinin, büyükşehir belediyelerinin, Bayındırlık 
Bakanlığının, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün, Kıyı Kanunu dolayısıyla ilgili 
kurumların, Turizm Bakanlığının, 50 bin tane yerin aynı nokta üzerinde yetkisi söz 
konusu oluyor; aynı nokta üzerinde tasarrufu söz konusu oluyor. Biz, devletin 
kurumlarından turizm alanı kaçırmaya çalışıyoruz. Çünkü, devletin kurumları orada 
sosyal tesis yapmak istiyorlar. Yani, bunları burada çok açık seçik konuşmak da 
istemiyorum, Türkiye'nin etkin kurumlan gelip burada sosyal tesis yapmak istiyorlar. 
Yani, bizim mücadele ettiğimiz şey, bizim memurlarımızın mücadele ettiği şey, 
affedersiniz, sizin burada çizdiğiniz tablodan ibaret bir tablo değil. Yani, istanbul'da 
mümkün değil. 

Başka yerler için biz bir model geliştirdik. O model de, gayri menkul yatırım 
ortaklıkları modeli içinde devletin toplam turizm alanını belirleyip -ki bunların çoğu 
kamu arazileridir- bir kamuya ait gayri menkul yatırım ortaklığı marifetiyle operasyonun 
içinde yer alması, oluşan ranta gayri menkul yatırım ortaklığı marifetiyle ortak 
olmasıdır. Bu halde bile yatırımcıları özendirmek için tedbirler almak gerekir. 

Bakınız, bir sonraki toplantınıza ben bunu da size takdim edebilirim, mesela 
Yunanistan'la mukayese edildiğinde, turizm yatırımcısının Türkiye'de âdeta hiç teşvik 
edilmediğini görürsünüz. Diğer rutin teşviklere de baktınız zaman, buna itirazlar 
gelecktir; ama, ben rakamları, istatistikleri Almanya'dan, isviçre'den, Danimarka'dan, 
Hollanda'dan, Fransa'dan, ingiltere'den önünüze koyduğum zaman, bunu da inşallah size 
takdim edeceğim, o zaman manzara, fotoğraf çok açık seçik görülür. 

Biz bu ülkede, affedersiniz, yani böyle bir önyargıyı, ben de bunun içindeyim, 
önyargıyı besleye besleye Türkiye'de yatırımı imkânsız hale getiriyoruz. Yani, birilerinin 
bir şeyleri olacak, birileri bir yerlerden para kazanacak. Para kazanma motivasyonuyladır 
ki, yatırım yapılacak, bu yatırımlar sayesinde istihdam olacak, vergi olacak, ülke 
büyüyecek. Yani, kamu eliyle bir ülkenin büyüyemediğini biz hem Sovyet deneyiminden 
hem kendi deneyimlerimizden biliyoruz, karma ekonomik model deneyimlerimizden 
biliyoruz. 1983'e gelindiğinde hiç kimsenin bu ülkede şu kadar yüz bin yatağa ihtiyaç 
vardır diye bir savı yoktu; hiç kimsenin de bu ülkede turizmden 8 milyar dolar, 10 milyar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 508) 



- 1 7 4 -

dolar kazanmalıdır diye de bir iddiası da yoktu; ama, ülke oradan buraya geldiyse, arz da 
geldi. Her arz kendi talebini yaratır, istanbul'da da aynı şey söz konusu, istanbul'da nasıl 
yapacaksınız yani, Fatih Belediyesi bir tarafından asılacak, Büyükşehir başka taraftan, 
Tabiat Kültür Varlıkları başka taraftan; nasıl olacak bu iş?..(...) 

Şunları hazırlayın getirin tarzında bir şeyin olabileceğine ihtimal vermiyorum 
ama, Yatırımlar Genel Müdürü arkadaşımız burada; müsaade ederseniz sorayım. Çünkü, 
ben o dönemde bu görevde değildim. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama, Yatırımlar Genel 
Müdürümüzün, uzman arkadaşlarımızın bunu bilmesi icap eder. Zira, daha öncesinden 
aynı bölgelerle ilgili bir hazırlığın olup olmadığı Bakanlık evraklarında kayıtlıdır. Bu, 
saklanabilir bir bilgi değil.(...) 

öyle olup olmadığı da kanıtlanabilir bir şeydir; yani, öyle ise de kanıtlanabilir, 
öyle değilse de kanıtlanabilir. Eğer komisyonunuz benden yazıyla bu konuda bir şey 
talep ederse, bu konuda yapılan hazırlıkları ben size evrak örneklerini gönderirim. Bu 
zan konusu olabilecek bir şey değil ki sayın milletvekilim; yani devletin evrakı arasında 
ya vardır, ya da yoktur. Varsa var olanı size gönderirim, yoksa yok olduğunu 
bildiririm.(...) 

Tutanaklardan Sayın Günay'ın işaret ettiği hususu tekrar dikkatle inceleyip, o 

belgeler üzerinde bir çalışma yapacağım. Eğer bu çalışmalar neticesinde ulaştığım bir 

kanaat yani komisyonunuza iletilmesi gerektiğine inanacağım bir kanaat olursa, bunu da 

yazıyla başkanlığınıza iletirim; ama şifahi olarak şu anda söyleyebileceğim, yani 

derinlemesine bu benim hiç... Ben, burada konuşulmakta olan meselelerle ilgili bir tek 

sayfa bile okumadım. Sizin davetinizden başka hiçbir şey okumadım Sayın Başkan, bunu 

bir kere söyleyeyim. Yani ben bu konuda teknik bir malumat sahibi değilim; ancak, şunu 

söyleyeyim. Bu çok basit bir şey yani çok basit bir şey derken şunu kast ediyorum. Şimdi 

Bakanlar Kurulundan bir kararname çıkarıyorsunuz, Bakanlar Kurulundan her zaman 

kararname çıkaramıyorsunuz. Yani rayın üstüne lokomotifinizi koymuşkeny arkasına 

vagon koyup, birikmiş birçok işinizi bazı kısımları, yani bazı prosedürler ikmal olmuş 

olmasa bile, bitirmek istemeniz gayet tabiî çünkü size bu bürokratik sistem, daha 

doğrusu bu sistem size çok süratle iş yapma süratle sonuç alma imkânı vermiyor zaten. 

Yani, ben böyle düşünüyorum. 
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Ha bir de bir şey, özel kişilere ait olması bence memnuniyetle karşılanması 

gereken bir şey. Yani, mülkiyeti özel şahısta olan bir yer eğer bu ülkede turizm 

yatırımının konusu oluyorsa, ki tam tersidir, genellikle turizm yatırımcıları özel 

mülkiyetlerini turizm yatırımın konusu etmek istemezler. Çünkü bu ülkede ve bütün 

dünyada bir tahsis, kamu arazilerinin, kamu emlakinin tahsisi gibi bir imkân vardır, 

genellikle tahsis etmek istemezler.(...) 

Biliyorum, yani bu imar mevzuatında sağladığı imtiyaz dolayısıyla özel bir rant 

kazandırmakta mıdır, kazandırmamakta mıdır? Sorusu...(...) 

Sayın Başkanım, ben de onu ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi, bakınız, yani ben 

kendi anlayışımı ifade ediyorum. Şahsa ait midir, şahsa aittir. Mülkiyet hakkı bizim 

hukukumuzda kutsal bir hak olarak tanınmış ve korunmuş mudur? Evet. Şimdi, biz 

burada özel imar düzen... Bazı yerleri turizm alanı merkezi ilan ederek diyelim ki o arsa 

sahibine özel işte şu kadar kat yapabilme, bu kadar bunu yapabilme imkânını vermiş 

olmak dolayısıyla bir imkân sağlıyoruz. Peki, bu yatırımın gerçekleşmesi suretiyle bu 

ülkenin kazandığı fayda ne olacak? Yani para kazanmanın, adına rant denilen şey. 

Dünyanın hiçbir yerinde bu rant kavramı bizdeki gibi ahlak dışı bir kavram olarak 

anılmaz. Bu sadece Türkiye'de böyle. Yani birilerinin para kazanmasının neresinin ahlak 

dışı olduğunu da ben sormak istiyorum. Burada Sayın Günay değindiği için söylüyorum, 

soruşturma komisyonunun görevine ilişkin bir atıfta bulunduğu için söylüyorum. Bunu 

Türk Ceza Kanununun görevi suiistimal ya da görevi ihmal hükümleri çerçevesi içinde 

bir menfaat karşılığı, maddî ya da manevî bir menfaat karşılığı yapıp yapmadığıdır 

önemli olan. Biz de bugüne kadar yapmadık, sistemi olgunlaştırmaya çalışıyoruz, bir 

depremden çıktığımız için, turizm bir krizde olduğu için yapmadık; ama hemen 

bugünlerde artık önümüzdeki aylardan itibaren yapacağız ve yapacağımız işlerden 

birileri, eğer özel alanları şey yapacaksak. Mesela, örnek vereyim, var, bana geldi böyle 

bir örnek henüz bir karar vermedim ama misal olarak bilinmesinde fayda var. Alarko 

Holding bana geldi İstanbul Movenpic Otelinin karşısında bir yeri olduğunu burayı 

turizm alam merkezi ilan etmemiz gerektiğini söyledi. Henüz bir karar vermiş değilim, 

arkadaşlarımla bir inceleme yapmadım. Özel alan, ama ben, otel diye çırpmıyorum. 
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Çünkü hemen aşağısında Ayazağa'da bir kültür, kongre merkezi yapıyoruz, o kongre 

merkezinin bir yatak kapasitesine ihtiyacı var, o bölgede bizim daha beş tane otele 

ihtiyacımız var. Bunu nereden biliyorsun, bunu 50 bin tane istatistikten biliyorum. Bunu 

hangi otelciye sorsanız size söyler, o bölgenin emniyet amirine sorsanız size söyler. 

Çünkü her akşam eline otellerin doluluk istatistikleri gidiyor. Haa, buradan birileri bir 

şey kazanıyor, kazanır efendim. Kazanmaktan daha doğal bir şey de yok yani.(...) 

Burada Sayın Başkanın bana çizdiği çerçeve içinde bir şey anlatmaya 

çalışıyorum. Bizim çalışma koşullarımızı kanun koyucu koymuş, mevzuatı kanun koyucu 

koymuş, bana sorarsanız hiç verimli değil; ama ben, mesela depremle ilgili olarak da 

aynı şekilde bir ipotek bankacılığı, bir genel gayrı menkul yatırım ortaklığı modeli içinde 

kamu arazilerinin tahsisi modelini Bakanlar Kurulunun gündemine öneri olarak getirdim; 

ama benimsenmedi; yani bugün turizm için de getiriyorum, benimsenmiyor. Ya da henüz 

yeterince anlatamadık. Türkiye'nin 70 senedir uyguladığı sistem bu. Bu sistem böyle 

yürüyor, bu sistem doğru mu yanlış mı? Bana sorarsanız, kişisel olarak sorarsanız 

sistemin tümü yanlış. Niye yanlış, kamu otoritesinin, kamu emlaki denilen emlak 

üzerindeki bu kadar geniş ölçekli bir emlak üzerinde mutlak tasarruf sahibi olması, bu 

yetmiyormuş gibi plan ve üzerindeki yani, özellikle emlak üzerindeki tasarrufların 

tümünde yetki sahibi olması inanılmaz bir diktatorya; yani benim anlayamadığım bir şey 

var. Herhangi bir arazi parçası üzerinde neyin yapılıp yapılamayacağına kamu otoritesi 

karar verdikten sonra bunun mülkiyetinin kime ait olduğunun ne değeri var? Ekonomik 

olarak veya hukuki olarak ne değeri var? Özellikle kamu otoritesi bakımından ne değeri 

var? Şimdi, karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi şu: 

Kamu arazileri tahsis edilmiş, süreleri de doluyor, adamlar yenilemek istiyorlar; 

ama on sene sonra geriye iade edeceği bir arazi için şu kadar para yatırmak istemiyor, bu 

Türkiye'deki turizm ürününün kalitesini aşağıya çekiyor. Ben de diyorum ki, gelin 

bunları bir gayrı menkul yatırım ortaklığına verelim. Bir Türk, yani kamuya ait bir... 

Bunları menkul kıymetleştirelim. Bundan sonra turizm alanı merkezlerini menkul 

kıymetleştirilmiş alanlar içinde seçelim. Dolayısıyla bunların mülkiyetini sermaye 

piyasaları yoluyla, yani borsalar yoluyla tabana yayalım ve yabancı sermayenin 
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gelmesine de imkân sağlayacaktır bu turizm yatırımları için, bunu böyle yapalım 

diyorum ama karşımıza Anayasa çıkıyor, bir orman arazileri satılamaz diyor, iki, 

karşımıza, muhalefet partilerini kast etmiyorum, şu veya bu biçimde muhalefet çıkıyor, 

deniliyor ki, peşkeş çekiliyor, yağma yapılıyor, bu oluyor şu oluyor. Yani özel mülkiyeti 

yağma gibi gören maalesef bir anlayış var. Halbuki turizmin gelişmesini özel sektörün 

inisiyatifinde sağladık. Turizmin gelişmesi, bu ülkenin ekonomik imkânlarının gelişmesi 

demektir, yarın da aynı şey olacak. O bakımdan, genel olarak şunu arz etmek istiyorum. 

Bakanlığımın elemanları 200 ilâ 350 milyon maaşla bu kadar yapıyorlar. Bu 

kadar yapıyorlar; yani adamların eline bu kadar imkân ve sorumluluk, 250 milyon maaş 

veriyorsunuz, ondan sonra Allah'ın günü müfettiş Allah'ın günü müfettiş, bakın ben 

söyleyeyim, ben, bakanlık katından Başbakanlık müfettişlerini uzaklaştıramadım. 

Beyefendiler, bakalıkta başka kat da beğenmiyorlar. Böyle bir tasallut, böyle bir 

bürokratik anlayış, böyle bir devlet anlayışı... Bu adamlara ben nasıl iş yaptırayım? 

Attıkları her imza, her sayfa iki senedir....(...) 

Bu çok önemli çünkü. Çünkü, Türkiye'de otoriteyi elinde bulunduranlar vermek 

istemiyorlar, iktidarı elinde bulunduranlar buna herkes dahil Türkiye Büyük Millet 

Meclisi dışında iktidarı elinde bulunduran hiç kimse bürokrasi, hükümet, şu bu kimse 

iktidarını paylaşmak istemiyor. Henüz demokrasiyi içimize sindiremedik bunun için, 

sebebi bu.(...) 

Efendim, turizm alanı ilan etmenin her durumda pozitif bir şey, olumlu bir şey 

olduğu gibi bir kanaate sahipsiniz, karşıda ayrı bir mülkiyet var, eğer orada mülkiyetin 

sahibi bir turizm yatırımı yapmayı düşünmüyorsa, pratik olarak bizim turizm alanı ilan 

etmemizin ne değeri olabilir?(...) 

Bir kere, şu ayırımı doğru bulmadığımı, müsaadenizle ifade etmek istiyorum; 
kamuya ait olmak... Kamuya ait olmak... Bir çıkarın devlete ait bir çıkar olması, onu 
daha ahlakî ya da daha haklı kılmaz ya da özel sektöre; yani, mesele, hukuk karşısındaki 
konumudur. Ben, açık bir hukuka aykırılık var mıdır; bilmiyorum. Açık bir hukuka 
aykırılık varsa, zaten, komisyonunuz gereğini yapar; ama, Ataköy Tevsii de dahil olmak 
üzere, İstanbul'da kim nerede turizme yatırım yapmak istiyorsa, işini kolaylaştırmak için 
her şeyi yaparım. (...) 
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Bilhassa, özel olarak tercihim, özel sektöre ait girişimlerdir; çünkü, yatırımın, 
girişimin onlar tarafından yapılması, bizim önceliğimizdir. Böyle olduğu zaman, hem bir 
dünya adamı boşu boşuna istihdam etmekten kurturuluyoruz hem vergi alıyoruz hem 
çöplüğe dönmüyor hem arpalığa dönmüyor; her şey tıkır tıkır oluyor. Turizm Bakanlığı 
yer istediği zaman bile yer bulunmuyor, böyle olduğu zaman. Böyle olmadığı zaman, 
Turizm Bakanı oraya halasının oğlunu tayin ediyor, milletvekili arkadaşımın teyzesinin 
oğlu geliyor, bilmem ne oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Onun için -bakın, kamunun otelleri 
var Türkiye'de, durumlarına bir bakın- bizim tercihimiz, muhakkak ve muhakkak odur. 
Ben, Ataköy tevsiini tam yer olarak bilmiyorum. (...) 

Şimdi, efendim, bu yeniden yapılandırma konusundaki görüşlerimi tekrar 
ediyorum. Ben, bu konuda bir yasa alt çalışması da hazırladım, Bakanlar Kurulunun 
onayına sunmak üzere bekliyorum; ancak, üzerinde konuştuğumuz alanların, bir tek 
bakanlığın yetkisiyle yapılandırılmasına ilişkin olmadığının altını çizmek istiyorum. Bu 
hususta, Orman Bakanlığının, Köy Hizmetlerinin Arazi İskân Dairesinin, Çevre 
Bakanlığının, belediyelerin, Hazinenin, Ulaştırma Bakanlığının, birçok kurumların 
yetkileri söz konusudur; ama, benim kanaatim, bu konudaki bürokratik yapılandırmanın 
Avrupa ya da Amerika'daki benzerlerine -ki, iki farklı sistem söz konusu- ikisinden 
birisine uydurulması yolundadır. 

Şimdi, bu tartışmalar, bu soruşturma önergeleri, bu siyasî çekişmeler, bütün 
bunlar, sürüp gidecektir. Eğer, Türkiye'de iktidar -iktidardan kastettiğim şey, kavramsal 
olarak iktidardır- kendisini demokratik ve hukukî denetime açmazsa -buradan 
kastettiğim, bürokrasinin kullandığı iktidardır, başlanıçta ve öncelikle bürokrasinin 
kastettiği, kullandığı iktidardır; daha sonra farklı statülerde kullanılmakta olan 
iktidardır- yani, bunun için, biz, hepimiz parlamenteriz, politakıcılarız, hepimize çok 
samimî misyonlar, görevler düşüyor. Burada bir numaralı, öncelikle yapmamız gereken 
şey, Parlamentonun oyun alanını genişletmek, Parlamentonun inisiyatif alanını 
genişletmekten başka bir şey değildir. Geçmişte de bu görüşümü ifade ettiğim için -
tutanaklarda vardır- burada da ifade ediyorum. Geçmişte, benim, mensubu bulunmadığım 
bir partinin genel başkanı için oluşturulan komisyonda üye sıfatıyla ifade ettiğim 
görüşümü, burada, kendi partimin genel başkanıyla ilgili olan bir komisyonda da tekrar 
ediyorum. Bütün bunlar, Parlamentonun manevra alanını daraltmaktan, Parlamentoyu 
güçsüz ve etkisiz hale getirmekten başka bir işe yaramaz. Sonuçta, Türkiye'nin 
demokratik, çağdaş ve dünya standartlarında bir ülke olmasının yolu, fert başına millî 
geliri 10 000 doları aşmış ve -bu, çok önemlidir- her türlü iktidarı hukuk ve Parlamento 
tarafından denetlenen bir ülke olabilmesine bağlıdır. Bunun için Parlamentonun yapması 
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gereken, hep birlikte yapmamız gereken en önemli şey, bağışlayınız, böyle bir söz 
söyleme imkânı doğduğu için çok kati, kesin inancımı ifade ediyorum, bunu bir vaaz gibi 
almayınız, bunu bir öğreticilik gibi almayınız, ama, inancımı, kalbî, hasbî inancımı 
söylüyorum, yapması gereken şey, kendi manevra alanını genişletmek, bu gibi, yani, 
seninki kara, benimki senden kara tarzındaki şeylerle kendi manevra alanını 
daraltmamaktır. 

Turizm bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürü Haluk Akar' in 30.05.2000 
Tarihinde Tanık sıfatıyla Alınan Yeminli İfadesi. 

HALUK AKAR: (...) Bakanlığımıza yapılan 2634 sayılı Turizm Teşvik 

Kanununa göre turizm alan veya merkezi ilan edilmek üzere başvurular veyahutta 

bakanlığımızın kendisinin çalışmaları çerçevesinde ilan edilmesini uygun gördüğü, 

öngördüğü yerlerle ilgili olarak arazi çalışmaları, plan üzerindeki çalışmalar, teknik 

konudaki çalışmalar yapıldıktan sonra, bakanlık için 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu 

yönetmeliğine göre bir bakanlık içi komisyon vardır, bu komisyonda görüşülür bu konu, 

görüşüldükten sonra, Bayındırlık İskân Bakanlığının, komisyon kararını aldıktan 

sonra...(...) 

tabiî bütün bu analitik etütler yapılır; yani mülkiyet konusundaki değerlendirme 

nedir, mülkiyet kime aittir, kamu mudur, özel midir, ne kadarı nedir? Bir plan mevcut 

mudur, planda olmayabilir, plan mevcut mudur, plan mevcutsa plandaki durumu nedir, 

plan yoksa buranın arazi koşullan nedir, varsa fotoğrafları, yoksa yerinde yapılan 

inceleme varsa inceler... 

işte bunlarla birlikte bir değerlendirme yapılır, bölgenin özelliğine göre 

geliştirilmesi gereken turizm potansiyeli varsa bu potansiyel değerlendirilmeye çalışılır, 

amaç turizm potansiyelini değerlendirmektir. (...) 

Uzman, o konuyla ilgili demin söylediğim dokümanları toplamaya çalışır, o 

dokümanları inceler ve ondan sonra hiyerarşik aşamada bunu diğer sadece bir tek kişinin 

değil, dediğim gibi bütün bunları değerlendirirler, ondan sonra bunu komisyona havale 

edilmek üzere bekletirler. 

BAŞKAN - Ne kadar zamanda bu değerlendirme olur? 
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HALUK AKAR - Bu yerin durumuna , konumuna bağlı. Bir gün de olabilir, bir 

hafta da olabilir, bir ay da olabilir.(...) 

Tabiî ki bir mevcut yapı varsa mevcut yapının değerlendirilmesi, mevcut yapı 

yoksa arazinin değerlendirilmesi. Bunların hepsi hem fiziksel, hem de diğer açılardan 

değerlendirilir, doğal kültürel değerler açısından katkısını değerlendirir, konumu 

açısından değerlendirilir. Çevre ilişkileri açısından değerlendirilir. Bunların hepsi, bir 

plancı gözüyle bakıhr.(...) 

Zaten bizim arkadaşlarımız, plancı arkadaşlarımız var, mimar arkadaşlarımız, 

çalışan arkadaşlarımız birer turizm uzmanıdır. Yıllardır bu işleri yapan, görevlendirilmiş 

arkadaşlarımızdır; yani turizm uzmanı diye ayrı bir uzman yoktur. 

BAŞKAN - Ama, biz bununla ilgili; yani işin kadastral tespitinden başka bir şeye 

rastlayamadık.(...) 

HALUK AKAR - Tabiî ki olaya noktasal olarak bakarsak bu halde gözükebilir. 

Ben onun için bazı dokümanlarla da geldim, şimdi, ben isterseniz, müsaade ederseniz 

olayın birazcık da nereden kaynaklandığına değinmek istiyorum. Yani biz turizm 

merkezi kavramına nereden geldik. (...) 

Şimdi, olaya sadece noktasal olarak bakarsak o zaman sadece yanılgıya düşeriz. 

(...) 

. Burada haritası, planı varsa planı, planı yoksa orayı şey yapan fotoğrafları ve bu 

konuyla ilgili burada bir yapı varsa yapıyla ilişkili bilgiler, bunlar elde edilir. Onun 

dışında elde bilgi olması sözkonusu olamaz. Bütün bu sadece bu bilgiler vardır teknik 

bilgiler, bu bilgilerin ışığında İstanbul için şöyle bir şey vardır.(...) İstanbul'da, İstanbul 

turizmin odak noktasıdır, turizmde gelinen, ilk uçakların indiği ve buradan dağıtımların 

yapıldığı odak noktasıdır. Birinci olarak bu, ayrıca ikinci olarak. 

BAŞKAN - Bununla ilgili olarak elinizde bir doküman var mı? Mesela, İstanbul'a 

yılda şu kadar uçak iner, şu kadar yolcu vardır, bu kadar otel var, şu an İstanbul'daki bu 

mevcut kriterlere göre bu mümkün değil, bununla ilgili biz İstanbul'da... Ne bileyim, ben 

şimdi İstanbul Avcılar, Sultanbeyli'de size böyle bir araziyi fakslasam ben buranın 

turizm alanı ilan edilmesini istiyorum desem ne yaparsınız?(...) 
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HALUK AKAR - (...)ben ilk odak noktalarından birisidir diyorum. Büyük 

yoğunluk olarak İstanbul'a gelir; ama bunun yanında, ki bizim turizmin gelişmesi 

nedeniyle Antalya Hava Limanı büyük bir oranda geliştirilmiştir, Dalaman Hava Limanı 

geliştirilmiştir, yeniden Bodrum Hava Limanı yapılmıştır, bugün birçok hava limanı 

yapılmak istenmektedir,(...). istanbul, bunun en büyük noktalarından bir tanesidir. 

Ancak, İstanbul bir kere diğer dünya şehirleri gibi bir Londra gibi, bir Paris gibi 

uluslararası bir şehirdir. Bir kere doğal değerlerinin yanında medeniyetlerin bir beşiği 

aynı zamanda kültürlerin bir beşiğidir, inançların beşiğidir. Bu nedenle İstanbul bir odak 

noktasıdır.(...) 

Türkiye'nin en birinci noktası, turizmdeki birinci noktalarından ve geliştirilmesi 

öngörülen noktalarından birisi İstanbul'dur. Gerek ticaret, gerek turizm açısından 

değerlendirilmesi açısından. Bu açıdan baktığımızda. Bugün 43 000 yatağı vardır 

işletmede İstanbul kentinin, koca bir İstanbul kendinin 43 000 yatağı vardır. Bugün 

kongre turizmi, fuarlar turizmi, eğlence turizmi, ticaret turizmi gibi...(...). 

Bizim turizm merkezi ilanlarımızda gereklilik ve potansiyeldir. Potansiyelle ilgili 

hangi bakan olursa olsun, hangi siyasî olursa olsun, turizm bürokrasisi turizm 

potansiyelinin artırılması için gerekeni yapar, bu konuda hiçbir siyasî şeye maruz kalmaz 

ve bu konuda...(...) 

ancak dosyada hangisinde olursa olsun, ister bu üç tanede olsun, ister beş tanede 

olsun, bu belgelerin dışında, bu İstanbul'daki merkezi yerlerde böyle olan noktalarda 

başka bir şey olamaz, onu anlatmaya çalışıyorum sayın milletvekilim.(...) 

Onun için ben size genelden bahsetmeye çalışıyorum. Çünkü genel bahsetmemin 

amacı o dur. İstanbul zaten bir turizm potansiyelidir. İstanbul'un turizm potansiyelini 

anlatmamın sebebi oradan kaynaklanıyor. İstanbul'un turizm yatağına ihtiyacı vardır. (...) 

ESVET ÖZDOGU (Ankara) - Arkadaşların sormak istediği 3 bölge hakkında 
yapılan araştırma ve belge var mı elinizde, sadece bunlara cevap verin? (...) 
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HALUK AKAR - Sayın Başkanım, bu alanları demin söylediğim gibi plandaki 

konumu, imar durumu ve yapılaşmayla ilgili bilgiler ve mülkiyetle ilgili bilgiler. Bunun 
dışında başka bir dosyada bilgi hepsi size arz edilmiştir; başka bilgi yoktur. 

Bunlar yapıldıktan sonra, Bakanlık içi komisyon toplanır, bu bakanlık içi 
komisyon toplandıktan sonra bunun potansiyel olduğunu söyler ve bu nedenle de bunun 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığıyla sınırları konusunda mutabakat sağlamak üzere 
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığıyla gider. Bayındırlık ve iskân Bakanlığıyla bunun 
sınırları konusunda mutabakata varır. (...) 

Hazırlamaz; çünkü, istanbul için zaten belli bir hedefi vardır. Bu hedefi 
yakalamak için bunlarla ilgili bu çalışmayı yapar. 

BAŞKAN - Peki bu istanbul ile ilgili hedefler açısından Bakanlığın böyle bir 
çalışması var mı? 

HALUK AKAR - Vardır Sayın Başkanım. (...) 
BAŞKAN - Varsa öyle bir belge şu an, istanbul'un şu an mevcut gelecekte böyle 

bir çalışması varsa, bize sunabileceğiniz bir şeyiniz var mı? (...) 
HALUK AKAR : istanbul'un nazım planı vardır. Bu nazım planı bir türlü şeye 

ulaştırılamamıştır; ama, 5 000'lik ve 1 000'lik planları vardır. Bu planlarda turizme 
ayrılmış belli alanlar vardır, çok cüzidir, çok kısmîdir. Bu nedenle, buranın kültürel 
değerlerinin saptanması ve bu kültürel değerlerin ortaya çıkarılması gereği vardır. 
Bakanlığımız 1982 yılından itibaren yapmış olduğu Turizm Bankası aracığıyla bizim 
İstanbul fiziksel planlama büromuz vardı; bu istanbul fiziksel planlama büromuz 
aracılığıyla, istanbul'daki kültürel değerlerin ve turizme kazandınlabilecek değerlerin 
çalışmaları yapılmıştır. Bunlar: Bir, kuruçeşme; iki, soğukçeşme; üç,Çamlıca; dört, 
okullar bölgesi; beş, Kapalıçarşı ve çevresi; altı, Sultan Ahmet ve çevresi; yedi, Beyoğlu, 
Galata'dan Taksime kadar olan kesim. Çamlıca tepesi, Üsküdar, Hidiv Paşa Kasrı, Prens 
Adaları, bunların hepsi üzerine analalitik etütler, çalışmalar yapılmıştır, bunların 
hepsinin yayınları vardır, bunlarla ilgili projeler yapılmıştır ve buraların turizme 
kazandırılması çalışmaları ilk o yıllardan itibaren hedeflenmeye başlamıştır; ki, bugün 
Çırağan Sarayı ve oradaki otelin ve Sultan Ahmet Cezaevinin otele dönüştürülmesi, 
akeretlerin turizme kazandırılması, bunların hepsi bu projelerin içindedir ve bunlar 
Turizm Bakanlığı tarafından yapılmıştır, yapılmaya da devam etmektedir. 

Onun için arz ediyorum ki, istanbul'un bu potansiyeli nedeniyle burada 
belirlenen, plandaki turizm alanı olan yerlerle onun dışındaki potansiyel alanların turizm 
merkezi olması, Ataköy gibi yat limanı ve arkasının yapılması. 

BAŞKAN - Siz Ataköy'de turizm ikinci tevzi projesine konu olan yeri biliyor 
musunuz? 

HALUK AKAR - Onu bilmiyorum.(...) 
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BAŞKAN - Peki. Bizim İstanbul Ataköy veyahut Sultan Ahmet veyahut Çamlıca 
buralara bir itirazımız yok. Ne oldu da; yani, Ataköy'ün tam karşı; yani, sahilden 
havaalanına doğru gidiyorsunuz, sol tarafın tamamı aşağı yukarı turizm bölgesi olarak 
ilan edildi, buna kimsenin itirazı yok, bölgesin bir ilandır. Ne oldu da, limana gelmeden 
1 kilometre sağ tarafta, havaalanına doğru giderken sağ tarafta, 17 dönüm olan şehir imar 
nazım planında da konut alanı olarak ilan edilen bir yeri turizm bölgesi, turizm alanı ilan 
etme gereği duydunuz? Bu söylediğiniz nazım planlarının hiçbirisinin içinde" yok. Eğer 
ilan edecekseniz komple bölgeyi niye etmediniz de orada mesela en azından binlerce 
dönüm arazi var, yolun sol tarafını kople de ilan edebilirdiniz. Niye noktasal bir 
davranışta bulunma gereği duydunuz? 

HALUK AKAR - (...)Ben o görevi yapmadım; ancak, felsefesi açısından 
söylüyorum yine, ben o anda görevde değildim tekrarlıyorum; ancak, bir turizm merkezi 
odak nottasıdır zaten; yani, illa büyük bir alanın yapılması da söz konusu olabilir, 
olmayabilir de; ama, kentsel alanlarda mümkün oluduğunca mülkiyetlere dikkat edilerek 
geliştirilme izlenir. Onun dışında birçok alanımızı çok büyük alanlar olarak ilan 
etmişizdir. Ben şimdi yine gelende anlataycağım; ama, bugün Çanakkale il sınırından 
başlanıp Mersin il sınırına kadar olan büyük bir kıyı kesiminde turizm alanı ve merkezi 
ilan etmişizdir. Orada içinde konutlar da vardır, ticaret de vardır, her şey vardır; ancak, 
kent merkezlerinde metropellerde İstanbul gibi bir sadece il değil, ülke ölçeğindeki bir 
ilde bu alanlara münferit olarak dikkat edilmiştir. 

Şimdi burada bir şey daha arz edeyim Sayın Başkanım. Nazım planda eğer 
konutsa turizme dönüştürülmesini sağlamak, konutun Türkiye ekonomisine katkısından 
ziyade turizm ekonomisinin Türkiye ekonomisi değerlendirilerek bunun dönüştürülebilir 
olabileceğini varsaymak ve onu turizm merkezi ilan etmek. 

BAŞKAN - Buna kim karar veriyor? Bu raporunuzda işte bizim aradığımız bu. 
HALUK AKAR - Bu genel bir politikadır Sayın Başkanım sorunuza cevap 

olarak.(...) 
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) -(...Jönümüzde bir iddianame var, bu 

iddianamede deniliyor ki, 11 Ocak 1998 tarihinde aynı kriterlere göre belirlenen 
İstanbul'da 8 adet turizm merkezi içinde sadece 3 tanesi kalmış, bunlardan 5 
tanesi iptal edilmiş ve yine iddinamede deniliyor ki bu 5 tane iptal edilen yer için 
burada birtakım insanlar kayrıldı deniliyor. Evvala bizim öğrenmek istediğimizi 
evet biz bu 3 merkezi soralım da; ama, bu kadar yatağa ihtiycımız var ben de 
biliyorum eski bir Ulaştırma Bakanı olarak, bu 5 tane niçin; yani, bunun hepsine 
beraber rahatça bir cevap versin; arkadaşlarımızın da bizim de arzu ettiğimiz 
odur. Hem 3'üne hem de bu 5'i için...(...)5'ini çekmişsiniz 3'ünü koymuşsunuz. 

BAŞKAN - Yazmışsınız. Başbakanlığa, Yatırımlar Genel Müdürlüğü olarak. Bu 
yazıyı aynen okuyorum: 
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Başbakanlığa, neticesu şu: istanbul ilindeki yerlerin rant oluşumundaki özellikler 
nedeniyle yeniden ele alınmaları gerektiğinden kararname kapsamından çıkarılması, 
Bakanlığımızca gerekli görülmektedir. 

Yazıyı yazan kurum Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü; yani, ortada 

bu kadar haklı gerekçeleriniz varken, İstanbul'daki bu son dakikadaki bu 5 tane yeri geri 

çekme gerekçeniz rant oluşumu; yani, turizmden murizmden de bahsetmiyor, bu rant 

oluşumundan kasıt ne? Yani, bu 8 alandan 5'ini geri çekmişsiniz. 

HALUK AKAR - Sayın Başkanım, ben, arz ettiğim gibi, o süre içerisinde 

görevde bulunmadığım için, bu konuda bir şey şey söylemem mümkün değil.(...) 

O konunun zannediyorum cevabını benden önceki genel müdürden almış olmanız 

gerekiyor;(...) 

BAŞKAN - Yani, bu yapılan yanlış mı yapıldı? İstanbul'da bu kadar diyorsunuz 

yatak açığı varken. 

HALUK AKAR -(...)Yani, zannediyorum ki, kamuoyunun o günkü şeyi 

nedeniyle bu 5 tane... Çünkü, bana göre istanbul'da...(...) 

Sayın Başkan, bakın, biz, 52 tane turizm merkezi ilan etmişiz istanbul'da, bugün 

24 tanesi yürürlükte, diğer 28 tanesi dava açılarak iptal edilmiş. Şimdi, kamuoyu 

oluşumu böyledir, sivil toplum örgütleri tarafından veya şahıslar tarafından veya 

kurumlar tarafından.(...) 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) -(...)Şimdi, burada bir iddia var, burada 

önümüzde bir önerge var, biz, iki hafta sonra karar vereceğiz. Şimdi, bu önergede bu üç 

şeyin dışında, yürürlükte bırakılan bu üç turizm merkezinin dışında iptal edilen beş tane 

turizm merkezi var. Özellikle bunların içerisinde kayırmalar olduğu iddiası var önerge 

sahipleri tarafından. Kim bu; biraz evvel ifade ettim, istanbul Beşiktaş Serencebey 

Yokuşu turizm merkezi için birisi kayrılmak suretiyle bu iptal edilmiştir iddiası var; bu 

iddia doğrudur, doğru değildir ben demiyorum, ben bunu yüzde yüz doğru da 

demiyorum, biz, burada bunlar açıklanacak ve biz karar vereceğiz; yani, hiçbirimiz de 

burada karar verirken bir insaf ölçülerinin dışına çıkmayacağız. 
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tkincisi, istanbul Beşiktaş Kuruçeşme turizm merkezi için hakeza iddia var 

şeyde, öteki diğer turizm merkezleri için de iddia var bu önergede. Bizim işimiz bu 

önergedeki iddialar konusunda tatmin olmaktır, o bakımdan bu soruyu yöneltiyorum. 

HALUK AKAR - Şimdi, bu bahsedilen yerlerin özellikleri nedeniyle turizm 

merkezi ilan edilmesi ve buradaki yatırımcıların bu konuda mevcut olan mülkiyetlerini, 

gayrimenkullerini, arazilerini turizme kazandırmak isteklerini turizm potansiyeli 

açısından Bakanlık değerlendirmiş ve bunların turizm merkezi olması ve bunların 

turizme dönüştürebilme imkânının sağlanması için bunları değerlendirmiş. Bu şahıslar A 

şahsı, B şahsı bizim için söz konusu değil, kim olursa olsun İstanbul'da; çünkü, demin 

dediğimiz gibi turizm potansiyelini artırmak için zaten kamu arazisi yoktur, turizme 

kazandırılacak kamu arazisi çok az olduğu için de kültürel değerleri turizme 

kazandırmakla ancak belli yatağı elde edebildiğimiz için, tarihî eserleri böyle şeyleri 

teşvik etmek Bakanlığın politikalarından bir tanesidir. Bu nedenle de, o bahsettiğiniz 

Kuruçeşme de mesela daha evvel de turizm merkezi ilan edilmiş bir yer sonradan iptal 

edilmiş, tekrar turizm merkezi olarak konulmuştur mesela. 

BAŞKAN - İkincisinde Yatırımlar Genel Müdürlüğü olarak çektiniz, niye 

çektiniz ? 

HALUK AKAR -(...)Ben o konuda görevli olmadığım için o anda o konuda 

benim bir şey söylemem söz konusu değil. 

BAŞKAN - Şu an şunu söylüyorum, bu kurumun başında olan bir insan olarak, 

İstanbul İlindeki yerlerin rant oluşumundaki özellikler nedeniyle yeniden ele alınması. 

Bu rant oluşumundan kasıt ne? 

HALUK AKAR - Tabiî ki, ben, şimdi, o yazıyı yazanın ne anlamda yazdığını 

bilmiyorum; ancak, şunu söyleyeyim ki, Türkiye'de veya dünyanın her yerinde nerede 

imar planı yapılırsa yapılsın orada bir rant söz konusudur; çünkü, mevcut bir halihazır, 

bir yapıya dönüşmektedir, yapıya dönüşmek demek bir ranttın, bu, kesinlikle böyledir, 

nerede ne yaparsanız yapın, bu, konut da olabilir, turizm de olabilir, ticaret de olabilir, 

ne olursa olsun, sonuçta, siz imar planıyla bir yere bir imar planı getirip, bir kullanım 

getiriyorsanız oraya rant getiriyorsunuz demektir.(...) 
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Bir parantez açabilir miyim Sayın Başkanım, şu, yanlış anlaşılmasın, buranın 

turizm merkezi ilan edilmiş olması, buranın imara açılması demek değildir, lütfen, bunu 

kesinlikle altını koyu koyu çiziyorum; çünkü, prosedürde Turizm Bakanlığının 2634'teki 

yetkileri çok kısıtlıdır ve çok cüzidir. Burada hele İstanbul gibi metropoliten kentlerde 

büyükşehirlerin olduğu ...ölçekli belediyelerin yer aldığı yerlerde 3030 sayılı Belediye 

Kanunu ve bunun dışında Bayındırlık îskan Bakanlığının plan yetkisi vardır. Burada 

turizm merkezi ilan edilen yerlerde kesinlikle nazım plan yetkisi Turizm Bakanlığında 

değildir, değiştirmek yetkisinde değildir, bu nedenle, burada...(...) 

Püf noktası burada zaten, esas mesele burada, turizm merkezi ilan etmek demek 

burayı Turizm Bakanlığının istediği gibi kullanması demek hiç değil; çünkü, nazım planı 

değiştirmek durumundasınız burada. 2634'ın 7 nci maddesi der ki, Bayındırlık İskan 

Bakanlığınca onaylanmış nazım plana uygun olmak kaydıyla 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı tasdik etme yetkisi Turizm Bakanlığındadır; yani, Turizm Bakanlığı 1/1000 

ölçekli uygulama aşamasına geçebilmek için nazım planın tasdikini gerektirir, nazım 

planın tasdiki de...(...) 

ilk önce 1/5000'likte buranın konut alanından turizm alanına dönüşmesi için plan 

hazırlanır, bu plan Bayındırlık Iskan Bakanlığınca eğer tasdik edilirse...(.,.) 

Bayındırlık Bakanlığının imar alanları büyük şehirlerin veya küçük şehirlerin 

normal nazım alan planlarının dışında, bunun içerisinde kalan yerler; yani, bunun 

dışındaysa, Bayındırlık Bakanlığına gider bu planı yaptırırsın, 1/5000'i de onaylatırsın, 

1/1000'i de kendin yaparsın.(...) 

Hayır efendim, öyle değil Sayın Başkanım. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası 

özel bir kanundur. Bu özel kanun diğer kanunların üstünde, 3030'un üstündedir de ve 

3030'a tabi değildir. Burada 5000 turizm merkezi ilan edilmiş yerlerde 1/5000 ölçek 

nerede olursa olsun 1/5000 ölçekli planı değiştirmek ve onaylamak yetkisi Bayındırlık 

İskan Bakanlığına aittir, başka hiçbir kimsede değildir. 

BAŞKAN - Peki, siz burada değiştirdiniz mi? 

HALUK AKAR - Hayır, onun için arz ediyorum. Bu değişmediği müddetçe, 

Bayındırlık İskan Bakanlığı değiştirirse, tasdik ederse ondan ondan sonra, biz, ancak o 
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plana göre 5000'likte ne verilmişse, imar koşulları ne verilmişse b koşulun sadece 1/1000 

uygulama etabına dönük çizimini yapıp, tasdik etmekle yetkiliyiz, başka hiçbir yetkiye 

sahip değiliz.(...) 

BAŞKAN - Bir dakika şimdi. Burası turizm alanı ilan edilmek için müracaat 

edildiğine göre, öncelikle Bayındırlık Bakanlığın ayazı yazıp 1/5000'i ni otel şekline 

getirip, sonra da onaylamanız lazım.(...)Bayındırlık Bakanlığından size böyle bir cevap 

gelmediğine göre niye aceleci davranıp ilan ediyorsunuz? 

HALUK AKAR - Bakın, biz, Bayındırlık İskan Bakanlığıyla bu merkezi ilan 

etmeden evvel, sınırlan konusunda mutabakata varıyoruz, Bayındırlık Iskan Bakanlığı o 

konuda...(...) 

Şimdi, talep geldikten sonra, eğer yatırımcı, bunu kendi arsasını, burada turizme 

kazandırmak istiyor ve bu konuda gerçekten fizibl olduğuna inanıyor ve para 

kazanacağına inanıyorsa, bu konuda bir çalışması varsa, bir proje, yoksa bir fizibileteyle 

veyahut da sadece arzusuyla, mülkiyet durumu, plan durumu bunlarla birlikte başvurur. 

Biz de, bununla ilgili imar durumu var mı, yok mu, topografîk durumuyla ilgili, 

şehirdeki durumuyla ilgili, ulaşım durumuyla ilgili ne var ne yok bir bakarız, bunu 

inceleriz, uzmanımız bunu inceledikten sonra... Bizim amacımız zaten ilk önce yabancı 

sermaye, sonra ulusal sermayenin buraya katkıda bulunması...(...) 

Varsayarak, bunu komisyon kararınızı alır, Bayındırlık İskan Bakanlığına 

götürürüz, bunun sınırları konusunda Bayındırlık îskan Bakanlığıyla bir mutabakata 

varır, bir tutanak tutarız, o tutanağı tuttuktan sonra...(...) 

Buradaki mülkiyet sınırı imar durumu sınırı bunlara Bayındırlık îskan Bakanlığı 

bakar, tamam der, bunu turizm merkezi ilan edebilirsiniz der, tutanak tutarız, ondan 

sonra o tutanakla birlikte bakanlık iç komisyonu kararıyla Sayın Bakanın onayına 

sunarız, Sayın Bakan onayladıktan sonra, bakanlıklararası komisyona dosyaları hazırlanır 

hepsinin, bu içindeki krokiler, haritalarla birlikte onu üç tane bakanlığa göndeririz, bu 

Bayındırlık îskan Bakanlığı....olmak üzere, oradan üç hafta sonra bir gün veririz, 

bakanlıklararası komisyon toplanır, bu toplantıda karar alınır, bu kararda, eğer, ola ki, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 508) 



- 188 -

bir ikisinin tereddüdü varsa, bunlara bir hafta daha müddet verilir, o bir hafta sonra 

yazılı görüşleri istenir, bu yazılı görüş gelirse ne ala, gelmezse olumlu görüş olarak 

sayılır, kanunun yönetmeliği gereğince ve bundan sonra bütün bu görüşlerle birlikte 

hepsi bir dosyaya konarak Bakan imzasıyla Bakanlar Kuruluna sevk edilir, Bakanlar 

Kurulunda imzalanıp Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra, eğer, planda yeşil alan ise 

veya başka imarı yoksa, burada, ilk önce nazım imar planı ölçeğinde bir imar plânı elde 

edilir, o imar planını da Bayındırlık Iskan Bakanlığı tasdik eder.(...) 

Planı biz yapabiliriz veya müteşebbise yaptırabiliriz. Bizim kontrolümüz altında 

gelir bakarız; yoksa, biz kendimiz yaparız, bizim yaptığımız planı... 

BAŞKAN - imarsız alanda 1/5000 yapamazsınız ki, siz, 1/1000'den 

bahsediyorsunuz. 

HALUK AKAR - 5000'liği hazırlıyoruz ve gönderiyoruz. Bayındırlık İskan 

Bakanlığı bunu tasdik ediyor veya etmiyor, etmiyorsa hiçbir işlem yapamıyor, orada 

bitiyor, turizm merkezi sadece ilan edilmiş olmakla kalıyor, o kadar; eğer, 5000'liği 

Bayındırlık İskan Bakanlığı tasdik ederse, o 5000'likte yapmış olduğu imar koşullarına 

göre, biz, 1/1000 ölçekli uygulama imar planını yaparız, onu yaptıktan sonra, şimdi, 

mevcut belediyesi hangisiyse, il belediye sınırları içerisindeyse belediyesine, belediye 

sınırları dışındaysa il idare kuruluna karar almak üzere göndeririz ve oradan belediye 

meclisi veya il idare kurulu kararını aldıktan sonra, biz, bu planı uygulama imar planını 

tasdik ederiz, tasdik ettikten sonra yatırımcı mimarî projesini hazırlar, bu mimari projeyi 

götürür, ilgili belediyesi veya il imar müdürlüğünden tasdik ettirir, yapı ruhsatını alır, 

ondan sonra inşaata başlar. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Belediye tasdik etmezse? 

HALUK AKAR - Yani, meclis kararını almazsa, biz, 2634 sayılı Kanun gereği 

bir ay içerisinde olumlu ya da olumsuz görüş verilen şeyi bizim resen onamaya yetkimiz 

vardır. 

BAŞKAN - Burada bizim de üzerinde durduğumuz hadise işte bu son 

söylediğiniz nokta; yani, netice itibariyle, bunların hangisi ne söylerse söylesin en 

sonunda resen yaparsınız. Peki, Bayındırlık bu konuda hariç mi dahil mi? 
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HALUK AKAR - Hariç, Bayındırlık hayır dedi mi ötesi yok. 

BAŞKAN - 1/1000'de; yani, niye' mesela belediye meclisi hayır dediği zaman 

resen yapabiliyorsunuz da, Bayındırlık Bakanlığı hayır dediği zaman resen 

yapamıyorsunuz, aradaki ayrıntı... 

HALUK AKAR - Bayındırlık Bakanlığı hayır dediği zaman zaten yapamıyoruz; 

yani, nazım plan zaten çıkmadan bizim alt ölçekteki bir planı yapmaya yetkimiz yok.(...) 

Evet 5000'de Bayındırlık Iskan Bakanlığı resen onaylıyor. 

BAŞKAN -Bayındırlık Bakanlığı 1/5000'i onaylamadığı takdirde hiçbir şey 

yapamıyorsunuz. 

HALUK AKAR - Hiçbir şey yapamayız.(...) İmar Kanununa göre,- 2634'e göre, 

3030'a tabi olan yerlerde de Bayındırlık Iskan Bakanlığı turizm alan merkezi ilan edilmiş 

yerlerde 7 nci maddeye göre nazım plan yetkisi Bayındırlık Iskan Bakanlığındadır, 

belediyesinde değildir. 

BAŞKAN - O zaman, belediyelere ihtiyaç yok. 

HALUK AKAR - Belediyesiyle birlikte meclise..! 

BAŞKAN - Belediyelerin itirazını bir anlamı yoksa, belediyeye gerek yok 

demektir; yani, şu an belediye 1/5000'i... 

HALUK AKAR - 5000'liği Bayındırlık İskan Bakanlığı tasdik ederken 

büyükşehir belediye meclisi de gönderebilir, orada tasdik ettirir.(...) 

Reddolursa Bayındırlık Iskan Bakanlığı tasdik edip etmeme yetkisine sahip. Biz, 

Bayındırlık Iskan Bakanlığına orada tabiyiz, Bayındırlık Iskan Bakanlığı onu 

onaylamadığı zaman biz hiçbir şey yapamayız. 

BAŞKAN - Peki, burası, özellikle İstanbul için soruyorum, zaten, bizim Şişli 

Bomonti, Atik Ali Paşayla şeyimiz yok, Ataköye geldik, Bayındırlık Bakanlığının böyle 

bir çalışması yok, sizin sorduğunuz soruda da buranın 1/5000 ne vaziyettedir diye bir 

bilgi de yok, işte onların cevabi yazısı da çok açık net; yani, böyle bir şeyden zaten 

cevabi yazılarında hiç bahsetmiyor. O zaman, normal şartlarda, siz, benim anladığım 

burada şu, biz, ilan ederiz, ilan edildikten sonra, siz, bu prosedürü aşarsınız... 
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HALUK AKAR - Aşarsa aşılır, asılmazsa hiçbir şey yapamazsınız Sayın Başkan. 

Bakın, bahsedilen yerde şudur söylenen yer.(...) 

Şu yeşil, bu Ataköy turizm merkezi ki, bu böyle devam eder, bir bütün içerisinde 

bunun bir parçasıdır ve buradan kişi, buradaki fabrikasını turizme dönüştürmek istiyor; 

yani, burada böyle sahilde, böyle bir yerde buranın fabrika olması mı uygundur, turizm 

tesisi olması mı uygundur?(...) 

istanbul Kenti planlaması yapılırken turizm planlaması düşünülmemiştir, eksiktir 

ve planlar, fiziksel planlamalar dinamik bir planlamadır, fiziksel planlama durağan bir 

planlama değildir, bu, gelişmeye göre her an değişebilir, bu yıllara saridir,, yirmi yıl 

evvel Türkiye'de turizmden bahsedilebiliyor muydu; bahsedilemiyordu. 

BAŞKAN - O zaman, bir dakika, madem bu kadar dinamik, bu kadar hareketli, 

noktasal karar verene kadar, ben, o yolun üzerinde şu kadar hektarı turizm alanı ilan 

ediyorum deseydiniz, niye noktasal hareket ediyorsunuz burada. 

HALUK AKAR - Haklısınız Sayın Başkanım, bu söylediğinizi kırsal kesimde 

yapıyoruz; ama, böyle kentsel bir alanda; eğer, yatırımcı kendisi konutunu turizme 

çevirmek istemiyorsa, ticaret alanını turizme çevirmek istemiyorsa, siz, adamı zorla 

gidip orada, hayır, ben burayı turizm yapacağım demek hangi hukuka sığar. 

BAŞKAN - Aynı şekilde itirazları varsa, zorla adamların evinin önüne otel nasıl 

yapacaksın? Tersi de doğru, itirazları varsa, oradaki konut sahipleri biz evimizin önünde 

otel istemiyoruz derlerse... 

HALUK AKAR - Bu, kentsel bir planlamanın içerisinde yer alan bir kavramdır, 

bu, kişisel menfaatler uğruna şey yapılmaz, bu, ülke menfaati içindir.(...) 

Sayın Başkan, bakın, o konuda yapılmış olan projeler bu şekildedir; yani, 

bunların çoğaltılması şey değil; ama, bunları, ben, size komisyona bırakabilirim; yani, 

mevcut olan elimdekilerini; çünkü, bunların bir çoğu da Turizm Bakanlığı taşınırken 

arşivlerden kaybolmuş, ben, şimdi, İstanbul'dan bunları elde etmeye çalışıyorum; çünkü, 

fiziksel planlama bürosunu da orada kapattığımız için Turizm Bankası kalktı Kalkınma 

Bankası haline dönüştü, bu nedenle... Ama, mevcut olanları, demin bahsettiğim bütün 

projelerle ilgili olanları toparlıyorum, elimde var. Ayrıca, demin size de arz ettim, 
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istanbul'un mevcut hem merkez hem kent ölçeği tümünün ölçeğinde yatak sayısı ilçelere 

göre ve hava limanından girişle bizim projeksiyonumuz nedir, kaç yatak elde etmek 

istiyoruz, yatak açığı nedir bununla ilgili projeksiyonu size arz edeceğim, yazılı olarak 

yereceğim Sayın Başkanım.(...) 

KEMAL ÇELİK (Antalya) - Bizim araştırdığımız, daha doğrusu 

soruşturduğumuz konu şuydu; 8 yerden 3'ü ilan edilmiş 5'i çekilmiş. Şimdi, ilan edilme 

gerekçesi açıklandı, siz, evrakların gelişimine baktığınız zaman güzelce açıkladınız, işte, 

şu şu safhaları geçtikten sonra bakanlıklar içi komisyona sunarız, o komisyon kabul 

eder, bundan sonra da ilgili bakanlıklara yazarız, sonra da bakanlıklararası komisyon 

bunu değerlendirir dediniz, bizim istediğimiz bu belgeler. Bunu niçin istiyoruz; bu ilan 

• etmenin keyfî olmadığını, aynı şekilde iptal etmenin de keyfî olmadığını görmemiz 

açısından bu belgelere ihtiyacımız vardır. Sayın o zamanın Bakanı ibrahim Gürdal dedi 

ki, hepsi var, bunlar önceden yapılan çalışmalardır dendi. Zaten, bir başvuruyla oluyor, 

bir de önceden yapılan çalışmayla oluyor. Şimdi, görmek istiyoruz; yani, önceden 

Bakanlığın yaptığı bir çalışmaysa bir siyasî kararla, bir siyasî iradeyle iptal ediliyor 

veya bir siyasî başvuru ise yine bir siyasî iradeyle iptal ediliyor veya bir siyasî iradeyle 

kabul edilebiliyor. Bizim aradığımız nokta budur, bu hukukî dayanakları, bu belgeleri biz 

özellikle istiyoruz. (...) 

HALUK AKAR - Şimdi, şöyle: Oradaki tutanaklarda eğer şerh varsa o şerhte, 

şerhi yazan insanın veya temsilcinin şerhiyle ilgili açıklamasını ya o tutanakta yahutta 

bir yazıyla bildirmesi gerekir. Bu kendi kusurudur. Yani bürokratik şey olarak ve hukuki 

olarak burada o eksiklik vardır, eğer öyle bir şey varsa, ben onu bilmiyorum; ama öyle 

bir şey varsa, bu, oradan kaynaklanır. Ben eğer bir yere şerh koyuyorsam, oturur, onunla 

ilgili ne için şerh koyduğumu oturur yazarım, ki biz, o şerhlerle birlikte, varsa o, 

Bakanlar Kuruluna göndeririz. Bakanlar Kurulunda, çünkü o kurumun Sayın Bakanı 

orada vardır ve o şerhe göre isterse imzalar, isterse imzalamama yetkisine sahiptir. O 

takdir yetkisi Sayın Bakandadır. Teknik uzmanın orada koymuş olduğu şerhe uyar veya 

uymaz. Çünkü yasa gereği hepsinin olumlu görüşünün alınarak Bakanlar Kuruluna 

sunulması gibi bir mevzuat söz konusu değildir. Bütün şeylerle birlikte gönderilir, 
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olumlu veya olumsuz görüşlerle birlikte gönderilir. Tabiî ki, makbul olanı bütün 

kurumların mutabakat sağlayarak gitmesidir teknik bazda. Çünkü Bakanlar Kurulu 

sonuçta o teknik bazın üst kuruludur, amiridir. Bu nedenle oradaki eksiklik ilgili kuruma 

aittir. Turizm Bakanlığı gelen şeyi alır ve gönderir. Ama, orada eğer göndermiş de bunu 

eksik göndermişse orada bürokratik bir kusur olur. (...) 

İstanbul kentinin nazım planı henüz yerine oturmamıştır 5 000'lik ve 1 

OOO'liklerle idare edilmektedir. Bugün bile hâlâ, biz şimdi Büyükşehir Belediyesiyle yine 

ortak çalışmalar yapıyoruz, alt belediyelerle ortak çalışmalar yapıyoruz. Bir sürü yeni 

projeler var, sosyal projelerden tutun, turizm projelerinden, ulaşım projelerine kadar 

birçok proje söz konusudur, istanbul kenti yaşayan, dinamik bir kenttir ve büyük bir 

kenttir. Burada turizm kenti, kültür kenti yapma gayretimiz vardır. Kültür ve turizm 

kenti, ticaret kenti olarak diğer bugün bir Atina'yla bizim en büyük hedeflerimizden 

birisi Atina turizmiyle uğraşmaktır. Bu çıtayı gittikçe daha yükseltmektir, İtalya ile 

yarışmaktır, ki bu hedefe ulaşabilelim. Bunun en büyük potansiyellerinden biri de 

İstanbul'dur. İstanbul'da bunu sunacak arazi çok azdır, bu nedenle mevcut tesislerin 

dönüşmesini, konut veya ticari.(...) 

Muhtemelen, o günkü kamuoyunun yarattığı tepkiden dolayı burada belli 

alanların zaten dönüşmesinde sıkıntı var ise bunları geri çekmiş olabilirler, yani başka 

türlü bir şey söyleyemiyorum. 

BAŞKAN - Ben de şunu söylüyorum. Bunun bir hazırlık dönemi var, bir çalışma 

dönemi var, bu çalışma döneminde bu tepkiler dikkate alınmadı mı? Yani iş, bu son 

raddeye kadar niye getirildi? Madem bunun üzerinde belli bir tepkiler vardı, çünkü daha 

ilk müracaatla beraber bunlar anlaşılamadı mı? Yani ne zamanki Bakanlar Kuruluna gitti, 

tepkiler o zaman mı anlaşıldı? Yani böyle bir talimat mı aldınız, böyle bir emir mi 

aldınız? Şimdi diyeceksiniz ki, ben o gün bu görevde yoktum.(...) 

Yahut 30 yıllık bir bürokrat olarak şu kelimeden ne anladığınızı bize söyleyin o 

zaman. Yani gerekçesini söylüyorum "İstanbul ilindeki yerlerin rant oluşumundaki 

özellikler nedeniyle yeniden ele alınması. Şu an bu kurumlar size geri geldi, bunlar ilan 

edilmediğine göre siz de bugün görevdesiniz, şimdi burada da böyle bir gerekçe var, 
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artık istanbul'un da buna ihtiyacı var. Şu gerekçeye göre nasıl bir çalışma yapmayı 

planlıyorsunuz veya şu an öyle ya, bu beş alanla ilgili bir de çalışmanız var, yani bu rant 

oluşumunu tekrar halletmeniz lazım, nasıl hallediyorsunuz, şu an görevdesiniz. Bu beş 

alanı da artık turizme kazandırmak lazım, istanbul belli bir noktada diyorsunuz. Şu 

gerekçeyi de ortadan kaldıracaksınız nasıl kaldıracaksınız? Hadi beş taneyi daha 

Bakanlar Kuruluna geri gönderin ama şu gerekçeyi ortadan kaldırın, nasıl 

kaldıracaksınız? Şu an bu görevin başında sizsiniz.(...) 

HALUK AKAR - Hayır şu anda herhangi bir talimat almış değiliz bu konuda. 

BAŞKAN - Talimatla yapmıyorsunuz ki. 

HALUK AKAR - Hayır, yapamam. Sizin söylediğinize söylüyorum. Bizim bu 

konuda bir çalışmamız yok. 

BAŞKAN - Ama olmalı, bakın demin elinizde bir sürü dosyadan 

bahsediyorsunuz, istanbul için, buraların tamamı devletin yeri, belli hissedarlar da 

olabilir. Hissedarların kim olduğu bizi de hiç alakadar etmiyor. Benim için siyasî kimliği 

de önemli değil. 

HALUK AKAR - Bizim için hiç önemli değil. 

BAŞKAN - Olsun, Türkiye'deki siyaset adamları da iş dünyasından da gelir, 

yatırımdan da gelir yapar, devletin kanunu nizamı herkes için, benim onda bir endişem 

yok şahsen. Peki, yani şu gerekçeyi... Şimdi geri geldi bu dosya size Yatırımlar Genel 

Müdürlüğü yazdı, Yatırımlar Genel Müdürlüğüne de bu dosya geri geldi. Hadi şu beş 

tanenin şu gerekçesini ortadan kaldırın, nedir bu gerekçe? "Rant oluşumdaki özellikler 

nedeniyle yeniden ele alın" şu an yeniden ele alıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? 

HALUK AKAR - Yeniden ele alırsak, tabiî ki, yani zaten dediğim gibi yapılacak 

tek şey burada Bayındırlık iskân Bakanlığı ve belediyesiyle bu konuda tekrar bir... 

BAŞKAN - Bunların itirazı yok, yok. Bakın, buradaki gerekçede Bayındırlık 

Bakanlığının şu, şu itirazından dolayı yazmıyor, ben size gerekçeyi okuyorum. Gerekçe, 

Bayındırlık Bakanlığının veya herhangi bir bakanlığın olsa onlarla görüşmelere başladık, 

efendim gidiyoruz dersiniz, ama burada, bu gerekçede böyle bir şey yazmıyor, kendinden 
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kaynaklanan bir şeyden bahsediyorum. Hayır şu an bu kurumun başında olduğunuz için 

söylüyorum. Yani bu gerekçe size geldi, bu beş dosyayı inceliyorsunuz, nasıl 

kaldıracaksınız? Bu rant oluşumu ne, neyi ortadan kaldırıyorsunuz? Neyi yeniden 

inceliyorsunuz? Bu proje önünüzde, bürokratlarınıza ne tür bir talimat verdiniz.(...) 

BAŞKAN - Benim buradaki Sayın Genel Müdüre sormamdaki kasıt şu idi. Yani 

bu gerekçeyle geri geldi. Siz bu gerekçeyi nasıl ortadan kaldıracaksınız? Şu an bu işin 

başında sizsiniz, bize göre, şahsen bu benim fikrim, bu alanların turizme kazandırılması 

lazım. Bu gerekçenin de ortadan kalkması lazım. 

HALUK AKAR - Sayın Başkanım, bakın, o konuda yeni bir çalışma, daha 

doğrusu istanbul'a ilgili zaten çalışıyoruz, bu konuyla ilgili Büyükşehirle ve diğer 

belediyelerle birlikte çalışmaya başladık diyorum. Bu çerçevede eğer bunların tekrar, 

hepsi incelenecek, bunlar da bunun içindedir, yine onları tekrar değerlendiririz; ama şu 

anda ben direkt olarak teknik bir değerlendirme yapmadığım için size bir şey söylemem 

yanlış olur. Benim yapacağım şey, yine bu çalışma içerisinde değerlendiririz yani. 

Değerlendirilir bakılır, ama ben şunu söylüyorum ki, a şahsı, b şahsı, z şahsı bizim için 

hiç önemli değil, eğer kazandırılması gereken ve kazanılabilecek bir alansa zaten 

kazanılacaktır, kazanılamayacaksa zaten dediğim gibi 5 000'lik de değişmiyorsa 

kalacaktır öyle ve orada hiçbir şey yapılamayacaktır. Birçok alan da böyle durmaktadır 

zaten, eğer varsa.(...) 

C- Savunma 

-Başbakan A.Mesut Yılmaz'ın 09.05.2000 Tarihinde Alınan Yeminsiz 
Savunması: 

-A.MESUT YILMAZ: (,..)Sanıyorum komisyonun şimdiye kadar ki çalışmaları 
süreci içerisinde Turizm merkezleri ilanı prosedürü açıklığa kavuşmuştur. Bir yerin 
Turizm merkezi olarak ilan edilmesi, orada mahallî otoritelerinin Turizm Bakanlığına 
geçmesi sonucunu doğuruyor. Bu uygulama, Turizmi teşvik yasasıyla başlatıldı ve 
bugüne kadar bundan ülke Turizmi çok büyük yarar sağladı. Daha önce Turizme tahsis 
edilemeyen birçok alan, bu Turizm merkezi, Turizm bölgeleri uygulaması sayesinde 
Turizme kazandırıldı. Bizim hükümetimiz döneminde, 55 inci hükümet döneminde aynı 
daha önceki prosedüre uygun olarak zannediyorum 20 nci defa Turizm merkezleri ilanı 
gündeme geldi. Bu, Turizm Bakanlığının münhasıran yürüttüğü bir prosedür değil 
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malumâliniz olduğu üzere, bakanlıklararası bir komisyonua birlikte tespit ettiği bir 
düzenlemedir. Bakanlar Kuruluna geldiğinde, bu, rutin bir muamele olarak hiçbir 
tartışmaya, hiçbir müzakereye dahi konu olmadan Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı; 
çünkü, dediğim gibi orada, şimdi hatırımda değil ama, 8, 9 Bakanlığın Genelkurmayın 
temsilcileri yer alıyordu o komisyonda. O komisyonun daha önce de zannediyorum 
Turizm Bakanlığında bir komisyon öncelikle buraları tespit ediyor, sonra 
Bakanlıklararası Komisyona götürülüyor, Bakanlıklararası Komisyon bunu uygun. 
gördüğü takdirde, Turizm Bakanlığı, kararname taslağı haline getirip Bakanlar Kuruluna 
sevk ediyor. Arada da Başbakanlıkta Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğünde bunun 
hukukî bakımdan uygun olup olmadığı araştırılıyor. Dolayısıyla, her yönüyle idarenin bu 
mekanizmalarından geçip Bakanlar Kuruluna gelmiş olan bir kararnamenin herhangi bir 
sakıncası olmadığı düşüncesiyle, bu, rutin bir muamele olarak Bakanlar Kurulundan 
geçti, ilan edildi; ama, ilanından sonra kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılaştık. 
Zannediyorum, bu' 20 nci tertip Turizm merkezleri içerisinde sizin dediğiniz gibi 8 tane 
İstanbul'da; ama, şimdi hatırımda değil, ondan daha fazla sayıda da Anadolu'da, istanbul 
dışındaki illerde merkezler ilan edilmişti. Diğerleriyle ilgili bir tepki gelmedi; fakat, 
İstanbul'daki bütün merkezlerle ilgili tepki geldi. Bunu belli basın organları kamuoyuna 
mal ettiler, sanıyorum Meclise de konu getirildi. Bu tepkiler üzerine, biz, Bakanlar 
Kurulu olarak konuyu benim isteğim üzerine tekrar gündeme aldık. Turizm Bakanlığı, 
bunların hepsinin de kriterlere uygun olduğu konusunda ısrarlı oldu; ama, buna rağmen, 
bana veya Bakanlar Kuruluna hâkim olan görüş, bizim bir azınlık hükümeti olmamız 
nedeniyle bu konunun bir spekülasyona meydan verilmemesi için, içinde yeşil alan 
bulunan, sanıyorum bir ikisinde sit alanı da bulunan 5 merkezin iptal edilmesiydi. 
Aslında, teknik olarak baktığımızda aldığımız karar doğru muydu; bana göre doğru 
değildi; ama, siyasî bakımdan zorunlu bir karardı. Bir azınlık hükümeti olarak bunun 
yaratacağı spekülasyonlara hedef olmak istemedik. 3 merkezi muhafaza ederek, 5 
merkezi Turizm merkezi statüsünden çıkardık. Bu 3 merkezle ilgili de zannediyorum 
daha sonra yargıya gidildi. 1 tanesinde zannediyorum şu anda temyiz şeyi devam ediyor, 
diğer 2'sinde mahkeme idarenin lehine karar verdi diğer, iptal edilen 5 merkezle ilgili, 
bana sorarsanız yeniden bu hükümet zamanında gündeme alınıp onların çıkarılmasında 
fayda vardır; çünkü, dediğim gibi, zaten çeşitli bakanlıkların her türlü kriteri gözeterek 
yaptıkları elemelerden geçmiş, kültür varlıkları açısından, sit açısından, yeşil alan 
açısından herhangi bi sakınca doğurmayacağı o komisyonda karara bağlanmıştır. Ben, bu 
tepkileri biraz bazı sivil toplum örgütlerinin toplumda kendileri lehine bir kamuoyu 
yaratma, seslerini duyurma çabalarının bir ürünü olarak görüyorum; yoksa, meselenin 
özünde çevre konusunda, yeşil alan, tarihî varlıklar konusunda hükümetin duyarsız 
olduğunu düşünmek doğru değildir. Yine, 55 inci hükümet zamanında, biz, daha önce 
yapılmış olan birçok termik santralın arıtma cihazlarını yaptık, büyük yatırımlara 
giriştik, dolayısıyla çevre konusunda bizim duyarlılığımız zaten malumdur; ama, bu 
konularda tepkilerin abartılı olduğunu, işin özüyle fazla ilgili olmadığını ve Turizme 
zarar verdiğini düşünüyorum. Bana göre, bu merkezlerin kamuoyu tepkisi nedeniyle 
Turizm merkezi olmaktan çıkarılması yanlış olmuştur, bunun önümüzdeki dönemde telafi 
edilmesi daha doğru olur. 

Benim sunacağım bilgi bu kadar, soru varsa cevaplayayım. 

MUSTAFA ENÖZ (Manisa) -(...)Sayın Genel Başkan, Bakanlıklararası Kuruldan 
bahsettiniz biraz önce. Bu Bakanlıklararası Kurul, bildiğimiz kadarıyla, bir ay süreyle 
görüş beyan ediyor. Bu sürenin bir ayla sınırla olduğunu biliyoruz. Böylesine önemli bîr 
konuda bu sürenin yeterli olduğu kanaatinde misiniz? Ki, sürenin yazışmaları da 
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çıkarırsak, son bir hafta veya on güne düştüğünü biliyoruz. Bu süreç kanaatinizce yeterli 
midir? Eğer, yeterli görüyorsanız, herhangi bir şey söylemeyeceğim; fakat, yetersizse, bu 
konuda bir talimatınız oldu mu efendim? 

- A. MESUT YILMAZ (Rize) - Şimdi, dediğim gibi Turizm merkezleri ilanı ilk 
defa 55 inci hükümet zamanında yapılan bir uygulama değil, zannediyorum 20 nci defa 
bizim hükümetimiz zamanında yapılan, 19 defa daha Önce başka hükümetler zamanında 
da yapılmış. Benim bildiğim kadarıyla Turizm Bakanlığı içerisinde bir bakanlık içi 
komisyon bu merkezleri belirliyor, daha sonra bunları Bakanlıklararası Komisyona 
getiriyor, Bakanlıklararası Komisyonda herhangi bir itiraz olmaması halinde de, bunlar 
Başbakanlık kanalıyla Bakanlar Kuruluna getiriliyor. O toplantıda bazı şeyler 
bulunmamış olabilirler, bazıları görüş bildirmemiş olabilirler; ama, düşünün ki, o 
bakanlıkların hepsinin Bakanlar Kurulunda bakanları vardır, eğer herhangi bii itirazları 
olsaydı, en azından kendi bakanlarına iletip, bu kararnamenin imzalanmasını 
engelleyebilirlerdi. Dediğim gibi, bu kararnamenin ilk defa Bakanlar Kuruluna 
kabulünde hiçbir itiraz, hiçbir tartışma olmamıştır; yani, bu, Turizm Bakanlığından 
gelen, Bakanlıklararası Komisyondan geçmiş rutin bir kararname olarak kabul edilmiştir, 
daha sonra, tepkiler nedeniyle ben konuyu gündeme getirdim, ikinci defa Bakanlar 
Kurulunda; yine, herhangi bir itiraz olmamıştır; yani, somut bir itiraz olmamıştır, şu 
merkeze, şu nedenle karşıyız diye herhangi bir Bakanlığın itirazı olmamıştır; ama, sırf 
kamuoyundaki tepkiler dikkate alınarak, 5 merkez kapsam dışına çıkarılmıştır. Yani, 
burada yetki aşımından kaynaklanan veya devlete zarar veren bir uygulama değil, tam 
tersine, bana göre aşırı muhafazakâr bir uygulama söz konusudur. (...) 

Yani, dolaylı cevap vermeye çalıştım. İlk defa biz usulü icat etmedik, bu 
yıllardan beri, bu şekilde, 1983'te çıkmıştır Turizmi teşvik kanunu, 1983'ten, 1998'e 
kadar 15 sene uygulanan bir prosedürdür. Ben prosedürün doğruluğunu da araştırmadım 
yani, süre uzun mudur kısa mıdır, komisyondakiler yeterli mi değil mi. Uygulanan 
prosedür ne ise aynı şekilde uygulanmıştır. Burada, Bakanlar Kurulu ilave bir hassasiyet 
göstermiştir, kamuoyundaki, Meclisteki tepkileri dikkate alarak 5 merkezi çıkarmıştır. 
Çıkarmaya da bilirdi, çıkarmasını gerektirecek somut bir itiraz da yoktur; yani, şu 
merkez, şu yasadaki, şu duruma aykırılık sebebiyle Turizm merkezi olmaktan 
çıkarılmalıdır diye bir şey yoktu. Gerçi, sit alanı olan merkezler vardı, yeşil saha olan 
merkezler vardı; ama, Bakanlığın ve komisyonun değerlendirmesine göre bunların 
Turizm merkezi olmasına mani bir durum yoktu. Biz, buna rağmen böyle bir tartışmayı 
siyasî bakımdan zamansız gördük.(...) 

Sayın Milletvekilinin dediği doğrudur; yani, başta da hatırlarsanız, Turizm 
merkezi ilan edilen yerlerde mahallî otoritelerin yetkileri Turizm Bakanlığına geçer 
dedim; ama, koruma kurullarının oralardaki yetkileri aynen devam eder; yani, Turizm 
Bakanlığının yetkisinde olan merkezlerde yapılacak imar faaliyetleri koruma kurulunun 
onayına bağlı planlara dayalı olarak ancak yapılabilir.(...) 

Soru yok; ama, müsaade ederseniz, ben de görüşümü söyleyebilir miyim bu 
konuda.(...) 

Doğrudur; yani, Türkiye'de, Turizm uygulama planları; ancak, nokta itibariyle, 
belli noktalar için yapılmıştır. İşte, Güney Antalya Projesi gibi birkaç yerde ancak 
yapılmıştır. Bunun dışında, geniş ölçüde master planlara dayalı olarak uygulamalar 
yapılır ve master planları da, 1970'lerde ancak yapılabilmiştir. Bunun nedeni, 
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kazandıktan sonra, çok güzel bir otel kazanmıştır Türk Turizmi; ama, onun yanındaki 
okullar aynen faaliyetlerine devam ediyor. Yani, bir yerin Turizm merkezi olması, oranın 
halihazır fonksiyonlarının hemen Turizme, devredilmesi anlamına gelmiyor, orada 
Turizm açısından değerlendirilebilecek olan alanların değerlendirilmesi; ama, bunun 
dışında, bundan sonraki yapılaşmalarda, Turizm mülahazasının ön planda tutulmasını 
gerektiriyor. Dolayısıyla, Turizm merkezi ilanı, kendi başına bir rant unsuru değildir, 
rant sağlayan bir şey değildir. Bunu ilan eden hükümet açısından, bir görevi kötüye 
kullanmaya malzeme olabilecek bir uygulama da olamaz, toplum açısından da herhangi 
bir zarar doğuramaz, tam tersine, dediğim nedenlerle, koruyucu bir uygulamadır. Yani, 
oradaki yeşil alanların, tabiat varlıklarının, kültürel varlıkların korunmasını perçinleyen 
bir mekanizmadır. Geçmişteki uygulamalar da hep bunu göstermektedir, bunu 
ispatlamaktadır. 

Ben, bu soruşturmayla, yani, buradaki siyasî niyeti anlıyorum; ama, siyasî niyet 
açısından da bir tutarsızlık gördüğümü ifade etmek istiyorum. Burada önerge sahipleri 
dahil hiç kimsenin bir zararı yoktur bu uygulamayla. 

ESVET ÖZDOĞU (Ankara) - İzninizle ben de şunu sormak istiyorum: Siz, 
biraz önce 1976 yılında, master çalışmaları yapılmış Türkiye'nin Turizm... 

A. MESUT YILMAZ (Rize) - 70'li yıllar. 

ESVET ÖZDOĞU (Ankara) - 72 yılında... Fakat, biz buraya davet ettiğimiz ve 
sorduğumuz hiç kimse bize, herhangi bir master çalışması yapılmadığını, yani, sanki 
benim böyle hissettiğimi söyleyebilirim. Aklına estiği zaman şurayı Turizm bölgesi ilan 
edelim, bir plan ve program çerçevesi içerisinde yapılmamış gibi bazı şeyler ve yatak 
kapasitesinden bahsediliyor, yatak kapasitesi hakkında da bilgi sahibi değiller. 
Çağırdıklarımızın kimisi diyor ki, 45 bin yatak var, kimisi diyor ki 55 bin yatak var, 
kimisi diyor ki 100 bin yatağa ihtiyaç var. Yani, o bir çalışma ürünü olamaz. Yani, bir 
master planı yapılmış olsaydı, ne kadar yatağa ihtiyacımız olurdu, hangi bölgeler daha 
önceden de planlanmış olurdu, şu bölgeler tedricen Turizme açılacaktır ve bu şekilde bir 
çalışma yapmış olmaları gerekirdi. Sizin söylediğiniz master planından hiç kimsenin 
haberinin olmadığını gördük. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) - Master planından kastım başkadır. Master planı, 
Ege'de, Akdeniz'de ve nokta olarak Anadolu'nun çeşitli yörelerinde Turizme açılacak 
olan alanları belirleyen bir çalışmadır. İstanbul için, arkadaşlarımızın ifade ettiği 
anlamda bir envanter çalışması maalesef yapılmamıştır. Bu, bugün için de Türk 
Turizminin önemli bir eksiğidir. Bu çalışma yapılmadan ve bu çalışma geniş bir şeyin 
üzerine oturtulmadan bundan sonraki Turizm yatırımlarının da_sağlıklı yönlendirilmesi 
fevkalade zordur, onu da kabul ediyorum; ama, biraz önce de ifade ettim, zannediyorum 
siz beni soruştururken, Turizm Bakanlığını mahkûm edeceksiniz.(...) 

Efendim kabul ediyorum da, siz de masanın bu tarafına geçip baktığınız zaman 
göreceksiniz ki, kadastro yapılmadan, mülkiyet düzeni kurulmadan sağlıklı bir planlama 
yapılması mümkün değil. Bu şartlarda yapılabilen budur. Eksikler yok mudur; vardır, çok 
eksik vardır; ama, şartlar da çok ağırdır. Yani, kâğıt üzerinde hazine arazisi 
görüyorsunuz, gidiyorsunuz bakıyorsunuz ki, tamamı işgal edilmiş. Orayı planlasanız ne 
olacak, planlamasanız ne olacak! Yani, mülkiyet düzeni ve kadastro düzeni sağlanmadan 
sağlıklı bir planlama yapılamaz, Turizm Bakanlığının da böyle kısıtları vardır. 
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KEMAL ÇELİK (Antalya) - Sayın Başbakanım, tabiî, Mecliste bütün 
soruşturmalar siyasîdir, siyasî olması da gerekiyor, doğrusu da budur. Zaten, 
bürokratların yaptıkları olaylardan siyasîler de, hükümet de, siyaseten sorumludur, yani, 
idare hukukunun bir ilkesidir bu. 

Şimdi ben, aslında soru sormak istemiyordum; ama, son açıklamanızdan sonra 
soru soracağım; çünkü, Turizm Bakanımıza yeteri soruyu sorduk. Siz de, her bakanlıktan 
ayrı ayrı sorumlu olduğunuz için, bir noktada bu soruşturmaya muhatapsınız. Şimdi, 
İstanbul'da, 8 nokta, Turizm merkezi olarak ilan edilmiş. Bunun 5 tanesi çıkarılmış; yani, 
Sayın Başbakanın siyasî iradesiyle 5 tanesi çıkarılmış. Turizm Bakanımız, bunu, daha 
önceki ifadesinde, ilgililerin başvurusu vardı, kamuoyunun baskısı vardı dedi, bize son 
verdiği bilgide de, CHP'nin baskısı vardı gibi bir ifade kullandı, kısacası bir baskıdan 
bahsetti ve siz de, bu baskılara istinaden 5 tanesini iptal etme talimatı verdiniz, buna 
göre de dosyalar hazırlandı. Acaba, bu 8 hazırlanırken, başta bu 8 için de bir talimat 
verdiniz mi? Bunu da şu açıdan soruyorum; çünkü, Turizm Bakanlığı, dosyayı gerçekten 
iyi hazırlamamış. Yani, Turizm çok önemli; eğer, iyi bir dosya hazırlasaydı; çünkü, 
bakıyorsunuz, bakan, pek çalışma falan yok Sayın Başbakan. Yani, bunu bilmenizde 
fayda varda, önce bu komisyon falan hazırlamamış. Görüşler tamamen alınmadan, 
alınması da yönetmelikte de gerekmiyor, o da doğru bir olay; ama, alınmadan, hemen bir 
hafta sonra Bakanhklararası Komisyonun toplantısından bir hafta sonra ilan edilmiş, bu 
da yasal, onu da belirtmek istiyorum; ama, sağlam bir dosya olmadığı için her bölümle 
ayrı ayrı, daha doğrusu bürokratik çalışma olmadığı için, bunun iptali kolay olmuş. 
Tekrar sorum şöyle; baştan tekrar ediyorum, acaba siz, şu 8 yer ilan edilsin diye bir 
talimat verdiniz mi? Yani, iptal edilsin diye siyasî bir talimat verdiğinize göre, o da 
dosyanın yetersiz olması nedeniyle kolayca iptal edildiğine göre, halbuki direnilmesi 
gerekiyordu bir noktada, bana göre, ona da inanıyorum ben, direnilmesi gerektiğine 
inanıyorum, bir siyasî talimatınız oldu mu bu 8 yerin ilanı hakkında?(...) 

A. MESUT YILMAZ (Rize) - Şimdi, başta da söyledim; bu konu, Bakanlar 
Kuruluna, Turizm Bakanlığının rutin bir şeyi olarak gelmiştir. Benim, ondan önce 
Turizm Bakanlığına bu konuda hiçbir yönlendirmem olmamıştır. Ha, geldikten sonra da, 
Bakanlar Kurulundan çıktıktan sonra, benim bir talimatım olduğunu söylediniz; doğru 
değil, biraz önce ifade ettim, ben bunu tekrar Bakanlar Kurulu gündemine koydum, 
Bakanlar Kurulunda tekrar tartıştık. Biz de, yani, diğer koalisyon ortaklarımız da, bu 
merkezlerin çıkarılması yönünde görüş bildirdiler. Niye bu 3 ü içinden seçilmiş de 
kalmıştır diye soruyorsanız; bunların 3'ünün kalmasının nedeni, zannediyorum bunlarda, 
müstakbel değil de, yürümekte olan bazı projeler vardı. Mesela, Atik Ali Paşa Yalısı 
zannediyorum olduğu merkez, orada, o tarihte devlet misafirhanesi olarak yürütülen; 
ama, Turizme tahsis edilmesi öngörülen bir şey vardı. Dolayısıyla, yürüyen projelerin 
olduğu şeylere öncelik tanınmıştır; ama, tabiî, şeye katılmıyorum, soruşturma müessesesi 
siyasî olmalıdır diye bir kural yok. Tam tersine...(...) 

Hayır, ben, netice itibariyle şunu söyleyeyim: Farz edin ki, burada bir yanlış 
işlem oldu; Türkiye, bir hukuk devleti, buna karşı idarenin her eylemi gibi, buna karşı da 
yargı yoluna gidilme imkânı var, yargı yoluyla bunu düzeltme imkânı var. Nitekim, 3 
merkezle ilgili de dava açılmıştır, ikisinde mahkeme idareyi haklı bulmuştur, birisinde, 
zannediyorum şu anda temyiz aşamasındadır, daha bitmemiştir. Dolayısıyla, burada telafi 
edilemeyecek bir zarar söz konusu değil. Yani, hükümet yanlış yapamaz mı; yanlış 
yapabilir, bakan da yanlış yapabilir, ben de yanlış yaparım; ama, bundan dolayı bir zarar 
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söz konusu değildir. Yani, sorumluluk doğuracak bir eylem söz konusu değildir. Ha, 
hukuka aykırılık var mı yok mu, işte o da yargıya gitmiştir, yargı da karar vermiştir; ama, 
olmayan bir şeyin hukuka aykırı olduğunu iddia etmek mümkün değildir yani. 5 merkez 
çıkarılmış, ha bunun hukuka aykırı olduğunu söylemek mümkün değil; burada 
soruşturmanın yoğunlaştırılacağı konu, 3 merkezle ilgili olmalıdır, onlarla ilgili de zaten, 
dediğim gibi, yargı yoluna gidilmiştir, yargının kararı da var. (...) 

Biz hükümetteyken, bu konu hiç gündeme gelmedi. O zaman biz bunu, 
uluslararası bir zincire verilmesini arzuluyorduk. O şeyle ihaleye çıktık, o ihale de, 
bizden sonra sonuçlanmadı. Şimdi, yenileniyor, tekrar çıkıyorlar. O zaman değil; ama, 
bana, 15 gün kadar önce Mecliste bu teklif geldi; ben de, teklifi getiren arkadaşlara, bunu 
uygun görmediğimi söyledim. Yani, Milletvekilleri dinlenecekse, mutlaka boğazın 
kenarında dinlenmesi gerekmez, orada biz, döviz getirecek kuruluşlara öncelik 
vermeliyiz, Milletvekillerimizi, eğer ihtiyaç varsa, yeterli değilse misafirhane, başka 
yerlerde de ağırlayabiliriz; ama, devlet açısından bence öncelik, o kadar değerli bir 
yerin, Turizme tahsis edilmesi olmalı. (...) 

Şimdi, evvela, iptal gerekçesiyle ilgili, dikkat ederseniz, genel bir tabir 
kullandım; kamuoyundaki tepkileri dikkate alarak dedim. Bunun içerisinde, Turizm 
Bakanının dediği gibi, burada haksız rant elde etmekle suçlandığı için buranın Turizm 
merkezi olmaktan çıkarılmasını talep eden kişilerin başvuruları da olabilir, gazetelerde 
yazılan yayımlar da olabilir, Mecliste, bu konuyla ilgili yapılmış olan eleştiriler de 
olabilir; ama, genelde, böyle bir tepki oluşmuştu, biz bu tepki karşısında bu yerleri 
çıkarmayı uygun gördük. (...) 

A. MESUT YILMAZ (Rize) - Ha, ilan noktasına gelince, başta söyledim, bu, 
zannediyorum yirminci oluyor, emin değilim...(...) 

Demek ki, ondokuz defa daha önce Turizm merkezi ilan edilmiş. Şimdi, Turizm 
Bakanlığına, sürekli bu tür müracaatlar yapılır. Yani, benim arsamı Turizm merkezi 
yapın diye müracaat edebilir vatandaş veya yanımdakini yapın diyebilir; ama, şunu 
bilmek lazım: Bir yerin, Turizm merkezi statüsü kazanması, oranın, mutlaka Turizme 
tahsis edileceği anlamına gelmez, biraz önce örnek verdim. Şu anda merkez içerisinde 
okullar faaliyet gösteriyorlar Çırağanın yanında, Kabataş Lisesi, bilmem Beşiktaş Lisesi, 
eğitim faaliyeti gösteriyor. Bir yerin Turizm merkezi olması, Turizm dışındaki 
yapılanmalara karşı koruyucu bir tedbirdir. Yani, oraya gelip konut yapmanız için 
Turizm Bakanlığının onay vermesi lazım, oradaki Turizme, bu konut inşaatının zarar 
vermeyeceğine, Turizm açısından sakıncalı olmayacağına, Turizm Bakanlığının izin 
vermesi lazım. Yani, burası benim arsamdır, ben, belediyenin imar planına göre normal 
hakkımı kullanır bina yaparım diyemezsiniz, orası, Turizm Bakanlığının otoritesi vardır 
artık o merkezde. Dolayısıyla, o görüş yanlıştır; yani, bir yer, Turizm merkezi ilan 
edilebilir; ama, yıllarca orada turistik tesis yapılmayabilir; ama, başka yapı da 
yapılamaz. Yani, Turizm Bakanlığının karşı çıktığı bir yapılaşmaya da izin verilemez. Bu 
açıdan, Turizm merkezi olmak, başlı başına bir avantaj sağlamaz, bir rant sağlamaz, 
kimseye bir şey sağlamaz, topluma bir zarar da getirmez. Bir koruyucu tedbirdir Turizm 
merkezi olmak. Yani, burada bazı yanlış anlamaların giderilmesi lazım. Dediğim gibi, 
Turizm merkezi ilan edilen bir yer, mutlaka Turizme tahsis edilecektir diye bir hüküm 
yoktur; ama, Turizme aykırı bir yapılaşmaya orada izin verilmez. Orada, Turizm 
Bakanlığının bir otoritesi kurulmuş olur. 
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Dediğiniz doğrudur, bizden önce de çok ilan edilmiştir. 1991'de mi bunlar 
müracaat etmişler, bilmiyorum, belki doğrudur. 91'den önce de herhalde çok daha fazla 
sayıda müracaatlar olmuştur, 91'den sonraki o, ondokuz tane Turizm merkezi ilanında, 
bir kısmı yapılmıştır bir kısmı yapılmamıştır; ama, bütün bu müracaatlar gelir, Turizm 
Bakanlığı, bunlardan haklı bulduklarını, kendi ölçülerine göre, o ölçüler ne kadar 
geçerlidir, ne kadar doğrudur, o, tartışma konusudur; ama, kendine göre doğru 
bulduklarını, bu komisyona götürür, komisyon uygun görürse Bakanlar Kuruluna gelir. 
Bakanlar Kurulu eğer, kendisine gelen böyle bir kararname taslağını, filan yerdeki arsa, 
hakikaten şeye uygun mu diye araştırmaya kalkarsa, bu işin içinden çıkılmaz. Burada 
Bakanlar Kurulu adına Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğü sadece yasal inceleme yapar. 
Yani, buranın statüsü bakımından kanundaki hükümlere aykırı bir durum var mıdır, ona 
bakar. O konuda bir aykırılık varsa, onu bildirir. O zaman Başbakanlık, bu kararnameyi 
göndermez Bakanlar Kuruluna, şeye geri gönderir. Burada bu prosedürler geçilmiş, 
Bakanlar Kuruluna gelmiş, dediğim gibi, hiçbir müzakere olmadı, hiçbir tartışma olmadı. 
Daha sonra da, böyle bir büyük kamuoyu tepkisi olması bizim için sürpriz olmuştur ve 
biz geri adım attık; çünkü, dediğim gibi, bir azınlık hükümetiydik, bu tartışmaya girmek 
istemiyorduk, bana kalırsa bugün, bunların hepsinin yeniden Turizm merkezi olması 
lazım. 

BAŞKAN - Bu baskılardan dolayı 5'inden vazgeçtik dediniz; neden 3'ünden 
vazgeçmediniz? 

A. MESUT YILMAZ (Rize) - Biraz önce söyledim, orada, zannediyorum somut 
projeler vardı.(...) 

Şöyle söyleyeyim isterseniz: Bu 8 projenin, 8 merkezin hangisinde yeşil alan 
varsa, hangisi tarihî eserse, onların kapsam dışına çıkarılmasını kararlaştırdık. Tek 
istisnası Atik Ali Paşa Yahşidir, o, biliyorsunuz, tarihî bir binadır orası da. Fakat, orada 
başlayan bir restorasyon vardı, sonuçlanmak üzere olan bir inşaat vardı, orayı muhafaza 
ettik. Yani, münhasıran orasıyla ilgili bir değerlendirme yapılmamıştır. Bu 8'inden 
hangisinde yeşil alan varsa, hangisi tarihî eserse, onları çıkardık dışarı; ama, bana 
kalırsa, onların da alınması lazım; çünkü, demin dediğim gibi, koruma kurullarının 
oradaki yetkileri devam ediyor. Turizm Bakanlığı, orada istediği gibi bina yapamaz, 
mutlaka koruma kuruluna onaylatmak zorundadır. 

NEZİR AYDIN (Sakarya) - Sayın Başkanım, ben, Sayın Başbakana, sırf siyasî 
etik açısından sormak istiyorum. Tabiî ki, bütün bunların prosedürü normal olabilir, ona 
bir şey demiyorum; ama, iktidardaki bir partinin il başkanının böyle bir talepte 
bulunması ve orası Turizm alanı ilan edilmesi, yani ataların ifadesiyle şüyuu vukuundan 
beterdir, velev ki doğru olsa bile, siyasî etik açısından doğru mudur? 

A. MESUT YILMAZ (Rize) - Bizden önce olmuş bir muameledir. Yani, 98'den 
önce olmuş bir muameledir. Eğer, orada, 5 yıldızlı, 1050 yataklı bir turistik otel 
yapılacaksa, bence hiçbir engel yoktur. Yani, siyasî etik açısından da bir engel yoktur. İl 
başkanı olması, bence, Turizme hizmet etmekten alıkoymamalıdır. Ha eğer, devlet 
tarafından kayrılmışsa, başkalarının sahip olmadığı birtakım ayrıcalıklar o kişiye 
verilmişse, ona, sonuna kadar karşıyım, siyasî etik orada söz konusu olur; ama, bir insan, 
o tarihte il başkanı diye, orada yapacağı bir otelin, Türkiye'nin en büyük otelidir, 1050 
yataklı, Turizm merkezi olmamasını istemek, bence doğru olmaz(...) 
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V. BÖLÜM 

İLGİLİ YASALAR 

Bu bölümde konumuzla ilgili üç yasanın ilgili hükümlerine yer verilecek, bu 
yasaların ilgili hükümleri kısaca açıklanıp.yorumlanacaktır. Yasalar anlatılırken yeri 
geldikçe ilgili diğer yasalara da göndermede bulunulacaktır. Aşağıda ilgili hükümleri 
açıklanacak olan yasalar şunlardır. 

- 21.07.1983 gün ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
(KTVKK.). 

- 12.03.1982 gün ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu (TTK.). 
- 01.03. 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK.). 

A - 21.07.1983 Gün Ve 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanununun (KTVKK) İlgili Hükümleri 

21.07.1983 gün ve 2863 sayılı KTVKK. nun amacı, korunması gerekli taşınır ve 
taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve 
eylemleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak örgütün 
kuruluş ve görevlerini saptamaktır (KTVKK. md. 1). 

2863 sayılı Yasanın 3. maddesinde Yasada geçen bazı kavramların tanımları 
verilmektedir. "Kültür varlıkları", "Sit" kavramları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. 

Kültür varlıkları : tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel 
sanatlarla ilgili bulunan yer üstünde ,yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve 
taşınmaz varlıklardır (KTVKK. md. 3/ a-1). 

Sit : tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup , 
yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent 
kalıntıları, önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat 
özellikleri ile korunması gerekli alanlardır (TTVKK. md. 3/a-2). 

Koruma alanı : taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının muhafazaları veya tarihi çevre 
içinde korunmalarında etkinlik taşıyan korunması zorunlu olan alanlardır (KTVKK. md. 
3/a-5). 

Tanımlardan anlaşılacağı üzere, "Kültür varlığı" tek bir taşınır veya taşınmaza 
özgü bir kavram, "Sit" ise , belirli bir alana , yüzeye ilişkin bir kavramdır. Bu nedenle, 
tescilli bir kültür varlığının bulunduğu yer her zaman Sit alanı olmayabilir. Yasanın 6. 
maddesinde önce korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının genel 
özellikleri belirtilmiş sonra da bunlara örnekler gösterilmiştir. 7. maddede de korunması 
gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tespit ve tescil şekli açıklanmıştır. Tespit 
ve tescilin nasıl yapılacağı ise, 10.12.1987 gün ve 19660 sayılı resmi Gazete de 
yayımlanan "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve 
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Tescili Hakkında Yönetmelik" de gösterilmiştir. Bu Yönetmelikte, 2863 sayılı Yasada 
geçen bazı kavramların ayrıntılı tanımları da vardır. 

Tespit ve tescil edilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının 
korunabilmesi için, bunların çevrelerinde koruma alanları oluşturulur. Koruma 
alanlarının saptanması ve bu alanlar içinde inşaat ve tesisat yapılıp yapılamayacağı 
konusunda karar alma yetkisi "Bölge kurullarına" aittir. Koruma alanlarının 
saptanmasında, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının korunması, görünümlerinin 
ve çevreleri ile uyumlarının korunması için yeteri kadar koruma alanına sahip olmaları 
dikkate alınır (KTVKK. md. 8). Koruma kurullarınca alınan kararlara aykırı olarak, 
korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında, her çeşit inşai ve fiziki 
müdahalede ( onarım, inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, kazı ve benzeri 
işler inşai ve fiziki müdahale sayılır) bulunmak, bunları yeniden kullanıma açmak veya 
kullanımlarını değiştirmek yasaktır (KTVKK. md. 9). 

2863 sayılı KTVKK. nun 17.6.1987 gün ve 3386 sayılı Yasa ile değişik 10/1. 
maddesine göre; her kimin mülkiyetinde veya yönetiminde olursa olsun, taşınmaz kültür 
ve tabiat varlıklarının korunmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak, aldırmak ve 
bunların her türlü denetimlerini yapmak, Kültür Bakanlığına aittir. Bu maddenin 
devamında da, T.B.M.M.nin, Milli Savunma Bakanlığı'nın, Vakıflar Genel Müdürlüğü' 
nün, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde veya yararlanmalarında bulunan 
kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına ilişkin hükümler vardır. 

Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup, yöntemine göre tescil ve 
ilan olunan, her çeşit korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile bunlara ait 
koruma sınırları içindeki taşınmaz mallar, Kültür Bakanlığının izni olmadan, gerçek ve 
tüzel kişilere satılamaz, hibe edilemez (KTVKK. md. 13). Korunması gerekli taşınmaz 
kültür ve tabiat varlıklarının kullanma ve yararlanma haklarının, belirli sürelerle gerçek ve 
kamu-özel hukuk tüzel kişilerine bırakılması Kültür Bakanlığının iznine bağlıdır 
(KTVKK. md. 14/1). Vakıf kültür ve tabiat varlıklarında bu yetki Vakıflar Genel 
Müdürlüğünündür (KTVKK. md.14/2) 

Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma 
alanlarında ruhsatsız olarak inşaat yapmak yasaktır. Buralarda ruhsatsız olarak yapılacak 
inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; Sit'lerde Sit koşullarına aykırı olarak 
inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre işlem yapılır (KTVKK. md. 16). 

KTVKK. nun 17/1. maddesinin ilk cümlesine göre, bir alanın koruma kurulunca sit 
olarak ilanı, bu alandaki imar planı uygulamasını durdurur. Bu yerlerin koruma amaçlı 
imar planları koruma kurullarınca uygun görülmeden uygulamaya konulamaz. İlgili 
kurullara gönderilen planların incelenmesine ve bu konuda görüş bildirilmesine ilişkin 
usul ve esasları saptamak için Kültür Bakanlığının, Bakanlık makamının 22.10.1990 gün 
ve 2565 sayılı "olur"ları ile yürürlüğe konulmuş bulunan "Koruma İmar Planlarının 
İzlenmesi Ve Denetlenmesine İlişkin Çalışma Esaslarını belirleyen Yönerge" 
bulunmaktadır. 

Koruma amaçlı imar planlarının, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat 
varlıkları bakımından kısmen değiştirilmesi; ilgili kuruluşlarca gerekli görüldüğü ve bu 
hususta koruma kurulu kararı alındığı takdirde, koruma kurulu ilgili belediyeye ve ayrıca 
ilgili kurum ve kuruluşlara yazı ile bildirir ( KTVKK. md. 17/3). 
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2863 sayılı'Yasanın, dolayısıyla da koruma amaçlı imar planlarının yapılması ve 
uygulanması yönünden , imar planı yapılması ve uygulamasını öngören diğer yasalara 
göre önceliği vardır, örneğin. 

- 24.02.1984 gün ve 2981 sayılı imar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara 
Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı îmar Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun'un "istisnalar" başlıklı 3. maddesinde şu hüküm 
vardır: " ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
uyarınca belirlenmiş ve belirlenecek yerlerde bu Kanun hükümleri 
uygulanmaz." 

- 03.05.1985 gün ve 3194 sayılı îmar Kanunu'nun "istisnalar" başlıklı 4. maddesi 
aynen şöyledir: " ....2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu ile belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde, bu Kanunun özel 
kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır...." 

- 04.04.1990 gün ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun "istisnalar" başlıklı 3. 
maddesine göre; "... diğer özel kanunlar uyarınca belirlenmiş veya belirlenecek 
yerlerde ise özel kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine uyulur." 

- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19.04.1996 gün ve 436 
sayılı "îlke kararı"nda; Turizm alanı ilan edilen ve ilan edilecek alanlarda , 2863 
sayılı yasa kapsamına giren bölgelerde (sit alanlarında ve tescilli yapılarda) 
Koruma Yüksek Kurulu ilke kararları ve ilgili Koruma Kurulu kararlarının 
geçerli olduğu, bu alanlarda yapılacak her tür ve düzeyde planların ilgili koruma 
kurulunun görüş ve onayına sunulmadan uygulamaya geçilemeyeceği 
belirtilmiştir(64). 

2863 sayılı KTVKK. nun 51-63. maddeleri, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu ile Koruma Kurulları"nın kuruluş, görev, yetki ve çalışma şekillerini 
göstermektedir. Yine bu kurullarla ilgili olarak 30.01.1989 gün ve 20065 sayılı Resmi 
Gazete de yayımlanan "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu île Koruma 
Kurulları Yönetmeliği" bulunmaktadır. 

2863 sayılı Yasa kapsamına giren korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat 
varlıkları ile ilgili hizmetleri bilimsel esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere, Kültür 
Bakanlığına bağlı , çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının üst bürokratlarından oluşan 
"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu" ile, yine Kültür Bakanlığınca 
belirlenecek bölgelerde konunun uzmanı olan kişilerden oluşan "Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulları" oluşturulmuştur (KTVKK. md. 51, 53, 58) 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek kurulunun birinci görevi, korunması 
gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması, restorasyonuyla ilgili işlerde 
uygulanacak ilkeleri belirlemektir (KTVKK. md. 51/2-a). 

Koruma kurullarının yetkileri , Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararlan 
çerçevesinde saptanır. Bu yetkilerin bazıları şunlardır (KTVKK. md. 57) : 

-Saptanan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının tescilini yapmak 
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-Koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini inceleyip 
onamak, 

-Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma alanlarının 
tespitini yapmak, 

-Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile ilgili 
uygulamaya yönelik kararlar almak. 

Kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler dahil) ile gerçek ve tüzel kişiler, koruma 
kurullarının kararlarına uymak zorundadırlar (KTVKK. md. 57/2). 

2863 sayılı Yasanın 65 - 75.. maddeleri, bu Yasaya aykırı davranışları ve bu 
davranışlara verilecek cezaları göstermektedir. Özetle, yukarıda anlatılan konulara aykırı 
hareket edenlere hapis ve para cezaları verilmektedir. 

Ayrıca, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının korunması konusunda 
Türkiye'nin de uygun bulduğu çeşitli uluslararası sözleşmeler vardır. Örneğin. 

-14.04.1982 gün ve 2658 sayılı Yasayla uygun bulunan "Dünya Kültürel Ve Doğal 
Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme" 

-13.04.1989 gün ve 3534 sayılı Yasayla uygun bulunan "Avrupa Mimari Mirasının 
Korunması Sözleşmesi" 

B- 12.03.1982 Gün Ve 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun (TTK..) İlgili 
Hükümleri 

12.03.1982 gün ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun (TTK.) amacı, ülkemiz 
Turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturacak 
düzen ve önlemlerin alınmasını sağlamaktır (TTK. md. 1). 

2634 sayılı TTK. nun 3. maddesinde Yasada geçen bazı kavramların tanımları 
vardır. Bu tanımlara göre; 

Turizm bölgeleri : sınırları Turizm Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı 
ile saptanan ve ilan edilen bölgeleri, 

Turizm alanları : Turizm bölgeleri içinde öncelikle geliştirilmesi öngörülen, mevkii 
ve sınırları Turizm Bakanlığının önerisi, Bakanlar Kurulu kararı ile saptanan ve ilan edilen 
doğal ve sosyo-kültürel değerlerin yoğunlaştığı alanları, 

Turizm merkezleri : Turizm bölgeleri içinde veya dışında, yeri ,mevkii ve sınırları 
Bakanlığın önerisi, Bakanlar Kurulu kararı ile saptanan ve ilan edilen, Turizm yönünden 
önem taşıyan yerleri veya bölümleri, 

İfade eder. 

Tanımlardan da görüleceği üzere, Turizm bölgeleri, alanları ve merkezleri 
arasındaki fark , genelde bir nitelik farkı olmayıp nicelik farkıdır. Bu nedenle, bu tür 
yerlerin saptanmasında ortak kurallara uyulur. Bu düşünceden hareketle, TTK. nun 4. 
maddesinde "Turizm bölgeleri, Turizm alanları ve Turizm merkezlerinin tespitinde ; 
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ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyo-kültürel Turizm değerleri, kış, av ve su sporları 
ve sağlık Turizmi ile mevcut diğer Turizm potansiyeli dikkate alınır." denilerek, her üç 
yerin belirlenmesindeki ortak ölçütleri saymıştır. Bu maddenin uygulanmasını göstermek 
üzere ,2634 sayılı Yasanın 37/A-l. maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulunun 24.05.1983 
gün ve 83 / 6733 sayılı kararı eki "Turizm bölgeleri, Turizm Alanları ve Turizm 
Merkezlerinin belirlenmesi İçin Çalışma Gruplarının Oluşturulması, Görev ve Yetkileri ile 
Çalışma Şekline İlişkin Yönetmelik" 27 Temmuz 1983 gün ve 18117 sayılı Resmi Gazete 
de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu Yönetmeliğe göre, Turizm bölge, alan ve 
merkezleri aşağıda açıklandığı şekilde belirlenmektedir. 

-Turizm Bakanlığının içinde bir komisyon oluşturulur Bu komisyona "Bakanlık 
İçi komisyon" denilir. Bu komisyonun görevi, yukarıda değinilen TTK. nun 4. maddesi 
esasları çerçevesinde, ileride ilanı düşünülen Turizm bölgelerinin, Turizm alanlarının ve 
Turizm merkezlerinin mevkii ve sınırlarını Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile ilişki 
içinde belirlemektir (Yön. md. 5,6 ve 7). 

-Belirlenen mevkii ve sınırlar Bakanlık (Turizm Bakanlığı) makamının onayına 
sunulur. Sunulan öneri, Bakanlık makamınca onaylandığı takdirde, onaylanan öneri 
Bakanlıklararası Komisyona götürülür( Yön. md. 7). 

-Bakanlıklararası Komisyon .Turizm Bakanlığı Planlama ve Yatırımlar Dairesi 
Başkanının koodinatörlüğünde Genelkurmay Başkanlığı, Başbakanlık Devlet Planlama 
Müsteşarlığı, Çevre Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Ulaştırma Bakanlığı, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı' nın ilgili ve yetkili 
temsilcilerinden oluşur (Yön. md. 8). 

- Turizm Bakanlığınca ilan edilmesi öngörülen yerlerin mevkii ve sınırlarını 
gösteren haritalar ve bunlara ilişkin açıklama raporlarını içeren bilgi ve belgeler 
Bakanlıklararası Komisyonun toplantı tarihinden 3 hafta önce komisyon üyesi 
bakanlıklara iletilir ve yapılacak toplantının tarihi bildirilir (Yön. md 9). 

-Bakanlıklararası Komisyon bildirilen tarihte toplanır, önerilen yerler incelenir. 
Toplantı tutanağı düzenlenir (Yön. md. 10). 

Burada bir hususu önemle vurgulamak gerekir: Bakanlıklararası Komisyonun 
görevi, Turizm bölge, alan ve merkezlerinin yerini belirlemek değildir. Bu belirleme işi, 
Turizm Bakanlığındaki iç komisyonun görevidir. Bakanlıklararası Komisyonun görevi, 
önerilen yerlerin ilan edilmesinde bir sakınca bulunup bulunmadığını saptamaktır. B.u 
nedenle, Bakanlıklararası komisyon toplantısına katılan çeşitli bakanlıkların ve 
müsteşarlıkların yetkili temsilcileri, önerilen yerlerin ilan edilmesinde sadece ve sadece 
kendi idareleri yönünden bir sakınca bulunup bulunmadığını toplantıda belirtirler. Sakınca 
varsa nedenini açıklarlar ve konu tartışılır. Bunun dışında bir görüş belirtme yetkileri 
yoktur. Önerilen yerlerin Turizm bölgesi, alanı ya da merkezi ilan edilmesinin, Turizm 
yönünden uygun olup olmadığını tartışmak ya da Turizm politikaları oluşturmak bu 
komisyonun görevi değildir. 

-Bakanlıklararası Komisyonun toplantısı sonucunda düzenlenen tutanakta; üzerinde 
yeni çalışma ve incelemeler yapma ihtiyacını belirten kuruluşlar, bu toplantıyı takip eden 
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engeç bir hafta içinde kesin görüşlerini yazılı olarak Turizm Bakanlığına bildirirler. Bu 
süre içerisinde görüş bildirilmemesi olumlu görüş bildirilmiş olarak addolunur.(Yön. 
md. l l ) . 

Bakanlıklararası Komisyonda belirlenen görüşlerle birlikte mevkii ve sınırları 
haritalar üzerinde belirlenen ve özellikleri bir raporla açıklanan Turizm 
bölgeleri, Turizm alanları ve Turizm merkezleri Bakanlar Kurulunun onayına 
sunulur. Sunulan öneriler Bakanlar Kurulunca uygun bulunduğu takdirde, 
belirlenen yerler Resmi Gazetede ilan olunur (Yön. md. 12, 13 ) 

Bir yer, Turizm bölgesi, Turizm alanı veya Turizm merkezi olarak Bakanlar 
Kurulunca ilan edilince, o yerin planlama yetkisi Turizm Bakanlığına geçer. Planlama 
yetkisinin nasıl kullanılacağı, 27 Ocak 1983 gün ve 17941 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan "Turizm Alanlarında ve Turizm Merkezlerinde imar Planlarının 
Hazırlanması ve Onaylanmasına ilişkin Yönetmelik" de gösterilmiştir. Daha sonra 16 
Haziran 1989 gün ve 20197 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Turizm Alanlarında ve 
Turizm Merkezlerinde imar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile önceki Yönetmeliğin 12. ve 
14. maddeleri değiştirilmiş, 11. maddenin 2. fıkrası ile 13. maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

16 Mayıs 1986 gün ve 19109 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar 
Kurulunun 18.03.1986 gün ve 86/10497 sayılı Kararının 1. maddesine göre; istanbul 
Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde (mücavir alan dahil) hazine, belediye, kamu 
iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz malların yerli ve 
yabancı müteşebbislere tahsisi prensibi; Büyükşehir Belediye Başkanının da katılacağı 
toplantıda, Maliye Bakanı, Turizmi Bakanı ile ilgili Bakan' ca kararlaştırılır. Yine aynı 
Kararnamenin 3. maddesine göre; tahsise karar verecek yetkililer tahsis ile ilgili 
işlemlerde uygulanacak esasları da saptarlar. Ancak, bu hükümlerin uygulanabilmesi için 
tahsis edilecek yerin kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması gerekmektedir. 

C-01.03. 1926 Gün Ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun (TCK..) 240. Maddesi: 

9 / 2 4 Esas Nolu soruşturma komisyonunun kurulmasına esas olan önergede, eski 
Başbakan Mesut YILMAZ hakkındaki iddialar belirtildikten sonra, adıgeçenin T.C.K.nun 
240. maddesini ihlal ettiği belirtilmiş ve bu maddeye göre soruşturulması istenmiştir. 

Bu maddede; "Yasada yazılı hallerden başka hangi nedenle olursa olsun görevini 
kötüye kullanan memur derecesine göre bir yıldan üç yıla kadar hapsolunur. Cezayı 
hafifletici nedenlerin bulunması halinde altı aydan bir yıla kadar hapis ve her iki halde (...) 
liradan (...) liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Ayrıca memuriyetten süreli 
veya temelli olarak yoksun kılınır." hükmü mevcuttur. 

Maddede, memurun yasada belirtilen durumlardan başka, hangi nedenle olursa 
olsun görevi sırasında yetkisini kötüye kullanması eylemi cezalandırılmıştır. Bu nedenle 
madde genel ve tamamlayıcı hüküm niteliğindedir. T.C.K.nun görevi kötüye kullanma ile 
ilgili özel nitelikteki suçlara ilişkin hükümlerinin uygulanamaması halinde bu madde 
uygulanmaktadır. Maddede hangi hallerin görevi kötüye kullanma sayılacağı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 508) 



- 2 0 7 -

açıklanmamıştır. Bu durumun, "kanunsuz suç olmaz" ilkesine aykırılığı ileri sürülmüşse 
de Anayasa Mahkemesi tarafından bu istek reddedilmiştir. 

Suçun maddi unsuru , memuriyet görevinin kötüye kullanılmasıdır. Bir fiilin 
suistimal sayılabilmesi, memurun vazife halinde bu fiili işlemesiyle mümkündür. Diğer 
taraftan fiilin görev ile ilgili olması şarttır. Vazifeyi suistimal suçunda kanun koyucu 
sadece vazifenin suistimalini öngörmüş, memuriyet sıfatının suistimalini maddenin 
hükmü haricinde tutmuştur. 

Suçun manevi unsuru kasdın bulunmasıdır. Suçun oluşması için failde cürmi kasdın 
bulunması şart olmakla birlikte, failin fiilinin suç olduğunu bilerek ve isteyerek hareket 
etmesinden ibaret olan genel kasttan başka özel bir kasdın da bulunmasının gerekip 
gerekmeyeceği sorunu tartışmalıdır. Bir görüşe göre , görevin kötüye kullanılmış olması 
neticeyi teşkil ettiğine ve failin bu kötü kullanışı bilmesi ve istemesinin kasdı meydana 
getirmesi nedeniyle ayrıca özel kasda gerek yoktur. Aksi yöndeki görüşe göre 
ise.memuriyet görevini kötüye kullanma cürmünün oluşabilmesi için, memuriyet görevini 
ihmal cürmünden farklı olarak, failde özel bir kasdın araştırılması, yani bu konuda failin 
saikine bakmak gerekir. 

T.C.K.nun 240. Maddesinden, görevi kötüye kullanma suçunun ancak bir memur 
tarafından işlenebileceği, memur olmayanların bu suçu işleyemeyecekleri anlaşılmaktadır. 
Ancak T.C.K.nun 279.maddesinde; 

"Ceza Kanununun tatbikatında: 
1 
2.Devamlı veya muvakkat,ücretsiz veya ücretli,ihtiyari veya mecburi olarak 

teşrii,idari veya adli bir amme vazifesi gören diğer kimseler memur sayılır. 
Ceza Kanununun tatbikatında amme hizmeti görmekle muvazzaf olanlar : 
1 
2. Devamlı veya muvakkat.ücretli veya ücretsiz,ihtiyari veya mecburi surette bir 

amme hizmeti gören diğer kimselerdir." 
hükmü konularak, Ceza Kanununun uygulanması açısından memur kavramına 

açıklık getirilmiş; ayrıca kamu görevi ve kamu hizmeti ayrımına yer verilerek, kişinin 
yaptığı iş kamu görevi niteliğinde ise memur sayılmış, kamu hizmeti niteliğinde ise 
memur sayılmamıştır. Kamu görevi, Devlete ait yasama,yürütme,yargı yetkilerinin 
kullanılması suretiyle gerçekleştirilen,yani Devletin varlığı sebebiyle yerine getirmek 
zorunda olduğu işleri; kamu hizmeti ise böyle yetkilerin kullanılmasını 
gerektirmeyen,Devletin zorunluluk olmadığı halde üstlendiği işleri ifade etmektedir. 

V I . BÖLÜM 

DEĞERLENDİRME 

A- Olayların Özeti 

Önergedeki iddiaların odak noktasını oluşturan 19. ve 20. Grupta yer alan turizm 
merkez ve alanlarına ilişkin yapılan işlemler şöyle özetlenebilir: 

a-19. Grupta yapılan işlemlerin özeti: 
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Turizm Bakanlığı yetkilileri, 19. grupta bulunan yerlerin sınırlarının saptanması 
için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile 11.12.1996 tarihinde görüşmüşler ve 19. grupta 
bulunan yerlerin sınırlarını belirlemişlerdir. Bu belirleme sırasında Bayındırlık ve Iskan 
Bakanlığı Beşiktaş-Kuruçeşme , Istanbul_Istinye Turizm Merkezi Tevsiine ilişkin olarak, 
sözkonusu alanların Boğaziçi öngörünüm Alanında kalması nedeniyle öncelikle Boğaziçi 
Kanununun uygulanmasına tabi olduğundan ilanında yarar olmadığına ilişkin çekince 
belirtmiştir. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının bu görüşüne karşı Turizm Bakanlığı , bir 
yörenin turizm merkezi ilanının; salt imar planı onayı ve plan tadilatı sürecinde yetki 
almaya yönelik bir tasarruf olmadığı, Kuruçeşme Turizm Merkezi sınırları içinde kalan 
alanların büyük bölümünün "Boğaziçi öngörünüm bölgesi Uygulama İmar Planı"nda 
zaten "Turizm Tesis Alanı" olarak düzenlendiği, bu alanın turizm merkezi ilanındaki 
amacın da bu alandaki yatırımın desteklenmesi olduğunu ileri sürmüştür. 

Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü, Bakanlık Makamından onay alarak 
konunun Bakanlıklararası komisyona sunulmasını sağlamıştır. Bakanlıklararası komisyon 
10.1.1997 tarihinde toplanmıştır. Toplantı sırasında, itirazlar üzerine , bazı yerler öneri 
paketinden çıkarılmıştır. 

Turizm Bakanlığı'nca Başbakanlığa yazılan 23.1.1997 gün ve 2285 sayılı yazıda, 
10 adet yerin turizm merkezi olarak ilanı ile 6 adet yerin sınırlarının tadili için Bakanlar 
Kurulu kararı alınması istenmiştir. Bakanlar Kurulu kararı alınması hususu 4 Ağustos 
1997 gün ve 24222 sayılı yazıyla bir kez daha istenmiştir. Yazı eki listede; 
Istanbul-Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi, Istanbul-Şişli Bomonti Turizm Merkezi, 
Istanbul-lstinye Turizm Merkezi Tevsii ve Istanbul-Sarıyer Istinye Turizm Merkezi Tevsii 
yerleri vardır 

Turizm Bakanlığı tarafından Başbakanlığa yazılan 12 Eylül 1997 gün ve 29482 
sayılı yazıda özetle, Maliye Bakanı Zekeriya Temizel tarafından, Kuruçeşme Turizm 
Merkezi ile Şişli Bomonti Turizm Merkezinin kararname kapsamından çıkarılmaması 
halinde imzalamayacağının ifade edilmesi nedeniyle sözkonusu iki turizm merkezinin 19. 
gruptan çıkarıldığı belirtilmiştir. Daha sonra Turizm Bakanlığınca Başbakanlığa yazılan 
22 Eylül 1997 gün ve 30414 sayılı yazıda, İstanbul da yeniden ilanı ve sınır tadilatı 
yapılması istenilen yerlerle birlikte daha birkaç yerin kararname kapsamından çıkarılması 
istenmiştir. Bakanlar Kurulunun 23.9,1997 gün ve 97 / 9985 sayılı Kararı eki listede 
İstanbul da bulunan herhangi bir yer yoktur. 

b- 20. Grupta yapılan işlemlerin özeti: 

Bakanlık İçi komisyon 08.12.1997 gününde, 20. grupta yer alan toplam(15 + 4=) 
19 yerin ( yeni ilanı düşünülen 15 yerin 3 tanesi İstanbul'da, tevsii ve tadili düşünülen 4 
yerin 2 si lstanbul'dadır)kesin sınırlarının saptanmasını sağlamak üzere Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı ile gerekli görüşmelerin yapılmasına karar vermiştir. Turizm 
Bakanlığınca, İstanbul da ilan edilmesi düşünülen yerler şunlardır: İstanbul Beşiktaş Atik 
Alipaşa Yalısı Turizm Merkezi, İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi, İstanbul 
Şişli Bomonti Turizm Merkezi, İstanbul Istinye Turizm Merkezi Tevsii ve İstanbul 
Sarıyer îstinye Turizm Merkezi tevsii 
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Taraflar 08.12.1997 tarihinde toplanarak konuyu görüşmüşlerdir. Görüşme 
sırasında Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı yetkilileri İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme Turizm 
Merkezinin bulunduğu yerde Boğaziçi Kanununun geçerli olduğunu ileri sürerek bu 
yerin ilanını uygun bulmamışlardır. Toplantı sonucunda alman karar Turizm Bakanlığı 
makam onayına sunulmuştur. Onay alındıktan sonra, Bakanlıklararası Komisyon 
toplantıya çağrılmıştır. 

Bakanlık içi komisyon 09.12.1997 gününde toplanarak 21 nolu kararla üçü 
İstanbul'da olmak üzere 5 adet daha yeni yerin 30.12.1997 tarihinde toplanacak olan 
Bakanlıklararası komisyona doğrudan önerilmesinin Bakan onayına sunulmasına karar 
vermiştir. İstanbul'da ki yerler şunlardır : İstanbul -Beşiktaş Serencebey Yokuşu Turizm 
Merkezi, İstanbul- Sarıyer Mavromoloz Turizm Merkezi, -Istanbul-Ataköy Turizm 
Merkezi 2. Tevsii. Bakanlık makamı onayı aynı gün alınmıştır. 

Bakanlıklararası Komisyon 30.12.1997 tarihinde toplanmıştır. Toplantı sonucunda 
tutulan tutanağı bazı Bakanlık temsilcileri yazılı görüş bildirileceği yönünde not düşerek 
imzalamışlardır. Bakanlıklararası komisyonda ileri sürülen görüşlere, Turizm Bakanlığı, 
turizm merkezi ilan edilen yerlerde doğanın korunacağını, sit kararlarına uyulacağını 
vurgulayarak karşı çıkmıştır. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından, Turizm Bakanlığına gönderilen 05.01.1998 
gün ve 66 sayılı yazıda, 20. Grup içinde ilan edilmek istenen yerlere ilişkin olarak özetle; 
Bakanlıkları görüşlerinin dikkate alınmadığı, toplantıda 4 yeni turizm merkezi ile 2 tevsii 
turizm merkezinin görüşe sunulduğu, ilgili Yönetmeliğe uyulmadığı, gerekli tüm 
verilerin değerlendirilmesine dönük çalışma olanağı bulunmadığı , İstanbul Sarıyer 
Mavramoloz Turizm Merkezi önerisi Boğaziçi alanlarını , kentsel alanla içice planlı 
alanları ve yoğun orman alanları ile doğal sit alanlarını kapsaması nedeniyle uygun 
görülmediği, kentsel alandaki parsel bazında turizm merkezlerinin yerel yönetimlerle 
yaşanabilecek sorunlar nedeniyle uygun bulunmadığı ileri sürülmüştür 

Çevre Bakanlığından, Turizm Bakanlığına yazılan 06.01.1998 gün ve 003 sayılı 
yazıda, sonradan listeye katılan yerler için çalışmaların sürdüğü vurgulanarak ileride 
görüş bildirileceği belirtilmektedir. 

Turizm Bakanlığı, Başbakanlıktan Bakanlar Kurulu kararının alınmasını istemesi 
üzerine, 20. grup turizm merkezlerinin ve tevsii ve tadil edilen yerlerin listesi, Bakanlar 
Kurulunun 06.01.1998 gün ve 98 / 10496 sayılı kararnamesi ekinde yayımlanmıştır. 

Kültür Bakanlığının, Turizm Bakanlığına yazdığı 19.01.1998 gün ve 00224 sayılı 
yazısında, İstanbul, Sarıyer, Mavramoloz ormanlarının I, II ve III. Derece doğal sit 
olarak tescil edildiği, sit alanlarıyla çakıştığı, inceleme ve değerlendirmeler sonucunda 
Bakanlıkları görüşünün sonradan verileceği bildirilmiştir. Genel Kurmay Başkanlığınca 
istanbul da ki yerlerle ilgili herhangi bir görüş belirtilmemiştir. Çevre Bakanhğrnca 
Turizm Bakanlığına yazılan 11.02.1998 gün ve 885 sayılı yazıda, 98/10496 sayılı 
kararname eki listede yer alan turizm merkezlerinde, Bakanlıklarının görüşleri de 
alınarak uygulamanın yapılması, yapılan çalışmaların her safhasında Bakanlıklarına bilgi 
verilmesi istenmiştir. 

Turizm Bakanlığından Başbakanlığa yazılan 16.02.1998 gün ve 5160 sayılı yazıda, 
daha önceden 6.1.1998 gün ve 98/10496 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla turizm merkezi 
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ilan edilen 20 grupta yer alan 6 adet yerin; sözkonusu turizm merkezlerinden İstanbul 
ilinde ilan edilen yerlerden İstanbul Boğazı ve yakın çevresinde bulunanların Boğaziçi 
alanlarını kapsaması nedeniyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca sakınca belirtildiği, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da hizmetlerin aksayacağı görüşü ile karşı 
çıktığı, bu durumda, yirminci grupta ilan edilen turizm merkezlerinden İstanbul ilinde ilan 
edilen 6 adedinden beklenen sosyal ve ekonomik yararın sağlanamayacağı gerekçesiyle 
iptali istenmiştir. Bu yazı ekinde iptali istenen 6 adet yer belirtilmiştir. Bu yerler 
şunlardır: Istanbul-Beşiktaş Kuruçeşme turizm Merkezi, Istanbul-Beşiktaş Serencebey 
Yokuşu Turizm Merkezi, Istanbul-lstinye Turizm Merkezi Tevsii ( ekli krokide iptal 
edildiği belirtilen kısım), Îstanbul-Sanyer Îstinye Turizm Merkezi Tevsii (Ekli krokide 
iptal edildiği belirtilen kısım), Îstanbul-Sanyer Mavramoloz Turizm Merkezi, îstanbul-
Ataköy Turizm Merkezi 2. Tevsii. 

Turizm Bakanlığının önerisi üzerine, Bakanlar Kurulunca çıkarılan 16.02.1998 
gün ve 98/10667 sayılı kararname ile daha önceden ilan edilen turizm merkezlerinin 6 
adedinden 5' inin kararnamesi iptal edilmiş, İstanbul-Ataköy Turizm Merkezi 2. Tevsii 
ise iptali istenildiği halde Bakanlar Kurulu Kararında yer almamıştır. 

Orman Bakanlığı ile Tarım Bakanlığından, Turizm Bakanlığına yazılan yazılarda, 
sözkonusu yerlerin turizm merkezi ilanı konusunda sakınca belirtilmemiştir. 

Bu arada bazı milletvekillerince konu hakkında soru önergeleri verilmiş, yine bazı 
vatandaşlarca olayı protesto eden dilekçeler gönderilmiş, fakslar çekilmiştir. Yazılı soru 
önergelerinin tamamına, dilekçelerin bazılarına, Turizm Bakanlığınca yanıt verilmiştir. 
Yanıtlarda özetle e şu hususlara yer verilmiştir: 

-Turizm Alan ve merkezlerinin ilanı bir sınır tespiti olup, bu sınırlar içindeki 
yapılaşmalar imar planlarına göre gerçekleştirilmektedir. Bu planlamalarda doğal ve 
arkeolojik sit kararlarına ve diğer koruma kararlarına uyulması imar mevzuatı gereğidir. 
Bu nedenle -İlan edilen turizm merkezlerinin her metrekaresinin yapılaşma ile 
özdeşleştirmek doğru bulunmamaktadır. Turizm merkezlerinin sınırı içinde kalan yeşil 
alanların ve tarihi yapıların kullanımları genellikle değiştirilmemektedir. 

-Turizm alan ve merkezleri ilanı hazırlık çalışmalarında mülkiyetler dikkate 
alınırken yalnızca kamu ve özel mülkiyet olması değerlendirilmekte, özel mülkiyete konu 
alanlarda sahibinin kim olduğu araştırılmamaktadır. 

-Her turizm alan ve merkezi, kendi sınırları içerisinde, belli bir yatırım ve ülke 
ekonomisine ekonomik katkı amacı ile ilan edilmektedir. 

-Turizm bölge, alan ve merkezleri ilan edilirken ulaşım, doğal, kültürel, tarihsel 
özellikler, sosyal ve teknik altyapı, işgücü, arazi mülkiyet dağılımının planlamaya elverişli 
olması gibi hususlar gözönüne alınmaktadır. 

-2000 yılında ülke çapında 1 milyon, İstanbul ilinde 100 bin turizm belgeli yatak 
kapasitesine ulaşılması hedeflenmektedir. 
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B- Olaylarla Mevzuatın Karşılaştırması ve Değerlendirilmesi 

a) Karşılaştırma ve değerlendirme 

Yukarıda kısaca özetlenen olay, Soruşturma Komisyonumuz üyeleri tarafından 
incelenmiş irdelenmiş ve üyeler tutanaklardan kısaltılarak alınan aşağıdaki 
değerlendirmeleri yapmışlardır. 

ESVET ÖZDOĞU (Ankara) -(...)Yaptığımız toplantılar sonucunda, ben, bu 
Komisyonla ilgili olarak Sayın Yılmaz'ın Yüce Divana gönderilmesini gerekli 
görmüyorum. (...) 

MEHMET ŞANDIR (Hatay) -(...)Ğerçekten, bu konuyla ilgili (...) çok yoğun bir 
çalışma yaptım. Kendim hukukçu değilim; ama, birçok hukukçu dinledim; iş hayatından 
gelmiş olmam dolayısıyla devletteki bu tür işleyişlerin vatandaşı nasıl etkilediğini, 
müteşebbisi nasıl etkilediğini yaşamış bir insan olarak, bu olayın yazılı belgeye 
geçmeyen arkasını(...)tahmin etmeye de yoğun bir gayret sarf ettim. 

(...) Burada bir idarî uygulama yapılmış. Bu uygulama mutlaka eğer sonuca 
ulaşmış olsaydı müşahhas birtakım neticeler de getirecekti, maddî, manevî birtakım 
şeyler de getirecekti. Yapılan idarî işlemin(...)mevzuata göre eksiklikleri, yanlışlıkları 
nelerdir, biz bunları araştırdık. Bu eksik bırakılan hususların uygulayıcılara cezaî bir 
sorumluluk getirip getirmeyeceğini de hukuka sorduk.(...) iddiayı iddia sahiplerinin 
ifadeleriyle bir daha okumak istiyorum. 

"İstanbul'daki üç yer, ilan edilip iptal edilenlerden sonra kalan üç yer; yani, 
İstanbul Şişli Bomonti Turizm Merkezi, İstanbul Atik Ali Paşa Yalısı Turizm Merkezi, 
İstanbul Ataköy Turizm Merkezi ikinci tevsi alanı Emayetaş arazisi açıkça ve tamamen 
sübjektif olarak bir kısım yakınları, sermaye gruplarını ve partilileri faydalandırma 
gayesine yönelik bulunan bir kararnameyle memleket turizmine değil, bu maske altında 
eşe dosta, partiliye ve politik destekçiliğe fayda temini gayesine yönelik davranışlarıyla 
görevini kötüye kullanmış bulunan Başbakan Mesut Yılmaz hakkında (,..)Meclis 
soruşturması açılması (...) gereğinin yapılmasını arz ederim" diye (9/24) sayılı önerge 
ekinde bu soruşturma komisyonunun kurulmasına sebep olan soruşturma başlatılmış,(...). 
Tabiî, burada ifade edilen hadise ağır bir şey, Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi, 
görevi, yetkiyi kötüye kullanmak, bundan dolayı herhangi bir çıkar elde etmiş olmak ve 
bunun muhatabı da ülkeyi yönetmek sorumluluğunu yüklenmiş, yüklenme ihtimali olan 
bir siyasî partinin, bir siyasî programın da sorumluluğunu yüklenen (...)bir sayın eski 
başbakan; dolayısıyla, üzerinde konuştuğumuz konu veya vereceğimiz kararın 
sorumluluğu gerçekten ağır. 
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(...)Biz, bu işi, bu konulardaki iddiaları siyaseten sorgulamamız lazım. Ben Sayın 
Başbakana ve Sayın Turizm Bakanına,(...) siz üzerine düşen, yapmanız gereken görevleri 
neden yapmadınız, niye gereken tedbirleri almadınız?.. Esas sorgulanması gereken bence 
bu. Alınamayan tedbirlerden, alınması gerekip de mevzuat olarak, idari tedbir olarak 
alınması gerekip de yapılması gerekenlerden yapılmayanların vardığı sonuçlar, hem 
ülkemiz için hem ülkemizin tüm sektörleri için hem de insanlarımız için, idarede çalışan 
insanlarımız için, müteşebbisler için, ülke ekonomisi için ortaya koyduğu zarar bence 
esas sorgulanması gereken konudur. Eğer, mevzuatımız müsait olsa, bu meseleyi 
siyaseten sorgulamak lazım ve bu ülkeyi bugüne kadar yönetenler, yönetmek iddiasında 
olan herkese yapılması gereken neydi, niye tespit etmediniz ve niye yapmadınız sorusunu 
sormak lazım.(...) bizim konumuz gerçekten bu yerle ilgili bir özel inisiyatifin olup 
olmadığı, bu özel inisiyatif doğrultusunda birilerine çıkar temin edilip edilmediği ve 
bunun karşılığında iddiada da belirtilen suçun oluşup oluşmadığını belirlemektir. 

(...)îdari yargı meseleye müdahale etmiş durumdadır. Bakanlar Kurulunun 
kararname ekinde yayınlamış olduğu listede 20 nci grup olarak ilan ettiği turizm 
merkezlerinden(...)İstanbul Ataköy Turizm Merkezi ikinci tevsi alanıyla ilgili karar 
Danıştay"ca iptal edilmiştir, tptal işleminin durdurulma talebi de Daireler Kurulu 
tarafından reddedilmiştir; yani, idarenin 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve ilgili 
yönetmenliğin ilgili maddeleri gereğince oluşturmaya çalıştırdığı karar, sonuç idari 
yargıdan dönmüştür.(...) Dava bitmemiştir;(...)esasta bitmemiştir; o da bitecektir. 
Meseleyi tetkik eden bilirkişilerin raporlarını da inceledim, orada da 2634'ün 4 üncü 
maddesine göre burasının bu kriterleri taşımadığı, bu kriterleri taşımamasından dolayı da 
iptal edilmesi gerektiği yönünde bir karar oluşturulmuştur.(...), İstanbul Ataköy Turizm 
Merkezi ikinci tevsi alanı; yani, Emayetaş arazisiyle ilgili müracaatın başlamasından 
Bakanlar Kurulu kararnamesinin yayınlanmasına kadar 24 iş günü geçmiş,(...) 24 iş 
gününde yapılan işler öyle zannediyorum ki, ülkemizin bürokratik işleyişi içerisinde 24 
günde değil, bir yılda bile tamamlanmaz; bürokrasinin içindeyiz; ama, burası için 
tamamlanmış, çok hızlı hareket edilmiş, birileri çalışmış, yapılması gerekenler eksik 
bırakılmış, birtakım uygulanması gereken yönetmeliğin 7 nci maddesi gereğince 
komisyon içi toplantı, İmar ve İskân Bakanlığıyla ilgili yapılması gereken müşterek 
tutanak yapılmamış, eksiklikler bırakılarak özel bir gayret ve hız gösterilerek bu işlem 
tamamlanmış.(...) Burayla ilgili gerçekten bir özel gayret gösterilmiştir ve bir özel 
inisiyatif konulmuştur. Buranın turizm merkezi ilan edilmesine hangi kriterler, hangi 
sebeplerle böyle bir özel gayrete ihtiyaç duyulmuştur onu bilemiyorum ve burası 
Bakanlar Kurulunun kararına girmiştir. 
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(...)Sayın Mesut Yılmaz'ın ifade tutanağında bir beyanı var,(...) oradaki mahallî 
otoritelerin yetkilerinin inisiyatiflerinin tamamının- Turizm Bakanlığına geçmesi 
sonucunu doğurur. Bu zaten kanunun gereği;(...) Yani, Turizm Bakanlığına geçmesiyle 
burada belediyenin başka başka birimlerinin koyacağı inisiyatiflerin azalacağr ve burada 
yeni bir imkânın doğacağı hukuken zaten mümkün, biz de bunu ilan ederken, bu listeye 
korken bunun böyle olduğunu bilerek bunu listeye koyduk diye ifade ettiler,(...). Sonuç 
itibariyle, meselenin yanlış olduğu yargı tarafından geri döndürülmüştür. Biz de gittik 
yerinde gördük, gerçekten yeri de böyle turizme çok müsait gibi gözükmüyor. Aslında, 
İstanbul'un ihtiyacı, turizmle potansiyel kapasite olarak ihtiyacı çok daha fazla, çok daha 
fazla yerin turizm alanı merkezi bölgesi ilan edilmesi gerekir; ama, burasının çok da 
yakışık almadığını kendimiz gördük. 

(,..)Bunları bütünüyle inceledik;(...) burada bir niyet ve bu niyete dayalı 
teşebbüs olduğu noktasında endişelerim vardır,(...) Eğer, bu teşebbüs ve niyetler suçsa, 
bu suç subute ermemiştir gördüğüm kadarıyla.(...) idare bir yanlış yapmıştır, idarenin 
yanlışını yargı düzeltmiştir. Devletin zararı yoktur, niyetler doğrultusunda da kimseye 
bir rant sağlanmamıştır. Ulaştığım kanaat budur.(...) Sayın Başbakanın(...)Yüce Divana 
gönderilmesine gerek yoktur kanaatimi ifade ediyor,(...) 

MUSTAFA ENÖZ (Manisa) -(...) Sayın Şandır'ın yapmış olduğu tespitlere 
tamamıyla katıldığımı ifade ediyorum; fakat, yapılan uzun çalışmalar neticesinde 
idarenin birçok aksaklığını müşahede etmiş bulunmaktayız. Bunu sayın bakanlarımız, 
Sayın Başbakanımız da bizatihi ifade buyurdular, burada hepimiz dinledik. Tabiî, 
bunların da düzeltilmesi noktasında elbette ki hepimize büyük görevler düştüğü 
kanaatindeyim. 

(...) Turizm Bakanlığının, bu işin üzerine çok çok da ciddî bir şekilde maalesef 
gitmediği kanaati bizlerde oluştu veyahut da bende oluştu. Öncelikle Turizm 
Bakanlığının yurt çapında öyle master planı dediğimiz hazırlık planlarının maalesef çok 
irdelenerek yapıldığı kanaatinde olmadığımı yine ifade edeyim. Bir de, bu bakanlıklar 
arası kurulun çalışma sürelerinin yeterli olmadığını da burada müşahede ettik, gördük; 
çünkü, böylesine önemli, ülkemiz açısından böylesine önemli kararların alınacağı, 
alınması gerektiği bakanlıklar arası kurulun süresinin daha çok keşif amaçlı çalışmaya 
yönelik olması gerektiğini ve bu sürenin uzatılması gerektiğini düşünüyorum;(...) bu 
noktada da yeterli çalışmanın mutlaka yapılması gerektiğine inanıyorum. 

(...)Ataköy ikinci tevsi projesinin; yani, Emayetaş ve Vezüv'ün olduğu arazinin 
turizm merkezi ilanındaki noktasal tespitin de bakanhklararası kuruldan ve Bakanlar 
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Kurulundan çok kısa bir süre içerisinde geçtiğini görüyoruz. Bu süre içinde 115 dosyanın 
1991 yılından beri beklediğini de biliyoruz. Tabiî, herhalde bakanlıklararası kurul ve 
Bakanlar Kurulu o sahanın çok öncelikli olarak ele alınmasında mutlaka turizm açsından 
o an için herhalde ivedilik görmüşler ki böyle bir karar almışlar.(...) Bakanlar Kurulunun 
aldığı kararın belediye başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisinin bir sayın milletvekilinin ve 
Mimarlar Odasının açmış olduğu mahkemenin de şu anda sürdüğünü, üst mahkemenin, 
Danıştan tarafından idarenin aleyhine karar verildiğini de biliyoruz.(...) Burada 
devletimiz herhangi bir zarara uğramamıştır; fakat, idareden doğan usulde olan hatalar 
mevcuttur,(...). Sayın Başbakanın, Mesut Yılmaz Beyin Yüce Divana gitmesine gerek 
olmadığı görüşümü ifade ediyor,(...) 

ADNAN FATÎN ÖZDEMÎR (Adana) -(...)üç dosya üzerinde özellikle çalıştık. 
Bunlar, İstanbul Beşiktaş Atik Ali Paşa Yalısı, yine, Şişli Bomanti Bira Fabrikasının 
olduğu ve İstanbul Ataköy Turizm Merkezi İkinci Tevsii, yani, Emayetaş Arazisi. Bir ve 
iki nolu yerler Hazineye, üçüncü yer özel şahsa ait. Tabiî, burada, özellikle üçüncü yer 
olan Ataköy Turizm Merkezi İkinci Tevside turizm Emayetaş arazisi üzerinde ciddî 
incelemelerde bulunduk; çünkü, gidip gördüğümüz kadarıyla, yer,(...) turizm bölgesi 
ilanına uygun olmayan bir yer kanaati bizde hâsıl oldu. Çünkü, turizm bölgesi ilan 
edilebilmesi için bir yerin, ya kültürel birtakım şeyler olması lazım veya doğal koşullara 
uygun olması lazımdır diye bir kanaat hâsıl. Bunların hiçbiri burada yoktu. 

Tabiî, bu yer niçin ilan edildi, neden ilan edilmek istendi, bunu araştırdığımızda, 
birtakım kişiler, bundan(...)rant elde etmek için, gerek arazi üzerinde gerekse şahsına 
rant edebilmek için birtakım şahıslar burada çalışmalar yapmışlar. 

Özellikle, bu işin turizm bölgesi ilan edilmesi noktasında, yetki alıp, vekâlet alıp, 
bu işi takip eden arkadaşı incelediğimizde de ilginç bir olayla karşılaştık.(...) 

(...)bu işte bir yanlışlık var.(...) Türkiye Cumhuriyeti devleti de bir hukuk 
devletidir diyoruz, biz, olayın bu boyutunu inceledik; ama, neticeye vardığımızda, bizden 
önce de, yine, belediye bizim kanaatimize ulaşmış olsa gerek ki, itirazda bulunmuş, işte, 
buranın turizm bölgesi olması yanlıştır demiş ve birtakım gerekçeler de sunmuş. Yani, 
niçin turizm merkezi olamaz,(...) planlama ve şehircilik ilkelerine uygun değildir demiş, 
bölgenin gelişimi, sosyal ve altyapı donanımları, çevre koşulları gibi ana planlama 
şartları araştırılmadan ilan edilmiş, işte, 1/50 000 ölçekli İstanbul metropolitan alan 
nazım imar planına aykırıdır demiş, şehrin bütünlüğünü bozmaktadır demiş ve buna 
benzer birtakım itirazlarda bulunmuş. Neticede, Danıştay"a müracaat etmiş.(...) 
Danıştay"a müracaat edilmiş ve Danıştay da yürütmeyi durdurma kararı almış.(...) 
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hadise, Danıştay"a intikal etmiş ve hukukî bir boyut kazanmış, mahkeme de devam 
ediyor.(...) Dolayısıyla, burada, Danıştay"ın yürütmeyi durdurma kararından mütevellit 
arazi üzerinde herhangi bir işlem yapılmamıştır. Zaten, ilan edilen turizm bölgesi de 
durdurulmuştur. Dolayısıyla, burada, amaç yanlıştır, birileri bundan rant elde edebilmek 
amacıyla, gayesiyle bu işleri yapmıştır; ama, Danıştay da yürütmeyi durdurmuştur, 
devletin burada da bir zararı olmamıştır. Bu hadiseyle ilgili son kararı adalet verecektir, 
hukukçular verecektir, Danıştay verecektir, (...) Sayın Mesut Yılmaz'ın Yüce Divana bu 
konuyla ilgili gitmesine gerek görmüyorum; çünkü, olay hukuksal boyuta ulaşmıştır 
zaten. 

KEMAL ÇELÎK (Antalya) -(...)Yargıya intikal eden olayla, bu Meclis tarafından, 
bazı partiler tarafından soruşturma komisyonuna intikal ettirilmiş, soruşturma konusu 
yapılmış, daha doğrusu, bizim soruşturma komisyonlarımız, yargı için bir ön inceleme 
yaparken, cumhuriyet savcısı görevini görürken siyasî hüviyete bürünmüş, Sayın 
Başbakan Mesut Yılmaz da, burada "olay siyasileşmiştir" demişti, demeçlerinde de 
"bugün bana lazım olan hukuk, yarın size de lazım olur" demişti;(...) üç yıl önce, dört yıl 
önce bunları söyleseydi,(...) çok daha iyi olurdu;(...) 

(...)Aslında, Sayın Mesut Yılmaz'a disiplin hükümleri uygulamak gerekiyor; ama, 
o bizim konumuz değil; ama, hukukî olarak da, (...)Bakanlar Kurulunun yetkisi, 
(,..)gerçekten yasada öyle diyor. Ama, bir de şu var; tabiî, olay yargıya intikal etmiş.(...) 
Yargı da buna el koymuş, şu anda da devam ediyor.(...) 

(...)bu olay, artık, yargıda çözülsün, gerekli Anayasa değişiklikleri yapılsın da, 
partilerarası husumet olayı da veya genel başkanların, başka genel başkanın veya bir 
milletvekilini bu yönde karalama olayı da artık bu Mecliste bitsin.(...) Vicdanımıza 
danıştığımız zaman bir, ikincisi hukuka baktığımız zaman, burada, sonuç doğurucu bir 
olay gözükmüyor kısacası ve benim kanaatim de, Sayın Mesut Yılmaz'a -yaptıkları 
yanlışlar var ama- hukukî olarak bir sonuç doğmadığından, konu yargıya intikal 
ettiğinden, Yüce Divanda yargılanmasına gerek olmadığı şeklinde oyumu belirtiyorum. 
(...) 

MAHFUZ GÜLER (Bingöl) -(...)Öncelikle şunu belirtmek istiyorum; bu 
soruşturma komisyonlarının mutlaka değiştirilmesi gerektiğine inanıyorum.(...) Çünkü, 
arkadaşlarımızın da söylediği gibi, biz, burada bir milletvekiliyiz ve bir milletvekili 
arkadaşımızı,(...) Başbakanlık yapmış, bakanlık yapmış çok değerli siyasîlerimiz 
hakkında karar vermek durumunda bırakılıyoruz. Bu, esasında, işin bu yönüyle de ters 
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bence. Anayasanın ve İçtüzüğün bununla ilgili maddelerinin mutlaka değiştirilmesi 
gerektiğine inanıyorum,(...) 

(...) Şişli Bomonti ile Atik Ali Paşa Yalısı zaten devletin mülkiyetinde olan, 
kamuya ait yerler. Buralarda herhangi bir usulsüzlüğün olması mümkün değil. Geriye 
üçüncü bir bölge olan Ataköy ikinci Tevsii Bölgesi kalıyor.(...) bu bölge de, zaten, 
büyükşehir belediyesinin yaptığı başvuru üzerine Danıştay tarafından iptal edilmiş. 

(...)vicdanî kanaatim, bu konularla ilgili, bir değerli genel başkanın Yüce Divana 
gitmesini gerektiren herhangi bir gerekçe görmüyorum;(...) Turizm Bakanlığındaki 
bürokrasinin ne kadar hantal işlediğini hepimiz gördük. Gerek Turizm Bakanlığı ve 
gerekse Kültür Bakanlığının mutlaka uyarılması, en azından bir komisyon raporunun 
sonucunda uyarılması gerektiğine inanıyorum.(„.) bu konularla ilgili(...) Anavatan 
Partisi Genel Başkanı Sayın Yılmaz'ın Yüce Divana gitmesini gerektirecek bir suçun 
olmadığına inanıyorum. (...) 

ALİ SEZAL (Kahramanmaraş) -(...)Danıştay"ın zannediyorum 6 ncı dairesi 
konuyu haksız gördüğüne göre, burada bir haksızlığın olduğu meydanda. Danıştay'ın 
alacağı karar, yürütmenin durdurulmasıdır. Yürütmeyi durdurduk; ama, yürütmeyi 
durdurduğuna göre, işin içerisinde bir haksızlığın olduğu, bir tarafgirliğin olduğu 
meydanda.(...) Buradaki varılan netice, Ataköy'deki Emayetaş arazisinin, arsasının 
turizm alanından çıkarılması babında; ama, yapılan icraatların yanlışlığı, doğruluğu 
konusunda değil. 

Yine, arkadaşların dediği gibi, Turizm Bakanlığında ve diğer bakanlıklarda, 
Kültür Bakanlığında hakikaten bir laçkalık var, bunu raporumuzda belirtmekte fayda 
olduğu kanaatindeyim. 

Bir de, devlet idaresi dirayet ister. Kurula geliyor, üç günde, dört günde evraklar 
geçiyor, hiç kimse buna bakmıyor, ciddiye almıyor, bu var. Kamuoyu baskısıyla birtakım 
arazilerin tekrar çıkarılması var turizm bölgelerinden. 

Ben, oyumun Yüce Divana gönderilmemesi yönünde olacağını belirtiyor,(...) 

NEZİR AYDIN (Sakarya) -(...) 17 Ağustosta(...)Marmara Bölgesi depremi oldu. 
Bilahare, hükümetimiz, özellikle deprem bölgesindeki belediyelere afetten gördükleri 
zarar karşılığında belirli ölçüde gelirlerini artırdı. Son yılbaşında yayınlanan Bakanlar 
Kurulu kararında Adapazarı, büyükşehir oldu, altyapı belediyelerinden, yani, 
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Adapazarı"nın(...)yarısı diyebileceğimiz Serdivan Beledesi(...)sehven kararname dışı 
kaldı.(...) Biz, İskân Bakanlığına, biz Başbakana, biz Başbakan Yardımcısı Sayın 
Bahçeli'ye bu durumu izah ettik, hepsi de "tamam, bu düzeltilecektir" dediler; ama, altı 
ay geçti, hâlâ düzeltilemedi ve deprem mağduru 60 bin nüfuslu Serdivan Belediyesi, 
halen, o afetten kuruş para alamıyor. 

Şimdi, bir taraftan böyle olaylar cereyan eden Türkiye, bir tarafta 20 günde bir 
vatandaş Bakanlıklardan bütün kararları geçirtebiliyor, Turizm Bakanlıklarından, oradan, 
buradan ve olmaması gereken bir yeri, gidiyor, turizm alanı ilan edebiliyor.(...) 

Şimdi, bir sürü bürokrat arkadaşımızı burada dinledik, geçmişin Turizm 
Bakanını,(...) hakkında bu soruşturma önergesi verilen Başbakanı dinledik. Allah aşkına, 
şurada, bir arkadaşımız var mı ki, evet, ben tatmin oldum, burada, herhangi bir durum 
yoktur veya ben tatmin oldum, yüzde 100 bu işte -tabiri caizse- usulsüzlük vardır, 
yolsuzluk vardır. Ne bunu diyebiliyoruz ne de bunu diyebiliyoruz.(...) evet, bu işte bir 
şeyler var; ama, cezası bu kadar ağır olmamalı. Doğru, o da bir mantık ve doğru bir 
mantık; yani, suçlarla karşılığındaki cezaların mutlaka dengeli olması gerekir diye 
düşünüyoruz.(...) Yüce Divana göndermeye gerek yoktur diye düşünüyorum bu noktadan 
baktığımızda. Peki, ama, bu durum da Türkiye'de böyle mi devam edecek, yani, buna 
nasıl bir çözüm bulacağız; yani, yapanın yanma hep kâr kalacak mı?(...) 

istanbul'da turizm alanı ilan edildiği zaman, belediyenin güdümünden turizm 
alanı çıkıyor, Sayın Başbakanın burada söylediği doğru, zaten amacın en önemlisi odur, 
belediye güdümünden kurtulmak, artı, turizm alanı olduğu zaman bir yerin teşvik alması, 
kredi alması çok daha kolay değil mi? Yani, prosedürlere göre çok daha basit; çünkü, 
turizm alanı ilan edilmiş, hazır, İstanbul'un veya Antalya'nın veya bilmem nerenin...(...) 
Turizm alanları denildiği zaman, efendim, İstanbul'da Atik Ali Paşa, Bomonti, yok, 
şuraya takıldık kaldık orada. Türkiye'de neler oluyor? (...) 

(...)Haziran ayının ortasındayız, 2000 yılındayız, 2000 yılın da ortasındayız. 
Hâlâ, İstanbul'da, en imar alınamayacak yerlere, şu kadar, şu kişiye verirseniz yüzde 20 
imar alırım diye gezen insanlar, konuşan insanlar var. Bu böyle devam edecek. Biz de, 
burada, oturacağız, şuna gerek var mı, buna gerek var mı, bilmem şöyle miydi, böyle 
miydi?.. Biz hâkim değiliz, savcı değiliz; ama, bir gerçek var, millet adına konuşuyoruz 
burada, millet adına yapıyoruz. 

(...)Yüce Divana bir Başbakanın bu olaydan dolayı gitmesine gerek olmadığını 
düşünüyorum; (...) Bütün mesele, bizim, burada, köklü tedbirleri almamız gerekiyor. 
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Memleketin, bu insanların çilesinin devam ettiği yerlerde, birileri, Ankara'da dayım var, 
Bakanlıkta amcam var, bilmem nerede neyim var deyip de, İstanbullarda gayrî meşru 
paralar alıp, gelip buralarda şu gördüğümüz şekillerde hiçbir yerlere turizm alanı ilan 
ettiremesin, hiçbir yere, eğer verilmiyorsa, boğaz görünümündeyse, tabiat varlıklarını 
koruma alanındaysa, belediyenin mücavir veya belediye projeleri alanındaysa, hiç kimse, 
bir şekilde, bir yerlerden dolanıp da, kanunu, adaleti, hukuku, bu insanları amiyane 
tabirle taklaya getirip, kendi cebini, kendi potföyünü lütfen doldurmasın; bunlara çözüm 
bulmak mecburiyetindeyiz. 

(...)Bugün de, burada, herkes, nihaî kararını verirken de, vicdanen müsterih 
olduğuna inanıyorum ve diyorum ki, bu olay temiz değildir, kesinlikle temiz değildir; 
ama, kaç kişi,kimler menfaatlenmiştir, maalesef, bunun tespitini yapamadık, yapmamız 
da, bugünkü şartlarda mümkün değildi; ama, temiz olmayan bu olayda, biz, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetlerinin Başbakanlarının, böyle bir tane değil, belki, binlerce 
Bakanlar Kurulu kararı imzalıyorlar, çıkarıyorlar. Her birinde de, böyle, birilerinin art 
niyetle yaptığı ufak tefek şeylerden dolayı biz, Başbakanları bu şekilde tazyik edersek, 
herhalde, o zaman bu ülkede Başbakanların çalışma alanının son derece daralacağını 
düşünüyorum. Daha alt seviyelerde bu meselenin çözülmesi gerektiğini, ona 
gayretlerimizi, projektörlerimiz döndürmemiz gerektiğini düşünüyor,(...) 
Göndermeyelim efendim, bundan dolayı gerek yoktur diye düşünüyorum. 

BÜLENT AKARCALI (istanbul) -(...)Benim kanaatim de, ortada oluşmuş bir suç 
unsuru yoktur ve özellikle üzerinde durduğum husus, bu yerlerin ilan edilmesi, turizm 
alanı olarak ilan edilmesi için, Sayın Bakanın, Başbakanın veya hükümetten herhangi bir 
üyenin özellikle şahsî emir, talimat, devreye girmesiyle kayırıcı bir tutum içinde olup 
olmadığı şeklinde ben meseleye yaklaştım. Böyle bir durumun kesinlikle söz konusu 
olmadığı çıktı ortaya. 

Ancak, arkadaşlarımın idarenin basiretsizliği ve yanlışlıkları konusundaki 
görüşlerine tamamen katılıyorum. Dolayısıyla, raporumuz içerisinde, herhalde, Turizm 
Bakanlığının iç yapısına yönelik sorularımız olacaktır ve Bakanlığın da o sorulara, 
ileriye yönelik kendi iç düzeltmelerini nasıl yapacağına dair de, bizlere asgari bir 
nezaket cevabı vermesi gerektiğine inanmaktayım. Çünkü, gördüğümüz şudur ki: Turizm 
Bakanlığında kimi mevkiler, kimi yerler, üzerlerinde olan görevin getirdiği bilgiyi dahi 
aktarmakta yetersizler. (...) 

Soruşturma komisyonları, normalde, Meclisin, gensorudan önceki en ciddî 
denetim aleti. Ancak, sonuçlar kimseyi tatmin etmiyor.(...) Tabiî, siyasetçi de olduğumuz 
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için, her kararın şu veya bu şekilde bir siyasî etkisi oluyor, siyasî gerginliğe, siyasî 
huzursuzluğa yol açabilecek şekilde. Öbür taraftan,(...) her arkadaşımız, var olan en iyi 
niyetini en iyi şekilde ortaya koyarak çalışıyor; ama, hiçbirimiz, ne bir müfettişin 
sistematiğiyle yetişmişiz meseleleri araştırmada, ne de bir savcının, yargıcın disiplini 
içinde hareket etmeye alışmışız.(...) Peki, bu yanlışlıklar var diye, Meclis, var olan 
demokratik denetim mekanizması hakkından mı vazgeçecek; haşa. Bütün arkadaşlarımız 
bu meseleyi düşündü, daha da düşünecek. Meclisin, yalnız, hatalı, yanlışta olan 
siyasetçiyi, direkt, bağımsız yargıya teslim etmesi, devretmesi yanında, o tartışılan 
hususlar; işte, Yargıtay meseleye el atsın, soruşturma komisyonlarında bir savcı, yargıç 
heyeti bulunsun, soruşturma komisyonu üyeleri jüri gibi hareket etsin gibi çözümler 
yanında, Meclisin elinde, re'sen, başbakanlık, cumhurbaşkanlığına bağlı denetim 
kurullarını harekete geçirme yetkisi de olmalı.(...) Yani, biz, karar veren 
mekanizmayız;(...) Bunları bizim adımıza yapacak kurulların olması lazım ve o 
kurulların getirdiği veriler üzerine bizim bir nevi siyasî jüri olarak karar verme 
gereğimiz ortaya çıkıyor.(...) 

Bence de ortada oluşmuş bir suç bulunmamaktadır. Onun için, bu konunun bu 
şekilde sonuçlanmasını talep ediyorum. (...) 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) -(...)Turizm Bakanlığının hantal yapısı ve 
bakanlıktaki işlerden bürokratların bihaber olması veya bürokratların komisyonumuzu 
tam anlamıyla aydınlatamaması gibi bir durum, eğer, bu, soruşturma önergesi olmayıp da 
araştırma önergesi olsaydı ortadan kalkmış olurdu. Çok daha rahat karar verirdik ve 
bütün arkadaşlarım da, karar verirken pek tabiî ki, buyuruyorlar ki, sayın başbakanın bu 
kadar şey için, aydınlanmamış bir mesele için Yüce Divana gitmesi...(...) keşke 
arkadaşlarımız deseydi ki, konu tamamdır ve burada sayın başbakanın bir yanlışı yoktur; 
o bakımdan, Yüce Divana bu sebeple gitmesin deme imkânları olurdu ve böylesi de daha 
iyi olurdu. Yani, böyle olsaydı. Hayır, böyle değil de, araştırma önergesi çıplak olarak 
önümüze gelir ve araştırma önergesinde gördüğümüz birtakım olaylar, saptanılan 
birtakım hususlar dolayısıyla, biz bu şartlarda, bunun hesabının Yüce Divanda görülmesi 
lazım geliyor şeklinde bir oy kullanma imkânına sahip olsaydık. 

(...)Konu tam incelenmemiş, mahkeme kararları filan da var; o bakımdan, bir 
arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, yüzlerce kararnameye imza atan bir başbakanın 
buradan Yüce Divana bu sebeple(...)gitmemesi kanaatinde tabiî ki arkadaşlarım haklıdır. 

(...), görev yapmış olan insanlar yıpratılıyor; ama, burada siyaset de yı'pranıyor, 
siyasetçi yıpranıyor, Yüce Meclis yıpranıyor. Böyle olmamalıydı. Soruşturma 
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komisyonları, bu derece objektif ölçüler dışında çalışılarak veyahut da siyasî amaçlarla 
kurulduğu takdirde,(...) bırakınız başbakanı, bakanların çalışma fevkalade zordur. 
(...)Inşallah böyle devam etmez,(...) Bakınız, mesela, bundan evvelki komisyonların 
kararlarına ufak bir göz atsak(...)bir parti, bir lideri aklamak için, bundan evvelki 7 
komisyonda blok oy kullanıyor. Hakkında tek soruşturma dosyası bulunan lideri de, 
Yargıtay kararıyla kesinleşmiş olmasına rağmen, blok halinde oylarla Yüce Divana sevk 
etmek için komisyondan karar alıyor. Alıyor değil, komisyondaki üyelere aldırtıyor. 
Yani, buradaki komisyondaki arkadaşlarımızın vicdanlarının hür olduğu kanaatini 
taşımıyorum. Niye taşımıyorum; dünkü komisyonda bir değerli üye arkadaşımız 
" " diyor.(...) Bunun manası şudur. Ben, aslında bunu vermeyeceğim; ama, talimat 
aldım. Böyle olmamalı, bu komisyonlar böyle çalışmamalı. Mademki partiler bu konuda 
herhangi bir şekilde grup kararı alamıyor, grup kararı alamadığına göre, burada vicdanlar 
hür olmalı. 

Diğer bir parti de maalesef(...)temiz toplum, temiz siyaset söylemleriyle, 
komisyondaki oyları itibariyle fevkalade gayri samimî bir tavır sergiliyor ki, çok büyük 
ölçüde bir duble standart var burada. Bunlara isyan etmemek mümkün değil; ama, benim 
üzüntüm,(...)bütün bu olaylar milletin gözü önünde sergileniyor; o bakımdan, fevkalade 
üzüntü duyuyorum. (...) 

soruşturma önergesindeki iddiaların temelini teşkil eden konuların daha önce 
yargıya intikal ettiği, komisyona gelen dosyaların tetkikinden anlaşılıyor. Bu dosyaların 
incelemesinde, Türkiye Mühendisler Mimarlar Odaları Birliği(...)tarafından mezkur 
kararnamenin iptali için Danıştay"a dava açıldı ve Danıştay 6. Dairesi tarafından verilen 
dört ayrı kararda, dava konusu Bakanlar Kurulu kararının, mevzuata, şehircilik ve 
planlama ilkeleriyle kamu yararına uygun olduğu sonucuna varıldığı anlaşılıyor. 
Bilindiği üzere, Anayasamızın 138 inci maddesinin son fıkrası, diğer devlet organları 
gibi, yasama organının da mahkeme kararlarına saygılı olmasını öngörüyor. (...) 
mahkeme kararlarına saygılı olmamız gerekir.(...) 

Sonuç olarak, Danıştay'ın söz konusu kararları karşısında, eski başbakan Sayın 
Mesut Yılmaz'a isnat edilen suç unsurlarının oluşmadığı kanaatiyle Yüce Divana şevkine 
gerek olmadığı görüşünü arz ediyorum.(...) 

ALİ GÜNAY (Hatay) -(...)devletimiz, bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde. 
yürütme organının ve idarenin her türlü eylem ve işleminin hukuka uygun olması, 
beklenen bir husustur, (...)Ancak, idarenin her türlü eylem ve işleminin hukuka uygun 
olmayabileceği, yanlışlıklar olabileceği düşüncesiyle, memleketimizde idarî yargı tesis 
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edilmiştir ve bu durumda da, idare eylem ve işlemlerden hakları muhtel olanlar, yani, 
zarar görmüş olanlar, gerek iptal davası gerekse tazminat davası açabilmektedirler. îdarî 
yargının vermiş olduğu iptal davaları, o idarenin eylem ve işleminin hukuka uygun 
olmadığı, yanlış olduğu sonucunu ortaya çıkarır; yani, o eylemi yapan kişinin 'suçlu 
olduğu sonucunu ortaya çıkarmaz. Bir kişinin suçlu olup olamayacağı hususundaki kararı 
adlî yargı verir. 

(...)belirli bir konu hakkında Danıştayın 6. Dairesinin vermiş olduğu bir iptal 
kararı vardır. Bu iptal kararı, idarî işlemin yanlış olduğunu gösterir, suçluluk göstergesi 
değildir; o nedenle söylüyorum. 

Önümüze gelen olayda, bildiğiniz gibi, 6 yer, sonradan bakanlık içi komisyonda 
görüşülmüş ve bakanlıklar arası komisyona gönderilmiştir. Bu yerler 1 değil 5 tanedir. 
Ancak, bunların arasında biri var ki -İstanbul Ataköy Turizm Merkezi 2 nci Tevsii, 
gerçekten de kısa bir süre içinde gerekli işlemler yapılmış, hızlı bir şekilde işlemler 
tamamlanmış ve bakanlıklar arası komisyona gönderilmiştir. Bu durum, doğrusunu 
söylemek gerekirse, bende bir tedirginlik ve rahatsızlık husule getirmiştir, bir şüphe 
olayını ortaya atmıştır; ancak, bildiğiniz gibi, bir kişi hakkında, suçlanan kişi hakkında 
dava açılmış olsa dahi, eğer o kişinin suçluluğuna dair somut deliller elde edilememişse 
ve bir şüpheden öteye gidilememiş ise, ceza prensiplerimize göre, şüpheden sanık 
faydalandırılır. Ben, şüpheden öteye herhangi bir durum göremedim burada. Bu nedenle, 
suçlanmak istenen Sayın Yılmaz'ın Yüce Divana şevkine ben gerek görmüyorum ve 
oyum o yöndedir. Ancak, bakanlık içi komisyonda görevli olan kişilerin elbette ki 
konulmuş kurallara, belirtilen hususlara daha özenli davranıp uymaları da, haklı olarak 
bekleyeceğimiz bir husustur. Yönetmeliğin gerek 6 ncı gerekse 7 nci maddelerine göre, 
bu komisyonda yetkili kılınan ve görevli kılınan kişilerin daha özenli davranması 
hususunda da bir uyarı yazısının gönderilmesinde yarar görüyorum. (...) 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) -(...)Bizim önümüze gelen (9/4) sayılı 
önerge, bildiğimiz gibi, 3 turizm merkezinin ilanıyla ilgili bir soruşturma önergesiydi. 
Bunlardan birisi. Şişli Bomonti, ikincisi Atik Ali Paşa Yalısı, üçüncüsü de Ataköy 2 nci 
Tevzi Projesiydi. İlk ikisi(...)kamu arazileridir ve gittik, bunları da yerlerinde 
gördük.(...) Siz Atik Ali Paşa Yalısında gezerken, ben yan tarafta bir binaya girdim. 
Orası da, şu anda Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılıyormuş ve şu anda içinde 
memurlar falan var. O binanın da hâlâ ne olduğu ne bittiği o da belli değil. Yani, sorsak 
şimdi Özelleştirme İdaresine ki, özelleşiyor şimdi orası, belki de satılacak, ondan da 
bihaberiz. 
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Ataköy'le ilgili de, en son gelen dosyayı inceleme fırsatını buldum.(...) Nitekim, 
hem Turizm Bakanlığında hem Kültür Bakanlığında yaptığımız incelemede -bilhassa 
Kültür Bakanlığında yaptığımız incelemede- oradaki yetkililerin sık sık değiştirilmesi 
sonucu, kendilerinin yazdıkları yazılardan haberleri olmadığını gördük. Aynı şekilde, 
Turizm Bakanlığında da bu şekilde çalışmalar yapıldığını burada verilen ifadelerde de 
gördük. Yani, hepsi birbirinden habersiz işler yapıyorlar yani. Kendi bakanlıkları içinde 
dahi, müdürün şube müdüründen, onun şeften, şefin memurdan veya uzmandan o konuda 
bilgi alması, aktarması söz konusu değil. Ki, başbakana değil, bakana dahi doğru bir 
bilgi verildiğini ben tahmin etmiyorum. 

(...)Hepimiz o Vezüv'ün emaye fabrikasının olduğu yeri gittik gördük. Şimdi öyle 
bir mezbeleliği gözünüze getirin, bir de şöyle bir projeyi gözünüze getirin. Orada şöyle 
bir proje olsa, bir meydana gelse, ben bunu isterim şahsen.(...) 

(...)Turizm alanı ilan edilirken önceki ilan bence yanlış. (...)Çünkü, kıyı şeridi 
halka açık bir yerdir. Halka kapanmış. Kıyılar halkındır. Halk orada plaja giremez, 
denize giremez. Aslında, bence, buranın değil de, şu arka alanın turizm alanına açılması 
bence daha uygun olurdu. 

(...)Mesela, plan değişikliğinde belediyenin arazi kullanımına bakarsak, 
yürürlükteki imar planına göre, konut alanı olarak yüzde 41,4'ü göstermiş ve yüzde 58'ini 
de kamulaştırma alanı olarak göstermiş belediye.(...) adamlar da bir plan değişikliği 
önermişler. Diyorlar ki, biz de, tamam, kamu alanında verelim de, yüzde 62'sini ticaret 
veturizm alanı olarak kullanalım, yüzde 37'sini de kamusal alan olarak verelim.(...) Bu, 
oradaki kişilerin bakanlığa sunduğu proje. Keşke olsaydı diyorum; ama, Danıştay kararı 
ve mahkeme kararı nedir, ben ona bir şey diyemem. 

Arkadaşlar(...)bundan sonra eğer bu işler böyle giderse, ne kimse bakan olmak 
ister ne başbakan olmak ister. Eğer bir kişi kendi yetkisini kullanamıyorsa, ona zaten ne 
başbakanlık layıktır ne de bakanlık layıktır. Yetkisini kullanmayan kişiye de yetki 
vermemek gerekir.(...) 

(...) Sayın Mesut Yılmaz (...)a, Atik Ali Paşa Yalısıyla ilgili şu soruyu sordum: 
Burayı niye özelleştiriyoruz, burayı Meclise versek de, Meclis elemanları burayı 
kullansa.(...), bana "arkadaş, bize, Türkiye'ye şu anda para lazım. Biz her yerde, Meclis 
çalışanlarına veya milletvekillerine her yerde yer buluruz; ama, bu parayı dışarıdan 
girdimize sokmamız lazım" demişti.(...) 
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Sonuç olarak, bu soruşturma önergesinde,(...) Sayın Mesut Yılmaz'ın (...)Oyum, 
Yüce Divana gitmemesi yönündedir. (...) 

HÜSEYİN MERT (İstanbul) -(...)Yapılan uygulamalarda uygulama içerisinde 
bulunan hemen hemen bütün bürokrasiyi burada sorguladık, yeminli ifadelerine 
başvurduk ve yeminli ifadeler sırasında da kendilerine siyaseten bir baskı gelmediğini 
kendi ağızlarından ifade ettiler. Benim için de en önemli kriterlerden birisi bu.(...) 

Hepimizin sorumluluğu eşit; ama, artı bir İstanbul Milletvekili olarak benim 
vicdanım rahat. Üç bölgeyi de çok iyi biliyorum; o bölgelerde yaşadım, bulundum, 
çalıştım. Hepsinden daha da önemlisi, bana göre, cumhuriyet hükümetlerinde 
başbakanlık yapmış -parti ayrımı gözetmeden- bütün başbakanların bu kadar ucuz hesap 
yapacağı inancında değilim. 

Oyum, Yüce Divana gitmemesi yönündedir. (...) 

İ. SÜHAN ÖZKAN (İstanbul) -(...)Anayasanm 112 nci maddesi "Görev ve siyasî 
sorumluluk" başlığı altında, başbakanların, kendi kabinelerindeki bakanların görev ve 
icraatlarından sorumlu olacağına veya hükümetin genel siyasetinden sorumlu olacağına 
amirdir. 

Şimdi, burada, Meclis araştırma komisyonuyla ilgili olarak verilen önerge, bu 
konuda, turizm merkezlerinin ilanı konusunda tek yetkili olan, yani, öneriyi yapan, 
uygulamayı yapan bakan hakkında oylanmış ve Meclis soruşturması açılmasına gerek 
görülmemiş. Aynı konuda başbakan hakkında açılmış ve önümüze gelen, soruşturma 
komisyonuna gelen karar ortaya çıkmış. Bu karar, Mecliste teşekkül eden bu karar, 
Anayasanın ruhuna, 112 nci maddesine ve Meclis İçtüzüğünün 107 nci maddesinde 
öngörülen amaca uygun teşekkül etmemiştir; yani, siyasîdir, (...)ama, netice itibariyle, 
buna rağmen, burada bu komisyon, son derece büyük bir dirayetle ve yetkinlikle bu 
konuyu değerlendirmiş ve bir noktaya getirmiştir. 

Ben de oyumu, Yüce Divana gitmemesi yönünde kullanıyorum. 

Şimdi, bütün arkadaşlarımın, eksik yönlerle, aksayan yönlerle ilgili tespitlerine 
katılıyorum. Bunun yanında, bu tip soruşturma komisyonlarının, siyasî amaçlı olarak ve 
siyasîleri yıpratmasına yönelik araç olarak kullanılması konusundaki tespitlerine de 
yüzde yüz katılıyorum.(...) Bu yıpranmaları önlemek zorundayız; ama, bunu yaparken de 
adalete, hakkaniyete uygun olarak bunları yapmak zorundayız.(...) 
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BAŞKAN -(...) hepinizin de temelde üzerinde durduğunuz gibi, baştan beri, 
konunun bütün ayrıntılarıyla, objektif olarak sizlerin kanaatinin oluşması için, elimizden 
geldiğince, çağırdığımız, davet ettiğimiz misafirlere konunun en ince ayrıntılarını 
sormaya ve aydınlatmaya çalıştık. (...) 

Turizm Bakanlığında yapılan işlerin doğruluğundan benim kalbim kesinlikle 
emin değil. Yani, işlemlerin bu kadar hızlı yürümesi... Bunu ben özellikle tespit 
etmiştim; yani, 12 nci ayın 4'ünde buraya toplam müracaat sayısı kaçtı; bu da 115 
civarında. Bunun kaçı istanbul'daydı; 15 civarındaki yer istanbul'daydı.(...) 

Türkiye, turizm alanında gelişsin, hele istanbul bunlardan daha hızlı 
gelişsin.(...)Sayın Barutçu'nun da belirttiği gibi, objektif olarak, arkadaş biz yanlış 
yaptık, yanlış bu; yani, bu gidişatımız, uygulama, şu bu, ısrarla, biz bu işin doğrusunu 
yaptık demesi şahsen beni çileden çıkartmıştır. Çünkü, onbeş gün önce farklı, onbeş gün 
sonra daha farklı bir fikir; bu olacak şey değil. Yani, normal programda bile, işte, 
müracaat edildiği anda, Turizm Bakanlığında bunun iki üç ay içerisinde incelemesinin 
olması lazım. Ondan sonra, oluşan fikre göre, Bayındırlık Bakanlığına, daha sonra, 
bakanlık içi komisyonun çalışmalarını olgunlaştırıp bakanlıklar arası komisyona, işte 
burada yirmi gün süredir, sekiz gün süredir, bunların çalışması... Özellikle bu projede 
çalışmadığı hepimiz için aşikâr. Yani, bu projede bir itekleme var mı; var. Bu, 
başbakanın kabahati mi; doğrusu, bunu ben tam bilemiyorum; ama, şurada bir defa temel 
bir kanaat var. Eğer sizler de takdir ederseniz, ben, Turizm Bakanlığının yatırımlardan 
başlayan, işletmeyle devam eden, planlaması da dahil, burada görevlerini yapmadığına, 
bu işi objektif olarak araştırmadıklarına; yani, bizim burada temel amaç olarak, temel 
hedef olarak ilkelerin hiçbirini düşünmedikleri kanaati bende hakim. Çünkü, 4'ünde 
müracaat edilip 8'inde neticeye doğru giden bir yolun bu kadar hızlı işlemesi beni 
memnun etmedi, tatmin de etmedi. Komisyonumuzun genel manada konuşmalarından 
elde edindiğim intibaya göre, bütün arkadaşlarımızın bu konuda bir mutabakatı var. Eğer 
bu mutabakat çerçevesinde, arzu ederseniz(...)eğer soruşturma komisyonunun, bu 
konuda, Turizm Bakanlığına dikkatini çekme yönünde mi olur, ihbar yönünde mi olur 
(...)onu orta yere koyarak, bu raporumuza ek olarak, Turizm Bakanlığının, bunların 
tamamında, bu konularla ilgili incelemelerde gerekli hassasiyeti göstermediği; o günkü 
bu işi prosedürü yürüten arkadaşlarla ilgili gerekli işlemin yapılması yönünde ve bundan 
sonraki, Türkiye'nin gerek İstanbul gerekse diğer bölgelerinde, bu tür, gerek turizm 
alanları gerek tarihî yerler, tarihî ve arkeolojik değeri olan yerler de dahil genel bir 
çalışma yapılması, daha ciddî bir çalışma yapılması yönünde, komisyonumuzun, hepimiz 
müşterek kaldığı ortak bir raporu, neticeye, Turizm Bakanlığını da uyarma yönünde 
imzalarsak, ben şahsen, komisyon başkanı olarak bundan da mutluluk duyacağım. 
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Devamında, bu işlemin yapıldığına inanıyorum; ama, hukukçu olmamamıza 
rağmen,(...) ben de üç dört gündür, bu iş nasıl olur, nasıl biter... Danıştayın aldığı bütün 
kararları, 6 ncı Dairenin aldığı, ondan sonra, yürütmenin durdurulmasına yönelik bir 
talep çıkmıştı; aynı şekilde, buna tekrar itiraz edilmiş, Danıştay Daireler Arası Kurulun 
neticesi de reddine karar verilmişti. Neticede böyle bir şey oluşmadı.(...) 

Biz diyoruz ki, burası ilan edilsin; ama, noktasal bir hareket olmasın, bölgesel 
bir hareketi olsun;(...), bütün bölgeye ilan edilsin. Yani, oradan başlayan Sümerbank'tan 
da devam eden bütün alana istanbul'un ihtiyacı var. Hepsi ilan edilsin. 

(...)ortada bir şey yok. İleride böyle bir netice olabilir. Onu da biz bilemeyiz, 
olmayabilir de. Ama, bugün bu saat itibariyle(...)siyasîler maalesef çok yargılanıyor. 
Yani, lüzumlu lüzumsuz, olur olmaz,(...) 

Neticede, bu kurumlar, Türkiye'yi yöneten kurumlar. Siyasetin ve siyasetçinin 
yıpratılmaması hepimizin ortak fikri. Böyle giderse, ben, Meclise, dürüst, memleketini 
seven insanların geleceğine de inanmıyorum; çünkü, siyasetçiler Türkiye'de o kadar hızlı 
bir şekilde yıpratılıyor ki, benim, şahsen, sadece Mesut Yılmaz'ın değil, Sayın Çiller'in 
olsun Sayın Necati Çelik olsun, Yüce Divana sevk edilen bütün arkadaşlarla ilgili 
kanaatim aynıdır. Eğer böyle bir şey olacaksa, tabiî, burası da bir denetim mekanizması; 
ama, Sayın Akarcalı'nın da söylediği gibi, hukuk esas. 

(...)Eğer bu işin hukukî boyutu da, soruşturma komisyonlarının hemen yanı 
başında bizleri yönlendirecek şekilde olursa daha hızlı neticeler alınır diye ümit 
ediyorum. Geçmişte başbakanlık yapmış, belki gelecekte de yapacak olan bir 
milletvekilimizin, bir genel başkanımızın bu tür gerekçelerle... Doğrusu, benim gönlüm 
razı değil Yüce Divanda yargılanması yönünde... Ben de yargılanmaması yönünde 
Başkan olarak oyumu kullanıyorum. (...) 

b- Karşılaştırma ve değerlendirmenin özeti: 
Görüleceği üzere, Soruşturma komisyonu üyelerimizin değerlendirmelerinden 

iki sonuç çıkmaktadır . Özetle: 

Birincisi; 9 / 2 4 Esas Nolu soruşturma önergesinde ileri sürüldüğü üzere, Başbakan 
Mesut Yılmaz"ın Türk Ceza Kanununun 240. maddesine göre Yüce Divanda 
yargılanmasına gerek bulunmamaktadır. 
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îkincisi; Turizm Bakanlığının , turizm bölge, alan ve merkezlerini ilan ederken 

yaptığı çalışmaların disipline edilmesi, her işlemin belgeye dayandırılması, bu konuda 
yetkililerin uyarılması hususları anılan Bakanlığa ayrı bir yazıyla bildirilmelidir. 

VII. BÖLÜM 

SONUÇ 

06.01.1998 tarih ve 98 / 10496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile mevzuata 
aykırı bir şekilde îstanbuP'da yeni turizm merkezleri ilan ettiği ve bu suretle partizanlık 
yapılmasına yol açarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240. maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Mesut Yılmaz Hakkında meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin TBMM.nin 30.06.1998 gün ve 557 sayılı kararma dayanılarak kurulan 
soruşturma komisyonumuz konuyu incelemiş ve değerlendirerek , 

- Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve arkadaşları tarafından verilen 9/24 
Esas Nolu soruşturma önergesinde Başbakan Mesut Yılmaz"ın işlediği iddia edilen fiilleri 
işlemediğine , bu nedenle de Türk Ceza Kanununun 240. maddesine göre yargılanmak 
üzere YÜCE DİVANA ŞEVKİNE GEREK OLMADIĞINA, onbeş üyenin katıldığı 
14.06.2000 tarihinde yapılan toplantıda oybirliği ile karar vermiştir. 

Kararın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun onay ve takdirlerine 
saygıyla arz olunur. 
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EKLER: 

1- TBMM nin 30.06.1998 gün ve 557 sayılı Kararı. 
2- TBMM. nin 23.11.1999 gün ve 656 sayılı Kararı. 
3- TBMM nin 01.02.2000 gün ve 662 sayılı Kararı. 
4- 9 / 2 4 Esas Nolu Soruşturma Önergesi. 
5- 9 /24 Esas Nolu Soruşturma Önergesine ilişkin Genel Kurul Konuşmaları. 
6- Turizm Bakanlığı .Bakanlıkiçi Komisyonun 28.11.1996 gün ve 19 sayılı 

Kararı. 
7- 19. Grup Turizm Merkezleri ve tevsii ve tadillerinin listesi. 
8- Turizm Bakanlığının 23.01.1997 gün ve 2285 çıkış sayılı yazısı. 
9 - 1 9 Grup Turizm merkez, tevsii ve tadillerinin listesi. 
10- Bakanlar Kurulunun 23.9.1997 gün ve 97 / 9985 sayılı Kararnamesi. 
11-Turizm Bakanlığı, Bakanlıkiçi Komisyonun 08.12.1997 gün ve 20 sayılı 

Karan. 
12- 20. Grup turizm merkezleri, tevsii ve tadillerinin listesi. 
13-Turizm Bakanlığının 08.12.1997 gün ve 41453 çıkış sayılı yazısı. 
14- 09.12.1997 tarihli tutanak. 
15-20. Grup Turizm alan ve merkez önerileri hakkında Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığının görüşü. 
16- Turizm Bakanlığının 08.12.1997 tarihli Bakanlık makam onayı. 
17-Turizm Bakanlığının 09.12.1997 gün ve 21 sayılı Bakanlıkiçi Komisyon 

çalışma tutanağı. 
18-Turizm Bakanlığının 09.12.1997 tarihli Bakanlık Makam onayı. 
19- 30.12.1997 günlü Bakanlıklararası toplantı tutanağı. 
20- Turizm Bakanlığının karşı görüş yazısı. 
21- Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 05.1998 gün ve 66 çıkış sayılı yazısı. 
22- Turizm Bakanlığının 07.01.1998 gün ve 555 çıkış sayılı yazısı. 
23- Bakanlar Kurulunun 06.01.1998 gün ve 98/10496 sayılı Kararı. 
24- 06.01.1998 gün ve 98/10496 sayılı Kararname eki liste 
25-Kültür Bakanlığının 19.01.1998 gün ve 224 çıkış sayılı yazısı. 
26-Turizm Bakanlığının 16.02.1998 gün ve 5160 çıkış sayılı yazısı. 
27-Turizm Bakanlığının 16.02.1998 gün ve 5160 sayılı yazısı eki liste. 
28-Bakanlar Kurulunun 16.2.1998 gün ve 98 / 10667 sayılı kararı. 
29- Kültür Bakanlığının 17.3.1998 gün ve 459 çıkış sayılı yazısı. 
30-11.05.2000 Tarihli Alt Komisyon Raporu. 
31-İstanbul-Beşiktaş 2.Bölge Tapu Sicil Müdürlüğünün 14.2.1998 gün ve 1411 

çıkış sayılı yazısı. 
32- 2.3.1984 gün ve 254 sayılı Taşınmaz K.T.V. İstanbul Bölge Kurulu kararı. 
33- İstanbul, Beşiktaş Atik Alipaşa Yalısı Turizm merkezi krokisi. 
34- Özelleştirme Y. Kurulunun 25.08.1998 gün ve 98/64 sayılı kararı. 
35- Özelleştirme Y. Kurulunun 18.10.1998 gün ve 98/85 sayılı kararı. 
36- İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 16.2.1998 gün ve 25875 sayılı yazısı. 
36/A -Danıştay 6. D. 24.11.1999 gün ve E:1998/1451, K:1999/5992 s. Kararı 
37-Soruşturma Komisyonunun 14.12.1998 tarihli mahalli tespit tutanağı. 
38- İstanbul, Beşiktaş Kuruçeşme turizm Merkezi krokisi. 
39- Kayalar İn. Tic. Ve San. A.Ş. nin 24.7.1996 tarihli dilekçesi 
40-M. İhsan Kalkavan"ın 28.08.1996 tarihli dilekçesi. 
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41-istanbul, Beşiktaş Serencebey Yokuşu Turizm merkezi krokisi. 
42-Erol Aksoy" un 12.12.1997 tarihli dilekçesi. 
43- İstanbul, Sarıyer Mavramoloz Turizm Merkezi krokisi. 
44- Turizm Yatırımcıları Derneğinin 6.8.1991 tarihli dilekçesi. 
45- Erdal Aksoy"un 6 Ağustos 1991 tarihli dilekçesi 
46-Erdal Aksoy"un 8 Ağustos 1997 tarihli dilekçesi 
47-İstanbul, Şişli 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğünün 14.12.1998 gün ve 1625 

sayılı yazısı. 
48-İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 16.12.1998 gün ve 25879 sayılı yazısı. 
49-îstanbul-Şişli Belediye Başkanlığının 17.10.1996 günlü yazısı. 
50-îstanbul, Şişli Bomonti Turizm Merkezi krokisi. 
50/A - Danıştay 6. D. 24.11.1999 gün ve E: 1998/1454, K: 1999/5993 s. Kararı. 
51-İstanbul, Bakırköy l.Böl. Tapu Sicil Müdürlüğünün 14.12.1998 günlü yazısı. 
52- İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 16.12.1998 gün ve 25877 sayılı yasızı. 
53- Reşat Ayhan Başarır (Emayetaş-Vezüh) 4.12.1997 günlü dilekçesi. 
54-Reşat Ayhah Başarır"ın 4.12.1997 günlü dilekçesi. 
55-İstanbul, Ataköy Turizm Merkezi ıı.Tevsii krokisi. 
55/A- Danıştay 6. D. 19.10.1999 gün ve E: 1998/1168, K: 1999/4918 s. Kararı. 
56-İstanbul, İstinye Turizm Merkezi Tevsii krokisi. 
57- SEBA Turizm ve Tic. A.Ş. nin 26.3.1996 tarihli dilekçesi. 
58- SEBÜ turizm Tic. A.Ş. nin 27.05.1996 tarihli dilekçesi. 
59-Doğuş yapı Sanayi A.Ş. nin 03.07.1996 tarihli dilekçesi. 
59/A- Danıştay 6.D. 19.10.1999 gün ve E: 1998/1167, K:1999/4919 s. Kararı. 
60-İstanbul-Sarıyer İstinye Turizm Merkezi tevsii krokisi. 
61- Kazım ErdenTin 04.10.1996 tarihli dilekçesi. 
62-Vakıflar Gn. Müd. nün Kazım Erdem " e verdiği yetki belgesi. 
63- Milletvekili Mehmet Gözlükaya"nın 07.03.2000 tarihli dilekçesi. 
64- KTVKYK"nun 19.4.1996 gün vee 436 sayılı ilke kararı. 
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01.03.2000 
01.03.2000 
01.03.2000 
01.03.2000 
07.03.2000 
08.03.2000 
08.03.2000 
08.03.2000 
27.03.2000 
27.03.2000 
27.03.2000 
27.03.2000 
27.03.2000 
03.04.2000 
04.04.2000 
11.04.2000 
11.04.2000 
11.04.2000 
21.04.2000 
25.04.2000 

SAYI 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

SAYFA 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

GIDECEĞI YER 
TBMM Başkanlığına 
Gündem 
TBMM Tutanak Md. 
Gündem 
TBMM Başkanlığına 
Gündem 
Tarım İl Müdürlüğü 
Orman Gn.Md. 
Ulaştırma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Devlet Planlama Teşkil. 
Bay.ve İskan Bakanlığı 
Milli Emlak Gn.Md. 
Çevre Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı 
Turizm Bakanlığı 
Milli Savunma Bakanlığı 
Denizli Mv.M.Gözlükaya 
AntalyaTarım İl Müdürlüğü 
Orman Bakanlığı 
Gündem 
Çevre Bakanlığı 
Turizm Bakanlığı 
lst.Büyükşehir Bld. 
Kültür Bakanlığı 
TBMM Başkanlığı 
TBMM Ulaştırma Md. 
Gündem 
Turizm Bakanlığı 
TBMM Başkanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Milli Emlak Gn.Md. 
Gündem 
Antalya Mv.lbrahim Gürdal 
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EK 

2 
3 

4 

TARİH 

-

-

SAYI 

-

-

SAYFA 

1 klasör 

1 klasör 

OZU 
TARİH 

25.04.2000 
03.05.2000 
09.05.2000 
09.05.2000 
09.05.2000 
16.05.2000 
17.05.2000 
23.05.2000 
23.05.2000 
23.05.2000 
31.05.2000 
02.06.2000 
07.06.2000 
19.06.2000 

SAYI 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

TOPLAM SAYFA 

SAYFA 

2 
1 

225 
SAYFA 

VE 
EKLER 

GELDİĞİ YER 
Gündem 
Gündem 
İdare Amirliğine 
Kültür Bak.İstemihan Talay 
Gündem 
Turizm Bakanı Erkan Mumcu 
Gündem 
Turizm Bakanlığı 
Gündem 
Turizm Bak. Yatırımlar Gn.Md 
Gündem 
Turizm Yatırımlar Gn.Md. 
Gündem 
TBMM Başkanhğı-RAPOR 

287 SAYFA VE EKLERİ 
Komisyon Toplantı Tutanakları 

TARİH 
22.02.2000 
29.02.2000 
07.03.2000 
24.03.2000 
01.04.2000 
11.04.2000 
02.05.2000 
09.05.2000 
16.05.2000 
23.05.2000 
30.05.2000 
13.05.2000 

TOPLANTI SAYISI 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

TOPLAM SAYFA 

SAYFA 
8 

23 
81 
76 
67 
28 
23 
20 
9 

38 
38 

372 
Gelen Evrak Dosyası 

TARİH 
16.02.2000 

23.02.2000 
25.02.2000 
06.03.2000 
07.03.2000 

-

SAYI 

31926 
31926 
31926 

-
-

SAYFA 
7 Klasör 
ve ekleri 

1 
1 
1 
1 

18 

GELDİĞİ YER 
20.Dönemde 9/28 Esas Nolu 
Soruşturma Kom.Tekmil 
Dosyalan 
TBMM Kan.ve Kar. Md. 
TBMM Kan.ve Kar.Md. 
TBMM Kan.ve Kar.Md. 
Denizli Mv.M.Gözlükaya 
Tarım İl Md.Zerrin 
Kumlu'nun Kom.Sun.belge 
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EK 

5 
6 
7 
8 

TARİH 

-
-
-
. 

SAYI 

-
-
-
-

SAYFA 

1 Dosya 
14 

1 Dosya 
2 adet 

OZ 
TARİH 

-

-

-

22.03.2000 
-

17.03.2000 

29.03.2000 
29.03.2000 

29.03.2000 
30.12.1999 

-
21.09.1998 
12.04.2000 
17.04.2000 
18.04.2000 
28.04.2000 

-

11.05.2000 

-

SAYI 
-

-

-

926 
-

459 

8324 
3834 

1395 
509 

-
2050 

-
17770 

12 
43 

-

-

-
TOPLAM 

SAYFA 
7 

2 

20 

1 
15 

9 

1 
1 

1 
5 

1 dosya 
1 dosya 

1 
1 
1 

2 dosya 
6 

1 

2 
13 

1 Klasör 

I) 
GİDECEĞİ YER 

Bayındırlık Belma 
Tekinbaş'ın Kom.Sun.belge 
İçişleri BaLAhmet 
Altıparmak'ın Kom.Sun.Bel 
Çevre Bak.Mürivet 
Dindar'm Kom.Sun.Belge 
Orman Bak.Kadastro Dai. 
Bakanlık İçi Kom.üyesi 
Sedat Sarp'ın Kom.Sun.Bel. 
Kültür Bakanlığı Koruma 
Kontrol Kurulu 
Turizm Bak.Personel Dai. 
İst.Büyükş.Planlama ve 
Im.Müdürlüğü 
Kültür Bak.Kül.ve Tab.Kor. 
İst.Büyükşehir Bld. 
İst.Büyükşehir Bld. 
İstKültür ve Tabiatı Kor.V. 
TBMM Başkanlığı 
Milli Emlak Gn.Md. 
İçişleri Teftiş Kurulu 
İst.Belediyesi Planlama. 
Zonguldak Mv.Tahsin 
Boray Baycık'ın İst. 1.Kültür 
Varlıkları Md.istenen yazı 
Kültür Bakanlığı Kültür 
Tabia.Kor. 
Alt Komisyon raporu 
Yatırımlar Gn.Md.Haluk 
Akar'm Komisyona 
sunduğu belge 
Turizm Bakanlığı 

8 KLASÖR 4 DOSYA 107 SAYFA 
Esas Dosya ve Ekleri 
Devam Cetveli 
Komisyon Kararları 
Gelen Giden Evrak ve Zimmet Defteri 

!•! 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 507) 

20 nci Yasama Döneminde Çanakkale Milletvekili Nevfel 
Şahin ve 56 Arkadaşı Tarafından Verilen Karadeniz 
Sahil Yolunun Devamı Olan Yolların İhalesinde Usulsüzlük 
Yaparak Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla 
Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı Yaşar Topçu Hakkında 
Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önerge ve (9/19) Esas Numaralı Meclis Soruşturması 

Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Karadeniz sahil yolunun devamı 

olarak Bolaman, Perşembe - Giresun - Piraziz, Giresun-Espiye, Arakh-İyidere, İyidere- Çayeli, Ça-
yeli-Hopa bölümlerini altı ayrı parça halinde ihaleye çıkartmıştır. 

İhale davet usulü ile yapılmış, altı iş için 13 firma'çağrılmış, bunlardan birisi teklif verme
miştir. 

Devlet garantili dış kredi ile 6 iş için her gün iki iş olmak üzere 30.9.1997 - 1.10.1997 -
2.10.1997 günlerinde 6 ihale yapılmıştır. 

İhale toplam bedeli 850 milyon dolardır ve karşılığı o gün için 170 trilyon Türk Lirasıdır. 
İhaleden evvel, müracaat eden firmalar arasında işlerin bölüştürüldüğü ve hangi firmaların han

gi yolları ne miktar üzerinden alacaklarının belirlendiği duyulmuş ve durum Ankara 7 nci Noterine 
29.9.1997 tarihinde tespit ettirilmiştir. 

Ankara 7 nci Noterliğinin kopyası ilişik 29.9.1997 tarihli tutanağında gösterildiği üzere; 
Çayeli - Hopa yolunun 274 milyon dolar ihale bedeli ile Anavatan Partili ve bu Partinin kasa

sı olarak bilinen Cengiz İnşaatın sahibi Mehmet Cengiz'e verileceği; 
iyidere - Çayeli yolunun 122 milyon dolar, Araklı - İyidere yolunun 52 milyon dolar, Giresun 

- Espiye yolunun 108 milyon dolar bedelle Anavatan Partili Polat İnşaat ile Özışık İnşaat şirketle
rine ve Anavatan Partili iki şirkete verileceği tespit edilmiş bulunmaktadır. (Ek No.: 1) 

İhale sonucunda altı yolun her birini 7 nci Notere tespit ettirilmiş olan firmalar almışlardır. İha
le bedelleri de küçük farklarla önceki tespitlere uygun olmuştur. 

İhaleyi 17.55 kırarak alan bir firma karşısında diğerleri 16.53, 16.51, 16.48, 15.88, 15.77 kırma 
teklifinde bulunmuşlar; diğer bir ihalede 14 kıran firmaya karşılık, diğerleri 14.17, 14.25,15.70 kır
mışlar, yani her iki yol için farkları 1 puanı bile bulamamıştır. 



- 2 -

thaleye çıkış bedeline nazaran : 

Çayeli - Hopa yolu % 20.30 indirimle Cengiz İnşaata, 

İyidere - Hopa yolu % 17.55 indirimle Bayındır'a, 
Araklı - İyidere yolu % 18.50 indirimle Polat İnşaata, 
Piraziz - Espiye yolu % 16.80 indirimle Enteks - Kolin İnşaata, 
Giresun - Espiye yolu % 16.91 indirimle Özışık İnşaata 

verilmiştir. 
Görülüyor ki, ihalede fiyat kırmalar gayet cüzi olmuştur. İnşaatı aynı şartlara, aynı bölgeye ait 

bir ihale olan Rize - İspir karayolu ihalesinde % 41.9 indirim yapılmıştır. Bu ihalelerin yapıldığı gün 
Mersin - Adana Karayolu ihalesinde % 48.77 indirim yapılmış bulunmaktadır. 5 Aralıkta Kütahya-
Simav Karayolu davet suretiyle ve aynı usulle % 57.15 indirimle sonuçlanmıştır. 

Bu hale göre, Karadeniz sahil yolunun devamı olan yolların ihalesinde, işler önceden paylaştı
rılmış, fiyat teklifleri ayarlanmış ve rekabete meydan verilmeyerek Devlet büyük ölçüde zarara so
kulmuştur. Bu zarar, yukarıda belirtilen normal ihaleler emsal alındığında en az 55-60 trilyon 
liradır. 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu, ihaleleri önceden belirlenen şekilde kanunlar hilafı
na sonuçlandırmakla görevini kötüye kullanmış ve Devleti'55-60 trilyon lira zarara sokmuş bulun
maktadır. 

Bu itibarla Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkında Türk Ceza Kanununun 240 in
ci maddesine göre soruşturma yapılması için Anayasanın 100 üncü, TBMM İçtüzüğünün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılması için gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

NOT: Eki Belge Dosyasındadır. 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Fevzi Arıcı 
İçel 

Cihan Paçacı 
Elazığ 

Haluk Yıldız 
Kastamonu 
Nihan İlgün 

Tekirdağ 

Saffet Ar ikan Bedük 
Ankara 

Ümran Akkan 
Edirne 

Ayfer Yılmaz 
İçel 

Hasan Ekinci 
Artvin 

İsmail Karakuyu 
Kütahya 

M. Kemal Aykurt 
Denizli 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

Ayvaz Gökdemir 
Kayseri 

Meral Akşener 
İstanbul 

Mehmet Gölhan 
Ankara 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 
Rıza Akçalı 

Manisa 
Esat Kıratlıoğlu 

Nevşehir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 507) 
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Turhan Tayan 
Bursa 

Ergim Özdemir 
Giresun 

Nevzat Köse 
Aksaray 

İsmail Kalkandelen 
Kocaeli 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 

A. Sezai Özbek 
Kırklareli 

Zeki Ertugay 
Erzurum 

M. Halit Dağlı 

Adana 
Yusuf Bacanlı 

Yozgat 
Kadir Bozkurt 

Sinop 
Necmi Hoşver 

Bolu 
Hayri Doğan 

Antalya 
Boyar Ökten 

Sımak 

Bekir Aksoy 
Çorum 

Halil Yıldız 
İsparta 

Nahit Menteşe 
Aydın 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

İsmet Attila 
Afyon 

Doğan Baran 
Niğde 

Necmettin Dede 
Muş 

İrfettin Akar 
Muğla 

Sedat Edip Bucak 
Şanlıurfa 

Ufuk Söylemez 
İzmir 

Ahmet Bilgiç 
Balıkesir 

M. Salim Ensarioğlu 
Diyarbakır 

Turhan Güven 
İçel 

Abdülbaki Ataç 

Balıkesir 
Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 
Necati Çetinkaya 

Konya 
Tahsin Irmak 

Sivas 
Bahattin Şeker 

Bilecik 
Tayyar Altıkulaç 

İstanbul 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Mustafa Dedeoğlu 
Muğla 

Mahmut Nedim Bilgiç 
Adıyaman 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

İlyas Yılmazyıldız 
Balıkesir 

Hayri Kozakçıoğlu 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 507) 
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(9/19) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(9/19) Esas Numaralı 16.6.2000 
Meclis Soruşturması Komisyonu 
Esas No. : A.01.1.GEÇ.9119-42 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
20 nci dönemde sonuçlandırılmayan 15 Meclis Soruşturması önergesi, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Genel 23.11.1999 tarihli ve 656 sayılı kararı ile yeniden işleme konulmuştur. Bu karar doğ
rultusunda, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu ile ilgili olarak "Karadeniz Sahil Yolu
nun devamı olan yolların ihalesinde usulsüzlük yaparak Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 
107 nci maddeleri uyarınca yeniden kurulan (9/19) Esas Numaralı Meclis Soruşturmasına ilişkin 
Komisyonumuz; çalışmalarını tamamlamıştır. Komisyonumuzun çalışmaları sonucunda düzenlediği 
rapor ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Çakar 
Komisyon Başkanı 

Samsun 

EKLER : 
EK: 1 (Soruşturma Komisyonu Raporu) 
EK: 2 (Tekmil İşlem Dosyası) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 507) 



- 5 -

I - 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 , çeşitli nedenlerle aynı dönem 
içerisinde sonuçlandırılamayan 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 çağırmıştır. Bu toplantılar 
sonrasında, Başkanlık Danışma Kurulu; "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" şeklinde benimsediği görüşünü, İçtüzüğün 
72 nci maddesi uyarınca görüşme açılarak söz konusu önergelerle ilgili olarak 
izlenecek yöntemin saptanması hususunu Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. 

Danışma Kurulunun bu önerisi, Genel Kurulun; 23.11.1999 tarihli 23 üncü 
birleşiminde, görüşülerek benimsenmiş ve karara bağlanmıştır. 

II - KOMİSYONUN KURULUŞU : 

20 inci dönemde Çanakkale Milletvekili Nevfel ŞAHİN ve 56 arkadaşı 
tarafından verilen 9/19 Esas Numaralı Soruşturma önergesi doğrultusunda 
"Karadeniz sahil yolunun devamı olan yolların ihalesinde usulsüzlük yaparak devleti 
zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu 
iddiasıyla" Bayındırlık eski Bakanı Yaşar TOPÇU hakkında, Anayasanın 100 üncü ve 
İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca kurulan, Meclis Soruşturması Komisyonu 
çalışmalarını rapora bağladığı halde erken seçimler nedeniyle sonuçlandırılamamıştı; 
Bu defe 21 inci dönemde söz konusu önerge, Genel Kurulun 23.11.1999 tarih ve 656 
sayılı " Geçen yasama döneminde sonuçlandırılamayan meclis soruşturması 
önergelerinde belirtilen ilgililer hakkında, Anayasanın 100 üncü maddesine göre 15 
meclis soruşturması komisyonu kurulmasına ilişkin" kararı çerçevesinde; yeniden 
işleme konularak Soruşturma Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştır. 

Bu surette kurulan Komisyon üyeliklerine, Genel Kurulun 01.02.2000 
tarihinde yapılan 54 üncü birleşimde Demokratik Sol Partiden Ordu Milletvekili İhsan 
ÇABUK, Manisa Milletvekili İsmail BOZDAĞ, Mardin Milletvekili Mustafa Kemal 
TUĞMANER ve Muğla Milletvekili Nazif TOPALOĞLU; Milliyetçi Hareket Partisinden 
Kırşehir Milletvekili Mustafa HAYKIR, İstanbul Milletvekili Mustafa VERKAYA, Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 507) 
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Milletvekili Mustafa Sait GÖNEN ve Trabzon Milletvekili Nail ÇELEBİ; Fazilet 
Partisinden Muş Milletvekili Sabahattin YILDIZ, Rize Milletvekili Mehmet 
BEKAROĞLU ve Trabzon Milletvekili Şeref MALKOÇ; Anavatan Partisinden Samsun 
Milletvekili Mehmet ÇAKAR ile İstanbul Milletvekili Şadan TUZCU; Doğru Yol 
Partisinden de Antalya Milletvekili Salih ÇELEN ile İsparta Milletvekili Ramazan GÜL 
seçilmiş, ayrıca 15 üyeden oluşan Komisyonunun iki aylık çalışma süresinin Başkan, 
Başkan vekili, Sözcü ve Katip üye seçimi tarihinden itibaren başlamasına karar 
vermiştir. 

Genel Kurulda Komisyon üyelerinin seçimin takip eden 02.02.2000 tarihli 55 
inci Birleşimde Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon Milletvekili Nail ÇELEBİ 'nin 
Komisyon üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi okunmuş, bunun üzerine boşalan 
Komisyon üyeliğine Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman Milletvekili Hasari GÜLER 
Genel Kurulun 15.02.2000 tarihli 57 nci birleşiminde seçilmiştir. 

Genel Kurul 'un çağrısı üzerine 16.02.2000 tarihinde toplanan 9/18 Esas 
Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu; Başkanlığa Anavatan Partisi Samsun 
Milletvekili Mehmet ÇAKAR'ı, Başkan vekilliğine Demokratik Sol Parti Ordu 
Milletvekili İhsan ÇABUK'u, Sözcülüğe Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman Milletvekili 
Hasari GÜLER'i ve Katip üyeliğe de Milliyetçi Hareket Partisi Kırşehir Milletvekili 
Mustafa HAYKIR'ı seçmiştir. Komisyon Başkanlık Divan? seçimi sonuçlarının aynı 
gün, Genel Kurul 'da okunarak duyurulması sonucunda Komisyon çalışmalarına 
başlanmıştır. 

Komisyon; çalışmaları devam ederken Bu defa Fazilet Partisi Trabzon 
Milletvekili Şeref MALKOÇ 'un Komisyon üyeliğinden çekildiğine dair tezkeresi Genel 
Kurul 'un 09.05.2000 tarihli 91 inci birleşiminde okunmuş, bu şekilde boşalan üyeliğe 
Fazilet Partisi Çankırı Milletvekili Hüseyin KARAGÖZ seçilmiştir. 

16.02.2000 Tarihinde başladığı çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdüren 
Komisyonumuz, soruşturmayı ilk iki aylık süre içerisinde tamamlayamamış, 
soruşturmanın bitirilmesi ve raporun yazılabilmesi amacıyla; iki aylık nihai bir çalışma 
süresi verilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından talepte 
bulunmuştur. Bu talep üzerine Komisyonumuza, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunun 12.04.2000 tarihli 79 uncu birleşiminde 18.04.2000 tarihinden itibaren iki 
aylık ek süre verilmiştir. 

III-SORUŞTURMANIN KONUSU : 

TBMM 20 inci dönem Doğru Yol Partisi Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin 
ve 56 arkadaşının Bayındırlık ve iskan eski Bakanı Yaşar TOPÇU 'nun, Karadeniz 
Sahil Yolunun devamı olan yolların ihalesinde usulsüzlük yaparak devleti zarara 
uğrattığı ileri sürülen önergede; 

Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 
Karadeniz sahil yolunun devamı olarak altı ayrı parça halinde ihaleye çıkarılan 
Bolaman - Perşembe, Perşembe - Giresun - Pirazis, Giresun - Espiye, Araklı -
iyidere, lyidere - Çayeli, Çayeli - Hopa bölümleri için, ihaleden önce müracaat 
eden firmalar arasında işlerin bölüştürüldüğü, hatta hangi yolları hangi firmaları ne 
kadar bedelle alacağının önceden duyulduğu, bunun üzerine, bu duyumların Doğru 
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Yol Partisi Artvin Milletvekili Hasan EKİNCİ tarafından Ankara 7 nci Noterliğine 
29.09.1997 tarihinde bir tutanak ile tespit ettirildiği, ihale sonuçlarının ise bu tespitleri 
doğrular mahiyette gerçekleştiği ifade edilerek; Karadeniz sahil yolunun devamı olan 
yolların ihalesinde işleri önceden paylaştırmak, fiyatları ayarlamak ve rekabete 
meydan vermeyerek devleti büyük ölçüde zarara uğrattığı suçlaması ile Bayındırlık 
ve Iskan eski Bakanı Yaşar TOPÇU hakkında Türk Ceza Kanununun 240 inci 
maddesine göre soruşturma yapılması için Anayasanın 100 üncü TBMM 
İçtüzüğünün 107 nci maddesi uyarınca soruşturma açılması talep edilmektedir. 

IV - KOMİSYON ÇALIŞMALARI: 

16.02.2000 Tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyonumuz ilk 
toplantısında; çalışma takvimi ile belge ve bilgi toplamak üzere nelerin yapılması 
gerektiğini tartışmış ayrıca, toplanacak belgelerle ilgili olarak Komisyon adına ön 
inceleme ve tespitlerde bulunarak Komisyona bilgi vermek üzere Sayıştay 
Başkanlığından bir uzman denetçi ile Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından Karayolları 
ve yol ihaleleri konusunda deneyimli bir uzman istenmesini kararlaştırmıştır. 

Komisyonumuz; çalışmalarına başladığı 16.02.2000 tarihinden raporunu 
yüce meclisin onayına sunduğu tarihe kadar geçen süre içerisinde 13 toplantı yapmış 
ve bu toplantılarda aldığı kararlar doğrultusunda bilgi ve belge toplamak için 42 adet 
yazışma yapmıştır. 

Ayrıca; bilindiği üzere; Komisyonumuzun üzerinde çalıştığı soruşturma 
konusunda, 20 inci dönemde kurulan ve çalışmalarını tamamlayarak sonuçlandırdığı 
halde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin erken seçim kararı alması nedeniyle Genel 
Kurulda görüşülme imkanı bulamayan rapor ve ekleri Soruşturma önergesi ve ekleri 
olarak aynen Komisyonumuza intikal etmiştir. Ancak Komisyonumuz etki. altında 
kalmamak ve yapacağı soruşturmada objektif olabilmek için tüm çalışmalarını, bu 
konuda hiç çalışma yapılmamış gibi yürütmüş bununla beraber gerek duyulduğunda 
söz konusu bilgi ve belgelere de müracaat etmiştir. 

Komisyonumuz öncelikle Soruşturma önergesinde ilk imza sahibi olması 
nedeniyle Doğru Yol Partisi Çanakkale Milletvekili Nevfel ŞAHİN 'i Komisyona davet 
ederek, önergede ileri sürülen iddialar konusunda ek açıklamalarda bulunmasını 
istemiştir. Bunun dışında önergede en önemli delil olarak sunulan, Ankara 7. 
Noter'liğinin 29.09.1997 tarihli tespit tutanağı ile ilgili olarak, Doğru Yol Partisi Artvin 
Milletvekili Hasan EKİNCİ ile ihaleye ilişkin yapılan ihbarı yazan ve daha sonra 
Ankara 7. Noter'liğine götürüp tescil ettiren parti görevlisi Gökmen ÇELİK 'i 
dinlemiştir. Ayrıca, Karadeniz sahil yolunun devamı olan yolların ihalesi konusunda 
eski Karayolları Genel Müdürü Yaman KÖK ile halen aynı görevi yürüten Dinçer 
YİĞİT de Komisyona davet edilerek bilgilerine başvurulmuştur. 

Ayrıca; Hazine Müsteşarlığından Dış kredili ihaleler ve krediler konusunda; 
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden ihaleleri yapılan yolların son durumları ile 
ihalelerin her biri için bulunan kredi miktarı, yapılan işlemler ve istihkaklar hakkında 
bilgi istenmiştir. Komisyonumuz, 08.05.2000 ve 09.05.2000 tarihleri arasında 
bölgedeki gelişmeleri bizzat yerinde inceleme fırsatını da bulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 507) 



- 8 -

Bütün bu çalışmalardan sonra dönemin Bayındırlık ve Iskan Bakanı Yaşar 
TOPÇU Komisyona davet edilerek hakkında ileri sürülen iddialara karşı savunma 
yapması istenmiştir. 

1-YAZIŞMALAR: 

1- 28.02.2000 tarihide Çanakkale Milletvekili Sn. Nevfel ŞAHİN 'e yazılan yazı 
ile; 02.03.2000 tarihinde ilk imza sahibi olması sebebiyle komisyona davet edildi. 
Kendisinin Mazeret bildirmesi üzerine, 02.03.2000 tarihinde yazılan ikinci bir yazı ile 
09.03.2000 tarihinde tekrar komisyona davet edildi. 

2- 28.02.2000 tarihinde Artvin Milletvekili Sn. Hasan EKİNCİ 'ye yazılan 
yazı ile; Ankara 7nci Noterliğine tutturulan 29.09.1997 tarihli tespit tutanağı hakkında 
bilgisine başvurmak üzere 02.03.2000 tarihinde komisyona davet edildi. 

3- 28.02.2000 tarihinde DYP Genel Merkezinde görevli Gökmen ÇELİK 'e 
yazılan yazı ile; Ankara 7nci Noterliğine tutturulan 29.09.1997 tarihli tespit tutanağı 
hakkında bilgisine başvurmak üzere 02.03.2000 tarihinde komisyona davet edildi. 

4- 29.02.2000 tarihinde TBMM Kütüphane ve Dokümantasyon ve 
Tercüme Müdürlüğüne yazılan yazı ile; konuyla ilgili basın kupürleri istendi. 

5- 10.03.2000 tarihinde Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Karayolları Genel 
Müdürlüğüne yazılan yazı ile; 

1- ihaleleri yapılan yolların son durumları, 
2- İhaleleri yapılan işlerin her biri için bulunan kredinin 

miktarları, 
3- Her iş için yapılan istihkakların tutarı, 

soruldu. Söz konusu bilgilerin 20.03.2000 tarihine kadar gönderilmesi istendi. 

6- 10.03.2000 tarihinde, dönemin Karayolları Genel Müdürü Yaman KÖK 
'e yazılan yazı ile ; konu hakkında bilgisine başvurmak üzere 23.03.2000 
tarihinde komisyona davet edildi. 

7- Karayolları Genel Müdürü Dinçer YİĞİT, 11.05.2000 tarihli yazı ile, konuyla 
ilgili 
ihale safhasından günümüze kadar ki gelişmeler hakkında bilgisine başvurmak üzere 
23.05.2000 tarihinde komisyona davet edildi. 

8- 23.05.2000 tarihinde Dönemin Bayındırlık ve Iskan Bakanı Sinop Milletvekili 
Sn. Yaşar TOPÇU 'ya yazılan yazı ile; önergede belirtilen hususlarla ilgili bilgisine 
başvurmak üzere 25.05.2000 tarihinde komisyona davet edildi. 
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2-TANIKLAR: 

A) Nevfel ŞAHİN : (DYP Çanakkale Milletvekili. Önergede ilk imza sahibi 
olması nedeniyle, önerge hakkında ek açıklamalarda bulunmak üzere 
Komisyonumuzun 09.03.2000 tarihinde yaptığı toplantıya, davet edilmiştir.) 

Nevfel ŞAHİN, önergede belirtilen iddialara ek olarak yaptığı açıklamasında 
özetle; Karadeniz sahil yoluna bağlı yolların 89 uncu madde kapsamına alınarak 
2880 Sayılı Devlet İhale Kanunu 'nun genel hükümleri dışına çıkılmasının yanlış 
olduğunu, bu uygulamanın sorumlusunun da bizzat sayın Bakan olduğunu ifade 
etmiş, diğer Bakanların konunun uzmanı olmadıkları için ilgili Bakan tarafından 
önlerine getirilen teklifi imzaladıklarını söylemiş devamla görüşlerini 4 madde 
halinde Komisyona sunmuştur. 

Bunlardan birincisi, 2886 Sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde; "Bu 
Kanun hükümlerinin uygulamasının mümkün olamayacağı hallerde, Türk Silahlı 
Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden teşkilatlanması, silah, araç ve 
gereçlerinin modern teknik gelişmelere uygun şekilde yenileştirilmesi ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin stratejik hedef planlarının gerçekleşmesi için temin edilecek mal ve 
hizmetlerin ihalesinde; ilgili bakanlığın teklif edeceği ihaleler için bu kanun hükümleri 
dışında kalınmasına Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Bu ihalelerde uygulanacak 
usul ve esaslar idarelerince hazırlanarak ilgili Bakan 'm onayı ile belirlenir" 
denilmektedir. Yani 89 uncu madde özel haller için uygulanan bir husustur. 

Karadeniz sahil yolunun devamı olan yollarla ilgili olarak bu uygulamaya baş 
vurulmasının gereği yoktu... İhaleye katılan firmalar; kendi imkanlarıyla dışarıdan 
kredi bulacaklar ama Hazine bu ticari kuruluşlar adına kredi veren kurumlara 
borçlanacak. Yani, Hazine açısından kendi iradesi dışında, şartları başkaları 
tarafından belirlenen bir kredi sözleşmesi. Bunun devlet yararına olduğunu söylemek 
mümkün değil, kaldı ki, madem dış kredi ile yapacaktınız, o zaman hiç değilse ulusal 
bir ihale açardınız. Netice itibarıyla dışarıdaki firmalar ile içerideki firmalar bir araya 
gelirler, dışarıdaki firmaların kredi bulma imkanları olur ve bu işi birlikte yaparlardı. 
Böylece Hazine de borçlanmazdı. 

İkincisi; İhalenin yapılış biçimi: İhaleye çıkılırken alınan Bakanlar kurulu 
kararında, ihalenin dış kredi ile yapılmasına ilişkin bir kayıt yok. 2880 Sayılı İhale 
Kanununun 44 üncü maddesine göre en az üç firmayı davet etmek mecburiyeti 
getirilmiş. Bir iş için üç firmayı çağırıp teklif almak zorundasınız. Bunlardan biri işi 
alacak diğerleri dışarıda kalacak. Aksi halde rekabeti başka türlü sağlayamazsınız. 
Ama Karadeniz sahil yolları için yapılan ihalede davet edilen tüm firmalara iş adeta 
paylaştırılmış. İşler o kadar paylaştırılmış ki, müteahhitler arasında anlaşmalara o 
kadar göz yumulmuş ki, Hopa-Sarp arasını alan müteahhit, bu sefer hemen onun 
yanı başındaki Hopa -Ardeşen - Çayeli bölümünü almış. İhale neticelerini dikkatli bir 
şekilde incelediğiniz zaman, şunu tespit ediyorsunuz; adeta "hepinize iş vereceğiz. 
Gelin , bu konudaki tekliflerinizi anlaşarak verin" denilmiş. İhale sonundaki kırımlara 
baktığınızda da bunu açıkça görebiliyorsunuz. Nitekim, ihaleye katılan 16 firmadan 
biri hariç diğerlerinin hepsi iş almıştır. 
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Üçüncüsü; İhaleye çıkış biçimi de usulüne uygun değildir. Dış kredi ile 
yapılacak işler için Hazineden izin alınması gerekirken . Bu izin alınmadan ihale 
yapılmış, izin sonradan gelmiştir. Bayındırlık ve iskan Bakanlığı Karayolları Genel 
Müdürlüğü, 04.09.1997 tarih ve 3181 sayılı yazısı ile Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığımdan Karadeniz sahil yollarını dış kredi ile yapmak üzere izin istiyor. 
Ancak Hazine Müsteşarlığımdan cevap gelmeden birinci ihale olan Çayeli - Ardeşen 
- Hopa ve lyidere - Çayeli 30.09.1997' de Araklı - lyidere ile Giresun - Espiye 
01.10.1997' de ve Piraziz-Giresun ile Perşembe - Bolaman 02.10.1997' de yapılıyor. 
Hazine Müsteşarlığı ise 02.10.1997 tarih ve 1971 sayılı yazısı ile, "Uluslar arası 
krediyi gerçekleştirebilirsin. Firmaların kredi tekliflerini bana gönder 
değerlendireceğim" diyor. Oysa, Bakanlık izini beklemeden ihaleyi sonuçlandirmış. 
Dünyanın hiçbir hukuk devletinde ve Türkiye'de emsali görülmemiş bir durum. 

Dördüncüsü; İhale şartnameleri İncelendiğinde, devleti değil müteahhidi 
gözeten bir şartname olduğu görülür. Sanki ihaleye girecek olan müteahhitler 
tarafından hazırlanıp Bakanlığa kabul ettirilmiş gibi. Mesela, Müteahhitle yapılacak 
sözleşmenin; projenin finansmanıyla ilgili kredi anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle 
geçerli olacağına ilişkin bir hükmün şartnamede yer aldığını görüyoruz. Bunun 
anlamı, müteahhidin dışarıdan kredi bulamaması veya bulduğu kredinin faizinin, 
Hazinenin kabul edebileceğinin dışında olması halinde, sanki ihale öncesinde kredi 
taahhüdü vermemiş gibi kabul edip sözleşme geçersiz sayılacak anlamını taşıyor. 
Yani yaptırım diye bir şey söz konusu değil. Şartnamede belirtilen bir başka husus 
ise, ikincil işlerin indirime tabi olmadığını belirten bir hüküm. Yani, bir ihale yüzde 21 
tenzilatla verilmişse, artık müteahhit ne iş yaparsa yapsın, mutlaka indirime tabi 
olmalıdır. Oysa sözleşmede, ikincil işler indirime tabi değildir, deniyor. Bunu kabul 
etmek mümkün değil. Sanki şartname hazırlanırken, devletin mevcut usul ve 
esasları, teknik şartnameleri bir tarafa bırakılmış. Şartnameyi incelediğinizde; bütün 
maddelerin müteahhidin lehine devletin aleyhine olduğu görülmektedir. Bu konuda 
bir iddia da kulağımıza geldi. Sayfalar tutan şartname sözleşmesinin; daktilo edilerek 
şefinden, daktilosundan, Genel Müdüründen Müsteşarına kadar bir günde hazırlanıp 
imzalanmasının sebebinin, söz konusu şartnamenin müteahhitler tarafından 
hazırlanarak getirildiği ve aynen kabul edildiği söylenmektedir. Bürokraside işlerin 
yürüyüşüne bakıldığında insanın aklına hiç de olmayacak gibi gelmiyor. 

Bütün bunlar göz önüne alındığında; söz konusu projelerin tamamlanmadan 
yapılmış bir ihale olduğu, İhaleye ilişkin hem teknik şartnamesinin hem de 
sözleşmesinin incelenmesinden, devletimizin büyük zarara uğratıldığı görülecektir. 

B) Hasan EKİNCİ; 
(DYP Artvin Milletvekili) Ankara 7 nci Noterliğinin tespit tutanağı hakkında 

açıklamalarda bulunmak üzere davet edildiği 02.03.2000 tarihli toplantıda; geçmişte, 
20 inci dönemde kurulan Soruşturma Komisyonuna da bilgi verdiğini hatırlatarak, 
aradan çok uzun bir süre geçtiği için bazı konuları hatırlayamayacağını 
belirtmiş,Komisyonunun gerekli görmesi halinde bir önceki Komisyonun 
çalışmalarından da yararlanılabileceğini hatırlattığı konuşmasında özetle; 

Doğru Yol Partisi genel başkan yardımcısı olarak görev yaptığım 29 Eylül 
1997 de, sürekli karayollarına iş yapan bir müteahhit, Genel Merkez binasındaki 
makam odama gelerek 
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"Karadeniz sahil yolu altı adet olarak 30 eylül, 1 ve 2 ekim tarihlerinde ikişerli 
gruplar halinde ihale edilecektir. Yarın yapılacak ihale, lyidere - Çayeli ve Çayeli -
Hopa'dır. Daha sonra da diğer yolların ihalesi yapılacaktır Ancak buna ihale demek 
mümkün değildir. Müteahhitler kendi aralarında bir taksimat yaptılar. Yapılacak 
ihalenin sonucu şimdiden bellidir. Yarın, yani 30 Eylülde, yapılacak olan ihale, Cengiz 
inşaatın liderliğindeki iki şirkete verilecektir. Bu aşağı yukarı kesindir Daha sonra 
yapılacak olan ihalelerin de kimlere verileceği önceden belirlendi. Hatta yapacakları 
kırımları bile belirlediler. İhaleye davet edilen firmalar önce kendi aralarında 
eşleştiler. Bu eşleşme sonucunda bölgede halen hangi yolları yapıyorlarsa onun 
bitişiğindeki yolu da ona verdiler." Şeklinde iddiada bulundular. Bunun üzerine Genel 
Merkezdeki memur aracılığı ile bu iddiayı yazılı hale getirip Ankara 7.Noterine tespit 
ettirdim. Ertesi günü yapılan ihale, bu tespiti doğrular şekilde gerçekleşince, konuyu 
basın toplantısı ile kamu oyuna duyurdum. Takip eden ihaleler sonrasında da yapılan 
işlemin ihale değil, bir bölüşme olduğu da ortaya çıktı. 

Baktığınız zaman ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki, anlamanız için mühendis 
olmanıza bile gerek yok. Diyelim ki, yolun Ünye - Bolaman arasını daha önce Yüksel 
İnşaat yapıyordu devamı yine Yüksel İnşaata denk geliyor. Bu nasıl ihale ise 16 
müteahhidin katıldığı bir işte yaklaşık 140 ta bir ihtimal gerçekleşiyor. 

Yine ikinci yol, Bolaman - Perşembe arasını da Yüksel İnşaat yapıyor idi, 
burada Yüksel İnşaat lider firma değil, burada esas verilmek istenen NUROL 
Firmasıdır. NUROL Firması burada lider firma oluyor Yüksel' e devamı veriliyor. Yine 
Espiye - Çarşıbaşı arası ÖZIŞIK İnşaat daha önce bir bölümünü almış, yine devamı 
da ona ve yanına da ortakları veriliyor. Çarşıbaşı - Trabzon - Araklı arası POLAT 
İnşaata daha önce ihaleye verilmiş; ama, bitişiği olduğu için yine buna verilmiş. Yani, 
bir ihale olmadığı taksimat olduğu ortada... Bunu bilahare kamu oyu önünde Devlet 
Bakanı Eyüp AŞIK da "taksim ettik" diye söyledi. Yani, taksim ettikleri , ihale 
etmedikleri net bir şekilde ortaya çıktı. 

Doğru Yol Genel Merkezi olarak, Ankara 7. Noterinde tespit ettirdiğimiz 
belgeleri de ekleyerek Sayıştay'a, Burada ihaleye fesat karıştırılmıştır, bu bir ihale 
değildir. Tamamen belli müteahhitler çağırılarak, bunların arasında taksim 
yapılmıştır, şeklinde ihbarda bulunduk. Bu yetmedi; bir de Cumhuriyet Savcılığına 
ihaleye fesat karıştırıldığı ihbarında bulundum. Cumhuriyet Başsavcılığı, yapmış 
olduğu inceleme sonucunda; sayın Yaşar TOPÇU' nun bakan olması nedeniyle, 
Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre, ihbar konusundaki araştırma ve 
soruşturmanın, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılması gerektiği görüşünü 
belirterek, görevsizlik kararı verdi... 

Size burada söylediğim bütün belgeler, 20 nci dönemde kurulan Komisyonun 
belgeleri arasında olması lazım. Ayrıca, o belgelerde, tenzilatlar, yolların birbirlerine 
bitişik olarak nasıl düştüğü de var. Bütün bu iddialara karşı bir itiraz olmadı. Dediğim 
gibi, sayın Eyüp AŞIK da, televizyonda beraber olduğumuz bir programda, "yaptık... 
taksim ettik..." dedi. Buna bir itiraz da olmadı. Yanı, ihaleye fesat kanştırılmadığmı 
söyleyen, bu ihalede fesat yoktur diyen kimse de çıkmadı... demiştir. 
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C) Gökmen ÇELİK: 
(DYP Genel Merkezinde görevli personel) Ankara 7 nci Noterliğinin tespit 

tutanağı hakkında açıklamalarda bulunmak üzere davet edildiği 02.03.2000 tarihli 
toplantıda; 

29.09.1997 günü öğleden sonra 14.00-14.30 sıralarında kendisini Hasan 
EKİNCİ beyin Doğru Yol Partisi Genel Merkezindeki makam odasına çağırarak, 
imzalı bir metin, dilekçe ve nüfus cüzdanı sureti vererek, Ankara 7.Noterliğine gidip 
tespit yapmak üzere görevlendirdiğini ifade etti. Belgeleri Ankara 7. Noterliğe 
götürerek tespiti yaptırdığını ve belgelerin içeriği hakkında bilgisinin olmadığını, o gün 
parti binasında kendisi görevli olduğu için Hasan bey tarafından kendisinin 
görevlendirildiğini başkaca bir bilgisinin bulunmadığını ifade etti. 

Parti genel merkezi civarında Noter mevcut iken neden Ulus semtinde 
bulunan 7.Noterin seçildiğine ilişkin soruyu Hasan EKİNCİ 'nin söz konusu Notere 
yolladığını, Hasan EKİNCİ ile akrabalığının bulunup bulunmadığı şeklindeki bir başka 
soruyu da, aralarında uzaktan veya yakından bir akrabalık bulunmadığı şeklinde 
cevaplamıştır. 

D) Yaman KÖK: 
Dönemin Karayolları Genel Müdürü sıfatıyla Bilgisine başvurmak üzere 

davet edildiği 23.03.2000 tarihli toplantıda, Karadeniz sahil yolu ile ilgili ihaleler 
konusunda ileri sürülen iddialara ilişkin olarak yaptığı açıklamasında özetle şöyle 
demiştir: 

"...Müteahhitlerin kredileri kendilerinin getirmesi koşulu ile yapılan ihaleler, 
kamu menfaatini gözeten ihalelerdir. Bu ihalelerde, 1997 yılında 100 dolara yapılan 
işin 1998 yılında 89 dolara, hatta daha altında yapıldığını görmekteyiz. 

Son yıllarda karayollarına devlet bütçesinden verilen ödenekler çok kısıtlıdır. 
Geçmişti devlet bütçesinin % 13-14 'ü kadar olan ödenekler düzenli olarak gerilemiş 
ve son yıllarda % 1,6 hatta %1.4 'e kadar inmiştir. Buna karşılık gelişen Türkiye'de 
insanlarımızın ihtiyaçları ise artmıştır. 

Bunun üzerine 1997 yılının dördüncü ayında, Sayın Cevat AYHAN 'm 
Bakanlığı döneminde; Karayolları olarak, Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına, ek kaynak bulmak ve kredi kullanmak için 
müracaatta bulunduk. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 02.07.1997 tarihli 
cevabi yazısından sonra da, Karayolları Genel Müdürlüğü olarak dış kredi temini ile 
yapılacak ihalelerle ilgili gerekli hazırlıklara başlanmıştır. Kredi temini ile yapılacak 
ihalelerin usul ve esaslarını tespit etmek için, 07.08.1997 tarihinde Daire Başkanları, 
Hukuk Müşavirleri, Şube Müdürleri Karayolları Genel Müdürlüğünde benim 
başkanlığımda toplandı. Daha önceleri birim fiyatla teklif verme usulü ile ihale 
yapıyorduk. Ancak, bu sistemde eğer keşifte hata yaparsanız, bunun faturasını 
kurum çok ağır ödüyor. Geçmişte bununla ilgili çarpıcı bir olay da bulunuyor. 1957 
yılında MUAMMER KIRANER firması, idarenin yanlış hesaplaması sonucunda daha 
işin başında, yalnız ağaç kesimi yapmak suretiyle toplam keşfin yarısını 
doldurmuştur. Bu işte böyle bir durum söz konusu değil, çünkü her şey Bayındırlık 
birim fiyatlarına bağlı, Bayındırlık birim fiyatları da 2 Ocak tarihli döviz kuruna 
endeksli. 
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Hafızam beni yanıltmıyorsa, 1997 yılında dolardaki artış % 90,5 veya 91 
küsurdu. Buna karşılık enflasyon % 101 civarındaydı. Ama bizim Karayolları olarak, 
fiyatlardaki artış, %73 civarında oldu. Dolayısıyla fiyatlarımız dolar bazında düştü. O 
bakımdan bu ihaledeki usul ve esaslar, bu zamana kadar yapılan ihaleler arasında 
devlet menfaatini gözeten en iyi usuldür. 

Biz, karayolları olarak geçmişte de davetiye usulü ile ihale yaptık. Refah-Yol 
döneminde Bolu dağı geçişini, bölünmüş yol olarak yaptık. O zaman da 3 müteahhit 
birleşerek iş aldılar. 2886 Sayılı Kanunun 89 uncu maddesine uygunluk hususunu 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü daha iyi bilir. Ancak bu usulü biz 
geçmişte de kullandık. Geçmişte 1994 yılında, tek bir firmaya iş pazarlıkla veriliyor. 
Firma % 5 teklif veriyor. Bakanlar Kurulu pazarlıkla % 2.5 ile tek bir firmaya işi 
veriyor... Karayolları olarak biz, 2886 Sayılı yasa çıkmadan önceleri, 89 uncu 
maddeye paralellik gösteren 7057 sayılı yasayı çok kereler, oto yol bağlantı yolları 
ihalelerinde kullandık. 

Davetiye konusuna gelince; mevcut kanun "İhale usul ve esaslarını Bakan 
tespit eder" hükmünü getirmiş. Biraz önce örneğini verdiğim. Bolu oto yolu örneğinde 
olduğu gibi, gerekirse bir kişiye bile pazarlıkla iş verilir. Geçmişte de uygulaması 
olmuştur. 

Az sayıda firma davet edildi iddiasına gelince; Türkiye'de karayollarında, 
devlet yollarında krediyi müteahhidin getirmesi şartı ile ihale yapıyorsunuz. Bugüne 
kadar kredi getirerek iş yapan müteahhit sayısı 7, daha başka yok. Bir de STF var. 
Ama, o da iflas halinde. Siz idaresiniz; siyasiler haklı olarak karadeniz sahil yolunun 
bir an önce yapılmasını istiyorlar. Siz bu 7 firmayı çağıracaksınız, zira 2886 Sayılı 
Kanunun 44 üncü maddesi, güçleri idarece bilinen firmaların davet edilmesini 
öngörüyor. Ancak, bunlar da genellikle birim fiyatla teklif verip, idarenin zayıf 
noktalarından faydalanarak iş almış firmalar. Ayrıca, idarenin bildiği bu güzergahta 
çalışmış ve idare tarafından takdir edilen 5 firma vardı. Bu firmalardan birisi BALİŞ 
hariç ki, geçmişte, bu firma ile idare arasında, yeterince makine parkı olmaması, işi 
istenilen hızda yürütememesi gibi nedenlerden kaynaklanan ufak tefek sorunlar 
olmuştu, diğer 4 ünü de dahil ettik. Tüm bu firmalar idare olarak işlerine kefil 
olabileceğimiz firmalardır. Sayıları 11'i bulan bu firmalara daha sonra Bakan beyin 
talimatı üzerine 4 firma daha ilave edilmiş ve ihaleye davet edilen firmaların sayısı 
15'e çıkmıştır. Ancak ihalenin dokümanlarında bir not vardı. Bir firma bir iş alabiliyor, 
bir işi de idarenin kabul edebileceği bir ortak alıyor... Bu 15 firmaya daha sonra bir de 
KOLİN firması dahil olmuştur. 

İşe ortak olarak girme hususu mevzuata uygundur. Müteahhit, ben şu işe de 
bu ortak ile gireceğim, diyebilir. İdare o firmayı da, ortağını da yeterli güçte görürse, 
ona uygunluk belgesi verir. 

Bahsettiğimiz dönemler dış krediler bakımından çok sıkıntılı dönemlerdi. 
Devlet garantisi olsa bile kredi bulmak o kadar kolay bir iş değil. Zira, Hazine 
açısından kredinin kabul edilebilir olması için libor +2.25 olmalı. Oysa ki, müteahhit 
Libor +5.5 'ten bulabiliyor. Hazinenin kabul ettiğinin üzerini peşin olarak kendi 
cebinden veriyor. Ayrıca, firma sayısının fazla olması firma rekabetinden dolayı 
faizlerin de artmasına yol açıyor bu yüzden maliyetler de bir ölçüde yükselmiştir. 

Kırımların az olduğu konusuna gelince; TBMM'nin 20 döneminde kurulan 
Komisyonun bilirkişiler marifetiyle yaptırmış olduğu bir inceleme var. Üniversite, 
Barolar Birliği ve Mühendisler Odasından teşkil ettiği bu heyet,, yaptıkları inceleme 
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sonrasında hazırladıkları raporda; kırımların düşük olmadığını belirtmiştir. Bize göre 
bu güzergahta, yani Bolaman 'dan Sarp 'a kadar olan güzergahta yapılan en yüksek 
kırımdır. Bundan daha yükseği yoktur. Ortalama tenzilat % 18.36 dır." 

Eski genel müdür daha sonra kendisine yöneltilen soruları cevaplarken, 
ihaleye davet edilmeleri konusunda Bakan tarafından isimleri verilen firmaların 
LİMAK, MAKYOL, GÜRİŞ + METİS ve MNG olduğunu belirtmiştir. 

Ayrıca kendisine yöneltilen; Ankara 7. Noterliğinin tespit tutanağı, 
Cumhuriyet Savcılığının kararı , Türkiye'de bu işi yapacak nitelikte müteahhit 
firmalarının sayısının yüzleri aşmasına rağmen, Karadeniz sahil yolları ihalesi için az 
sayıda davet yapıldığı, bu nedenle de rekabet unsurunun yeterince sağlanamadığı, 
dolayısıyla emsalleri ile mukayese edildiğinde arada fahiş farkların bulunduğuna 
ilişkin sorulara verdiği cevapta; 

Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet üzerine , savcılığın ihalelerle ilgili 
olarak yapılan tüm işlemleri resen tayin edilen üç kişilik bilirkişi heyetine incelettirdiği, 
gibi bizzat kendisinin de konuyu yetkili kurumlara incelettiğini, yapılan çalışmalar 
sonucunda, ihaleye fesat karıştırıldığına dair bir bulguya rastlanılmadığını ifade etmiş 
Ayrıca, Cumhuriyet Savcılığın vermiş olduğu kararın da bunu doğrular mahiyette 
olduğunu belirtmiştir. 

Noter tespiti konusunda ise; yapılan işlemin bir tespit olmadığını, sadece 
işi alacak firmaların isimlerinin belirlendiğini, tenzilatın ve ortakların isimlerinin 
belirtilmediğini ifade ederek, bu tür müracaatların tam olarak ihbar kabul edilmediğini, 
kaldı ki ihaleler sonucunda işi tek bir firmanın değil ortaklıkların aldığını söylemiştir. 

İhaleye katılacak firmaların isimlerinin bakan tarafından tespiti 
konusunda kendisine yöneltilen, geçmişte bakan tarafından ihaleye davet 
edilecek firma isimlerin verilip verilmediğine ilişkin bir soruyu cevaplarken; ihale 
usul ve esaslarının idare tarafından hazırlanıp Bakan'ın onayına sunulduğunu, 
ancak Bakanın yasadan kaynaklanan değişiklik yapma hakkının bulunduğunu ifade 
etmiştir. 

Geçmişte idareye bakan tarafından firma isim verilen bir ihaleyi 
anımsamadığını, ancak idareye, Bakan da dahi.l kimsenin şu firmaya belge verin 
diyemeyeceğini, sadece incelemeye almaları şeklinde öneride bulunabileceklerini 
söylemiştir. 

İkincil işlerin indirime tabi tutulmadan aynı müteahhide verilmesinin 
uygun olup olmadığına ilişkin bir soruya; uluslararası ihalelerde, kredili işlerde 
tünelin havalandırılması gibi, devamlı teknolojinin değişim gösterdiği bir ortamda, 
bazı işlerin kaleme vurulamadığını ifadeyle; Bu gibi işlerin, işin bitiminden sonra, 
idare tarafından teknolojik özellikleri belli şartnameler hazırlanmak suretiyle, firma 
seçimi yapıldığını ve bilahare de müteahhide "git kardeşim biz İsveç'teki falan firmayı 
seçtik; bu malzemeyi oradan alacaksın" veya bir tünelin aydınlatması için 
müteahhide "git kardeşim şu on firmayı aydınlatma işi için çağıracaksın, benim 
nezaretimde teklif alacaksın" dendiğini, İkincil işlerin Bayındırlık birim fiyatları 
içerisinde yer almayan ve özellik gösteren işler olduğunu , Bayındırlık Bakanlığı, 
Devlet Su İşlerin ve İller Bankasında bulunmayan işlerdir. Şayet Devlet Su İşleri veya 
İller Bankasında bununla ilgili bir konu varsa o zaman onu esas alarak ihaleye 
çıkarız, parası da bulunan bu krediden ödenir. Şeklinde cevaplamıştır. 
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İhale şartnamesinde, müteahhitlerin kredi bulamamaları halinde ne 
olacağına ilişkin ne gibi müeyyide uygulanacağına ilişkin bir yaptırımın 
bulunmadığına dair iddiayı da İhale şartnamesinin sözleşme ve kesin teminat 
başlıklı 15 inci maddesinin 3 üncü paragrafında, sözleşme imzalandıktan sonra 7 
gün içinde kredi müzakerelerine başlanacaktır; ancak, idare, kendisinden doğan 
sebepler nedeniyle, kredi müzakerelerine öngörülen süre içerisinde başlayamazsa, 
müteahhit, kredi teminiyle ilgili vecibelerini yerine getirmekten kurtulamaz. Müteahhit, 
kredi kuruluşlarının 7 gün içinde kredi müzakerelerinden kaçınması halinde idare 
kesin teminatı irat kaydedip kaydetmemekte serbesttir şeklinde bir hükmün 
bulunduğunu hatırlatarak cevaplamıştır. 

İhalede 89 uncu maddenin dışına çıkıldığı, Hazineden izin alınmadan 
ihaleye çıkıldığına ilişkin iddiaları cevaplarken 89 uncu maddenin sadece kredi 
temini konusunda kullanıldığını, idarenin veya bakanın tek firmaya işi verme 
yetkisinin bulunmasına rağmen ihalenin 44 üncü maddeye göre yapıldığını, 
Karadeniz bölgesi için hayati önem taşıyan yolun bir an önce devreye girmesi için dış 
kredi ile yapılması yoluna gidildiği ve ihalede acele davranamadığını, işi alan 
firmaların krediyi getireceklerini belirtmiş, İdare olarak hazineden ve devlet planlama 
müsteşarlığından izin alındığını, ayrıca Sayıştay'dan da onay geldiğini, dolayısıyla 
usul yönünden herhangi bir noksanlığın bulunmadığını söylemiştir. 

ElDincerYİĞİT: 
Karayolları Genel Müdürü olarak Karadeniz sahil yolunun devamı olan 

yolların ihalesi konusunda Komisyonu bilgilendirmek üzere davet edildiği 23.05.2000 
tarihili toplantıda; kendisine yöneltilen ihalenin davetiye usulü ile yapılması, ihaleye 
çağırılan müteahhit sayısının az olduğu, ihalenin hazine garantili dış kredi ile 
yapılmasının yanlış olduğu, 6 parça halinde ihaleye çıkartılan işlerin bir bölüştürme 
olduğu şeklindeki iddialara ilişkin görüşleri sorulduğunda özetle şöyle demiştir; ' 

"Davet usulü, 2886 Sayılı yasa içerisinde tarif edilen bir usuldür. Genellikle 
normal şartlar altında belki daha seçkin müteahhitlerin davet edilmesi gereken, işin 
önemi dolayısıyla rizikoya sokulmak istenmeyen ihalelerde başvurulan bir yöntemdir. 
Bu, şüphesiz yeni bir yöntem değildir. Geçmişte bazı Bakan ve Genel Müdürler bu 
usulü kullanmışlar, bazıları ise prensip meselesi olarak ikinci plana atmışlardır. 
Ancak bu yasal bir sistemdir. Her hangi bir şekilde davet usulünün olması, mutlaka o 
ihalede yolsuzluk olacağı anlamına gelmez. O nedenle, Karadeniz bölünmüş yolu 
gibi özel bir çalışma gerektiren bir koridorda yapılmasının hiçbir sakıncası yoktur. 
Bana göre faydası vardır. 

İhaleye davet edilen firmaların adet olarak yeterli olup olmadıkları 
hususuna gelince; Kredi olayına bizim müteahhitlerimiz daha yeni alışıyorlar. O 
zaman kredi bulma imkanı da bugünkü gibi değildi daha zordu. O bakımdan, her 
önünüze gelen firmayı çağırıp, kredi pazarına sokup, Türkiye'nin kredibilitesini riske 
sokmanın da bir anlamı yok. Bir önemli nokta da, bu tip ihalelerde çok sayıda firma 
çağırırsanız, bu sefer de firmalar kendi aralarında kredi pazarında çatışmaya 
giriyorlar. Bundan da kredi veren kuruluşlar yararlanıyorlar. Söz konusu yol ile ilgili 
çalışmayı daha sonra ben yürüttüm. Bu konuda Hazinenin bir politikası var. Hazine 
diyor ki, bu altı firma beraber gelsinler. Zira kreditörlere karşı, kredi veren uluslar 
arası kuruluşlara karşı hazine daha güçlü oluyor. Bu açıdan 15 firma çağırılmış, belki 
bir beş firma daha çıkardı. Ama neyi değiştirirdi. Önemli olan kredi ile yapılmasının iyi 
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olup olmadığı, işin hızlı gidip gitmediğidir. O zaman başlatılmış olan çalışma bizim 
dönemimizde de devam ediyor ve şu anda da hızlı gidiyor Normalde bir karayolu 
projesi Türkiye şartlarında maksimum beş senede bitirilmelidir. Aksi halde o sizin 
yatırımınızı kolayca ranta çevirebileceğiniz bir faaliyet olmuyor. Bu proje de büyük bir 
ölçüde 2002 yılında bitecek. 

Dış kredili ihaleye çıkılması hususu; Karayolları gibi yatırımcı kuruluşlar, 
yatırımları ile ilgili olarak Devlet Planlama Teşkilatından istediğinin sadece üçte birini 
alabiliyor. Dolayısıyla bir şekilde kaynak yaratmak zorunda kalıyoruz. Eğer 
Karayolları yöneticileri veya bakanlık yöneticileri bu kaynağı yaratamazlarsa işlerin 
yürümesi mümkün olmaz. Bu nedenle dış kredi, kaynak yaratmak için iyi ve faydalı 
bir imkan. Ancak şunu da açıklamakta yarar var; dış kredi yatırım tavanına tamamen 
ilave edilmiş bir para değildir. Eğer dış kredi o yıl için alınıp, yani içinde 
bulunduğunuz yıl alınıp kullanılacaksa, otomatikman yatırım tavanına ilave edilir. 
Yani, para size artı bir para olarak gelir Ondan sonraki yıl ise bir sonraki yılın yatırım 
programına ilave edilir. Devlet planlama Teşkilatı size vereceği yatırım tavanından 
dış krediye öncelik verir. Çünkü taahhüde girmiştir, dolayısıyla ona öncelik verir. Yani 
bulduğunuz dış krediyi alıp hemen yatırım tavanınıza ilave edebilirseniz, o dış kredi 
artı bir değer kazandırmış olur. 

Karadeniz bölünmüş yolunda gerçekten hızlı bir çalışma yapılması gerekiyor. 
Zira yoğun bir trafik olması nedeniyle çalışmanın uzaması, çeşitli sorunların 
çıkmasına yol açar. Kaldı ki, yolun uzaması karayolları yatırımlarında fizibiliteyi 
düşürür. Ayrıca, fiziksel bir takım gelişmeler meydana gelir. Bunun sonucunda 
projede bir takım keşif artışları falan üretmeniz gerekir. Bunlar da size bazı yasal 
sıkıntıları getirir. Biz geçmişti,bunun önemli bir bölümünü ihale etmiştik, ama o 
zaman dış kredi kullanmamıştık. Gördüğüm kadarıyla, eksik kalan kısımlar, bir paket 
halinde, bu sefer dış krediyle çıkarılmış ve hazine garantisi sağlanmış. Yaptığım 
incelemede yasal prosedür açısından herhangi bir eksiklik görmedim; yani alınması 
gereken onaylar alınmış. Dış kredi kullanılabilir. Bu gün de kullanıyoruz. Ben 
yaptığım incelemede, Karadeniz bölünmüş yolunun bahsi geçen 6 ihalesinde de 
bütün bu prosedürlerin yerine getirildiğini gördüm. 

jşin bölüştürülmesi konusuna gelince; bu sübjektif bir şey. Bunun için bir 
şey diyemem. Karayolları kanalıyla böyle bir şeyin yapıldığını ummuyorum. Bunları 
idare bir araya getirmemiştir. Benim görüşüme göre, 15 firma 6 işe davet edilmiş gibi 
de düşünebilirsiniz. Tabi, bunların 15 ine de ihale verme önkoşuluyla çıkılmış bir 
ihale olmayabilir bu. Bugün buna benzer çalışmalar da yapılmıyor değil. Güç birliğini 
ortaya koymak için bugün de firmalar, özellikle dış kredi bulunması gereken 
ihalelerde bir araya geliyorlar. Ayrıca, kredi bulmanın güç olduğu dönemlerde, işin 
başlamasının gecikmesi nedeniyle, bir takım finansal zorlukları birlikte göğüslemek 
gibi bir yöntem de uygulanabiliyor bu ihalelerde, öyle zannediyorum ki, bu 15 firma, 
altı kesim halindeki işe davet edilmiştir. Yani Boloman - Perşembe'ye bir 
konsorsiyum halinde siz gireceksiniz veya öteki girecek şeklinde değil. Bunlar daha 
sonra, ihale aşamasında, bir araya gelme konusunda anlaşmışlardır. 

Fiyat kırımları hususunda; şahsen çok yüksek tenzilatların çok yarar 
getirdiği kanısında değilim. Müteahhitlik karı normalde % 25'tir. Yani bayındırlık birim 
fiyatları artı % 25, işin teorisi bu. Olaya böyle baktığımızda % 25'ten fazla tenzilatın 
olmaması gerekir. Yani teorik olarak % 26 tenzilat yapıyorsa, % 1 bir yerden 
çıkarıyor olması lazım. Yani birim maliyeti düşürmek suretiyle bunu bir yerden nasıl 
çıkarır anlamak mümkün değil. Hadi diyelim teknoloji geliştirdi bilmem ne yaptı, 
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filan...Ama, bunun da başka türlü tartışmaları oluyor; yani çok yüksek tenzilatlarla 
girdiğiniz zaman, ki bizim müteşebbislerimizin bir bölümü maalesef öyle giriyorlar. 
sonunda bir bakıyorsunuz bunlar işi tamamlayamama veya işte keşif artışlarına 
gitme, arkasından söylemesi çok zor ama bir takım illegal yollarla çalma çırpma 
vesaire, bu suçlamalar da geliyor arkasından. O dönemde kredi bulma zorlukları göz 
önüne alındığında, kredi bulmak için belirli ölçüde yasal olmayan bir takım ödemeler 
yapma durumunda kalan müteahhitler tabii ki bunları fiyatlarının üzerine koyacaktır. 
Geçmişte o bölgede yapilan tenzilatlara baktığımızda, 1990 yılında yapılmış ihalede 
% 6.50 ile 1991 de Sürmene - Köprübaşı % 5.10 , 1991'de ihalesi yapılmış Hopa -
Kemalpaşa - Sarp %5.35, 1993 yılında beni dönemimde Trabzon şehir geçişi % 
22.63, 1994 te Ayrım - Meydancık %12.10 ile ihale edilmiş ve daha nice 
benzerleri...Tabi burada başka önemli bir şey de sadece tenzilatlar değil taşıma 
katsayısı da önemlidir. Bütün bunlar göz önüne alındığında % 20 civarında oluşan bir 
tenzilat normal bir tenzilattır..." 

3 - SAVUNMA: 

ANAVATAN Partisi Sinop Milletvekili Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı 
YAŞAR TOPÇU; Soruşturmaya esas olan konularda hakkında ileri sürülen iddiaları 
cevaplamak üzere davet edildiği 23.05.2000 tarihinde yapılan toplantıda yaptığı 
konuşmasında; 

BAŞKAN - sizin de bildiğiniz gibi, Karadeniz sahil yoluyla ilgili olarak yapılan 
ihale sırasında devleti zarara uğrattığınız gerekçesiyle hakkınızda soruşturma 
komisyonu kurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu iddialar konusunda 
savunmanızı yapmak ve üyelerimiz tarafından yöneltilecek soruları cevaplamak 
üzere Komisyonumuza davet edilmiş bulunuyorsunuz. 

Hakkınızda ileri sürülen iddialar şunlardır; 
- Davetiye usulü ile altı parça halinde yapılan ihaleye davet edilen firma 

sayısının az olduğu, davet usûlü ile ihaleye çıkılmasının yanlış olduğu, devlet 
garantili dış kredili olarak 6 parça halinde programlanan ihalelerinin 30.9.1997 ile 
2.10.1997 tarihleri arasında her gün iki ihale olmak üzere yapıldığı ancak, yapılacak 
ihalelerin, ihale öncesinde müracaat eden firmalar arasında bölüştürüldüğü, buna 
gerekçe olarak da Çayeli-Hopa yolunun ihale öncesinde Ankara 7. Noterliğine 
yaptırılan söz konusu yolun Cengiz İnşaata verileceğine ilişkin tespit tutanağı delil 
olarak gösteriliyor, Bir başka iddia da, bu ihalede kırımların az olduğu ileri sürülüyor. 
Ayrıca 89 uncu madde uygulaması ile 2886 sayılı Yasanın dışına çıkıldığ bu 
uygulamanın yanlış olduğu ve Hazine Müsteşarlığının ihalelerin dış kredi ile 
yapılmasına ilişkin izinin alınmadan ihaleye çıkılmak suretiyle devletin zarara 
uğratıldığı iddia ediliyor. Bu konularda Komisyonumuzu bilgilendirmenizi istiyoruz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz yasama 
döneminde hakkımda verilen gensoru önergesi vesilesiyle bu sorular bana yöneltildi, 
hatta daha fazlası da söylendi. 

. Şimdi, zaten sizin başkan olarak bana yönelttiğiniz bu bazı tespitlerden çıkan 
bu sorular, işin nasıl yapıldığını da anlatıyor. 89 uncu madde, Bakanlar Kurulundan 
karar alınmak suretiyle 2886 sayılı Yasaya tabi olmaksızın bazı işlerin 
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yapılabileceğine amirdir. 89 uncu madde de Bakanlar Kurulu kararıyla 2886'nın 
dışına çıkarılabileceği öngörülmüş olan işler için dönüp de sorumlulara, yetkililere 
"bunu niye kullandınız" diye sorulursa; bunun cevabı, "kanun müsaade ediyor, 
kanundaki bu müsaadeyi kullandınV'dır. Yani, şimdi, bana dönüp deniliyor ki: "Niye 
89'daki bu yetkiyi kullandın?" Ne yapacağım peki yani. 2886'nın içinde yapsanız 
olmuyor mu; 2886'nın içinde yapsanız olur mu, olmaz mı, onu bilemem. 

ŞADAN TUZCU (İstanbul) - Sayın Bakanım, özür diliyorum, bir şeyi 
düzeltelim. 89 uncu madde de 2886'nın içinde... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, arkadaşların onu bildiğini varsayarak 
söylüyorum, tabiî ki, içinde... 

ŞADAN TUZCU (İstanbul) - Yani "dışına çıkmak" diyorsunuz da... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Oradaki ihale metotları denen metotlar sayılmıştır 

orada da onu kastediyorum. Gayet tabiî... Arkadaşların onu bildiğini varsayarak 
söylüyorum; yani, 89 uncu madde bir başka kanunda değil. 

Bunu niye kullandınız? Çünkü, kanun diyor ki, bu tür işlerde böyle bir yöntem 
uygulayabilirsiniz. Karayolları da... Şimdi, evvela, şunu bir tespit edelim. Karayolları 
Genel Müdürlüğü tüzelkişiliği haiz özel bir kanunla kurulmuş ve tüzelkişiliği de Genel 
Müdürü tarafından temsil edilen bir kuruluştur. Karayolları Genel Müdürlüğü, katma 
bütçeli bir kuruluş olarak Bayındırlık Bakanlığına bağlıdır. Bayındırlık Bakanlığının 
kendi teşkilat şemasının parçası değildir. Dolayısıyla, Karayolları Genel 
Müdürlüğünün işlemleri, kanunda sayıldığı hallerde bakana gelir. Bu ifadeyle, sakın 
aklınıza, eski Bayındırlık Bakanı, canım, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlemleri, 
hani onları ilgilendirir gibi ima etmek istiyor diye aklınızdan geçmesin. Hemen işin 
başında söyleyeyim. Komisyonunuz, bu işten dolayı herhangi bir şekilde bir şüpheye 
düşer de, eğer Yüce Divana sevk kararı verirse, burada herhangi bir şekilde, 
Karayollarının herhangi bir bürokratını da suçlamaya kalkarsa, bundan fevkalade 
ıstırap duyarım; bütün sorumluluk bana ait. Sakın ha, öyle ters bir ifade olmasın. Bu 
işteki bütün sorumluluk bana ait. Hiçbir bürokratın, hiç kimsenin bu konuda 
suçlanmasına razı olmam. 

Şimdi, Türkiye'de bir işin ortalama yapılma süresi, hepiniz biliyorsunuz ki, 14 
yıldır. Benim Ulaştırma Bakanı olduğum dönemde, hatta ondan önce, Dünya 
Bankası kredisi de kullanılarak ihale edilmiş olan Karadeniz Bölgesindeki yolların 
hiçbir tanesi benim geldiğimde yüzde 30 aşamasını aşmış değildi. Ulaştırma 
Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, 1991-1997... Yani, bunları, millî bütçe imkânlarıyla 
götürmek mümkün değildir; çünkü, bu yollar, bu işler, ayrıca pahalı işlerdir. Ben, 
teknik adam değilim. Teknik insanların bana verdiği bilgilere göre, Türkiye'de sathi 
kaplamalı -o dönem için söylüyorum- 1 kilometrelik asfalt yol 1 milyon dolara, 1 
kilometrelik otoyol statüsündeki bir yol, beton asfaltlı yol, geçiş güzergâhının etkisi 
olmakla birlikte ortalama 4 ilâ 5 milyon dolara mal olur. Karadeniz yolu, ta Demokrat 
Parti zamanında "bir geliş, bir gidişli" dediğimiz basit bir sathi kaplama yol olarak 
yapılmış, o zamandan bu tarafa oradaki yerleşim, nüfus ve araç sayısı binlerce defa 
katlanmış olmasına rağmen, yeni hiçbir şey üzerine konamamış, mevzi ihalelerle 
bazı yerler düzeltilmeye çalışılmış; ama, her gün o yollarda trafik kazalarında canını 
kaybedenler oluyor. O yörede trafiğe kurban vermemiş bir tek aile bulamazsınız. 
Bugün de durum aynıdır. 
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Bir de, işin başka tarafı var: Dün akşam veya evvelki akşam bir programda 
vardı, sanıyorum "Ceviz Kabuğu" nda... Değerli arkadaşlar, 1993 yılında beni 
Ulaştırma Bakanı olarak Londra'da yapılacak gaz ve petrol konulu bir konferansa 
davet ettiler. Bir Ulaştırma Bakanının gaz ve petrol konferansıyla ne ilişkisi olur. 
1992'de çağırdılar gidemedim, benim katılmamı istedikleri için 1993'e üç defa 
ertelediler. Benim bu konferansa katılmamı sağlamak amacıyla, sonunda mecbur 
kaldım, o zamanki Sayın Başbakan da "git" dedi, Londra'ya gittik. Zamanı iyi 
kullanarak anlatmaya çalışayım. Londra elçisi ile birlikte konferansa katılarak 
Konferansın açılışını yaptım. Konferanstaki davetlilere arasında benden başka 
Bayındırlık Bakanı yoktu. Baktım, davetli olan bakanların tümü petrol bakanı ve 
büyük petrol şirketlerinin temsilcileriydi. Orada yapılan tartışmalardan, 
konuşmalardan edindiğim çok önemli bir izlenim vardı, o da şuydu: Geleceğin 
Türkiye'sinde en stratejik bölgelerden bir tanesi Doğu Karadeniz Bölgesidir; beni 
Konferansı açışa davetlerinin sebebi de oydu. Kavga; Kazak, Azerî, Özbek, 
Türkmenistan petrol ve gazının boğazlardan mı taşınacağı yoksa, boru hattı ile 
Karadeniz'e oradan da Akdeniz'e inerek diğer ülkelere taşınması meselesiydi. O 
zaman için bunu, boğazdan taşımak istiyorlardı. Bana konferansı açtırmalarının 
sebebi de buydu. Türkiye'yi yoklamaya çalışıyorlardı. Karadeniz'in gelecek açısından 
böyle önemli bir stratejik konuma sahip olması yanında, mevcut yolun Karadeniz'in 
kalkınmasına, ilerlemesine fevkalade olumsuz etkisini de bilen biri olarak; diğer 
taraftan, dünya petrol taşımacılığında böyle bir hazırlığın var olduğunu... öğrendikten 
sonra, Bakan olur olmaz, burada mutlaka ve mutlaka ulaşımın bir an evvel, hiç vakit 
kaybetmeksizin yapılması gerektiğine karar Verdim ve bu kararı uygulamaya koydum. 

Şimdi, Karadeniz bölünmüş yolu, her ne kadar otoyol diye yapılmadı ise de, 
kalitesi ve nitelikleri otoyol statüsündedir. Arkadaşlar, bir şeyi daha söyleyeyim: 
Otoyol üç ve daha çok şeritli yol demek değildir. Otoyol kanundaki tarifine göre, 
erişme kontrollü yol demektir. Bu iki gidiş iki geliş de olabilir. Yeter ki, siz bunun 
erişmesini; yani, yolda gidiş gelişi güvenlik altına alabilesiniz. Tabiî, Karadeniz'de 
yolların kenarlarında şehirler türediği için böyle bir güvenliği sağlamak mümkün değil. 
O bakımdan, bu sadece bölünmüş yol olarak ifade edilmiş ve yapılmıştır; ama, 
kalitesi ve yapılma nitelikleri, şartları bir otoyol kalitesindedir. Yani, aşağı yukarı 
kilometresi, tüneller falan olan yerler vardır, yolların maliyeti artış eksilişler hariç, 
kilometresi 4-5 milyon dolar civarında olacaktır. 

Türkiye'nin de bir tane otoyol tecrübesi var. Bu otoyol tecrübesi Edirne'den 
başlayıp Ankara'ya kadar gelmiş, Bolu Dağında kesilmiş. Buradan da Adana'ya 
inmesi, Adana'dan Antep'e inmesi lazım. Orada da durmaması Urfa 'ya, Diyarbakır 
'a, Van'a kadar gitmesi lazım ama kalmış, bu da bekliyor. Bugüne kadar yedi Türk 
firması otoyol yapmış. Yani, Türkiye'nin yedi firmasının otoyol deneyimi var. 
Davetiyeyle firma çağırmak, kanundaki usullerden bir tanesidir. Kanunun bize verdiği 
yetkiye dayanarak, daha önce Karayollarında davetiyeyle iş yapmış, makine, 
teçhizat, eleman, malî güç bakımından idarece bilinen ve kredi bulabilecek firmaları 
çağırdık. Bunu millî bütçeden ödenek koymak suretiyle ihale etmiş olsaydık, aynen 
on onbeş senedir devam eden iyileştirme, düzeltme çalışmaları gibi, Karadenizli 
daha yirmi otuz sene bu yol bitsin diye beklerdi. Sanıyorum, benim kulağıma geldi, 
bu yolu görmeye gitmişsiniz. Eğer, 1999 yılında kredi işlemleri aksamayıp firmaların 
getirdikleri krediler o günkü şartlarda bu firmalara kullanmak üzere tahsis edilebilmiş 
olsaydı, bugün bu yolun büyük bir kısmı bitmiş duruma gelirdi. Zaten hedeflenen süre 
de dört yıldır, bazı yerlerde üç yıl, tüneli olan yerlerde dört yıldır; çünkü, işin acelesi 
var. Kamu yararı devletin başladığı, yapmak istediği işin bir an evvel yapılmasındadır, 
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sürüncemede kalmasında değil. Biz de olaya böyle baktık. Bu sebeple davetiye 
usulüyle yapıldı. Yani, dışarıdan kredi bulma imkânı olan, daha önce otoyol yapmış 
veya otoyol benzeri bağlantısını yapmış, otoyol benzeri yollar yapmış olan firmalar 
gelsin ki bu işler yarım kalmasın, onun bunun elinde kalmasın bitsin. 

Ben size bir örnek vereyim: Batı Almanya'da otoyollar vardır. Berlin duvarı 
yıkıldı, Doğu Almanya Batı Almanya birleşti. Doğu Almanya'da bir tek otoyol yoktu. 
Alman hükümeti, Batı Almanya'daki otoyol yapan firmaları çağırdı -ki, ben oradan 
esinlenmişimdir- 30'ar kilometreye böldü, verdi yaptırdı. Dört sene sonra bütün Doğu 
Almanya otoyol sahibi; yani, bu işleri başka türlü yapamazsınız. Şimdi, ben 
düşündüm, burayı bir seferde ihale etsek, bu kadar kilometre yolu bir seferde ihale 
etsek, firmalar girer bunu bir tanesi alır, yahut iki tanesi alır, üç tanesi alır; ama, bu 
kadar zamanda bitirebilir mi, bitiremez mi; yani, bizim koyduğumuz zaman içerisinde 
bu iş biter mi, bitmez mi? Bunun bitmesinin bir tane metodu vardı, o da yolu bölüp, 
parçalar halinde vermekti. Böylece, makine parkı olan bütün firmaların; yani, bu 
ihaleye girecek olan firmaların, 6'ya bölüneceğine göre, tedbirini alarak 6'sının bir 
insanın elinde, bir firmanın elinde toplanmasının önüne geçilerek yayılması, böylece 
de makine gücü ve malî gücü yüksek daha çok firmadan yararlanmak suretiyle, 
vaktinde yapılması hedeflenmiştir. Dikkat ederseniz şartnamede ihale alan firmanın 
ikinci ihalede pilot firma olması mümkün değildir, üçüncü ihaleyi alması mümkün 
değildir, o bililtizam konmuştur. Eğer, bir firma girip de bunun altısını da alabiliyor 
idiyse altıya niye böldünüz, zaten hepsi birden çıkar o zaman, bir anlamı kalmaz. 
Altıya bölmenin ne anlamı var o zaman; yani, altı tane ihale yapmak demek oradaki 
bürokrasiye eziyet etmek demek. Bir ihale yaparsınız, bir firma alır o kadar yolu, ha, 
on senede bitirir, yirmi senede bitirir... Bizim amacımız o değildi. Evvela, amacımızı 
böyle ortaya koyduk. 

Altı iş için neden davetiye usulü yapıldı sorusunun cevabını arkadaşlarımıza 
oldukça da detaylı vermeye çalıştım, anlatabildim mi bilmiyorum. Özellikle kredi 
bulma meselesinde davetiye usulü çok önemlidir. 

6 iş için 16 firma çağrılmış. 6 iş için 16 firma yani az mı bulunmuş? 
Türkiye'de bu işi yapan o güne kadar; yani, yeterlilikleri bilinen otuz firma 

varmış da biz mi çağırmamışız. Türkiye'de 7 firma var. Bunu biz bağlantı yollarını 
yapanları falan dahil ederek ortaya çıkardık. Sonra kredi bulma işinde, çok firma 
çağıramazsınız. Kredi bulma işinde çok firma çağırdığınız zaman ilk itirazı Hazineden 
alırsınız. Neden; çünkü, çağırdınız adam kadar adam gidiyor dışarıya, bankalara 
müşteri olarak gidiyor. 16 kişinin gitmesiyle 36 kişinin gitmesi arasında döviz 
üzerindeki faizde 5 puan fark ediyor. Adam diyor ki; ha müşteri çoğaldı, faizi 
artırıyor. Hazine "Sayın Bakanım bu kadar adam gidip şimdi dışarıdan kredi arayıp 
gelecek. Biz de gidip Hazine olarak kredi arıyoruz. Biz gittiğimiz zaman bunlar bizim 
şartlarımızı, faizleri yükseltiyor. Aman ha bunu mümkün olduğu kadar sınırlı tutun" 
eliyor. Devlet yönetimi öyle dışarıdan göründüğü gibi "niye otuz kişi çağırmadın 
canım" falan denecek bir şey değil. Birtakım başka etkileri olan tarafları var. Kaldı ki, 
dediğim gibi 7 firma vardı. Biz bunu, 7 firmayı az bulduğumuz için 16'ya kadar 
çıkarmanın yollarını aradık. Birisi teklif vermedi. Neden vermedi; oraya da geleceğim. 

Şimdi, "Karayolları Genel Müdürlüğü 11 çağırdı, siz 5 daha ilave ettiniz..." 
Arkadaşlar, burada bir şeye dikkatinizi çekiyorum. İçinizde bu işi bilen 

arkadaşlarımız vardır. Ben tekrar onlara tereciye tere satar gibi anlatmış olmayayım. 
Geçmişte yapılan otoyollar teklif alma usulüyle yapılmıştır. Bu şu demek: Firmalar 
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çağrılmış, denilmiş ki, şu kalemi bana imal eder verir misiniz? Veririm. Kaç paraya 
verirsin? bir tanesi 36 dolara verebiliriz, farz ediniz, öbürü ben 37'ye veririm demiş, 
öteki ben 34'e veririm demiş. Bu kaç paraya veriliyorsa en uygun teklifi verene verilir. 
Çünkü, Türkiye'nin o zamana kadar hiç otoyol deneyimi yok. Otoyol konusunda 
Türkiye'nin izlediği yol, İngiliz projelerinde Fransız metodudur; çünkü, ilk defa bir şey 
yapıyor, öğrenmeye çalışıyor. Ben, her ne kadar davetiye usulü böyle bu firmaları 
çağırsak da benim önüme konan bu ihale şartlarını kabul etmedim. Dedim ki: "Hayır, 
ben teklif alma usulüyle ihale yapmam." Peki, ne yapacağız? Bütün fiyatları, birim 
fiyatları çıkaracaksınız, birim fiyatları dövize çevireceksiniz dolar veya mark 
üzerinden, ihaleye girenler bundan tenzilat yapacak. Yani, bu kalemi bana yapar 
mısın? Yaparım. Kaça yaparsın? 36 dolara yaparım. Hayır. Siz diyeceksiniz ki: 
Beyefendi sizden ben bir kalem istiyorum. Kalemin kapağı 10 dolar, gövdesi 12 
dolar, ucu 25 sent, şurası bilmem ne. Bunun 28 dolar maliyeti, bizim hesabımız, 
bundan tenzilat yapacaksınız. Senden tenzilat bekliyorum diyeceksiniz. Benim devlet 
anlayışım, ihale anlayışım, iş anlayışım budur. Efendim, bunu bu firmalara kabul 
ettirebilir miyiz? Eder, etmez, deneyeceğiz. Bu ihale böyle yapıldı. İlk defa Türkiye'de 
bu ihale dövizle ve birim fiyatından tenzilat alınmak suretiyle yapıldı. Onun için, 
ısrarla, sanıyorum, buraya daha önce, benden önce çağırdıysanız, dinlediyseniz 
Karayolculardan size bu yolun öbür işlerden çok daha ucuza yapıldığını söyleyenler 
olmuştur, olacaktır veya söylememişlerse çağırın söylesinler. Bu yollar öbür 
yollardan, bırakınız devletin zararını, devlet buradan fevkalade büyük avantaj, kâr 
sağlamıştır. 

Ha, şimdi biz böyle ihaleye çıkınca neden 11 artı 5 oldu? Bana diyorsunuz ki, 
siz 5 daha ilave etmişsiniz. Evet, ihaleye çıkınca kulağıma bazı laflar geldi. Dediler ki, 
dendi ki, efendim bu firmalar teklif vermek istemiyor. Nitekim, bir tanesi vermedi. 
Vermeyişinin sebebi budur. Ben falanca yerdeki otoyolu devletten teklif alma 
suretiyle aldım, şimdi birim fiyatından tenzilat yaparak devleti o zaman kazıkladığımı 
burada kendi elimle tescil ettirmem dedi... Biz dedi o zaman devleti kazıklamadık; 
ama, sen şimdi bu işi öyle bir noktaya getirdin ki, sanki biz o duruma düşeceğiz. Ben 
yapmam bu işi dedi, teklif vermedi. Teklif vermek istemiyor; yani, bu 11 firma teklif 
vermek istemiyor, iş ortada kalacak. Biz bunu duyurduk. Yapmaya karar verdik. 
Devlet bu kararı aldı; Bakanlar Kurulu karar aldı; İhaleye çıktık. Ben dedim ki, böyle 
bir şey olabilir mi? Olabilir; yani, teklif vermeyebilirler. Peki, ilave yapın, çoğaltın. 
Çoğalırsa belki içlerinden bir ikisi teklif verir. Bir ikisi teklif verince, bunlar, birisi bir işi 
yapınca arkasından öbürküler de koşar. Bu direnci kırmış oluruz. Biz bu beş tane 
ilaveyi, geçmiş gün dört veya beş tane ilaveyi çoğaltalım da bu tür direnci kıralım diye 
oraya ilave edip gönderdik. Dedik ki, vakit müsait mi? Müsait. Yani, adam teklif 
verebilecek kadar zaman var mı; yoksa ihaleyi durduracağız, yeniden yapacağız; 
yani, yeniden çağıracağız. Yok, müsait yani, bu zaman içerisinde teklif verilebilir 
dendi. Yaz kardeşim beş firmaya daha... 11'i 16'ya bu nedenle çıkardık, daha çok 
firma... Nitekim, başlangıçta biz buna teklif vermeyiz diyen firmalar, bu çoğaltmadan 
sonra, bildiğiniz gibi, bana da burada not ettirdiğiniz gibi, 16,91'den 20,30'a kadar 
varan tenzilatlarla buraya teklif verdiler. 

Bu tekliflerdeki tenzilatların az olduğunu belki işi bilmeyenler söyleyebilir; 
çünkü, Bayındırlık Bakanlığı yaptıktan sonra Türkiye'de gördüm ki, devletin çıkarı 
sanılan şey hep ihale üzerindeki tenzilat miktarına takılmıştır. 

Değerli arkadaşlar, içinizde, buraya gelmeden önce bu işle uğraşmış olan 
arkadaşlarımız olabilir, mesleği sebebiyle uğraşmış olan arkadaşlarımız olabilir. Bir 
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işin kârlılığı tenzilatında değildir, değilmiş. Ben de, Bakanlık, makamına geldikten 
sonra öğrendim. Şimdi, bunu bilen arkadaşlarımız, tekrar ediyorum, ölçebilirler, 
bakabilirler, bir işe giriyorsunuz, anormal çıkıyor. Diyelim ki, yüzde 40 tenzilatla, 
hatta, halk arasında, bilmeyenler arasında, canım devletin koymuş olduğu bu kâr 
marjı yüzde 25 değil mi, vay anasına, nasıl oldu da bu firma ya da bu şahıs yüzde 40 
tenzilat yaptı, demek ki 40 verdiğine göre çalacak buradan, bir yerden götürecek gibi 
kafalarda sorular, istifhamlar yaratan tenzilatlarla karşılaşılmıştır. İller Bankasında 
benim geldiğimde yüzde 75 tenzilat vardı beyler. Ben ona imza atmadım. Yüzde 75; 
yani, adam diyor ki, sen bu işi kaç paraya yapmayı planladın ey bakanlık, İller 
Bankası; 1 milyar liraya yapmayı planladım, ben 250 milyon liraya yapacağım diyor. 
Yüzde 75, getirttirip bakabilirsiniz. Ha, neden böyle; şundan: Efendim, dosyayı açıyor 
adam, bakıyor dosyada ne yapılmış. Mesela, hafızanızda kalabilir, taşıma katsayısı 
diye bir şey var; yani, siz bir kamyon çıkan toprağı buradan alıp idarenin göstereceği 
yirmi kilometre öbür taraftaki yere dökeceksiniz. Siz bunu normal şartlarda günlük 
piyasaya yapıyor olsanız, on tonluk bir kamyonunuz sizin buradan yirmi kilometre 
mesafeye bir kamyon toprağı alır -bilfarz söylüyorum- on milyon liraya taşır. İşte, 
pazarlık edersiniz, kaça taşırsınız kardeşim bu toprağı? On milyon liraya taşırım. 
Adam dosyayı alıyor bakıyor, orada diyor ki "taşıma katsayısı 2,5'tur." Bu ne demek 
biliyor musunuz; size, durup dururken, on milyon liraya taşınan toprağı yirmibeş 
milyon liraya taşıyor, siz de seviniyorsunuz yüzde 40 tenzilatla gitti filan diye. Yok, o 
tenzilatı oradan fazla gibi gösteriyor, buradan veriyor veya iş güçlüğü var. Mesela, 
işte köprü yapılacak ya da viyadük yapılacak, bunun güçlük zammı var. "Bunun 
güçlük zammı 1,75'tir" diyor. Bir de bakıyorsunuz fiyatlar hop bilmem ne kadar 
katlanmış. Esas ihalelerde devlet zarara sokuluyor mu, sokulmuyor mu. İlk bakılacak 
yerler bunlar, tenzilatlar falan değil. Tenzilat, affedersiniz, bizim Temel'in sarıdır, 
kafestedir, öter fıkrasına benziyor; aldatmacası... Benden önceki dönemde aşağıda, 
Gaziantep tarafında yapılan bir iş için aynı Genel Müdürlük, yapan firmayı çağırmış -
ilave iş verecek- demiş ki: "Taşıma katsayısını şuna düşürdüm, iş güçlüğünü buna 
düşürdüm, ne tenzilat yaparsın?" "Yarım yaparım" demiş. Örneği yoksa, ben bulup 
göndereyim size... Yarım... Yüzde 2,5'a bağlamışlar. Onları suçlamak için 
söylemiyorum. Niye; katsayıları değiştirmişler de ondan, düşürmüşler aşağıya. 
Katsayılar yerinde dursaydı, aynı firma size 15 tenzilat yapardı. Ha, bakın bu ihalede; 
bu ihalede her şey normale kendisine ilca edilmiştir. 

Ben dedim ki, ben anlamam, hepsini düzelteceksiniz. İşte, bu ihaleye kimse 
girmek istemiyor. Bu sebebinin altında yatan esas nedenlerden bir tanesi de buydu, 
hem birim fiyatından tenzilat yapacak hem de bütün dosyadaki bu tür müteahhide 
kazanç sağlayan işler normale ilca edilmiş; yani, halk tabiriyle, balı, kaymağı olmayan 
bir iş haline dönüştürülmüş. İşin mahiyeti budur. 

Şimdi, 30.9.1997 ile 2.10.1997 arasında günde sabah bir, öğleden sonra 
bir olmak üzere iki ihale yapılmış. Zaten, şartnamede bir firmanın ancak ikinci iş 
için ortak olabileceği, pilota yardımcı olabileceği kaydı konmuş, öbür işleri alması 
mümkün değil. Ne yapılacak; peş peşe, peş peşe ihale; yani, bunun arasına ikişer 
gün koysanız, üçer gün koysanız buradan elde edeceğiniz bir yarar yok ki. Neden 
dolayı iş taksim edilmişse; yani, altı parçaya bölünerek ihaleye çıkılmışsa, ondan 
dolayı da günde iki ihaleye çıkılmış ve üç günde tamamlanmış. Burada, bunun 
altında bir sebep aramanın hiçbir anlamı yok bence. 

Bu "firmalar arasında bölüştürülmüş" sözcüğünü, doğrusu bu önergeyi, 
gensoru önergesinde yazan kişilerin gelip burada, mesela, bilfarz, benim yüzüme 
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karşı söylemiş olmalarını yahut söylemelerini yeğlerdim. Varsa bunu söyleyecek 
olan, gelsin burada beraber yüzleşelim. Kim bölüştürmüş? "Bölüştürmüş" lafı çok 
ortada bir laf. Ben mi bölüştürmüşüm, Karayolları Genel Müdürlüğü mü bölüştürmüş, 
ihale komisyonu başkanı mı bölüştürmüş; kim bölüştürmüş? Böyle lafı ortaya atıp... 

BAŞKAN - Suçlama size olduğuna göre, sizin için söylenmiş. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ha, o zaman, işte, ben de diyorum ki, tamam, 
gelsin o kimse; yani, ben bu firmaları çağırıp "gelin bakayım buraya, siz bunu böyle 
bölüştürün, bölüşün" demişsem, o kişi gelsin bunu bana burada yüzüme karşı 
söylesin. Buradan firmaları da çağıralım yahut onun herhangi bir şekilde, firmalar 
dışında, diyelim ki, firmalar inkâr etti, işi aldılar, hayır böyle bir şey olmadı dediler. 
Bunu söyleyen arkadaşımızın, eğer, kimse, bu iddiasını ispatlamasını söylemiyorum, 
emaresini gösterecek bir şey varsa, siz burada ne karar alırsanız alın, ben şurada 
bütün televizyonları toplayayım deyim ki, "ben şerefsiz bir insanım." Ama, değil ise o 
söylesin. Reddederim böyle şeyi, bu şerefsizlik. Benim başında bulunduğum 
Bakanlıkta hiç kimse böyle bir şey yapamaz. Ne Ulaştırma Bakanlığında yaptı ne 
burada ne bundan sonra yapar ne de bundan sonra olur. Hiç kimse müteahhitlerin 
işine benim başında bulunduğum Bakanlıkta karışamaz. Böyle bir şey söz konusu 
değil. Bunu şerefsizlik sayarım. 

Efendim, burayı Cengiz inşaatın alacağını bildik biz. Ha, o kadar sen yiğit 
miydin Cengiz inşaatın alacağını bilecek. Bunu ihaleden önce söylerdin. Çıkar derdin 
ki, senin bunu notere tevdi ettiğini Cengiz İnşaat almasaydı, şu masanın etrafında 
duran veya bize kameralarını, mikrofonlarını uzatan basın veya halk veya herhangi 
bir kişi Türkiye'de duyacak mıydı, haberi var mıydı; yani, noter açıklayacak mıydı 
bunu "bana böyle bir şey geldi de tutmadı" diye. Yok. Sen ne yaptın? Tahmini, 
herkes tarafından bilinebilecek bir tahmini, Cengiz İnşaat nereyi almış, zaten benden 
önceki dönemde, geçmiş dönemde kendisine yüzde 5 tenzilatla verilmiş bir işi, hatta, 
takdirname verilerek yüzde 300-400'le ihalesiz verilmiş bir işin bitişiğindeki yeri almış. 
E, ben size başka örnek de vereyim: Ankara otoyolunun bu taraftaki kısmını şurada 
tuğla-kremit fabrikası olan Bitlisli bir arkadaşımız var -adı aklıma gelmedi- o aldı ve 
onun alacağını da herkes tahmin etti. Niye; şantiyesi var adamın. Nitekim, buradaki 
bir bölümünü de yine Ankara-Adana istikametinde olan bir başka bölümünü de yine 
burada şantiyesi olan bir firma aldı. Ne yapalım; yani ihaleye çıktıktan sonra 
müteahhitleri, müteahhit firmaları hapse mi atalım, odaya mı kilitleyelim; yani, böyle 
bir usul var mı? İşte, adamı çağırıyorsunuz, adamlar gidiyor, birbirlerine belki 
müsamaha gösteriyorlar - bilerek söylemiyorum- belki, meslek dayanışması 
yapıyorlar, falan... Ha, bunun önüne geçecek bir yasal düzenleme falan da yok. 
Yargıtay, bir ihaleye fesat karıştırıldığını el yazısıyla aynı elden çıkmış teklifler olarak 
kabul ediyor. Nitekim, ben, o noter şeyi bana geldiği zaman savcılığa gönderdim. 
Dedim ki, bak, böyle bir şey var, buna bak. Savcılık baktı, incelettirdi, dedi ki, burada 
ihaleye fesat karıştırıldığına dair bir şey yok. 

Ha, bir de şu var: Bunu Cengiz inşaatın alacaklarını bildin de, ortaklarını niye 
bilmedin? Üç kişi ortak almışlar. Sen bu kadar müneccimsen, bu kadar 
anlaşmalardan iyi haberdar idiysen, burada anlaşma oldu da haberdar idiysen 
ortakları da bilmen lazım. 

Sonra bir şey daha var: Bunu Cengiz İnşaatın alacağı; yani, anlaşıp da 
alıyorsa niye bu ihalenin en yüksek tenzilatı orada? Eğer anlaşıp da aldıysa daha 
düşük bir tenzilatla, en düşük tenzilatla alması lazım; halbuki, en yüksek tenzilat 
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burada. Niye; benim anladığım, Cengiz İnşaat, burası benim şantiyemin yanı, burayı 
ben alayım diye, korkusuyla, sanıyorum tutmuş 20,30'luk bir -20,35 midir, 20,31 midir 
nedir- tenzilatı; yani, nasıl olsa buna kimse yanaşamaz diye büyük bir tenzilatı atmış 
almış. Eğer anlaşma olsaydı bunu 20,30'la değil de 10,30'la alırdı. Ne yapacaktınız o 
zaman? Bunu üç kişiye değil de, yani Cengiz İnşaat tek başına burayı yapabilecek 
durumda değil mi? İşte, İstanbul Belediyesinin 235 milyon dolar tutarında metrosunu 
yapıyor; yani, böyle bir işi, altı üstü 60-70 kilometrelik bir işi tek başına yapabilecek 
bir güce sahip değil mi, yanına iki tane ortak alıp da yapıyor. Hem de bu kadar 
tenzilat vererek? Bunlar tamamen müteahhit çekişmesinin sonucu... Ben burada 
gidip Hasan Ekinci Beye "bak burayı Cengiz İnşaat alır, git bunu bu şekilde yap" 
diyeni biliyorum; oraya çağrılmayan bir firmadır. Kendisi de benim arkadaşımdır, 
tanırım, yüzüne de söylemedim. Ha, bunu sokaktaki herhangi bir kişi de bilirdi; yani, 
bu işlerle iyi kötü ilgilenen. 

Ben size başka bir şey söyleyeyim: Karayolları kayıtlarında vardır. Bırakınız, 
böyle bunu falanca firma alacak, fişmanca firma alacak lafını. Bugünkü Genel 
Müdürün Genel Müdürlüğü zamanında, doğrudan doğruya maliyet fiyatı üzerinden 
yapılmış tenzilatlarda lirasına, kuruşuna kadar tenzilatı bilmiş olan ihbarlar var, 
lirasına, kuruşuna kadar. Yani, adam diyor ki, falanca işi fişmanca adam, fişmanca 
firma 286 721 632 liraya alacak. Teklifi açıyorsunuz bu çıkıyor içerisinden. Bu, 
ihaleye fesat karıştırmak değil; adam bunu öğreniyor. Ne öğreniyor; orada, ya 
muhasebesinde adamı var ya bilmem teklif veren, yazan, orada çalışan mühendisiyle 
başka bir ilişkisi var. İşi bozmak için, firmalar arası rekabet var ya, öbür firma bunu 
fakslıyor, diyor ki, bu alacak. Açıyorsun, bakıyorsun, o çıkıyor. Yargıtay diyor ki 
"bunlar fesat karıştırıldığı anlamına gelmez. Fesat karıştırmış olmak için burada, aynı 
elden çıkmış teklifler olacak maddeten, bilinecek, aynı kişi tarafından yazılmış. Eğer 
farklı kişiler teklif veriyorsa, bunun fesat karıştırmakla bir alakası yok." Ben avukatım, 
hukukçuyum, içinizde bu işten gelme arkadaşlarımız varsa gayet iyi bilirler, bunlar 
fesat karıştırma falan değil. Buna rağmen, ben bunu aldım savcılığa gönderdim; bak 
kardeşim, böyle bir şey olmuş. Savcılık baktı inceledi, bunda yapılacak bir şey yok, 
bu ihaleye fesat karıştırma veya anlaşma anlamına gelmez, noterde böyle bir şey 
yok. Bunlar çok gayri ciddî, sabahtan akşama kadar... Başka işlerde de yapılan, 
aşağı yukarı her açtığınız işte, eğer firma çekişmesi, rekabeti varsa, birbirlerini bu 
şekilde suçlayan bir sürü tespitler bulursunuz. Size gelir, bunlara bakarak, eğer 
devletin zarara uğratıldığı ya da ihalelere birtakım şeyler karıştırıldığı sonucuna 
varıyorsanız, sizi kullanmış olurlar, kendinizi kullandırmış olursunuz. Onun için, bu 
tespitlerin hiçbir anlamı yok, hiçbir ciddiyeti de yok. Eğer, dediğim gibi, ciddiyeti 
olsaydı benim dediğim gibi olurdu. O zaman siz derdiniz ki "biraz daha ciddî olun, 
buraya Mehmet Cengiz değil, şunlar şunlar şu tenzilatla alacakla" yani, bir ciddiyeti 
olurdu. Siz, tahminen, takriben, bizim de bildiğimiz gibi, demin örneğini verdiğim gibi, 
Bitlisli müteahhit arkadaşımızın, çok da yakından tanıdığım birisiydi, ismi aklıma 
gelmedi şu anda, burada aldığı yol gibi ya da Ankara-lstanbul otoyolunu yapanların 
bir tanesinin bu başta şantiyesinin bulunması sebebiyle, Ankara-Adana otoyolunun 
bu baştaki kısmını alması gibi bir şey. Bunları, siz, eğer, anlaşma, devleti zarara 
sokma olarak görüyorsanız, hiçbir iş yapamazsınız. Bunların, o işlerle falan alakası 
yok. Yani, netice itibariyle, müteahhitler de tüccardır, ticaret yapıyorlar, iş yapıyorlar, 
yaptıkları işten para kazanacaklar. Efendim, bunlar birbirleriyle konuşuyor. Ne 
yapacaksınız bunların birbirleriyle konuşmaması için; yani, her birinin gizli bir yerine 
dinleyeci koyacaksınız, koyduğunuzu farz edelim, peşine birer taharri memuru 
koyacaksınız, koyduğunuzu farz edelim, ne yapacaksınız. Yani, gazete patronları 
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birbirleriyle konuşuyor da, fırıncılar birbirleriyle konuşuyor da, müteahhitler de 
birbirleriyle konuşacak, buna mani olacak böyle bir sistem yok. Bayındırlık 
Bakanlığının, Karayollarının böyle bir görevi de yok, böyle bir usul, metot da yok. 

Kırımlar az... Ben demin söyledim, burada yüzde 5'le, 6'yla verilmiş işler var. 
Bu, dövizle yapılan iştir. Bu iş bu kadar kârlıydı ise, geçen sene niye krediler bulunup 
da verilemedi?! Geçen sene kredi kullanamadılar, durdu işler. Eğer denildiği gibi biz 
devleti zarara uğratmış olsaydık, bizim devleti zarara uğratmamız ne demek, bu işi 
alanların zengin olması demek; yani, onların haksız bir kazanç elde etmesi demek. 
Yani, fazladan, hesapta olmayan, beklenmeyen ya da makul olmayan kazançlar elde 
etmesi, böyle bir kazançları varsa geçen sene niye durdu iş?! Bakınız, ben 
Bayındırlık Bakanlığı yaptığım süre içerisinde birim fiyatlar bir tek kuruş afaki 
artırılmamıştır, piyasada kaç paraya satılıyorsa ona göre artırılmıştır. En yüksek 
artırım deflatöre göre konulmuştur ve benim tespit ettiğim birim fiyatlar, dövizin, 
doların ve markın artış oranının altındadır. Bu işi dövizle alanlar, tespit ettiğim birim 
fiyatlardan dolayı, o kısmı için söylüyorum, zarar etmiştir. Adam dolarla almış, ben 
dolarla alınan işi dolar kadar artırmadım. Eğer, bizim böyle bir işimiz olsa ya da böyle 
bir niyetimiz olsa başka türlü davranırdım. Benden önceki dönem, açın bakın birim 
fiyatlarının tenzilatlarına, ben gelmeden önce yüzde 200 artırmıştır, ilk defa ben 
deflatöre düşürdüm. Kıyamet koptu. Bütün, müteahhitler dedi ki "sen bizi batırdın, 
bilmem ne yaptın." Ben anlamam, piyasada kaç para arttıysa birim fiyatlar, o kadar 
olacaksınız, deflatörü de geçirmem. Deflatör kadar en son, yüzde 64 müydü neydi o 
zamanki deflatör, şu anda tam hafızamda değil, o kadar artırdık verdik. Yani, yapılan 
işte 16.91, bakın bundan önceki ve sonraki tenzilatlara. Dövizle iş yapıyorsunuz. 
Bunun döviz maliyeti var. Adam buna libor+3 veya 5 puan ilave faiz veriyor. Ha, bir 
de şunu anlatayım size, belki anlatan olmuştur; ama, bir de benden dinleyin. Bunun 
dövizi nasıl bulunuyor. Gidiyorsunuz yurtdışına, firmalara, bankalara, 
konsorsiyumlara, orada... Biliyorsunuz, libor, dövizin Londra'daki değişim birimidir, 
fiyatıdır. Bizim hazinemiz, en çok, bu ihalenin yapıldığı zaman yüzde 1,75 veriyordu 
sanıyorum, liborun üzerine... 

ŞADAN TUZCU (İstanbul) - 2,25. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - O sonradan 2,25'e çıktı, o zaman 1,75 idi. O 
zaman beş yıla çıkardılar, üç yıldı; üç yıl 1,75'ti; ödemesiz dönemi beşe çıkardıkları 
için 2,25 yaptılar. Ha, bu ihale de böyle yapılmıştır. Bu ihale, beş yıl ödemesizden 
dolayı... Yani, bu ihale 2,25'ten oldu; ama, biz ihaleye çıktığımız zaman 1,75'ti. Ben 
ihaleye çıktığımız zamanı söylüyorum, 1,75'ten... Sizin dediğiniz gibi, 2,25'ten kabul 
edelim; yani, aşağı yukarı yüzde 6 civarında bir rakama gelir libor, 8,25'ten garanti 
ediyor Hazine parayı ödemeyi. Banka diyor ki "ben 8,25'ten adama döviz veremem." 
Ne yapacağız peki. "12'den alırsan veririm, aradaki farkı peşin ödeyeceksin" diyor. 
Müteahhit gidiyor, bunu cebinden peşin ödüyor. Öyle, dışarıdan para bulup gelmek o 
kadar kolay değil. Peşin ödüyor, peşin ödediğini buradan alamıyor. Diyeceksiniz ki, 
peki, yahu, sen hep kahraman, vatansever müteahhitler mi buldun, bü kadar 
masrafa, bu kadar işe, hem de kârsız, böyle her şeyiyle tırpanlanmış bir ihaleye 
yaptın da adamlar koşarak girdi. Bazıları öyledir, kahramanlık değil de, 
Karayollarından o belgeyi alabilmektir. Brezilya'dan bana adamlar geldi, dediler ki 
"biz Türkiye'de iş yapmak istiyoruz." "Hayrola, Brezilya'yı kuruttunuz mu" dedim. 
"Yok, orada işimiz var, Avrupa'da yapıyoruz"dediler. "Evet; elinizde çok mu para var" 
dedim. "Hayır; sizden iş bitirme belgesi almak istiyoruz" dediler. "Niye" dedim. 
"Türkiye Cumhuriyeti Karayollarının dünyadaki itibarı çok yüksektir. Türkiye 
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Cumhuriyeti Karayollarının müteahhidi olmak dünyada itibar bakımından fevkalade 
önemlidir. Sizden iş bitirme belgesi almak istiyoruz, bir iş yapıp bitireceğiz" dediler. 
Dikkat edin, bakın, bizim müteahhitlerimiz gittikleri ülkelerde teklif verirler, hiçbir 
ülkede geri döndürülmezler eğer ellerinde Karayolları belgesi varsa. Bir kısmı bu 
sebeple diyor ki "ben buradan şimdiye kadar otoyol yapmadım, buradan belge 
alacağım şu yolu yapmıştır diye." 

Sanıyorum Ceylan İnşaat, Ankara Belediyesini yaptığı beton asfalttan dolayı 
dava etti, bir ihaleye öyle girebildi. Çünkü, ihaleye girme şartları içerisinde yazıyorlar, 
diyorlar ki "şu kalitede işi şöyle yapmış olmak, şu miktardaki parayla ilgili işi yapmış 
olmak." Bunlar, müteahhitler için vazgeçilmez belgeler, bir. İkincisi, adamın elinde 
makine parkı var, eleman var, bilmem ne var. Diyor ki, bunlara nasıl olsa bu paraları 
veriyorum, bunları besliyorum, bari, düşük bir kâr marjıyla da olsa, hem işi yaparım, 
idarenin gözüne girerim hem elemanlarım iş bulmuş olur hem makinem yatmamış 
olur hem ben üç beş kuruş... Adamın bankalarla ilişkisi var, banka "sen ne iş 
yapıyorsun, var mı elinde iş" diyor "şu iş var" diyor. Yani, burada, sadece, iş 
almaktaki etken bir işi yapıp da kâr etmek değil, bunun kırk çeşit etkeni var. Evet, 
hepsi, vatan, millet, Sakarya diye çalışmıyor; ama, bütün bu işlere bu şekilde girmek 
isteyenlerin, girmeye çalışanların birçok nedeni, sebebi var. 

Bu tenzilatların öncesine ve sonrasına bakarsanız, bu tenzilatlar fevkalade 
yüksek tenzilatlardır. Bu yükseklik, ben açık söyleyeyim, bu yolun geçen sene 
yavaşlamasına neden olmuştur. Bu tenzilatlar, anlaşılıyor ki, makulün çok üzerindeki 
tenzilatlardı. Ben, onu, şahsen ilk defa bu işi yaptığım için fark etmedim ve bu 
yüzden, müteahhit firmaların çalışmalarının yavaşlamasına ve daha ucuz kredi 
bularak o işi götürme çabalarıyla zaman kaybetmelerine vesile olmuştur. Halbuki, işin 
bir an evvel bitmesinde yarar var; çünkü, millî servet gidiyor, boşa akıp gidiyor. 

Hazine Müsteşarının izni ihaleden sonra gelmiş; Bu şuna benzer: Hazine 
ve Planlama, bize, birçok işte, oradaki bürokratik ve formalite yazılar yüzünden 
zaman zaman geç cevap verir. Bize, şifahî görüşmemizde, tamam geliyor demiştir -ki 
nitekim öyledir- biz ihaleye çıktık, yazı gecikmiştir. İçinizde hukukçu olanlar varsa, bu, 
şuna benzer, vekâletsiz iş görme. Gidersiniz, bir kişi hakkında bir iş görürsünüz, 
vekâleti falan da yoktur, gördüğünüz işe, adam sonradan muvafakat eder, vekâleten 
iş görmüş gibi olursunuz, yani sağlık kazanır. Ha, şunu deseydiniz... 

ŞADAN TUZCU (İstanbul) - Sayın Bakan, burayı bir düzeltelim. Burada bir 
yanlışlık var. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa -Karayolları temsilcisi düzeltsin-
1997'nin 4 üncü ayında Sayın Cevat Ayhan'ın bakanlığı döneminde, dövizle ihaleye 
çıkılması için müsaade talep edilmiş Hazineden ve hafızam yanıltmıyorsa, ya 6 ncı 
ayda ya 7 nci ayda cevap gelmiş Hazineden. Bu olay sizden önce olmuş, kotarılmış. 
Orada dosyada var bu. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Değerli kardeşim, Şadan Bey, ben diyorum ki, farz 
ediniz ki, sonra gelmiş, bunun öncesinin sonrasının ihaleye etki eden bir tarafı yok ki, 
işe etki eden bir tarafı yok ki. Ha, burada şu söylenebilirdi "yahu, siz böyle bir ihale 
yapmışsınız; ama, Hazine buna onay vermemiş." Onay vermeyen Hazine, zaten 
borçları da üstlenmezdi, daha doğrusu garantiyi de vermezdi, iş de yapılamazdı. 
Yani, Hazineden cevabın geç gelmiş olmasının ihalenin üzerinde devleti zarara 
uğratma bakımından ne gibi bir etkisi oldu da, bu, burada gündeme geldi, doğrusu, 
benim onu anlamakta güçlüğüm oldu, o bakımdan fazla üzerinde durmuyorum. Kaldı 
ki, dediğim gibi, bunlar şifahen de konuşulup, yani "biz bunu yapıyoruz" dedik 
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"başlayın, geliyor efendim" dediler. Başlamışız, gecikmiştir. Önemli olan gelmesidir, 
dosyasına girmiş olmasıdır. Önemli olan, Hazinenin bu şartlarda bir krediyi kabullenip 
bunlara tahsis etmiş olmasıdır. Olayın aslı, nesli, kökü bu. 

Kısaca özetleyecek olursam: Bu ihalede devletin, sadece bu ihalede değil, 
benim yaptığım her işte, ben, her işi noktasına virgülüne kadar, tekrar söylüyorum, 
bürokratları karıştırmadan, kim diyorsa ki, senin başında bulunduğun, gerek 
Ulaştırma Bakanlığı gerek Bayındırlık Bakanlığı, şu işten dolayı hesabını vereceksin, 
hay hay. Burada devletin yararı olmuştur, zararı olmamıştır. Bu bir rekabet meselesi 
haline dönüştürüldü geçmişte. Azınlık hükümetiydik, azınlık hükümeti olduğumuz için, 
ben o dönemde -birçoğunuz burada yoktunuz, değerli arkadaşımız var, burada 
gördüğüm üç kişinin dışında diğer arkadaşlarımız yoktu- en zor ve sıkıntılı Bayındırlık 
Bakanlığını benim kadar sıkıntılı hiç kimse yapmamıştır. Bir taraftan seller, 
depremler, heyelanlar, bir taraftan azınlık hükümeti olmamızdan dolayı; gayet iyi 
bilirsiniz, muhalefet işbirliği yapıyordu bize destek veren, bugün Parlamentoda 
bulunmayan partiyle, burada gensoru ve soruşturmalar... Çizmelerimi şurada 
değiştiriyordum, çamurun içinden geliyordum, şurada ayakkabı giyiyordum, çizmeler 
arabanın arkasına, ayakkabılarla içeri giriyordum, hesap veriyordum, çıkıyordum, 
çizmeleri giyip tekrar koşuyordum. 2 tane deprem, 50'ye yakın sel ve heyelan 
hadisesi geçirdik. Böyle sıkıntılı bir bakanlık dönemi geçti. Tabiî, burada şu var 
değerli arkadaşlar. Bakınız, sizler siyasîsiniz, ben de siyasîyim, soruşturma 
komisyonların da siyasetçiyi, siyasetçiyi yargılamıyor, siz beni yargılıyor değilsiniz. 
Burada yapılan işi ben öyle nitelendiriyorum, benim kişisel kanaatim budur. Şu 
mukaddes zemini hep birlikte temsil ediyoruz, bu mukaddes zeminde görev 
yapıyoruz. Burası mukaddes bir yer. Parlamento, bu ülkenin bir mukaddesidir. Tabiî 
ki, bu mukaddes yerde birlikte oturduğunuz, sıraları paylaştığınız kişilerin şerefi, 
onuru, haysiyeti herkesin birbirininkini ilgilendirir. Bu, aşağı yukarı müşterek bir siyasî 
sorumluluk gibidir. Ayrı ayrı partilerdeniz, senin yaptığından ben mi sorumluyum, o 
ayrı; ama, ne ben, ne içinizden herhangi biriniz, şu zemin üzerinde, eğer bir pisliğe, 
kirliliğe, bir başka işe bulaşmış arkadaşla, arkadaşı biliyorsa bununla aynı çatı altında 
bu zemini paylaşmak istemez, buna hiç kimsenin itirazı olmaz. Ama, sizi temin 
ederim ki, şahsıma güveniniz varsa şerefimle temin ederim ki, bu bir siyasî 
çekişmeden doğan hadisedir, burada, en küçük bir şekilde devletin bırakınız zararını 
ziyanını, devletin fevkalade -diğerleriyle mukayese ettiğiniz zaman söylüyorum tabiî, 
göreceli olarak- olumlu ve kârlı bir iş olmuştur. 

Şu anda, tekrar, kredi işi falan da yoluna sokuldu, yani 165 milyon dolar daha 
tahsis edildi, sanıyorum kullanıldı da. Gittiniz, gördünüz, birçok yerde de yol 
meydana çıktı. Eğer, 1999'da çalışılabilseydi, bugün, düşünün, Samsun-Ünye arası, 
sekiz sene geçmiş, daha tamamlanabilmiş değil. İki senede, o gördüğünüz yol ortaya 
çıktı, ki başka engellemeler de oldu. Özellikle ocak ruhsatlarını falan almakta, 
Trabzon bölgesinde falan büyük sıkıntılarımız oldu, ruhsatlar falan alınamadı; ama, 
burada, elinizi vicdanınıza koyduğunuz zaman, benim açımdan değil, Karadenizlinin 
bu yola ihtiyacı var. Kim diyorsa ki yoktur, haksızlık ediyor, hem Türkiye'nin geleceği 
bakımından -demin anlattığım petrol meselesinden dolayı- hem hemen hemen her 
evinde trafiğe verilmiş bir kurban bulunan Karadenizlinin bu yola ihtiyacı vardır. Bunu 
biz başlattık, ben şahsen bundan dolayı fevkalade mutluyum, hayatımda yaptığım en 
değerli işlerden birisi budur. Zerre kadar pişmanlığım değilim. 

Aynı metotlarla -arkadaşımızı görünce aklıma geldi, kendisine söyledim-
beyler, hemen akabinde ben Antalya-Alanya yolunu ihaleye çıktım, kimse bana 
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soruşturma falan demedi, hiç bu devleti niye zarara uğrattınız falan demedi. Aynı 
usulle çıktık. Yine, 2886'nın 89'una göre davetiye usulü yaptık, davet ettik, çağırdık. 
Yine, sekiz on firma çağırdık, onlardan iki tanesi anlaştı -anlaştı dediğim, aralarında 
ortaklık kurdular- aldılar, götürdüler. Dış krediyle yaptım, aynı metotla yaptım. Hiç 
kimse bana Alanya yolunu sormuyor. Cumhuriyet Halk Partisinin o zamanki Sayın 
Genel Başkanına, çıktım, kürsüden dedim ki "yahu, senin memleketine de yaptım, 
Alanya'ya, niye Alanya için söz etmiyorsun." Alanya için söz ederse Antalya ayağa 
kalkar. Ha, sen bize yapılan hizmete mi karşı çıkıyorsun diye ayağa kalkar. Oraya 
cesaret edemedi. Onu niye sormuyorlar, şimdi aklıma geldi, Antalya-Alanya'ya da 
yaptım. Dahası, aynı metotlarla Ankara-Adana otoyolunu on parçaya bölerek ihale 
ettim. Yani, eğer burada devleti zarara uğrattıysak, Ankara-Adana'da daha çok 
uğrattık. Bilmem kaç milyar dolar. Sanıyorum bu 720 milyon dolara bitti, ihale bedeli 
oydu bunun. Öbür taraf, 3,5-4 milyar dolar. Urfa tarafına yaptık. Eğer, iktidarda 
kalsaydık, gücüm olsaydı, ben bu konularda son derece kararlı bir insanım, sizi 
şerefimle temin ediyorum ki, Van'a kadar götürecektim. Beyler, Türkiye'nin işi böyle 
biter, başka türlü bitmez. Türkiye, tartışmayı yanlış kavramış birtakım insanların 
yönlendirdiği ülke haline dönüştü yeniden. Türkiye'nin işi başka türlü bitmez. Bunu 
yapacaksınız, karar vereceksiniz, sorumluluk alacaksınız. Hiçbir şey yapmazsınız, 
hiçbir sorumluk almazsınız, oturursunuz. Dünyada iki çeşit dürüstlük vardır beyler. 
Pasif dürüstlük, hiçbir şey yapmazsınız, oturursunuz, herkes sizi dürüst bilir. Hepimiz 
de dürüstüz zaten, ben kimseden daha fazla dürüst değilim, hepimiz dürüstüz. Bir de 
aktifi vardır, iş yapar dürüst kalırsınız. Ben ikinciyi tercih ediyorum. Bundan dolayı 
beni suçlayanlar olacaktır; hay hay. efendim, bundan dolayı Yüce Divana gitmem 
gerekiyordun hay hay. Ben yaptığımdan eminim. Bu komisyon geçen dönem kuruldu, 
Sayın Şükrü Yürür başkanıydı. Beni bu işlerle itham eden arkadaşlardan alt 
komisyon kurdu, dedi ki: "Siz burada Yaşar Topçu 'nun devleti zarara uğrattığını 
söylüyorsunuz, gelin bakalım. Size alt komisyon kurdum, inceleyin bakalım." 
incelediler, getirdiler. Bilmiyorum rapor size intikal etti mi alt komisyon raporu... 

BAŞKAN - Bilirkişi raporu bütün arkadaşlarda var... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bilirkişi raporu değil, alt komisyon raporu. 
BAŞKAN - Komisyon raporu bizde yok. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) -Al t komisyon başkanı da Cumhuriyet Halk Partiliydi, 

hâkimlikten gelme bir arkadaştı. Şükrü Yürür sordu, dedi k i " ne buldunuz efendim?" 
"Bir şey bulmadık efendim." "Peki, ne yapacağız, oylama var." Siyaset ya "canım, bir 
gitsin gelsin" dediler. Emriniz olur, gideyim, geleyim. Bu ise mantığınız, size 
söylemiyorum, ona söylüyorum, mantık bu ise gidip geleyim. Yani, işte, siyaset icabı 
bu da böyle olsun; bu olmamalı. Neden; ben otuz yıl başkalarını savunarak geldim. 
Bu memleketin başbakanlarını savundum, cumhurbaşkanlarını savundum, gider 
kendimi de savunurum, savunmakta da kararlıyım. 

Bilmiyorum sorularınızı cevaplayabildim mi, sizleri cevaplarımla tatmin 
edebildim mi ? Bana soracak başka sorularınız varsa cevaplamak üzere bekliyorum. 

BAŞKAN - Buyurun İsmail Bey. 
İSMAİL BOZDAG (Manisa) - Sayın Bakan, benim şöyle bir sorum olacak: 

Konuşmanızın, sanıyorum ilk aşamasında şöyle bir ifade kullandınız, 1 kilometre 
otoyolun maliyeti 1 milyon dolar. 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır, 1 kilometre satıh kaplama... Efendim, yollar 
değişik, satıh kaplama dediğimiz yol, nasıl tarif edeyim size, buradan Haymana'ya 
giden yol var ya, o yol satıh kaplama yol. Buradan Eskişehir'e, Polatlı'ya giden yol var 
ya, o beton kaplama yol ya da asfalt beton yol, o 4 milyon dolar, buradan Polatlı'ya 
giden yol 4 milyon dolar. 

İSMAİL BOZDAĞ (Manisa) - İki çarpı iki olan... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Tabiî, iki çarpı iki olan. Bir defa, eni geniş. Şimdi, 
onun yapımı çok farklı bir iştir. Haymana'ya giden yol da, 1 milyon dolar dediğim o, 
Haymana'ya giden yol. Yani, sıfırdan bir yolu açtınız, onun birtakım şeyleri var, ben 
mühendis değilim, alt temel, bilmem üzerine bir sürü şey var, onları koyuyorlar, en 
son, zifti serip üzerine mucur atıyorlar ya, satıh kaplama diyorlar ona yahut onunla 
beraber yapıyorlar. Bir de, beton asfalt yol dediğimiz yollar, onların kilometresi 4 
milyon dolar, kaliteli çünkü onlar, çok uzun süre dayanıyor. Sanıyorum, satıh 
kaplama yolların kaplama ömrü iki sene falan, öbürlerinin aşınma tabakaları vardır, 
yalnız aşınma tabakaları beş yıl, bir de altında başka önemli tabakaları var. Dikkat 
ederseniz, onların asfaltları 25-30 santimi bulur aşınma payıyla beraber, onun en 
üstündekine aşınma payı, aşınma tabakası diyorlar, böyle yapılan yollardır ve çok 
rahat gider gelirsiniz, fren emniyeti, araba kullanma güvenliği... Bir de, affedersiniz, 
sadece bundan ibaret değil, onların standartları yüksek, dünyaca belli standartları 
var, o standartlara uyulduğu için maliyeti 4 milyon dolara kadar çıkıyor, yahut 5 
milyon dolara çıkıyor, tünel olan yerlerde kilometre sanıyorum 20 milyon dolara kadar 
çıktığı oluyor. 

İSMAİL BOZDAĞ (Manisa) -Tamamıyla, tünelsiz kilometresi... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Ortalamadır tabiî. Viyadük olan yerde yine tünel 
gibi 20 milyon dolara çıkan yerler oluyor; ortalaması buna geliyor. 

İSMAİL BOZDAĞ (Manisa) - Bu durumda, Karadenizdeki yolun maliyetinin ne 
olması gerekiyor? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - O da öyledir; yani, 719 milyon dolar 211 kilometre; 
ne yapar, 3 olsa 600 eder, 4 olsa, işte, 3,5-4'e yakın. 

BAŞKAN - Evet, buyurun Salih Bey. 

SALİH ÇELEN (Antalya) - Sayın Bakanım, Alanya-Antalya arasındaki yol 
ihaleye çıkarıldı, 10 firma katıldı, 2 firma kendi arasında konsorsiyum oluşturdu ve 
ihaleyi aldı. Anakara-lstanbul arası da benzer şekilde sanıyorum. Şimdi, bu ihaleye, 
konumuz olan ihaleye, yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 15 firma katılıyor ve 15'i 
birden ihale almış oluyor. Siz elemin dediniz ki, işte, bölüştürme vardır, yoktur... Yani, 
burada ihaleye katılan firmaların tamamının ihale almış olması nedeniyle mi acaba 
bir bölüştürme varmış gibi duruyor ya da yine, sizin beyanınızdan, bir firma, Cengiz 
İnşaat sanıyorum, İstanbul'da belediyeden bilmem kaç milyon dolarlık ihale almış 
olmasına rağmen buradaki ihaleyi tek başına alabileceği halde almıyor, birkaç 
firmayla birleşerek alıyor, yani ihaleye katılan firmalardan. Acaba, bölüştürme varmış 
gibi denilmesinin nedeni bu olabilir mi sizce? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, onu şöyle arz edeyim: Şimdi, Antalya-
Alanya'da çıktığımız yol 30 kilometre bir tane. Öbür tarafta, biz 210 kilometreyi 6'ya 
bölmüşüz. Zaten, 6'ya bölmekteki kastımız ne, bunun bir parçasını alan firma öbür 
parçasını almasın. Yani, en azından, bu çağıranlardan 6 firma alsın. Bunu, biz 
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bizatihi düşünmüşüz. Neden; söyledim, adamın kredi bulmadaki gücü, makinesi, 
elemanı ve benzeri şeyler... Parça parça yapmak kolay, hemen parçaları 
birleştiriyorsunuz. Şimdi, Cengiz İnşaat alacak diye dosyamızda bulunan bir noter 
tespiti, noter tespiti değil de beyanıdır o hukukçular birliğinin, tespiti değildir o; noter 
tespiti değildir, noter kendisini tespit etmiş değil. Bir kişi beyanda bulunmuş, notere 
hıfz etmek üzere, saklamak üzere vermiş, diyor ki, bu işi bu firma alacak. Sonra da 
bana, başkanımızın ifadesine göre, sizi kastetmiş olmaları lazım diyor, 
bölüştürmüşünüz diyor. Ben de diyorum ki, kardeşim, bu zatın, bu beyanı yapan 
zatın, hem notere beyanı yapan hem bana bu iddiayı, iftirayı yapan zatın dediği 
doğru olsaydı, evvela üçünün de adını yazmış olması lazımdı, bu kadar biliyorduysa; 
yani, böyle bir şey lazım, bir. İki, eğer, burada bir anlaşma, bölüşme söz konusu 
olsaydı, bu notere beyan edilen kısımdaki tenzilat en yüksek tenzilat olmazdı. Niye, 
ötekiler 16,91 de Cengiz İnşaat ve ortaklarınınki 20,30, arada 4 puan fark var. 4 puan 
önemli bir puan, az bir puan değil. Eğer anlaşma olmuş olsa, bunun en düşük olması 
lazım. Bana göre o da anlaşma ifade etmez; ama, hani, o arkadaşı biraz tatmin 
etmek için, şey olsun diye söylüyorum, hani, bunu söyleyen arkadaşımızı tatmin 
etmek için derken ikna etmek için değil, hani söylediğinde gerçek payı var mı acaba 
diye bir soru işareti olabilmesi için, bunun 20,30 yerine, 16,91'in karşısında, mesela 
onun 10,91 çıkması lazımdı. Hiç değilse, kimlerle nasıl alacağını, paylaştırma 
olduğunu söylediğine göre, bu paylaştırmada 3 kişi burayı aldığına göre, bunu da 
benim yaptığımı söylediğine göre, herhalde, benim bu 3 firma arasında 
paylaştırdığımı da belirtmesi lazım. Yani, siz bir notere gidiyorsunuz, kimsenin 
bilmeyeceği, yalnız sizin bildiğiniz bir mektubu veriyorsunuz -ki o mektup kendisinin 
de değildir, ben söylüyorum, hangi firmanın verdiğini de biliyorum- noter bunu 
koyuyor. Sonra, bakıyorsunuz, oradan bir Cengiz İnşaat lafı çıktı mı, çıktı, 
basıyorsunuz yaygarayı, burada anlaşma var falan diye. O kadar uydurma ki, ben 
daha teferruatına girmek istemiyorum, orada başka bölümlerle yapılan ihaleler var, o 
ihalelerdeki muhammen bedeli söylüyor, muhammen bedeli yazmış şuna verilecek 
diye, o yazdıkları muhammen bedeldir, Resmî Gazetede ilan edilmiş. Resmî 
Gazeteden almış rakamları yazmış, bunlar buna verilecek diyor. Yahu, Resmî 
Gazete yazıyor zaten, aleni; bunun neresi senin beyanın yahut tespitin. O beyanların 
hepsi öyledir. 

Resmî Gazete, bu ihaleyle ilgili rakamlara baktığınız zaman onlar çıkar ortaya. 
Onun için söylüyorum; yani, ben, bu Parlamentoda kürsüyü son zamanlarda 
kullanmıyorsam, size denk gelmiyor. Bu Parlamentoda bu kürsüyü en çok 
kullananlardan birisiyim. Bu tür işlerde en titiz olan arkadaşlarınızdan birisiyim. Bu 
işleri söylerken, konuşurken, kimsenin haysiyet ve şerefine saldırmadım. Benimkine 
saldırdı birileri çıkıp, onun için söylüyorum. Bunu, ya benim nasıl paylaştırdığımı 
burada söyleyecek ya da... O zaman ben şerefsizim. Bırakınız, sizin vereceğiniz 
şevk, bana Yüce Divanın vereceği hapis cezası filan vız gelir, şerefsizlik kadar 
dünyada bir zillet düşünemiyorum. Ben, ömrünü bu işle, buna dikkat ederek geçirmiş 
bir arkadaşınızım, hepiniz gibi. Siz ne kadar, yani, şu masanın etrafında oturan 
arkadaşlarımız, herkes ne kadar çok buna değer veriyorsa, ben de o kadar 
veriyorum. Herkesinkinden fazla verdiğimi söylemeye çalışmıyorum; ama, sırf siyaset 
icabı, siyasî çekişme olarak, çıkıp da en küçük bir şey yokken "bunu Yaşar Topçu 
paylaştırdı" diyene ben şerefsiz derim. Eğer, ya ispatlayacak, ya derim... O kadar 
ucuz değil, benim şerefim de ucuz değil. Onunki ne kadar kıymetliyse, benimki de o 
kadar kıymetli. 
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MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Ben de, müsaade ederseniz, Sayın Topçu 
'ya birinci sorum şu: Türkiye'de tecrübesi otoyol yapmakta oluşmuş olan 7 tane firma 
olduğunu söylediniz. 8 firma da siz çağırmış oldunuz zannediyorum, 15 firma 
olduğuna göre. Şimdi, bu 7 tecrübeli firmanın yanına 8 tane de tecrübesi olmayan 
veya başka konularda tecrübesi olan firma çağırdınız. Şimdi, bu 8 firmayı çağırma 
yetkiniz var olduğuna göre, serbest rekabet şartlarını daha iyi oluşturabilmek 
bakımından, mesela, 8 değil de, 18 firma çağırma noktasında Türkiye'de bir 
müteahhit fakirliği var mıydı size göre? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, önce, ilk baştaki tespitinizde bir yanlışlık 
var. 7 firma derken... 

MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Sizin ifadeniz... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Tamam. Ondan sonrası da var da, zatıâlinizin 
dikkatinden kaçmış. Dedim ki, burada, biz, doğrudan otoyol değil de, bağlantı 
yollarını yapanlara da, bunların hepsinin otoyolla şu veya bu şekilde ilişkisi var. Yani 
hiçbirisi, dışarıdan gel ya, keyfî seni buraya koydum değil. 

MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Ben onu kastederek soruyorum zaten. 8 
tane firma bağlantı yolları yapmış. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - En azından... 

MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Peki, acaba araştırıldığında, en az bir 18 
firma bulma şansımız yok muydu diyorum. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Değerli kardeşim, şimdi, bakansınız, bürokratlarınız 
var, çağırıyorsunuz, gelin bakayım. Buraya ne yapacağız; otoyol standardında bir yol 
yapacağız. Kimler yapabilir; otoyol yapmış olanlar yapabilir. Böyle kaç firmanız var; 
efendim, şu kadar firma var. Dikkat ediniz, diyor ki kanun "yeterlikleri idarece bilinen" 
idarenin tespiti bunlar. Tabiî, ben Bayındırlık Bakanıyım, Allah nasip eder, siz de 
olursunuz; çağırıp oradaki adama soracaksınız; diyeceksiniz ki, kim var elinizde? Ben 
bu piyasayı o güne kadar benim müteahhitlik yapan, selamlaştığım, çayını kahvesini 
içtiğim arkadaşım vardı; ama, bu tür müteahhitlik hizmetinin, inşaat işine yönelik 
müteahhitlik hizmetinin nasıl yapıldığını hiçbir şekilde bilmeyen bir arkadaşınızım. 
Bilmem de gerekmez; çünkü, ben siyasî karar mekanizmasının bir parçasıyım. 11 
firma; yani, bunların ihaleye teklif vermek istemiyorlar. Başka var mı; var işte, şu 
adam da şurada çalıştı. Peki, onu da çağırın, onu da çağırın, 15 firmaya kadar 
çıkmış. Bu benim bakanlığı bıraktığım dönemde bu tür işleri yapabileceklerin sayısı 
en son 28-30'a kadar çıkabildi; yani, bu kalitede işleri yapanların sayısı Türkiye'de 
çok değil, dünyada da çok değil. 

Başka bir şey daha var. Ben, bunu Adana yolunda da yaptım. Niye orada -
aynı adamlar çağrıldı- devlet zarara uğratılmıyor da -10 parçaya bölündü, orada da 
konsorsiyum var- burada uğratıldığı iddiası var. 

MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Sayın Topçu, orası ayrı. Bu söz konusu 
burası olduğu için... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Şunu anlatmaya çalışıyorum: Benim zamanımda 
yapılmış, bu tür yapılmış ilk iş. Ondan sonra bu devam etti, devam ederken de aynı 
metot kullanıldı. 

Şimdi, burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada, kanun diyor ki, 
2886'da, 3 kişiyi çağırıp ihale yapar. Biz, burada, bakanlık olarak, Karayolları Genel 
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Müdürlüğü olarak takdirimizi 15-16 kişiye kullanmışız. Bu devleti zarara sokmak 
anlamına gelmez ya da bunun altında başka sebep aramanın bir mantığı yok. Onun 
mantığının olmadığını anlatmak için söylüyorum. Eğer, bunun, 16 kişiyi çağırmanın 
altında başka bir mantık aranıyorsa/o zaman, aynı o işi yapan da benim, Adana-
Ankara parçasında da, Antalya parçasında da, daha başka parçaları var, oralarda da 
aynı şeyin aranması lazım. Dahasını söyleyeyim. Mesela, benden evvel Sayın Cevat 
Ayhan zamanında ihalesini o yaptı, bitirmesi bana nasip oldu, benim geldiğimde yeni 
ihalesi yapılmıştı, Bolu Dağı. Bolu Dağına, Sayın Cevat Ayhan, 89'a göre karar aldı, 
gitti, muayyen firmaları çağırdı. İhaleyi METİS Firması kazandı; ama, sözleşmeyi 
konsorsiyum olarak yaptılar, üç firma, KOLİN VE LİMAK. Bakın, KOLİN de ihaleye 
katılmış, LİMAK da ihaleye katılmış. Diyebilir misiniz ki, Sayın Cevat Ayhan'ın yaptığı 
bu ihalede, efendim LİMAK ile KOLİN bilahare METİS alırsa bununla ortaklık yaparız 
diye bu ihalede yeterli tenzilatı yapmadılar ya da geride durdular; yani, bu tür 
mantıklar yanıltıcı, onu anlatmaya çalışıyorum. 

MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Şimdi, efendim, şu: Bütün isnatları birbirine 
karıştırmamıza gerek yok. Ben bir soru soruyorum, siz diğer isnatlara da atıfta 
bulunarak... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İsnat değil, aynı mantığın devamını söylüyorum. 

MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Ben size şunu söylemek istiyorum, bakın. 
Şimdi, Antalya'da yaptığınız yol ayrı bir şey. Oraya 10 tane firma gelmiş "30 
kilometrelik" dediniz. Burada 6 parça iş var, 3'er kişiyi çağırsanız 18 kişi yapar, 18 
firma yapar daha doğrusu. Bunları da şey yapmak istemiyorum. Tecrübe, idarece 
yeterliliği bilinen ifadelerini kullanınca, işte 7 tane otoyol yapımında tecrübesi olan 
firma var. Bağlantı yollarında tecrübe kazanmış, yavaş yavaş otoyol yapmaya 
alışmakta olan firmaları da dahil ederek, 15 kişi çağırıyorsunuz. Tabiî, başta, 
zannediyorum, biraz iddialı konuştunuz; yani, bürokratların suçu yok, bütün suç varsa 
benim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bende, yine öyle... 

MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Sonra döndünüz, bürokratlar bana bu 
isimleri getirdi; ben bilmem. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Bu bir suç değil. 

MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Efendim, suç olarak olayı algılamayın. 
Şimdi, olayın gidişatını yakalamaya çalışıyoruz; bizim işimiz de bu. Şimdi, bu konuda 
diyorum, serbest rekabet şartlarını daha iyi oluşturma bakımından ki, siyaseten 
sorumlusunuz siz burada. İşte, 8 firma değil de, bağlantı yollarında da tecrübe 
kazanmış, mesela, 10-15 firma acaba bulunabilir miydi? Sadece soru olarak bunu 
soruyorum; bir suçlama filan değil. Şimdi, bu konuyla ilgili verdiğiniz cevabı da yeterli 
kabul edelim; o önemli de değil. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, izin verir misiniz... Şimdi, ben, bürokrat 
arkadaşlara, kime soracaksınız, bugünkü Bayındırlık Bakanı arkadaşımız makine 
mühendisi, mühendislikten gelen, müteahhitlik yapmış bir arkadaşımız. Böyle bir şey 
olduğu zaman, Müsteşarına, Yardımcısına, Genel Müdürüne sormuyor mü? 

MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Elbette soruyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sorar. Biz de, siz de diyorsunuz ki, kaç firma var; 7 
firma -ben bürokratları suçluyor değilim, onların elindeki kayıtlar bunu gösteriyor- var 
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otoyol yapmış. Peki, bu 7 firma az, biraz daha bunu zorlayın bakalım, daha başka 
katılabilen, bu ölçüye sığabilen var mı? Efendim, aynı standartta bağlantı yollarını 
veya benzeri işleri yapmış olanlar var, şunlar şunlar da var. Peki, onları da dahil edin. 
Dahil etmişsiniz; ama, bu 11 firma da şartları pek uygun bulmuyor, teklif vermeyecek. 
Biraz daha zorlayın bakalım. Ha, bu zorlamanın sonu olmaz. Bunu şöyle de 
yapabilirsiniz, böyle de yapabilirsiniz. Ben diyorum ki, serbest rekabet şartları burada 
teşekkül etmesi, etmemesi diye bir kural veya sizin o söylediğiniz şartları sağlayacak 
başka bir mekanizma yok. Adam tenzilat vermiş mi, vermiş; en yüksek tenzilatı 
verene vermiş misiniz, vermişsiniz, rekabet şartları oluşmuş. Efendim, adam öbür 

•tarafa da kendisinin alacağını düşünerek belki düşük vermiştir. Kardeşim, öyle olmuş 
olabilir. Ben demin bir şey söyledim. Fırıncılar ekmeğin fiyatını tespit ederken, 
aralarında konuşuyorlar. Yani, gidip müteahhitler bu tür işleri çağırdıkları zaman, kimi 
çağırdığını biliyorlar; öylesine biliyorlar ki, ben yasakladım, başa çıkamadım. Kopya 
kâğıdını alıyor, daktiloyla yazılmıyor mu çağırılacak olanların isimleri, kopya kâğıdını 
alıyor, orada ihale bölümünde çalışan sekreterlerin kullandığı kopya kâğıdını alıyor, 
ışığa tutuyor, kopya kâğıdından firmaların adına bakıyor. Ne yapacak bunlar? 
Gidiyor, onunla konuşuyor. Mâni olabilir misiniz? Bildiğiniz kopya kâğıdı. Postaneye 
gidiyor, demin buradan şu kadar zarf verildi, kimlere verildi diyor, postaneden listeyi 
alıyor. Mâni olmanız falan mümkün değil. 

Yani, şimdi burada niye bunu 6'ya böldünüz, cevabını veriyorum. Ben şahsen 
Almanların yaptıklarından etkilendim bu konuda. Sanıyorum... Bölerek yapmak... 16 
tane firma çağırmışız ve çağırırken de demişiz ki, bir firma bir iş almışsa, öbür işi pilot 
firma alamaz; önüne geçmişiz yani. Buradaki mantık çok sağlam. 

MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Tabiî... Onunla ilgili bir soru sormak 
istiyorum size. Şimdi, söylediğiniz gibi, bir firma bir yerde pilot firma durumundaysa 
bir ihalede, ikinci başka bir işte pilot firma olamıyor. Şimdi, çağırılan 15 firma, 6 tanesi 
pilot firma durumunda olacaklar ve bu firmalar kendi aralarında konsorsiyumlar 
oluşturarak çeşitli işte 6 parça işten birine girecekler veya ikisine girecekler, her 
neyse... Şimdi, iş hayatından şunu biliyoruz ki, şimdi firmalar birbiriyle ortak bir 
kombinezon yapıp; yani, ortaklıklar kurup, işte üçü bir araya gelerek bir işe talip 
olurken, bunların ikişer gün, birer gün arayla yapılan ihalede; ihale çünkü öyle 
anladığımız kadarıyla... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Yok, yok, sabah akşam; birer ikişer gün de değil... 
MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Şimdi, yapıyorsunuz; ama, her gün iki tane 

yapıyorsunuz. Şimdi, mesela burada 3 arkadaş firma sahibi olsak, birbirini 
tanımayan, birbiriyle önceden çok fazla konuşmamış, birbiriyle anlaşabilmeleri 
mümkün olup olmadığı belli olmayan 3 firma; biz, nasıl konsorsiyum oluvereceğiz 1 
saniyede, bir gün arayla; yani, bu benim aklıma hiç yatmıyor. Ben de ortaklıklar 
yapıyorum, yaptım, iş hayatından geliyorum. Şimdi, bu firmalar daha önceden 
birbirini çok iyi tanıyan firmalar mıdır; tabiî siz onu bilmek zorunda da değilsiniz 
ayrıca; ama, bu firmaların birer gün arayla yapılan ihalelerde birbirine konsorsiyum 
ortağı olarak hemen bir araya gelmelerini nasıl görüyorsunuz siz? Nasıl 
değerlendiriyorsunuz bu işten siyasî sorumlu bakan olarak? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Şimdi, ben, tabiî, bu firmaların birbirleriyle olan 
ilişkilerinin ne olduğunu bilmiyorum. Bilmem.de beklenemez; çünkü, bu camianın 
içinden gelen bir kişi değilim. 

MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Bilmek de zorunda değilsiniz. 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, firmalar, günde iki ihale yapılmış, bu, 
sabah, öğleden sonra, bu firmalar burada anlaşmışlar ya da aralarında konsorsiyum 
oluşturmuşlar; buna nasıl bakıyorsunuz?.. Ben, bunları, böyle bir ihalede, bir kusur, 
noksan, devleti zarara uğratıcı veya şu veya bu şekilde işi akamete uğratıcı bir olay 
olarak görmedim, örnek veriyorum size. örnek verirken diyorum ki, Bolu Dağı 
ihalesini METİS aldı. Sözleşmeye 3 firma gittiler, öbür 2 firma da katıldı ihaleye 
canım. Yani, orada niye anlaşamadılar da, yarım saat sonra nasıl anlaştılar? O 
benim işim de değil, Karayolları Genel Müdürlüğünün işi de değil, bu arkadaşların işi 
de değil. Yani, bu işe çağırdığımız adamları takip etmek, bunların efailini böyle 
soruşturmak, araştırmak gibi bir görevi yok insanların. 2886 sayılı Kanun sarih.. 
Buradaki şekil şartlarına uyacaksınız. Şekil şartı bir işin sağlamlık ölçüsüdür. Şekil 
şartına uyduysanız, mesele yok. Şekil şartlarına uyduk. Siz diyorsunuz ki, siyaseten 
sorumlusunuz; doğrudur. İşten, siyaseten sorumluyum sorumluluk varsa. Ha, siz, bu 
insanların bir araya gelmesini, bir araya gelip ortaklık kurmasını; yani, benim 
siyaseten göz yummamam gerektiği kanaatinde değilsiniz. 

MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Hayır, öyle değil. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - O zaman nasıl bir şey yapmam lazım ki... Bir de şu 

var. Siz bir araya gelmişsiniz, beğenmedim bu bir araya gelişinizi. Evet, iptal ettim... 
Bir anlamı yok. 

MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Hayır, bir soru daha sormak istiyorum. 
Şimdi, bazı firmalar ihaleye gidiyorlar, teşekkür atıp çıkıyorlar. Şimdi, bu firmaların bir 
kısmı işi almış, bir kısmı almamış; ama, bir fon mu oluşturdular acaba? Yani, ihaleye 
giriyor, bir fiyat ortaya koyması lazım, bir teklif ortaya koyması lazım. Hayır, teklif 
ortaya koymuyor. Teşekkür ederim diyor, çekiliyor. Şimdi, bu amiyane tabirle 
söylersek, orada bir firmaya yapılan kıyak mıdır, yoksa başka bir şey midir? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Çok teşekkür ederim. Benim de çok hassas 
olduğum bir konuya değindiniz. Evvela buradaki durumu söyleyeyim, sonra 
düzenlemeyi söyleyeyim. Buradaki durum şu: Bazı firmalar ihtisaslaşmış; yani, 
elindeki makine, teçhizat, farzediniz, tünele göre daha uygun, branşı o; diyor ki, ben 
tünel kısmına teklif vereyim, burada teklif verip de idareyi oyalamayayım, teşekkür 
ederim. Teşekkür mektubu. Oradaki bu teşekkürlerin bir kısmı, benim görebildiğim, 
aradan çok zaman geçti.... 

MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - İşin mahiyetini biliyorlar ve ihaleye 
giriyorlar ama... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Çağırılıyorlar, giriyorlar değil... Bu çağırma da, 
çağırıldığı için teşekkür ediyor. Şimdi, ben, bunun, bilahare başka amaçlarla 
kullanıldığını Bakanlık sırasında tespit ettiğim için ve bu uygulamayı yanlış bulduğum 
için, uygun bedelin tayini tebliği diye bir tebliğ çıkardım. Bugün, nedense, 
uygulanmıyor. 5 bakan bunu imza eder -aklımda kaldığına göre- Bayındırlık Bakanı 
tanzim eder, imza eder ve bu Resmî Gazetede yayımlanır, herkesin uyması gereken 
bir tebliğ. Bu tebliğde teşekkür vermek yasaklanmıştır. Eğer, davetli firma kendisi 
idare tarafından davet edilmişse, ihaleden en az -sanıyorum 3 gün önceydi; ya 3 ya 
5- 3 ya da 5 gün önce ihaleye teklif vermeyeceğini bildirecektir. Bildirmediği takdirde, 
gider ihale günü teşekkür atarsa, bu o firma için cezalandırma sebebidir, bir daha 
çağırılmaz. Yani, ben bunu sonra değiştirdim; ama... 
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BAŞKAN - Burada da teşekkür yok zaten. Bu bizim otoyolla ilgili hiç teşekkür 
yok. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır, olabilir de, ben onun için söylemiyorum. 
Yani, teşekkür konusunun ben müteahhitler tarafından kullanıldığını fark edince, 
bunu uygun bedel tebliğine koydum. Arkadaşlar itiraz ettiler, efendim firmayı biz... Ya 
da kendisi ilanla gelmiş de, dosya almış, ön eleme için başvurmuşsa, teşekkür 
atamaz. Mutlaka, bir şey bildirecektir; çünkü, teşekkür atmayı aldatıcı bir hareket 
olarak gördük, yasakladım ben. Benden sonra şu anda, sanıyorum, o uygulanmıyor, 
sanıyorum, yine teşekkür atılıyor bildiğim kadarıyla; ama, benim de hassas olduğum 
bir konuydu. Yani, orada ben tabloyu şu anda hatırlamıyorum, varsa, bu 
ihtisaslaşmadan dolayı bazı firmalar bazı işi yapmakta daha bir mütehassıs hale 
gelmişler, teşekkür veriyor, olay o. 

MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Bir de yine kamuoyuna intikal ettiği için... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Yalnız burada bir şey var, affedersiniz, bakınız. Siz 

diyorsunuz ki, 6 iş için 16 firma, TEKFEN' dir sanıyorum şey vermeyen... 
MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) — Şimdi, ben, dosyanın münderecatını 

biliyorum. Bazısında, mesela, bir ihalede iki tane teşekkür gördüm. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - İzin verir misiniz... Şimdi, bakınız, burada 

mantığınızda bir yanılma olmasın. Bu 16 firma her bir iş için çağırılıyor. Yani, 16 firma 
6'ya bölüp yahut 15 firma biri teklif vermemiş, her iş için 3 firma hesabıyla ya da 2 
firma, öyle değil, her bir işe 16 firma çağırılıyor. Demin Alanya'yla mukayese ederken 
dediniz ki, burada bir iş var, 10 firma çağırılmış. Burada her işe 16 firma çağırılmış. 
Ha... 

MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Ama, girmemişler yani... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, o girse de, bir işi aldıktan sonra girme 

şansı yok. Bölünme mecburiyeti getirilmiş. Bu işin bir an evvel yapılması için. Bunu 
anlayınız lütfen. Bu çok önemli. Türkiye Cumhuriyetinde bu tür işlerin yapılmasında 
olağanüstü önemli. Bunda devletin menfaati var, bunda devletin zararı yok. Ben bu iş 
için buradaki kendimle ilgili söylemiyorum. Bunu lütfen anlayın. Dünyanın her yerinde 
böyle yapıyorlar; bu çok önemli. Bir adam alıyor, depoluyor işi. Ben iş alıp, benden 
önceki dönemde iş alıp, aradan iki yıl geçmiş olmasına rağmen dozerini götürüp de 1 
metreküp toprak almamış müteahhit biliyorum. İşleri depoluyor, ondan sonra kalıyor. 
Yığılıyor, iş bitmiyor. Türkiye'nin problemi inşaat ve yarım kalmış işlerin Türkiye'nin 
dört bir tarafına yayılıp devletin altından kalkamayış olayıdır. Bunların tedbiri olarak 
düşünülmüştür bunlar. Fevkalade doğru bir iştir o iştir. 

MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Bölünmesi doğrudur, işin çabuk bitirilmesi 
açısından da elzem olan bir şeydir. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Evet, 16 firmanın en ... çağrılmış; yalnız içinden 
nasıl elenecek. Sen birinci işi almışsan, burada tespitte adı geçtiği için söylüyorum. 
Mesela CENGİZ İnşaat kimdi ortakları şu anda hatırlamıyorum. 3 ortak almışlar bu işi 
değil mi; artık o firmalar diğerlerine teklif verdiği zaman pilot firma olarak; yani, esas 
sorumlu firma olarak buraya giremiyor; çünkü, pilot firmanın ne olduğunu uygun 
bedel tebliğinde anlatmışızdır. Orada okursanız, pilot firma burada asıl olandır, diğer 
firmanın sadece bankadaki kredisi hesaba katılıyor, öbürleri hesaba katılmaz; 
yeterlilik verirken de ona göre verilir; yani, hesap ona göre yapılır. Burada yapılan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 507) 



- 3 6 -

işte, her bir iş için 16 firma çağırılmış; ama, denmiş ki, kardeşim depolattırmam. Niye 
depolattırmam, o zaman 6'ya bölmenin mantığı kalmıyor. Sen git hepsini tıkır tıkır al, 
koy bir yere, arada düştükçe yap, devlet de beklesin; onun önüne geçmek için. 
yapılmış. 

MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Şimdi, bu işin projesinin kamuoyuna intikal 
eden biçimiyle söylüyorum, bu işin ihalesi yapıldıktan sonra projenin arkadan geldiği; 
yani, ihaleye çıkılırken projenin elde olmadığı, dolayısıyla, işi alan müteahhitlerin, 
proje nasıl olsa ortada yok ya, istediği ve dilediği güzergâhtan işi götürebilecekleri, 
dolayısıyla, müteahhitlerin bu doğrultuda kendi kârlarına uygun bir güzergâh 
seçebilecekleri şeklinde bir iddia var kamuoyunda. Şimdi, bu ihale yapılırken bu 
işlerin projesi hazır mıydı, ne zaman yapılmıştı, bu konuda bilginiz var mı veya varsa 
nedir? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, aradan çok zaman geçtiği için, bu tür 
teferruatları aklımda tutmak için söylüyorum. Ben gelmeden önce bütün bu işlerin 
projesi, proje firmaları tarafından verilmiş ve sanıyorum, bir yer hariç, o da, tabiî, 
teknoloji değiştiği için bütün projeler bilgisayarlarda tutuluyor; yani, adam basıyor 
nereyi istiyorsanız, tık size o kısmı veriyor. Bir yeri hariç, bir yerin üzerinde 
çalışılıyordu sanıyorum, diğerlerinin projesi uygulanabilir proje. Ha, o projelerin detay 
projeleri gelecek, falan, o ayrı... Vardı. Şimdi, izin verirseniz, konu açılmışken, sizin 
vaktiniz sınırlı, benimki de sınırlı; ama, çok da zamanınızı almayacağım. Bu proje 
işine de değineyim isterseniz. Ben teknik adam değilim. Kamuoyundaki ihalelerle, 
ilgili ihale yolsuzluklarıyla ilgili en büyük aldatmaca işlerinden birisi de bu proje işidir. 
Siz, bir işi müteahhide projesini de yapmak üzere verebilirsiniz, geçmişte de 
verilmiştir. Proje her şey demek değil. 

MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Projeci müteahhitlere mi veriyorsunuz, 
yoksa işi yapacak... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır, hayır... Getir kardeşim bunun projesini... 
MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Kafana göre bir proje çiz mi?.. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Kafana göre değil. Şu işi yapacaksın, buranın 

projesini de getir. Çünkü, onun yaptığı projeyi sizin elemanlarınız, Karayolları -
özellikle Karayollarını söylüyorum- Türkiye'nin çok değişik bir kurumudur. Evvela, 
nasıl bir kurum olduğunu anlatmak için size çok küçük bir örnek vereceğim. 
Karayollarındaki şef unvanı alan kişi, bu unvanı -mübalağa etmiyorum-15-20 senede 
almıştır. Emrinde 80-100 adam çalışır, bunların içinden 5-10 tanesi mühendistir. Çok 
büyük unvandır şef. Karayollarında 5 sene bir mühendisi alırlar, eğitirler, eğitmeden 
kullanmazlar. Eğitmeden, onun, herhangi bir tekniker, amele kadar -yani, mübalağa 
etmeyeyim, burada arkadaşlar var- değeri yoktur. Şantiyelere verirler, orada dağın 
başında onun için Karayollarına girenler kolay kolay oradan çıkamazlar, çok 
emeğimiz var diye. öyle bir kurum. Yani, alıyor, teknik elemanını kökten yetiştiriyor, 
yapa yapa yetiştiriyor. Yani, biz, onu... Devlet ile millet öyle alışmıştır ki, kalemde 
oturan herkesin unvanı şeftir. Karayollarında öyle değildir. Karayollarında bir adama 
şef dediğiniz zaman -tövbe, haşa- Allah gibi korkarlar ondan, astığı astık, kestiği 
kestiktir. Yani, yetişmiş elemanı var. Size diyor ki, şu işi sen projesi de dahil yapar 
mısın; yaparım. Projeyi adam yapıp getiriyor, Karayollarının elemanları alıyor, 
bakıyor, o işi yapanlar kadar en az o işin ustası. Burada yaptığı nedir, zamandan 
kazanmaya çalışıyor, zamandan. Çünkü, proje her şey demek değil. Projeden önce 
de yapılacak birtakım şeyler var. Kaldı ki -buradaki iddia bakımından söylüyorum-
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buranın güzergâhında zaman zaman benim de müdahalemle bazı ufak tefek rötuşlar 
yapılmıştır; ama, mesela, bir ilçenin öyle bir yerinden geçirmişler ki yolu, oradan 
geçmesi sakıncalı. Siz de, Karayolcu olmaya lüzum yok, çıplak gözle baktığınız 
zaman diyorsunuz ki, burada yanlış olmuş, şunu şuradan geçir kardeşim diyorsunuz, 
oradan geçiriyor. Mesela, yol orada böyle viraj alıyor. Niye viraj koydun kardeşim, düz 
git buradan diyorsun, düz gidiyor. Şimdi, bu tür rötuşlar yapılmıştır, her zaman 
yapılabilir, projelerde değişiklik Her zaman yapılabilir. Ama, bu yolun nereden 
geçeceği önceden biliniyor; yani, avan projesi var, tatbikat projeleri buna göre 
hazırlanmış, bir yerde bir gecikme oldu, basit bir gecikmeyle mesele halledildi. Ben 
getirdim Mecliste gensoruda dosyaları koydum, arkadaşlar o zamanki siyasî kavga 
içerisinde, vay bunlar proje mi, bakacağız mı, bakmayacağız mı, o zamanki 
Parlamentoda gürültü filan çıkardı, bunlar yanlış şeyler. Bunların projeleri de var. O 
yapılan projeler de her şey demek değil; çünkü, o projelerin de arkasından detay 
proje geliyor, bilmem ne geliyor, sürekli üretim halinde. Şantiye şefi, kontrol, genel 
müdürlüğün kontrolü, proje müellifi, bunlar sürekli çalışan insanlar. O sizin proje diye 
götürüp verdiğiniz, tasdik ettiğiniz, baştan onayladığınız birçok işler sonradan tekrar 
değişime tabi tutulur. Yani, o sanmayın ki, altına mühür ve imza basıldığı zaman, 
milimi milimine o gidiyor. Hayır, bir yere geliyorsunuz, orada yapılan projede bir hata 
görüyorsunuz, onu değiştiriyorsunuz. Onun için, bunlar aldatıcı şeyler. Bunlara, bu 
işle ilgili olarak söylemiyorum, hayatınızın herhangi bir döneminde vay efendim... 
Şimdi de İhale Kanununa konmuş, bence yanlış. Onu zaten Maliye iş yapmamak 
için, Hazine iş yapmamak için bahane arıyor. Efendim, ihale ödeneğinin yüzde 20'si 
bulunacak, projesi bulunacak... Bu, işi yapma anlamına geliyor. Bazı şeyleri 
yapamazsınız, götüremezsiniz. Ben de burada öğrendim. Ben de sizin gibi 
sanıyordum. İşin içine girdiğim zaman, baktım ki, kazın ayağı öyle değil. 

MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Fakat, bir konu var, bakın. Şimdi, bir 
muhammen bedel tespit edilir ki, şimdi, ne işi yapacağız ki, kaç paraya çıkaracaksın. 
Bir proje olacak ki, bu projeye göre de bir maliyet, bir muhammen bedel ortaya 
çıkarmamız lazım; yani, kabataslak bir projenin elde olması bir mecburiyet. Yani, 
elbette, söylediğiniz gibi, zaman içerisinde tabiatın şartlarına göre, coğrafyaya göre 
değişimler olacak..'. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - O var, o aradığınız var... 

MUSTAFA VERKAYA (İstanbul)- Ben onu arıyorum. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır, o var. Bir. 

İkincisi: Bir şeyi düzelteyim, iyi bir yerine geldiniz. Bilmiyorum, arkadaşlar da 
beni sınava tabi tutuyorlardır şimdi, bu Bakanlıkta ne kadar öğrenmiş diye. 

Şimdi, o tür bir proje bir maliyeti aşağı yukarı çıkaran bir şey var da, yalnız 
burada maliyet üzerinden ihale yapmıyorsunuz, birim fiyat üzerinden ihale 
yapıyorsunuz. Sizin oradaki maliyetiniz ne olursa olsun, adam yaptığı işin birim fiyatı 
üzerinden parayı alıyor; yani, o maliyet herhangi bir şekilde adama ödeniyor değil, siz 
oraya ne yazmış olursanız olun. Diyelim ki, böyle bir yol için 719 milyon dolar işte 
birim fiyat üzerinden şey yapılmış, 800 küsurmuş, tenzilatla 719'a gelmiş. Siz orada 
bu kalemlerden, birim fiyatları tespit edilmiş olan bu kalemlerden hangisini 
yaptıysanız onun parasını alıyorsunuz, yapmadığınız şeyin parasını alamıyorsunuz 
ki; yani, o sadece, işte, ihale etmek, ödenek veya işin vüsati, ne kadar 
borçlanacaksınız, bütçenize ne kadar koyacaksınız, krediyle yapıyorsanız Hazine 
bunun için ne kadar borçlanacak; aşağı yukarı fikir vermek için o sizin söylediğiniz 
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maliyet unsuru önem kazanıyor. Yoksa, müteahhide yapılan ödeme yaptığı iş neyse 
odur, onun dışında herhangi bir şey söz konusu değil. Ö tür hesaplar da 
Karayollarının elinde var. Ben size tekrar söylüyorum. Burada arkadaşlar olmasa 
daha rahat konuşacağım. Arkadaşlar var. Arkadaşlar var derken aleyhlerinde 
konuşacağım da değil, lehlerine konuşacağım da, fazla şey etmek istemiyorum. Bu 
kuruma biraz fazla itimat edin. Bu kurumdaki insanlar sizi temin ediyorum ki, 250-300 
milyon liraya çalışıyorlar, ömürlerine vermiş insanlardır. Bu piyasada benim diye 
gezenlerin çoğu cebinden çıkarır; böyle insanlar değil. Hiç kuruşunu kaçırmazlar, 
gözden hiçbir şey kaçırmazlar. Bunların gözünden hiçbir şey kaçmaz. 

MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Bir de, özel bir soru sormak 
istiyorum.Şimdi, tabiî, Bayındırlık Bakanlığı yapmış birisi olduğunuz için, mesela bu 
otoyol işlerinde, yol işlerinde çalışan taşeronların hangi fiyatlarla hangi işleri yaptığına 
dair bir merakınız oldu mu, araştırmanız oldu mu? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Oldu. 
MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Mesela neler çıktı karşınıza? 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, değişik şeyler çıktı; yani... 
MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) - Yani, bu müteahhitlere çok para 

kazandırıyoruz gibi bir kanaate ulaştınız mı? 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır, öyle bir kanaate ulaşmadım. Yani, bu, 

zaman zaman söylenir. Yani, şöyle denir: Bilfarz, bunu adam kaçla almış; 20'yle 
almış, 20,31'le almış. 20,31'le aldığı işi işte bir kısmını farz ediniz ki taşıma işini ya da 
işte temel kazı işini ondan sonra birisine vermiş, bir taşerona vermiş, efendim, 
taşeron bunu ona 35 tenzilatla yapıyor. Aradaki 15'i müteahhit cebine atıyor. Canım 
yani bunu taşerona verseydiniz işte 35'le bunu taşeron kırar alırdı gibi bir sonuç 
çıkıyor ya da müteahhitler büyük paralar kazanıyor gibi bir sonuç çıkıyor. Öyle değil. 
Bir defa, her taşeron işin belli bir kısmını yapabiliyor. Kaldı ki, müteahhitlik bu 
tenzilatlardan falan, demin ifade etmeye çalıştım, para kazanılan bir iş falan değil. 
Daha çok işin bünyesinde sayılan işlerin demin söylediğim katsayılar, işte eklemeler, 
çıkarmalar, işte kazıklar, hafriyatlar vesaire hesaplarından para kazanırlar. Bir. 

İkincisi: Size burada bir misal vereyim, söylediğinizin cevabı onun içerisinde 
var. Bakınız, Ankara-Polatlı-Sivrihisar yolunun Ankara çıkışından Polatlı'ya kadar 
olan bölümü ben Ulaştırma Bakanıyken ihale edilmişti, Sayın Profesör Doktor Onur 
Kumbaracıbaşı. Biten bölümleri yeni ihale edildi, bitti. Hele orada EMEK İnşaat diye 
bir inşaat vardı, son bölümde çalışıyordu, müthiş adamlardı. Ben adamları sırf 
ödüllendirmek için; yani, yaptıkları iş, zaten, otoyoldur, yanlış da anlamayın. Dedim 
ki, bu adamları mutlaka şeye çağırın ve idarenin takdir puanı vardır, takdir puanı 
verin adamlara. Takdir puanı verdiler. Sanıyorum, Adana-Ankara otoyolundan bunlar 
bir bölüm aldılar, EMEK İnşaat. 

Şimdi, bakınız, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000; bura 
bitmedi, sekiz dokuzuncu sene. Üç sene evvel ihale edilenler bitti, dört sene evvel 
ihale edilenler bitti. Hepsine aynı ödeneği verdim ben. Birisi, bu baştaki niye 
bitiremedi biliyor musunuz; taşeronlarla olan bu tenzilat meselesi yüzünden. 
Taşeronları buldu geldi, bulduğu taşeronlardan çok para kazanmaya kalktı. Taşeron 
işi götüremedi, gitti. Onu attı, yirmi gün sonra başka taşeron geldi, o da battı, gitti. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 507) 



- 3 9 -

Onu attı, taşeron, taşeron, taşeron... En nihayet bölge müdürüne "git şuna 
müdahale et" dedim. Koca yol bu, bir tek adamın bu beceriksizliği, para gözlülüğü 
yüzünden... Adamda o kadar çok makine var ki, o kadar çok imkân var ki, kıyamet. 
Gidin o Temelli taraflarına milyonlarca metreküp malzeme yığmış, makine... 
Taşeron da onların işini ayarlayamadı. Ayarlayamadığı için öbürküler patır patır 
bitirdi; açtık, çalışıyor, burası daha yarım, bitirecek, dokuz sene olmuş, sekiz sene 
olmuş, hafızam beni yanıltmıyorsa. Sebep, o işte para gözlülük, çok para mı 
kazanıyor, az para mı kazanıyor meselesi. Bilmem anlatabildim mi? Her şeyin 
makul bir ölçüsü var. O ölçüyü zorladınız mı işler bu hale geliyor. Koca yol, 
Eskişehir yolu, 130 kilometrelik yol ki, o yolu biz ayrıca örnek bir yol düşünmüştük. 
Bakın, şimdi, Bolu'yıı da öyle düşündük, hâlâ Bodrum'u da öyle düşünmüştük. 
Bodrum'da yapılacaktı. Sanıyorum belki yapacaktır, arkadaşlar. Bakın, Bolu'da 
yapıyorlar. Bu yolda da uygulanacaktı. Gece giderken kimse kimsenin ışığını 
görmeyecek, kısa devreye almayacaksınız. Bolu'da yapılıyor. Ben çok hevesliydim. 
Dışarıda görmüştüm, bunu buraya yapın... Bolu'da örneği yapılıyor, Eskişehir'e 
konulacak. Yol bitmedi bir türlü, bitse, Karayolları onu düzenleyecek, gece giderken 
birbirinizin ışığını görmeyeceksiniz, yansıtıcılar konacak. Onun bir Amerikan 
eyaletinden alma adı var, adı aklıma gelmedi. Onları koyarak bu yollardaki virajları, 
dönüşleri, şunları, bunları da birbirine geçip, geçmeme, birbirini şey etme açısından 
güvenlik altına almak için o tür şeyler kullanılarak örnek bir yol olacak; fakat, 
bitiremiyor bir türlü; yani, şu anda biraz ilerletti. Sanıyorum, bitecek noktaya geldi. 
Karayolları bölge müdürüne şuna müdahale et... Adama ceza olsun diye ödenek 
verdirmedim. Dedim ki, sen bu işi bitirmiyorsun, ya aklını başına alacaksın ya bunun 
yaptıklarını ödemeyeceksiniz. Ben biraz bu tür şeyleri kullanırdım. Adamı uzunca 
süre cezalandırdım. Hayır, dedim, sen git ya işini düzelt gel, ya çekil. Başka çarem 
kalmadı. O taşeron işi öyledir. Öyle dışarıdan göründüğü gibi değildir. Sonra, iyi 
taşeronlar zaten müteahhitliğe yükseliyor, geliyor kendisi. Öbürküler, biraz piyasada 
çok kapkaççısı vardır bunun, ondan sonra, işçisinin parasını vermez, bilmem neyin 
parasını vermez, onu vermez, bunu almaz, ondan sonra, borç takar gider, birçok 
şikâyet, itiraz, o, bu falan, uğraştırır insanları; yani, öyle dışarıdan sanıldığı kadar 
değil. 

BAŞKAN - Evet, Sayın Bakana başka suali olan arkadaşımız var mı? 
Ramazan Bey, buyurun. 

RAMAZAN GÜL (İsparta) - Efendim, ben de Sayın Bakana bazı iddialarla ilgili 
sorular sormak istiyorum. Şimdi,1 burada, Sayın Bakanım, iddia edilen husus, ana fikir 
şu: Bir paylaşımlar söz konusu ediliyor, iddia ediliyor, işte, efendim, yeri belli, zamanı 
belli, tutarı belli, fiyatı belli ve şurada şu şu şu firmalara bunlar verilecektir deniliyor ve 
bunlar noter kanalıyla ifade ediliyor. Zatıâliniz dediniz ki, efendim, Türkiye'de işte bu 
işi yapabilecek müteahhit sayısı şu kadar adet diye ifade ettiniz. Oysa, günümüz 
teknolojisinde Allah'a şükürler olsun ki, bizim en çok yüzümüzü güldüren sektör 
inşaat sektörü. Bugün Rusya'da, İran'da, Arabistan'da, Türkiye'de, Avrupa'da veya 
birtakım aklıma gelmeyen yerlerde, özellikle Rusya'da ve millî gelirimizin; yani, 
ihracatımıza en önemli katkı sağlayan ihracat kalemlerin başında inşaat 
müteahhitlerimizin elde etmiş olduğu gurur verici neticeler vardır. O itibarla, şimdi, siz 
diyorsunuz ki, bu işi yapabilecek sadece şu kadar firma vardı ve bunlar bunu haketti, 
bunlara verdik veyahut da verdik denmiyor da ihale edildi... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Çağrıldı. 
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RAMAZAN GÜL (İsparta) - ...çağrıldı deniliyor. Şimdi, bu durum karşısında; 
yani, değerli komisyon üyesi arkadaşlarım da konuyu etraflıca ifade ettiler; yani, bu 
onbeş değil de niye yirmibeş olmadı, misal. Niye böyle daha şeffaf olmadı? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Şeffaflıktan kastınız ne? Onu öğrenebilirsem daha 
net cevap verebilirim. 

RAMAZAN GÜL (İsparta) - Şimdi, şeffaflıktan kastım şu: Tam rekabetin 
teşekkülü açısından... Rekabet güzel bir olaydır. Aynı evsafta, aynı çapta, aynı 
işgücüne sahip, aynı teknolojiye sahip, aynı maddî güce sahip, mesela, o beşlerce, 
yedilerce müteahhit değil de, onbeşlerce müteahhit, yirmilerce müteahhit veyahut 
otuzlarca müteahhit kendi aralarında yanşamazlar mıydı? Efendim, birinci arz etmek 
istediğim konu bu. 

İkincisi: Bakıyoruz, fiyatlar 16,5 seviyelerinde teşekkül etmiş; yani, 16,5-17 
seviyelerinde teşekkül etmiş. Olur, makul, hatta, 5 de olur, 3 de olur, yarım da olur; 
ama, bazen de 30 da olabilirdi, 35 de olabilirdi. Arz edebiliyor muyum, 35 de 
olabilirdi. Hatta, aynı gün Türkiye'de aynı Karayolları Umum Müdürlüğünün başka 
başka yerlerde yapmış olduğu ihaleler mevcut ve bu ihaleler yüzde 35'lerle olmuş, 
yüzde 25'lerle olmuş; yani, bu bahse konu ihalelerden daha yüksek fiyatlarla kırım 
yapılmış. Bunu da aynı umum müdürlük yapıyor, Karayolları Umum Müdürlüğü 
yapıyor. 

Diğer bir konu ise bu dış kredilerle ilgili. Şimdi, muayyen şartlara göre alınmış 
dış krediler mevcut; fakat, dış krediler emsallerine göre faiz oranları itibariyle daha 
yüksek teşekkül etmiş. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hangisi mesela efendim? 

RAMAZAN GÜL (İsparta) - Bu ihalelerle ilgili. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Mesela hangisi? 

RAMAZAN GÜL (İsparta) - Şimdi, ben kısım kısım bilemiyorum da, bu 
mesela yedi adet, onbeş adet, rakam malumunuz bu, dış kredilerle yapılmış, ihale 
edilmiş bir; yani, normal diyelim ki, libor artı 1,75 iken -o zamanın şartları içerisinden 
bahsediyorum- veyahut da 1,25 iken 1.75'in daha üstünde, fevkinde bir faizlerle dış 
kredi bağlantısı yapılmış. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - 2,25 efendim; ama, şartları farklı Ramazan Bey. 
1,75 üç yıl, bu beş yıl; yani, birbirini mukayese etmeniz için... 

RAMAZAN GÜL (İsparta) - Zaman yönünden de öyle efendim; yani, mesela, 
bugün kredide amaç nedir, hem uzun olacaktır hem de ucuz olacaktır. Şimdi, biz bu 
kredileri incelediğimizde hem vade çok kısa -iki sene gibi kısa bir vade- hem de biraz 
evvel ifade ettiğim o faiz oranları yüksek. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Şimdi, onun örneği gelinceye kadar şunu 
söyleyeyim: Bunu çok sorulduğu için... 16 firma çağırmışsınız niye 36 değil, 26 değil, 
efendim, tam rekabet şartlarını sağlama bakımından... 

Değerli arkadaşlar, kanun koyucu 3 firmanın çağrılmasını tam rekabetin 
şartlarını var saymış; yani, şimdi, kanun koyucu 2886 sayılı Yasada 3 firmayı çağırıp 
ihale yapabilirsiniz derken tam rekabeti varsayıyor da, yani 16 firma olduğu zaman 
mı yok sayacağız bunu? Ben bu mantığı anlamıyorum, beni bağışlayın. Yani, sizin 
görüşlerinize, düşüncelerinize sonsuz saygım var; ama, benim bağlı bulunduğum 
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kanun, beni bu işe yapmaya yetkili kılan kanun, 3 firmayı tam rekabet şartları için 
yeterli buluyor da... Kanun koyucu, Parlamento öyle uygun bulmuş; yani, biz şimdi 
kalkıp diyoruz ki, canım bunun 16 tanesi tam rekabet şartlarını sağlamamış olabilir, 
niye 36 değil? 3 diyor kanun. Hatta, diyor ki, bu çağırdığınız 3 firmadan yalnız bir 
tanesi teklif verirse bunun için gider Yüksek Planlama Kurulundan karar alırsınız, 
öbürküler teklif de vermemiş olabilir. Bu da yeterli diyor. 

Arkadaşlar, tenzilat falan bunlar bir işin yapılmasında her şey demek değil. 
Kamu yararı, yapılması devlet tarafından kararlaştırılmış, yapılmasında kamu yararı 
görülmüş olan işin bir an evvel ve o işi bilen birisi tarafından doğru dürüst 
yapılmasıdır. Şimdi, ben size diyorum ki, benim geldiğim zaman Karayollarında, 
Karayolları tarafından Karayollarının kayıtlarına geçmiş, Karayollarıyla işi olmuş; yani, 
Karayollarının bir işi yapmış, Karayolları ona ödemede bulunmuş, iş bitirme belgesi 
vermiş, bilmem teşekkür etmiş veya cezalandırmış, her neyse. Yedi tane otoyol 
müteahhidi var, bu müteahhitlerle birlikte çalışmış, onların o yan işlerinde çalışmış, 
aynı kalitede iş yapan yedi sekiz tane de başka müteahhit var. Bunları bulduk 
çağırdık. Ha, şimdi, Türkiye'de bunun çok üzerinde müteahhit var. Efendim, tabiî 
efendim. Devlet Su işlerinin müteahhidi Karayollarının işine yaramaz. Karayolları 
Devlet Su İşlerinin müteahhidiyle çalışmak istemez. Ha, siz zorlarsanız çalışır. Hayır 
efendim, git bununla çalış derseniz, bürokrattır canım, ne diyecek ki, yahu işin 
başındaki adam, siyasî adam bana öyle diyor, ben mi düşüneceğim, peki gel 
kardeşim sen de der; yani, efendim, baraj yapan adam yol yapamaz mı; yapar 
canım, ben yapamaz demiyorum; ama, kanun "yeterlikleri idarece bilinen" diyor. Hep 
Devlet Su İşleriyle çalışmış olan müteahhidi Karayolları Genel Müdürlüğü nereden 
bilecek de; yani, bu adamın yeterliliği, vüsati, gücü nedir bilecek de çağıracak; yani, 
Devlet Su İşleri mi yazacak. Devlet Su İşlerine yazı yazıp, yahu sizin orada iyi 
müteahhit varsa Allah aşkına bize de gönderin filan mı diyecek; yani, bir kısmı 
böyledir bu işlerin. Mesela, siz bakkallık yaparsınız, mahalleden sizden alışveriş 
edenler hakkında iyi kötü bir fikriniz vardır. Birisi gelir sorar size: Şu apartmanın 
dördüncü katında oturanı tanıyor musun? Tanıyorum. Kim? Hasan Efendi. Ne iş 
yapar? Maliyede memurdur. Kaç çocuğu var? Üç; ikisi kız, biri oğlan. Hanımı? 
Hanımı da öğretmendir. Nasıl bir ailedir? Şöyledir. Nereden biliyorsun? Alışveriş 
ediyorlar benim buradan. E, o apartmandaki adamın birisi bakkaldan alışveriş 
etmiyorsa onu nereden bilecek? Bu da onun gibi. Diyor ki: "İdarece bilinenler." İdare 
bunları bilmeye çağırıyor. Diyor ki, bana efendim şu kadar adamımız var. Hayhay 
çağırın. Çağırıyorlar. Yani, tekrar söylüyorum. Kanunun 3 kişiyi yeterli saydığı yerde 
siz bana dönüp diyorsunuz ki, efendim niye tam rekabet burada yok. İşte, var yahu, 3 
kişi yerine 16 kişi var, 16 kişi çağrılmış. Bir. 

İkincisi: Teşekkür ediyorum, çok güzel bir şey söylediniz. O konuda burama 
kadar doluyum. Bu şeffaflık konusunda size bir şey söyleyeyim mi; bu da 
aldatmacadır, ihalenin en yanlış tarafı şeffaflığıdır. Şeffaflık yüzünden zaten bütün bu 
kıyametler kopuyor. 

Beyler, idarenin yaptığı ihalede -pazarlık usulünü söylemiyorum, o ayrı- kapalı 
teklif usulünde ister belli istekler arasında, ister davetlilerle, ister başka mektupla, 
zarflar aleni açılır, şeffaflık oradadır. Oraya gelinceye kadar her şeyin gizli olması 
lazım, açık olmasından... Müteahhitlerin aradığı o yahu, bırakın bu uydurma şeyleri, 
birileri bir şey söylüyor diye. Size diyorum ki, adam gidiyor, kopya kâğıdından kimin 
yazıldığını öğrenmeye çalışıyor, siz diyorsunuz ki, ihaleler şeffaf olsun. Olur, şeffaf 
olsun. Bundan sonra söyleyelim, idare kimlerin yeterlilik alacağını önceden ilan etsin 
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ya da aldığını bildirsin, onlar ondan sonra bir sürü dedikodu çıksın, o onunla anlaştı, 
bu bununla bilmem ne yaptı... Akşama kadar gelen fakslar, telgraflar, adamlar, 
telefonlar, başa çıkabilirseniz çıkın. Türkiye'deki kavganın sebebi bu. Yanlış yahu bu 
şeffaflık işi. Siz-şurada ihale yapıyorsunuz; burada oturur komisyon, teklif vermiş 
olanlar da gelir, ilgililer gelir. Açar (x) firmasının teklifi. Bu teklif (x) firmasının. Sizin mi 
bu imza? Bizim. Böyle bir teklif vermişsiniz, doğru mu? Doğru efendim. Herkes 
duyuyor işte. Aleni işte, şeffaflık bu. Ha, buraya gelinceye kadar şeffaf olsun 
diyorsanız, bu işi batıran o zaten, yanlış olan bu. Birisi tutturmuş, bizim Türkiye öyle 
zaten, birisi bir şey söylüyor, herkes onu iyi bir şey sanıyor, hiç kimse enini boyunu 
düşünmeden gidiyor. Tutturmuş basın, efendim şeffaf ihale. Yahu, nasıl şeffaf ihale?! 
Adamın aradığı o zaten. Ben Bakan olarak genelge yayımlamışım -arkadaşlar 
hatırlayacaktır- "İhale işlerinde çalışan bürolara görevli olmayan hiç kimse 
girmeyecektir; • girip çıkanlar şöyle bir kontrolden geçecektir; şunlar şunlar böyle 
tutulacaktır; yakalanırsa derhal işten atılacaktır, cezalandırılacaktır..." diye. 
İngiltere'de sabahleyin ihale yapılacağı zaman kimin o komisyonda ne iş yapacağı 
bilinmez, kura usulü tayin ederler. Orası şeffaflığı bilmiyor mu?! Hep dünyanın bu 
akıllı işleri bizde mi?! Kura usulü tayin ederler İngiltere'de. Devletin yüz tane 
komisyon üyesi vardır. Bu ihaleyi kaç kişi yapacak; beş kişi yapacak. İçinden beş 
tane ismi çeker koyar, bunlar yapacak, bitti. Hemen anında yaparlar. Niye; işte o 
şeffaflıktan şey ettikleri için. Yapmayın, bunlar yanlış şeyler. Bunlara kafanızı 
takmayın. Bir. 

İkincisi: Şimdi, geldik sizin dediğinize... Daha önce yapılmış olanlardan 
örnekler var mı elinizde, o benim söylediklerimden bir tane çıkarabilir 
miyiz?(Komisyondaki karayolları temsilcisinden sordu) 

Efendim, Ramazan Bey, tekrar okuyorum, bunu bir dikkatle okursanız; 
bakınız; noterdeki kâğıdı okuyorum; diyor ki: "...taksimi ihaleden önce 
gerçekleştirilmiştir. Çayeli-Hopa 274 milyon Dolar..." 

Bu, buranın Karayolları tarafından hesap edilmiş maliyet bedeli; yani, bu tespiti 
ya da bu beyanı yapan arkadaşımızın şeyi değil mahareti değil ya da zarf açıldıktan 
sonraki sonuç da değil. 274 milyon dolar bu ihalenin bu bölümünün Karayollarınca 
hesap edilmiş miktarı. Öyle mi efendim? Resmî Gazetede yayımlanmış; burada 
bilinen bir şey yok. 

"...Çayeli-Hopa 274 milyon dolar, ihale bedeli bu inşaatın ANAP'lı ve ANAP'ın 
kasası olarak bilinen Cengiz İnşaatın sahibi Mehmet Cengiz'e verileceği -devam 
ediyor- İyidere-Çayeli 122 milyon dolar-bu da Karayollarının tespit ettiği ihale bedeli, 
arkadaşımızın söylediği maliyet bedeli-Araklı-lyidere 121 milyon dolar-bunlar Resmî 
Gazetedeki rakamlar, burada bilinen bir şey yok, bakın şimdi geleceğim sonra- Bu 
ihalelerin de ANAP'lı Polat İnşaat -hiç alakası yok Polat'ın- Özışık İnşaat ve ANAP'lı 2 
inşaat şirketine verileceği..." Hangi ihalelerin bunlara verileceği; beyan bu. Sizin 
beyan... "Bilindi" denen bu. Bunlar hepsi çağrılan firmalar. Bunların hepsi Karayolları 
tarafından önceden Resmî Gazetede yayımlanmış ihale bedelleri, bunu da Cengiz 
İnşaat alamamış. Ben iddiayla söylüyorum tekrar; beni buradan nereye 
gönderecekseniz gönderin, Cengiz İnşaat alamamış, üç firma almış. Bunu bilen 
adam doğru bilecek, biliyorsa. Bir şey biliyorsa doğru bilecek. Üç firma almış, hani 
öbür firmaların adı? Üç firma, konsorsiyum almış. Biliyorsa nerede o firmaların adı? 
Öyle uydurma beyan olmaz? Beni bu uydurma beyandan dolayı bu Meclis burada 
yargılıyor. Bir şey demiyorum; ama, gelin bir de bana sorun. Bu uydurma beyanlarla 
arkadaşlarınızı böyle itham edecekseniz, sonuna kadar edin. Bu uydurma bir beyan. 
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Bunu bilen adam doğru dürüst bilecek. Ben size örneğini keşke elimde olsa da ya da 
arkadaşlarımdan rica edelim, geçmiş dönemde size diyorum ki, lira, kuruş bilenini 
gösterecek, çıkarıp getirsinler, lira, kuruş; öyle değil. Şu iş falanca firmaya, 
söylüyorum, 821 422 652 liraya ihale edilecektir. Yazıyor adam, faksı gönderiyor bu 
rakam çıkıyor. Bu bilme mi bu? Bu uydurma bir beyan. Bunun bana şimdi ismini 
söylettireceksiniz. Buraya çağrılmayan bir firma gitmiş, Cengiz İnşaatın burada 
şantiyesi var. Burayı demiş alsa alsa Cengiz alır, kimseye bırakmaz Mehmet. Yazın 
buraya Cengiz alır -tahmin- yazıyor. Tahmin bu. O da tutmuyor. Tahmin yahu, 
yapmayın, etmeyin. 

Bakın ha, bir şey daha, beni, eğer, burada bu adam Yüce Divana 
göndermeyelim falan diye mi acaba buraya geldi falan diye düşünüyorsanız, hayır 
istediğiniz yere de gönderin. Ben işin gerçeğindeyim, iddiasındayım. Böyle beyan 
olur mu? 

Sizden rica ediyorum, o eski fakslı gelmiş olanlardan bir tanesini getirin 
fotokopi yapın arkadaşlara bildirin, bakın bilmek nasıl oluyormuş. Lira, kuruş 
söylüyor. Nereden söylüyor; muhasebesi satmış herifin. Yani, şimdi, muhasebesi 
adamın sattı da, kaç para teklif yazdığını biliyor diye faksı çeken adam ihaleye fesat 
mı karıştırdı ya da anlaşma mı oldu? Ne münasebet, o aldatıcı olur. 

BAŞKAN - Peki, o tespit yapılan ihale iptal mi edilmiş? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Hayır, adamlar yaptılar o işi; hiç iptal edilmiş falan 
değil. Hayır efendim, yanlış hatırımda kalmadıysa Dinar'daki binaların ihalesiyle ilgili. 

BAŞKAN - Deprem mi? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Evet efendim. Diyor ki, şu işi bilmem ne Öztaş 
firması, Öz bilmem ne firması, farz edelim Özturan firması şu kadar 100 milyon... 
Rakam, küsuratıyla, lira, kuruşuyla, şu... Bir tane değil, birkaç tane var. Şunu şu, 
şunu şu, şunu şu alacak diyor. Adamlara içerden birileri satıyor, gidiyor. Siz şimdi 
buna aklanırsanız, her yaptığınız ihalenin arkasından bu tür şeyler gelir. Bayar 
Öktem, burada imzası bulunan arkadaşımız bana telefon etti, dedi ki: "Falanca işte 
anlaşma var, bu ihaleyi durdur." Durdurdum. Telefon etti bana, durdurdum. Allah 
selamet versin iyi de bir arkadaşımız. Durdurdum, ihaleye yeniden çıktık ki, oradaki 
işler de böyle isim seçilir güvenlik sebebiyle, sonra yapılan ihaleden dolayı iki tane 
müteahhit geldi bana "Bayar öktem şunları anlaştırdı; girer misin işin içine" dedi. Ben 
kovaladım onları. Yapmayın yahu, bunlar sabahtan akşama olan işler. Siz bana ne 
yapacaksanız yapın da, bunlara inanmayın, bunlarla burada vaktinizi öldürmeyin. 
Bana ne yapacaksanız yapın. Bayar öktem için bana... Evime kavuşmayım, 
söylenen laf budur. Bana kendisi söyledi, durdurdum, aradan şey geçti, yaptık 
ihaleyi, adam geldi dedi ki, yahu bunlar yaptı filan. Git yahu, ben tanırım onu, bana 
öyle yapmaz, hepiniz bir şey uyduruyorsunuz, çıkın dışarı dedim, kovaladım onları. 

Bunları dinlerseniz akşama kadar hiçbir iş göremezsiniz. Çünkü, Bayındırlık 
Bakanlığı, müteahhitlerin cirit attığı bir yerdir. Müteahhit kavgası bitmez. 
Müteahhitlerin şikâyetlerini dinlediğiniz sürece bu çekişme devam edecektir. Ben 
şimdi, İzmit-Kocaeli geçişinden dolayı da ifade veriyorum. Adamın mahkemeye 
verdiği dilekçeyi aynen almış adam -siyasî gücü de var ya elinde- getirmiş bir partiye 
vermiş, o da onu getirmiş soruşturma diye... Azınlık hükümetiyiz... Adamın teklifi 
hiçbir yere geçerli değil. O zaman da reklam yaptı, 500 trilyon kaybetti. Kendisinin 
yaptığı, verdiği teklifte 1 katrilyon lira kaybediyor -onun hesabına göre söylüyorum-
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Türkiye. Bu kadar vatanperverdi de neredeydi diye sordum, arkadaşlar "biz orayı 
soruşturmuyoruz" dediler. Orayı soruşturmuyorsunuz; ama, müteahhit kavgası bu. 
Gitmiş Danıştay'a; Danıştay, yapılan iş doğrudur diye karar verdi. 

Şimdi size bir soru daha soracağım. Elinizi vicdanınıza koyun, şu tespiti yapan 
arkadaşımız, bu memleketin insanı değil mi, evet; bu memleketin milletvekili değil mi, 
evet. O zaman bir partinin genel başkan yardımcısı, şu andaki görevi ne partide 
bilmiyorum. Bir anlaşma olmuşsa, Türkiye Cumhuriyetinin menfaatleri haleldar 
edilmişse, bunu götürüp, noterde böyle bir beyanı hıfzetmesi mi lazım, savcılığa gidip 
bunun belgelerini mi vermesi lazım. Yani, ihbar edeceği yere ihbar edilmeli. İhale 
açılıp bittikten sonra, basını çağırıp "bak, ben böyle bir beyanda bulunmuştum..." 
Yani, diyelim ki, şimdi, Türkiye Cumhuriyeti, Allah korusun, bu ihaleden dolayı 1 
dolar, 1 000 dolar, 1 milyon dolar, 1 milyar dolar, neyse miktarı, zarara uğratıldı. Beni 
de suçlu buldunuz zarara uğratmaktan, ben de gittim Yüce Divana, Yüce Divan da 
bein suçlu buldu, gittim hapise. Türkiye Cumhuriyetinin kaybettiği dolarlar nerede? 
Sen milletvekilisin, hani yetimin hakkını falan koruyordun, nerede? Niye savcılığa 
söylemiyorsun. Ben çağırdım kendisini savcının, gel buraya, anlat savcılıkta. Savcıya 
dedi ki, benim belgem yok. Getirin bakın savcılıktaki ifadeyi. Savcı yazı yazdı, 
gitmedi, benim belgem yok dedi. Ben savcıya sordum, çağır kardeşim bu adamı, 
neyse elindeki bakalım, biz de bakalım, eğer böyle bir şey varsa bunun çaresine 
bakalım. İhaleyi mi durdururuz, iptal mi ederiz, sözleşmeden mi vazgeçeriz, çağır 
kardeşim. Hayır dedi, benim bütün şeyim, işte, o notere verdiğim şeyden ibaret. Ha, 
bunu da bilen o değil; benim bildiğim, bir firma. O firma da, bunu yapan firma da 
Türkiye'nin üçkâğıtçı firmalarından birisidir, onun için söylemiyorum adını. Adını 
söylemek için bir sebep yok, aldığı hiçbir işi de bitirmemiştir. Yazık... 

Efendim, ben hepinize teşekkür ederim. Bana, bunları, böyle, özellikle benim 
de hassas olduğum, değerli arkadaşlarımızın söylediği gibi, taşeronlar meselesi, 
teşekkür meselesi, şeffaflık meselesi, başka firma vardı, yoktu ya da bunları 
açıklama fırsatı verdiniz, teşekkür ederim. 

Yalnız, Ramazan Beyin bir şeyi oldu, onu öğrenemedim. Dediniz ki "burada, 
Hazine zarara sokuldu." Ben Hazineyi zarara sokamam Bayındırlık Bakanı olarak. 
Yani, buna maddeten gücüm de yetmez, yetkim de yetmez, hiçbir şeyim de yetmez. 
Yani, ben, Hazineye, böyle bir ihale yaptım diye... Hazine, bana, peki yap, ben bu 
garantiyi vereceğim dedikten sonra -ihaleden evvel veya sonra, fark etmez- 2,25'e 
çıkmış, 1,75 olmuş, onun sorumlusu ben değilim. Onun sorumlusu... Kararı veren de 
Hazine... Size verilen rakamlar da yanlış. 

RAMAZAN GÜL (İsparta) - Sayın Bakanım, o konu, zatıâlinizin konusu değil, 
onu bütün herkes, arkadaşlarımız da biliyor; fakat, oradaki amaç o değil. Orada, 
krediden evvel, gelsin de nasıl gelirse gelsin... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Efendim, onu oraya sorun, benimle ilgili değil. 
Gelsin, nasıl olursa gelsin değil... 

RAMAZAN GÜL (İsparta) - Kredi bir an evvel gelsin, iş bitsin. Tabiri lütfen 
bağışlayın, âdeta, yangından mal kaçırır gibi hemen iş bir an evvel bitsin. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Değil efendim... Ramazan Bey, değil... Beni 
bağışlarsanız... Değil... Ben size anlatayım. 

1999'da bu kredi bulunamadı, yani o dilimi bulunamadı. Şimdi, bakınız, burada 
bir yenilik daha var, ben sanki bundan kendime bir şey çıkarıyormuşum gibi geliyor 
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da onun için söylemiyorum. İlk defa, Hazine bu tür borçlanmalarda tümünü 
borçlanmıyor, gelen kısmını borçlanıyor; dolayısıyla, sadece gelen kısmın faizi 
çalışıyor. Bakın, sistem değişmiştir, eskiden, mesela, diyelim ki Çayeli-Hopa yolu 274 
milyon dolar, bundan yüzde 20 tenzilat yapmış, diyelim ki 220 milyon dolar, son 
ihaledeki maliyet bedeli bu. 220 milyon dolarlık mektubu verdiği zaman bunun 
tümünün faizini borçlanıyordu, şimdi öyle değil. Bu 220 milyon dolardan, bu 
konsorsiyum ne kadarını getirip kullanmış, diyelim ki 60 milyon dolarını getirip 
kullanmış, şimdi, sadece o 60 milyon dolarının faizini borçlanır oldu. Yani, Hazine 
sistemini değiştirdi, bir. İkincisi, 1999'da müteahhitler bu kredileri, kredilerin faizleri 
çok yükseldiği için, Hazine de ona razı olmadığı için, razı olmadı, haklıdır Hazine, bir 
şey dediğimi yok, bana devleti zarara uğrattı diyenlere söylüyorum ben onu, devleti 
zarara uğrattık da bu adamlar bu parayı niye bulamıyor diye onun için söylüyorum, 
bulamadı. Bugünkü Hazineden sorumlu devlet bakanı gitti, bunu kendi bakanlık 
imkânlarını kullanarak dışarıdan bu krediyi buldu geldi; bunu, bu müteahhitlere de, 
başka müteahhitlere de paylaştırdılar. Bu bakan gitti, bir yerden ucuz kredi buldu 
geldi. O ucuz kredi de,.yine, Hazine şartlarının üstündedir. Ne kadar ucuz bulursanız 
bulun, hiçbir zaman Hazinenin şartlarında kredi bulamazsınız. Hazinenin şartlarında 
ancak Hazinenin kendisi kredi bulur. Bu Müteahhit kısmına, mutlaka, aradan fark 
alırlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Size verilen bilgi yanlış. Eskiden üç yıldı, bir yıl 
ödemesiz, 1,75'ti. Bunu, Hazine, borçlanmasını rahat götürebilmek için beş yıla 
çıkardı, iki yıl ödemesiz, sadece 0,50 puan artırdı. 0,50 puana, üç yıl yerine beş yıl, 
iki yıl kazandı, ödemesiz dönemi yüzde 100 katladı. Yani, Hazinenin kârı var orada. 
Size verilen bilgi yanlış. Daha doğrusu, bu kredi öbüründen daha ehven. Ben 
söylemiyorum, Hazineciler söylüyor. Almazlar'zaten, siz isterseniz kıyameti koparın. 
Bilmem arz edebildim mi. 

Bir de şunu istirham edeyim sizden. Yüzleri burada diye söylemiyorum, 
bakınız, bu her bir proje için, Hazinede de öyledir, Planlamada da öyledir. 10'larla, 
20'lerle, 50'lerle sayılan insan devrededir Karayollarında, Hazinede, Planlamada. Bu 
insanlar, aynen, sizin, bizim gibi, benim gibi, sizin gibi, başkanımız gibi, üyelerimiz 
gibi, bu devletin ve milletin menfaati için kılı kırk yararlar. Sanmayın ki, onlar emir 
kulu, ne söylenirse tıpış tıpış yapıyorlar da hiçbir şeye bakmıyorlar. Hayır; kuruşuna 
halel getirmezler bunlar, biraz itimat edin onların yaptığı işlere, itimat ederseniz daha 
düzgün olur, yolu daha çabuk bulursunuz, daha sağlıklı bulursunuz. Sanmayın, 
bunlar... Şu projenin yürütülmesinde, Karayollarında, Hazinede en az 100 kişi 
çalışıyor. Yani, bu 100 kişiden hiçbiri vatansever değil de, ben vatanseverim, siz 
vatanseversiniz, başkanımız vatansever ya da bu önergeyi veren arkadaşlarımız 
vatansever, yok böyle bir şey, onlar da bizim kadar vatansever, onlar da bizim kadar 
dikkatli.. 

Bilmem arz edebildim mi efendim. Teşekkür ederim, tekrar vaktinizi aldım. 
Kafanıza bir şey takılırsa, ben her zaman hazırım. 
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V-İNCELEME: 

Komisyonumuzun yapmış olduğu yazışmalar sonrasında kendisine ulaşan 
bilgi ve belgeler üzerinde yapılan incelemeler sonunda; 

I- KARADENİZ SAHİL YOLU İHALELERİNİN MER'İ MEVZUAT YÖNÜNDEN 
DEĞERLENDİRİLMESİ: 

4219 No.lu 1997 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 8. maddesinde yer alan, "Yıllık 
Programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir projeye 
yatırım harcaması yapılamaz." Hükmüne uygun olarak; 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1997 yılı yatırım programının "Devlet Yolları 
Yapım ve Onarım Çalışmaları" bölümünde yer alan 97 E 04 0210 DPT ve 07-2038 
KGM proje No.lu "Bolaman Perşembe", 83 E 04 0260 DPT ve 10-2015 KGM Proje 
No.lu "Doğu Karadeniz Sahil Yolu (Araklı-Hopa)" ile 96 E 04 0170 DPT ve 10-2033 
KGM Proje No.lu (Piraziz-Espiye (Giresun Geçişi Hariç) Karayollarının yapımı, Kamu 
kaynaklarının, dolayısıyla bütçe imkanlarının sınırlı olması ve bu nedenle de adı 
geçen projelerin gerçekleştirilmelerinin uzun zaman alacağı cihetiyle, finasmanın 
ihaleye katılacak müteahhitlerce temin edilecek dış kredi ile karşılanması ve bu 
şekilde "Dış Kredi Kullanılabilecek Projeler" meyanmda yapılması kararlaştırılarak 
olur'a bağlanmıştır. 

Dış kredi kullanılarak yapılacak işlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda yer 
alan hükümlerde konu ile ilgili düzenlemelerin yer almaması karşısında aynı 
Kanunun 2990 sayılı Kanunla değişik 89. maddesine uygun olarak bu işlerin 
ihalelerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun hükümlerinin uygulanmamasına 
yöneljk 1.8.1997 tarih ve 97/9698 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı alınmıştır. 

Devlet İhale Kanunundan önce tatbik edilen bazı ihale mevzuatı, özelliği olan 
bu tür işlerde 2490 sayılı Kanunda yer alan kurallar yerine İdarelere daha fazla 
hareket serbestisi veren hükümlerin uygulanmasına imkan vermekte idi. 

(Yatırımcı kuruluşların bazı işlerinde 6200 sayılı Devlet Su İşleri 5539 sayılı 
Karayolları Kuruluş Kanunları ve Silahlı Kuvvetler Modernizasyonu ile ilgili 1601 sayılı 
Kanun ve bu kanunlara göre çıkarılmış esaslar ve yönetmelikler gibi) 

2886 sayılı Kanun diğer mevzuatın kendisine aykırı hükümlerini yürürlükten 
kaldırdığından, Özel hallerde İdarelere işin gereğine göre özel usuller uygulama 
imkanı vermek üzere 89. madde hükmü getirilmiştir. Bu husus maddenin değişiklik 
gerekçesinde de açıkça zikredilmiştir. 

89. maddede yer alan "Bu ihalelerde uygulanacak usul ve esaslar İdarelerince 
hazırlanarak ilgili Bakanının onayı ile belirlenir." hükmü bu ihalelerde uygulanacak 
usul ve esasları tamamen ilgili İdarenin ve Bakanın insiyatifine bırakmış olduğu halde 
ilgili İdarenin tespit etmiş olduğu 25.8.1997 tarihli esaslarda: 

"Yapım konusu işlerin teknik yeterlikleri ve güçleri İdarece kabul edilmiş ve 
Bakanlık Olur'u ile tespit edilen firmalar veya bu firmalar pilotluğunda yerli veya 
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yabancı firmalarla oluşturulacak ortak girişimler arasında yapılması, davet edilen 
istekliler arasında kapalı teklif usulü ile ve birim fiyat esası üzerinden indirimde 
bulunmak suretiyle ihale yapılması." esaslarını benimsemek suretiyle bu ihalelerde 
2886 sayılı Kanunun 35. maddesinde yer alan ihale usullerinde 44. maddesinde 
düzenlenen esasları ilke olarak kabul etmiştir. 

Madde kapsamında belirtilen işlerin ihalesinin, diğer usuller yerine teknik 
yeterlilikleri ve güçleri İdarece kabul edilmiş en az üç istekli arasında kapalı teklif 
usulü ile yaptırılabileceği, belirtilmiştir. 

Bu madde hükmüne göre yapılacak ihalelerde, ihaleye katılacak isteklilerin 
isimleri belirtilmek suretiyle bizzat ilgili veya bağlı bulunan Bakanın onayının alınması 
zorunluluğunun bulunduğu hüküm altına alınmak suretiyle davet edilecek isteklilerin 
en az sayısı belirlenmiş ve bu sayıdan az istekliden teklif almak gerektiği takdirde 
Maliye Bakanlığı'nın görüşünün alınmak suretiyle Bakanlar Kurulu Kararının 
çıkarılması gerektiği zorunluluğu getirilmiş olup davet edilecek isteklinin üst sınırı ile 
ilgili herhangi bir şarta yer verilmemiştir. Bu husus İdarenin insiyatifine bırakılmıştır. 

- 2886 sayılı Kanunun 44. madde esasları dahilinde 6 kısım olarak ihaleye 
çıkarılan işler için önce 26.9.1998 tarih ve 6246 sayılı Bakanlık Olur'u ile 11 firma, 
daha sonra da 8.9.1997 tarihle 6599 sayılı Bakanlık Olur'u ile 11 firmaya ilaveten 4 
firmanın daha davet edilmesi ile davet edilen firma sayısı 15'e çıkarılmıştır. 

Ancak, firmalar işlerden birinin kendisinde kalması halinde, ikinci işe ancak 
ortak girişim oluşturmuş olmaları ve önceden İdarenin uygun görüşünü almış olmaları 
şartıyla teklif verebileceklerdir. 

- 2886 sayılı Kanunun 13. maddesine göre teşekkül ettirilen ihale komisyonu, 
müteahhitlerin (Dış Kredi temin edilip edilmediği hususuda dahil), tekliflerini 
değerlendirerek en uygun teklif verenlere 6 kısımlık iş ihale edilmiştir. 

- İhale kararları 2886 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca ita amirince 15 
gün içinde (Karayolları Genel Müdürü) onaylayarak 32. maddede belirtilen 5 iş günü 
içinde müteahhit firmalara tebliğ edilmiştir. 

- Müteahhit firmalarca akdedilen sözleşmeler 1050 sayılı Kanunun 64. 
maddesi 832 sayılı Sayıştay Kânunu'nun 30. maddeleri uyarınca Maliye 
Bakanlığı'nca vize, Sayıştay Başkanlığı'nca tescil edilmiştir. 

- ihaleyi kazanan firmaların dış kredi teklifleri, 4316 sayılı 1998 Mali Yılı Bütçe 
Kânunu'nun 38/d madde hükmü uyarıca Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca 
garanti çerçevesi esasları yönünden incelemeye alınmış, garantisi üstlenilmiştir. 

- Dış kredi anlaşması, teklif edilen kredi tutarının tamamı üzerinden değil yıllık 
ihtiyaç kadar miktar üzerinden yapılarak daha fazla faiz ödeme ihtimali önlenmeye 
çalışılmıştır. 

- Doğu Karadeniz Sahil Yolları Projesinin finansmanı için Türkiye Cumhuriyeti 
ile Credit Suisse First Boston Liderliğindeki bankalar konsorsiyumu arasında 
imzalanan 146 000 000.- ABD doları tutarındaki krediye ilişkin anlaşma 15.6.1998 
tarih ve 98/11276 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuştur. 
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KARADENİZ SAHİL YOLU İHALELERİNİN TEKNİK AÇIDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ: 

A- PROJE VE KEŞİF AÇISINDAN : 

Avan projeleri ve bunlara dayalı keşifleri bulunan yapım işlerinin ihale 
edilebilmesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 2 nci maddesi uyarınca mümkün 
olabilmektedir. 

Sözkonusu işlerde 
- Piraziz-Giresun-Espiye arasına ait proje çalışmaları Karayolları Genel 

Müdürlüğünce emaneten yürütülmüş olup Piraziz-Giresun arası projeleri 6.12.1995 
Samsun-Espiye arası projeleri 20.2.1997 tarihlerinde onaylanarak kesinleşmiştir. 

- Araklı-lyidere, lyidere-Çayeli ve Çayeli-Ardeşen-Hopa yollarının projeleri ise 
yapılan ihaleler sonucunda belirlenmiş proje firmaları eliyle yaptırılmaktadır. 

. Araklı-lyidere yolu 
Proje ihalesi tarihi 
Proje Firması 
Etüt Onay Tarihi 

lyidere-Çayeli yolu 

18.12.1995 
Yüksel DOMANİÇ Mühendislik Ltd.Şti. 
14.2.1997 

18.12.1995 
Yüksel DOMANİÇ Müh.Ltd.Şti. 
14.2.1997 

Proje ihalesi tarihi 
Proje Firması 
Etüt Onay Tarihi 

• Çayeli-Ardeşen-Hopa yolu 
Proje ihalesi tarihi : 11.12.1995 
Proje Firması : Temat A.Ş. 
Güzergah Onay Tarihi : 15.5.1997 

Proje Firmalarının sorumluluğunda yürütülen projelerde arazi çalışmaları 
tamamlanmış, güzergah ve kırmızı hat onaylandıktan ve esas enkesitler 
hazırlandıktan sonra yapım ihalesine esas metrajlar ilgili firmalara hazırlattırılmıştır. 

Sözkonusu bu ihalelerde keşifler; proje, firmalarca hazırlanan metrajlar ile 
itinererler ve araştırma raporlarına göre hazırlanmıştır. 
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B- BU İŞLER İÇİN HAZİRLANAN İHALE ŞARTNAMESİ VE SÖZLEŞME AÇISINDAN 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 2990 sayılı Kanunla değişik 89. maddesi 
gereğince Bu ihalelerde uygulanacak "Usul ve Esaslar" Bakan Olur'ları ile 
belirlenmiştir. 

İhale dokümanları Bakanlık Makamı Olur'u doğrultusunda hazırlanırken ileride 
anlaşmazlıklara ve belirsizliklere mahal vermemek için Bayındırlık Bakanlığı birim 
fiyatları ve buna bağlı olarak mevcut Analizler, birim fiyat tarifleri ve teknik şartname 
aynen alınmıştır. Yol ve Üstyapı işlerinde kullanılan ihale şartnamesi ve sözleşmeler, 
kredi şartlarına uyum sağlayacak şekilde bazı madde ilaveleri ve bazı madde 
değişiklikleri ile bu işlere adapte edilerek kredili işler için ihale şartnamesi ve 
sözleşme Karayolları Genel Müdürlüğünce oluşturulmuştur. 

Kredili işlerde kullanılan ihale şartnamesi ve sözleşmesinin standart şartname 
ve sözleşmelerden farkları ve bu farkların gerekçeleri aşağıdaki tablolarda 
gösterilmektedir. 
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I. STANDART İHALE ŞARTNAMESİ İLE KREDİLİ İŞLERE AİT 
SÖZLEŞMENİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Madde No. 

1 

2 

3 

7 

8 
8.1 

8.2 

8.3 

10 

18 
18.1 

18.2 

18.3 

Ekler 

Ekler 

Kredili işler ihale 
Şartnamesindeki Farklılıklar 

Tanımlar; madde 1.1 olarak başa 
alınmıştır 

Sözleşme ve uygulama yılı birim 
fiyatlarının tanımları değişiktir. 

Finansman Maddesi eklenmiştir 

Tahmin bedeli TL. yerine ABD olarak 
düzeltilmiş gerekli kredi miktarı 
eklenmiştir. 

Teminatın ABD Doları cinsinden Banka 
Mektubu olması 

"Fonların doldurulmasında değişiklik, 
tahrifat, ekleme veya yorumlama 
yapılmaması" cümlesi eklenmiştir. 

Dış zarfa konacak belgelere kredi teklif 
formu, finansman teyitleri, ekler 
(Zeyilname) gibi bilgiler eklenmiştir. 

Ekler (Zolilnamelor) fıkralarının 
eklenmesi 

Teklifin değerlendirmesiyle ilgili son 4 
paragraf eklenmiştir. 

Birim Fiyatların tanımı, yapılmıştır. 

Hakediş düzenlemesi ile ilgili tutar ve 
süre belirlemesi yapılmıştır. 

ABD Doları tutarındaki hakedişin TL. 
kısmının hesabı ile ilgili olarak 
1. paragraf eklenmiştir. 

Geçici Teminat Mektubu ve Teklif 
Mektubu değişiktir. 

Kredi teklif formu eklenmiştir. 

Gerekçe 

Şekil, sözleşme düzeni 

Birim Fiyatların ABD Doları Bazında 
olması 

işin Kredili olması nedeniyle kredi ile 
ilgili bilgilerin açıklanması. 

Kredili ve birim fiyatların ABD Doları 
bazında olması 

Birim Fiyatların ABD Doları Bazında 
olması 

Teklifin aynı bazda olmasının temini 

Finansmanın Müteahhit kredileri ile 
temin edilmesi 

FIDIC sözleşmesinde olduğu gibi 
sözleşme ile ilgili açıklama yorum ve 
ekleme yapabilme İmkanının 
sağlanması. 

Teklif mektubunun farklı olması 
nedeniyle değerlendirme ile ilgili 
açıklayıcı bilgiler. 

Finansmanın dış kredili ve birim 
fiyatların ABD Doları cinsinden 
olması. 

Finansmanın dış kredili ve birim 
Fiyatların ABD Doları cinsinden 
olması. 

Finansmanın dış kredili ve birim 
Fiyatların ABD Doları cinsinden 
olması. 

ABD Doları esasına göre 
düzenlenmiştir. 

Finansmanın müteahhitlerce 
bulunacak kredi ile sağlanması. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 507) 
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II. STANDART SÖZLEŞME İLE KREDİLİ İŞLERE AİT SÖZLEŞMENİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Madde No. 

5 

11.3 

18.1 

19.1 

20 

21 

23 

23.2 

47.1 

EK 

GENEL 

Kredili işler ihale 
Şartnamesindeki Farklılıklar 

Tanımlar madde 5'e alınmıştır. 

Sözleşme ve Uygulama Yılı birim 
fiyatlarının tanımları değişiktir. 

Kredi müzakerelerine başlanmasına 
ilişkin hüküm eklenmiştir. 

Yürürlük maddesi eklenmiştir. 

Birim fiyat tanımı eklenmiştir. 

ikincil işler eklenmiştir. 

Görevli taşaronlar eklenmiştir. 

iş artışı ve eksilişi ile ilgili hükümler 
eklenmiştir. 

Ek kredi ihtiyacı halinde 
müteahhidin bu krediyi getirmesi 
zorunluluğu eklenmiştir. 

Kontrol Mühendisi emrine binek 
aracı verilmesi hükmü ilave 
edilmiştir. 

Kesin Teminat Mektubu örneği 
adapte edilmiştir. 

Sözleşmelerimizde Türk Lirası 
olarak belirtilen bütün değerler ABD 
Dolarına çevrilmiştir. 

Gerekçe 

- Şekil, sözleşme düzeni. 

- Birim fiyatların ABD Doları 
cinsinden olması 

Finansmanın müteahhitlerce 
bulunacak kredi ile sağlanması 

Finansmanın müteahhitlerce 
bulunacak kredi ile sağlanması 

Birim Fiyatların ABD Doları 
cinsinden olması 

ikincil işlerin yaptırılmasının 
sağlanması 

ikincil işlerde taşaronların tanımı 
ve nasıl görevlendirileceği. 

iş ihale Kanunu dışında 
olduğundan -

Finansmanın müteahhitler 
tarafından bulunan kredi ile 
sağlanması. 

idarenin yeterli aracının 
olmaması. 

Birim Fiyatların ABD Doları 
bazında olması 

Birim Fiyatların ABD Doları 
bazında olması 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 507) 
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III- KARADENİZ SAHİL YOLUNUN DEVAMI OLAN YOLLARIN TEKNİK 
AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

Sinop-Samsun-Trabzon-Sarp sınır kapısı arasındaki Karadeniz Sahil Yolu 715 
Km. uzunluğundadır. Bu yol Sinop'tan itibaren 7 il, 9 liman ve birçok ilçe ve beldeyi 
birbirine direkt olarak bağlamaktadır. Ayrıca, bunların dışında birçok il, ilçe ve belde 
de bu yoldan yararlanmakta ve ekonomilerine katkı sağlamaktadırlar. Ülkemizin Türki 
Cumhuriyetler ile Kafkasya'ya açılan en önemli karayolu bağlantısı da bu aks'tır. Bu 
açıdan bakıldığında Karadeniz Sahil Yolu uluslararası bir nitelik kazanmıştır. 

Günümüzde bazı kesimlerinde günlük trafik 20000~25000 e kadar çıkmakta, 
hatta Trabzon geçişinde günlük trafik sayısı /5000' i bulmaktadır. Yukarıda 
açıklanan nedenler ve trafik yoğunluğu da gözönüne alındığında; bu yolun bölünmüş 
yol olarak biran önce tamamlanarak trafiğe açılmasının önemi ortaya çıkmaktadır. 

Bu yolun yapımındaki en büyük güçlük trafik altında çalışma zorluğudur. Yine 
topoğrafik yapının çak sarp olması, jeolojik yapıdan meydana gelen sorunlar ve iklim 
koşulları yol yapımını zorlaştıran etkenler arasındadır. 

Karadeniz Sahil Yolu bölünmüş yol olarak inşa edilmekte olup; üstyapısı 
bitümlü sıcak karışım (asfalt betonu) dur. Toplayıcı yollar ve köprülü kavşaklar ile 
yolda kısmi erişme kontrolü sağlanarak trafik güvenliği elde edilecektir. 

Söz konusu yolda finansman şekilleri farklı 3 ayrı ihale usulü ile bugüne kadar 
21 adet ihale yapılmıştır. Yapılan ihaleler, finansman şekilleri bakımından aşağıda 
belirtildiği gibi sınıflandırılmıştır.: 

a)- 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre finansmanı % 100 milli bütçeden 
karşılanan 6 adet proje, 

b)- finansmanının %63'ü dünya bankasınca % 37'si milli bütçeden karşılanan 
(KİP) kapsamında 4 proje(Bu projelere ayrılan Dünya Bankası kredisi bittiği için 
finansman şu anda % 100 oranında milli bütçeden karşılanmaktadır.) 

c)- finansmanının tamamı firmaların bulacağı dış krediden, % 17 KDV.nin milli 
bütçeden karşılanacağı 11 proje. 

İhaleye bağlanmış Sinop-Samsun-Trabzon-Sarp arasındaki 715 km.lik 
bölünmüş yola ait bilgiler aşağıdadır. Bilindiği gibi bu yolun tek yol olarak bir tarafı 
genelde mevcut olup, yanına bir yol inşa edilmektedir. Sadece Perşembe-Bolaman 
arasında mevcut güzergahtan ayrılan 28 km.lik bir varyant tümüyle yeniden inşa 
edilmektedir. 

Toplam yapım maliyeti 
Bugüne kadar harcanan 
Parasal gerçekleşme 
Ortalama fiziksel gerçekleşme 
Bölünmüş yol olarak trafiğe açılan 
Tek yol olarak trafiğe açılan 

1 826 660 000.- $ 
488 276 000.- $ 

%27 
%24 
105 km. 
31 km. 

1999 yılında 6 adet müteahhit tarafından bulunan 160 milyon $ lık 2. Kredi 
diliminin ilgili mercilerle görüşmeleri bitirilmiş ve kredinin onaylanması sağlanmıştır. 
Bu kredi önümüzdeki günlerde kullanılacaktır. 

Yine bu yıl içerisinde, ihale edilen 3 adet kredili ikmal inşaatında 45 milyon $ lık 
kredi temin edilmiş olup, onay için hazine ile görüşmeler devam etmektedir. 2000 yılı 
kredilerinin 6 ihale için gerekli olan 205 milyon $lık 3.kredi paketi için Müteahhit 
firmalar ile Kreditör kuruluşlar arasında görüşmeler devam etmektedir. 21.03.2000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 507) 



KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DEVLET YOLLARI İÇİN 
MÜTEAHHİT FİRMALAR TARAFINDAN SAĞLANAN DIŞ KREDİ İLE YAPILAN İHALELERİN 

ÖDENEK DURUMU 

BL.NO 

7 

10 

10 

10 

10 

10 

7 

7 

10 

7 

7 

7 

13 

YOLUN ADI KM 

Bolaman-Perşembe 28 

Piraziz-Giresun(G.sun G.Hanç) 21 

Giresun-Espiye(G.sun G.Hanç) 25 

Araklı-lyidere 27 

lyklere-Çayeli 33 

Çayeli-Ardesen-Hopa 77 

f:ıs,,ı,T'-!,ııi"^anyTcW<^K?? t̂t" 

Samsun-Ünye(lkmal) 27 

Ûnye-Piraziz(lkmal) 32 

Espiye-Çarsıbaşı(lkmal) 62 

t™?TT<^rS!fâ3£mTmf& 

Sinop-Gerze 35 

Gerze-Yakakent 40 

!*5r'"i'SörSifreDaMîS"îWîr 

Sinop-Boyabat 54 

PT? TTW!:WBSS?İBS5FS!ETŞSIS' 

Anta]ya-Alanya(4.ki5im) 32 

1 ".T '••":": m,'.®5i&jmmmme 

MÜTEAHHİDİ 

NUROL*TEKFENtYÜKSEL 

EMTES+KOUN 

GÜRlŞ+METİŞ*OZIŞIK 

DOĞUŞ+POLAT 

BAYIND1R*UMAK 

CENGİZ«-MAPA+MAKY0L 

TUBİN 

YÜKSEL 

OZİŞIK+LİMAK 

SARAY+CEYLAN 

CENGİZ 

DOĞUŞ 

MÖN 

-•: f.:':''.1.'::. '•'•"?*-^'*HJw:d'u*t,r. 

Kam. ve 
M0.s.hariç) 
SOrBedeD 
(1000S) 

166 516 

42 824 

90 390 

93 390 

100619 

218 379 

19905 

36743 

138 009 

Kam.vo Toplam 
MOsıv. Kredi 
Kredi İhtiyacı 

İhtiyacı (1 000 S) 

1000 167516 

1 000 43 824 

1 000 91 390 

1000 99 390 

1000 101619 

2 000 220 379 

. 
-
-

* ^ S f t f e S « s ^ « 5 ^ î - ^ s 

56 391 

166106 

"^"amsTî 
58 763 

^îSîfîti"'?..' 

40142 

'srSB&feçr 

•. 
-

6000 

939 sonuna 
Kadar 

sağlanan 
Miktar 

17702 

9358 

21840 

25 549 

25 802 

45749 

'smmK 

tggff'CT*" 

1000 41142 20 000 

1999 sonuna 
Kadar 

harcanan 
Miktar 

17 702 

9353 

21840 

25 549 

25 802 

45749 

"«3' !?rW*î"I 

. 
" 

-

2000 
yılında 

sağlanan 
Miktar 

20 000 

20 000 

25 000 

30 000 

30000 

35 000 

" 

-

Miktarı 

8004 

1001 

5503 

29000 

19000 

12 358 

1 5 5 ! ^ ^ ^ 

-

-

18004 32000 1996 

G E N E L T O P L A M 493 1233182 14000 765 260 166 000 164004 192000 76859 

Not: Sinop-Boyabat yolunda 1 milyon S kamulaştırma, S Milyon $ müşavirlik giderleri hizmetleri İçindir. 



KARAYOLLARI GENEL MUDURLUGU 

co 

GRUP 
NO. BL.NO YOLUN ADI 

Bolaman-Persemba 
Piraziz-Giresun(G.sun G.Hariç) 
Giresun-Espiye(G.sun G.Hariç) 
ArakİKİyidere 
lyidere-Çayeli 
ÇayeH-Ardeşen-Hopa 

DEVLET YOLLARI İÇİN 
MÜTEAHHİT FİRMALAR TARAFINDAN SAĞLANAN DIŞ KREDİ İLE 

KREDİ İHTİYAÇ DURUMU 
Kam. ve Kam.ve Bugüne Kalan İşlerin Tutan G 

Müş.hariç) Muşav. Kadar 
SSz.BedelI Kredi Harcanan 1-Keşfe Artışlara E 

KM MÜTEAHHİDİ (1000$) İhtiyacı Miktar Göre G8re 

23 NUROL+TEKFEN+YÛKSEL 
ENTES+KOLİN 
GÛRİŞ+METİŞ+ÖZIŞIK 

DOĞUŞ+POLAT 
BAYINDIR+UMAK 

CENGİZ+MAPA+MAKYOL 

1SS516 
42S24 
90 390 
98 390 
100 619 
218 379 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
2000 

17702 
9353 
21840 
25 549 
25 802 
45749 

143 814 
334SS 
63 550 
72 841 
74 817 
172630 

195000 
39000 
89000 
87000 
90000 
190000 

«ft^âsöMİ&fijajteSaaHg^^ 

Sarnsun-Ûnye(lkmal) 
Ünye-Piraziztflcma!) 
Espiye-ÇarşıbaşKlkmal) 

27 
32 
62 

TUBİN 
YÜKSEL 
OZIŞIK+ÜMAK 

19905 
35 748 
133 009 

19905 
36748 
133 009 

19905 
36748 
138 009 

«saa«â^4?lffis!fa£!aeîî«i 

3 7 
3 7 

Sinop-Gerze 

Gerze-Yakaken» 

35 SARAY+CEYLAN 

40 CENGİZ 

5S391 
166106 

56 331 
166106 

56391 
166106 

54 DOĞUŞ 

w 5 m f t * » i R â « J ! ^ t e S € 3 ^ 

6000 - 647S3 64763 

Antalya-AIanya(4 kısım) 

Akçaabat - Yomra(~) 
(Tünel + KBprûlü Kavşakları) 

<^lnlttı«jtöfeH«3IGal>lıi^ 

40142 1000 20000 20142 26184 

41000 1000 42000 42000 

G E N E L T O P L A M 493 1280182 15 000 166 000 1115182 1240106 

Not: Kamulaştırma kredilerinden sadece Çayell-Ardeşen-Hopa yolunda 1 milyon $ harcanmamış olup, diğer yollardaki krediler harcanmıştır. 
Slnop-Boyabat yolunda 1 milyon t kamulaştırma, 5 Milyon $ müşavirlik giderleri hizmetleri İçindir. 
SBzteşmeye gSre Sdenek dilimleri tahmini keşif artışlarına göre hazırlanmıştır. 

kred'ıa 300 mlnj.xls (—) İhale edilmesi İçin Hazine Müsteşarlığında uygun gOrüş beklenmektedir. 



MÜTEAHHİT FİRMALAR TARAFINDAN SAĞLANAN DIŞ KREDİ İLE Y 

İKİNCİL 
İŞLER 
HARİÇ İH 

KEŞ.BED. BE 
YOLUN ADI 

# Sinop-Boyabat 

# Yakakent-Gerze 

# Gerze-Sinop 

# Samsun-Onye(lkmal) 

# Clnye-Piraziz(lkmal) 

Bolaman-Perşembe 

Piraziz-Giresun(G.sun G.Hariç) 

Giresun-Espiye(G.sun G.Hariç) 

# Espiye-Çarşıbaşı(lkmal) 

Araklı-lyidere 

lyidere-Çayeli 

Çayeü-Ardeşen-Hopa . 

Antalya-Alanya(4.kısım) 

TOPLAM 

KM 

54 

40 

35 

27 

33 

28 

21 

25 

62 

27 

33 

77 

41 

503 

MÜTEAHHİDİ 

DOĞUŞ 

CENGİZ 

SARAY+CEYLAN 

TUBİN 

YÜKSEL 

NUROL+TEKFEN+YÜKSEL 

ENTES+KOLİN 

GÜRİŞ+METİŞ+ÛZIŞIK 

ÖZIŞIK+LİMAK 

DOĞUŞ+POLAT 

BAYINDIR+ÜMAK 

CENGİZ+MAPA+MAKYOL 

MÖN 

$ 

80 443 859 

223 901 828 

76 895 673 

24 097 932 

44 681 348 

190197 908 

51 291 254 

105 958 098 

168 842 076 

119 663 201 

121 855 817 

273 617 680 

47 764 271 

1 529 210 945 

TENZ.(%) 

20,15 

25,88 

26,86 

18,02 

18,15 

17,25 

16,8 

16,91 

18.35 

18.5 

17,55 

20,3 

20,1 

64 

165 

56 

19 

36 

157 

42 

88 

137 

97 

100 

218 

38 

1 222 

# Bu projelerde Kredi anlaşması henüz yapılmadığından işe başlanılmamıştır.Diğer projelerde yapım çalışmaları sürdü 

KGM Kredili Ih.BAKAN BRİF.Jds 



KARADENİZ SAHİL YOLU BİLG 
( i t» ru SONU IrlSARiriE) 

B!_ 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

PROJENİN ADI 
Samsun-Balra-Sınop 
(Garze-Sinop arasıKKredilî) 
Samsun-BatnvSınop 
(Yafcakent-Gerze arasıKKredilî) 
Samsun-Balra-Snop 
(19 Mayıs-Yakatent arası) 
Samsun-Balra-Sınop 
(Samsun-19 Mayıs arası) 

Samsun Çevre Yolu 

Samsurwünya (KİP) 

Samsun-Onye (İKMALKKREDİLİ) 

Onya-Bdaman (KİP) 

BolamafvPersembe (KreolS) 

Parsamba-Piraziz (KİP) 
( Botamarı-Perfemba sahil yolu BSK yapımı âahü) 

Onva-Piraziz (İKMALVKREDIU) 

Piraû-Girasun(S.sun G. HariçVKredif) 

Giresun-Espiye<G.sun G. HariçKKradili) 

Espiye-Carsıbası (Giresun G.DahSyKIP) 

Espiye-Çarsıta» (G tun G.DahJMtKMALKKREDllJ) 

Çarfibast-Trabzon^raMı 

Trabzon Ş. G 

Arakfc-lyidere (KRKBİ) 

lyidanK^yelKKreıSt) 

Çayeli4topa (Kredili) 

HoparKemalpasa-Sarp 

TOPLAM 

bULE 
TARM 

19.11.98 

18.11.98 

02.12J7 

06.08.97 

07.12.93 

2112.92 

16.10.99 

20.12.93 

02.10.97 

30.12.93 

14.10.98 

02.10.97 

01.10.97 

15.02.94 

12.10.98 

09.12.67 

13.12.93 

01.10.97 

30.09.97 

30.09.97 

03.09.91 

PRO. 
UZUN. 
(KM) 

35 

40 

50 

35 

12 

55 

27 

23 

28 

34 

26 

21 

25 

15 

62 

68 

3 

27 

33 

77 

19 

715 

İHALESİ 
YAPUN 

KM 

35 

40 

50 

35 

12 

55 

27 

23 

28 

34 

26 

21 

25 

15 

62 

68 

3 

27 

33 

77 

19 

715 

KESİF 
ARTISI 
v s l 

30 

30 

70 

29,87 

30 

30 

29.04 

211,12 

100 

459,4 

KEŞİF 
ARTIŞI 
TARM 

1996 

1997 

1997 

199S 

199S 

1993 

İHALEDEN 
ÖNCEKİ 

YILARDA 
YAPLAN 
BSL.YOİ-

UZUNLUGU 
•(KM) 

4 

20 

18 

8 

2,5 

4 

12.5 

8,5 

15 

27 

3 

122,5 

İHALE 
OAHUNOE 
YAPUCAK 

BOL.YOL. 
UZUNLUSU 

(KM) 

35 

40 

46 

15 

12 

28 

27 

11 

28 

26 

18.5 

25 

2 

69 

20 

3 

18.5 

18 

50 

2 

494 

MEVCUT 
KEŞİF ARTISI 
•AKÜNDE 
YAPILACAK 

BÛt-YOL 
UZUNLUĞU 

(KM) 

9 

12 

26 

2 

35,5 

14 

93,5 

BİNDER 
SEV. 

BİTEN 
KM 
(BY) 

11 

36 

10 

6 

39 

3 

105 

BİNDER 
SEV. 

BİTEN 
KM 

TEKY. 

S 

1 

7 

3 

13 

2 

31 

NOT: KredS projeler Dolar bazında ihale edilmiş olup. 1 5*573 030.-TL(2000 yık orttlamast-DPT*ce veriten)olarak dikkate alınmıştır. 

KredB işlerde Proje Bedeli * Tek&f Bedef (S)" 573 030 * 1.15 (KOV) olarak hesaptanmıştır.Dolar bazında olduğundan mafcFiy. farkı dikkate alınmamıştır 
KİP işlemde Proje bedel - Teklif bedel" İhale yık katsayısı * 1.15{KDV) * 1.35{MaLz.Fıy.Farkı) olarak dikkate alırtmıştır. 
D$ar ihalelerde Proje Bedefc» İhale bedei-thale yrh katsayısı*1.1S{KDV)*1.15(Mate.rv.Farkı) olarak dikkate alınmıştır. 

Kredi! işlerde 2000 yıs öder* .JF2000 yılındaki Kredi m»fctan(J) * 573 030 TL[200Û yık S orlkuru-DPTca verilen) olarak alınmıştır. 

Kredili işlerde Harcama * Teklif Bedel (S) * 573 030 * 1.15 (KOV) olarak hesaplanmıştır.Dolar bazında olduğundan matz.Fiy. farkı dikkate ahnmamıştır. 
KİP ihalelerinde ihalelerde Harcama * İhale bedeli(Tek&f Bedelj'lhale yık katsayıstM.15{KDV)*1.35CMaiz.Ry.Farkj) olarak dikkate alınmıştır. 
Diğer ihalelerde Harcama - İhale bedeB(Tttkfif Bedefirlhale yık katsayı$ıM.15{KDV)-l.15(Mal2_rry.Farkı) olarak dikkate alınmıştır. 

{') % 30"un üzerinde keşif artışı alınması gerekmektedir. 

Dünya Bankası Kredisi üe ihale edildiği için KİP projelerinde % 30'dan fazla keşif artışı verilmeyecek okıp. kalan İşler yeniden ihale ed2mistir.{!KMAl. inşaatı adı altında) 
( # )Bu kesimlerde mevcut üstyapı sathi kaplamalı olup; ihale kapsamında "Sanat Yapılan ve Bitümlü Sıcak Kansın. Üstyapı" çatışmaları yapılacaktır. 
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C) BİLİRKİŞİ RAPORU 

Eski Bayındırlık ve iskan Bakanı Yaşar TOPÇU hakkında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin 20 nci döneminde kurulan Soruşturma Komisyonu 7 numaralı kararı 
ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ve Türk 
Mühendis ve Mimar Odası Birliğinden birer uzmanın katılması sonucunda 
oluşturulan üç kişilik Bilirkişi heyetinin hazırlamış olduğu raporda şöyle denilmektedir; 

"Konu: 
Karadeniz sahil yolunun devamı olan yolların ihalesinde usulsüzlük yaparak 

devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 240 inci maddesine 
uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve Iskan eski Bakanı. Yaşar TOPÇU hakkında 
soruşturma yapmak üzere kurulan 9/19 Esas Numaralı Komisyon Başkanlığı'nın 26 
Kasım 1998 tarihli yazısında, " Komisyonumuzdaki tüm belgeler üzerinde inceleme 
yaparak, Komisyona bilgi vermek üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye 
Barolar Birliği Başkanlığı'ndan ve Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği 
Başkanlığı'ndan istenecek uzmanlardan oluşacak 3 kişilik bilirkişi kurulu 
oluşturulması" kararı ̂ verilmiştir. 

Bu karar üzerine, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Y. 
Mühendis Ekrem YEŞİLADA, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi Y. Mühendis İsmet ÖZTUNALI ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Avukat Semih GÜNER'den oluşan heyetimiz, aşağıdaki hususları içeren 
bu raporu düzenlemiştir. 

İnceleme: 

1- TBMM. Soruşturma Komisyonu'nda bulunan ilgili dosyalar ve projeler; 

2- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin bilirkişiye destek olmak üzere 
yapılan çalışmalar; 

3- TBMM. Soruşturma Komisyonu'nda bulunan dosya ve projelere 
dayanılarak Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler. 

Tespitler: 

1- Soruşturma açılmasına ilişkin önergede iddia, Karadeniz sahil yolunun, 
Piraziz-Giresun; Giresun-Espiye; Araklı-lyidere; lyidere-Çayeli; Çayeli-Hopa 
kesimlerini kapsamaktadır. Bu nedenle de incelemelerimiz belirtilen kesimlere yönelik 
yapılmıştır. 

2- Belirtilen güzergahlara ait yol ihalesi, 2886 Sayılı Yasa'nın 2990 Sayılı 
Yasa ile değiştirilmiş 89 uncu maddesine göre yapılmıştır. Madde, "maddede sayılan 
ihaleler içinbu kanun hükümleri dışında kalınmasına Bakanlar Kurulunca karar 
verilebilir. Bu ihalelerde uygulanacak usul ve esaslar idarelerince hazırlanarak ilgili 
Bakan'ın onayı ile belirlenir" hükmünü taşımaktadır. Maddeye uygun olarak yukarıda 
anılan yolları da kapsayan ve tesfiye, sanat yapıları, köprü, tünel, üstyapı (alttemel, 
mekanik, stabilizasyon temel, bitümlü sıcak karışım) işlerinde 2886 Sayılı Devlet 
İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmaması Bakanlar Kurulu'nun 1 Ağustos 1997 
günlü ve 97/9698 sayılı kararı ile kararlaştırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 507) 
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Karara.uygun olarak Karayolları Genel Müdürlüğü'nce.ihale usul ve esasları 
saptanıp 25 Ağustos 1997 günü Bakan onayına sunulmuş ve aynı tarihte onay 
alınmıştır. 

Çalışmamız kapsamında ihale usul ve esasları esas itibarıyla, 
a) İhalenin, teknik yeterlilikleri ve güçleri idarece kabul edilmiş ve Bakanlık 

Olur'u ile tespit edilen firmalar veya bu firmalar pilotluğunda yerli ve/veya yabancı 
firmalarla oluşturulacak ortak girişimler arasında yapılması; 

b) Davet edilen istekliler arasında Kapalı Teklif Usulü ile birim fiyat esası 
üzerinden birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere tümü için, ikincil işler hariç, 
indirim vermek suretiyle yapılması; 

c) Bu işlerde kullanılacak birim fiyatların: Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı birim 
fiyatlarının her yılın 2 Ocak tarihli Merkez Bankası alış kuru ile hesaplanmış ABD 
doları eşdeğerinde olması; 

d) Bakanlar Kurulu Kararı'nda sayılan işlerin tamamının Müteahhit firmalar 
tarafından temin edilecek kredilerle finanse edilmelerine imkan verecek şekilde ihale 
edilmesi; 

noktalarında toplanmaktadır. 
Belirtilen ihale usul ve esaslarına uygun olara, "Teknik güçleri ve yeterlilikleri 

idarece kabul edilen, Otoyol yapımlarını gerçekleştirmiş ve kredi bulabileceklerini 
ispatlamış firmalar ile Karadeniz sahil yollarında çalışan ve ödenekleri üzerinde fiilen 
harcama yapan ve kredi bulabileceklerini ifade eden" on bir firma için ihaleye Davet 
Olur'u 26 Ağustos 1997' de alınmış, onbir firmaya ilaveten ihalede rekabetin 
yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla teknik güçleri ve yeterlilikleri idarece bilinen 
ve kredi temin edebileceklerini ifade eden dört firma eklenerek onbeş firma 8 Eylül 
1997'de Bakan Olur'u ile ihaleye davet edilmiştir. 

3- Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Kapalı Teklif Usulü ile İhale 
Şartnamesi (Kredili İşler İçin) 8 inci maddesi ihale tekliflerinde nelerin olacağını ve 
aranacağını saymıştır. İhale kararlarında bunlar yer almalıdır. 

4 - Usulüne göre oluşan İhale Komisyonu davet mektuplarında bildirilen gün 
ve saatlerde toplanarak yukarıda belirtilen şartnameye uyan kararlar almıştır. 
Şartnamede teklif verilen "keşif özet" ini belirtmesi ve "uygun teklif en yüksek indirimi 
haiz olan tekliftir" hükümleri bulunmaktadır. Başlangıçta belirtilen bir yol için İhale 
Kararlarına dayalı tablolar eklidir. (EK:1,2,3,4,5,-X- işareti uygun teklifi veren firmayı 
göstermektedir). 

5 - ihalelerden sonra Bayındırlık ve Iskan Bakanı Yaşar TOPÇU Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasında bulunan 
Artvin Milletvekili Hasan EKİNCİ şikayet edilmiştir. Savcılıkça yapılan inceleme 
sonucunda, "sanık hakkında takibata yer olmadığına karar verilmiştir (8 Ocak 1998). 
Artvin Milletvekili Hasan EKİNCİ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak 
Bayındırlık ve Iskan Bakanı Yaşar TOPÇU ile Karayolları Genel Müdürü Yaman KÖK 
ve İhale Komisyonu Başkanı ve Üyeleri Ahmet Usluoğlu, Sadık DEMİRCAN, Hüseyin 
DOĞANAY, Vecip MERT 'i "ihaleye fesat karıştırma" iddiası ile şikayet etmiştir. 
Savcılıkça yapılan inceleme sonunda, "ihaleye fesat karıştırıldığına dair delil ve 
emare elde edilememiştir. İhale Komisyonu üyeleri ve ihaleyi onaylayan Karayolları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 507) 
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Genel Müdürü hakkında bu nedenle kovuşturmaya yer olmadığına" karar verilmiş, 
Bakan hakkında soruşturma yetkisi bulunmadığı belirtilmiştir. (16 Mart 1998) 

6 - Başlangıçta belirtildiği gibi Bayındırlık ve Iskan Bakanı Yaşar TOPÇU 
hakkında verilen önergeye dayanılarak soruşturma açılmış ve kurulumuzca konu bu 
nedenle incelenmiş ve bu raporun hazırlanması söz konusu olmuştur. 

Değerlendirme: 

1 - Karadeniz Bölgesi, kıyıya dik ve derin dereler ve bu dereler arasında 
yüksek sırtlardan oluşan, sert yüzey şekilleri sunmaktadır. Ayrıca, deniz de çok 
dalgalı olması nedeniyle inceleme alanımızda (Piraziz-Hopa) geniş düzlükler yoktur. 
Bu nedenle, yerleşim alanları kıyı boyunca dar bir şerit üzerinde kurulmuştur. 
Raporumuza konu olan güzergahların toplamı 182,98 km.dir. Bu mesafe içinde 2'si il 
merkezi olmak üzere 17 yerleşim merkezi bulunmaktadır. Birbirleriyle çoğu yerde 
birleşen yerleşim alanları çizgisel tek bir kente dönüşmüştür. 

Yukarıda değinilen nedenlerden dolayı Karadeniz sahil yolunun teknik, bilimsel 
doğa tahribatı yönlerinden yapılabilirliği tartışılmıştır. Ancak konumuz bu değildir. 
Değinmemizin nedeni yüksek yapım ve işletme maliyetlerinin oluşacağını 
vurgulamaktır. 

2 - Yol inşaatı her cins kazı işleri, taşıma ve sanat yapıları ile tahkimat 
işlerinden oluşmaktadır. Bunların içinde en yüksek oranı her cins kazı, dolgu ve 
taşıma işleri tutmaktadır. 

İhalelerde teklif veren müteahhit firmaların yapacakları tenzilatta gözönüne 
aldıkları hususlar ile her cins kazı ve dolgu işlerinde prodüktivite (p=verim) 
saplanması hususları Ek:6 ve T de gösterilmiştir. Formüller ve yer alan unsurlar, 
anılan yol inşaatında dik yamaçlarda dar bir kaya şeridinden denize varan en kesitte 
30 m. Civarında bir platform için başka yerlerde yapılan yollardan daha fazla isnat 
duvarı, sanat yapıları ve tahkimat yapmak gereğini belirtmektedir. 

3 - ,iklim durumunu gösteren haritada (Ek: 8) gösterildiği gibi yağışlı günler 
sayıları çalışmayı zorlaştırmaktadır. 

4 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yapılan bir tez çalışmasında (Ek: 9) bu 
bölgedeki iş makinelerinin atıl kalma oranının % 35 gibi yüksek bir değerde olduğu 
saptanmıştır. Aynı oran Akdeniz Bölgesi için % 11 değerindedir. 

5 - Bütün bunlar bu bölgede yapılacak yol maliyetinin çok yüksek olacağını 
göstermekte ve bölgeler arası tenzilat karşılaştırmalarının (Mersin-Adana gibi) doğru 
olmayacağını ortaya koymaktadır. 

6 - Raporumuza konu olan yol inşaatlarının dolar bazında yapılması da 
üzerinde durulan bir husustur. İhale usul ve esaslarını belirten Bakanlık Olur'unda 
nasıl uygulanacağı belirtilmiştir. Kurulumuzca yapılan bir hesaplamaya göre (Ek: 10) 
ihalenin yapıldığı yıl 1997 ile 1998'e göre idare lehine % 11'i aşan oranlarda fark 
oluşmaktadır. Böyle olunca da tenzilat oranları yükselmemektedir. 

7 - İhale konusunda üzerinde durulan hususlardan biri de ihale edilen yolların 
projelerinin olmadığıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 507) 
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İncelemelerimize göre, ihale edilen yollar otoyol kalitesindedir. Ancak 
yerleşme alanlarının çokluğu nedeniyle çok sayıda geçit vermek için duble yol (2X2 
bölünmüş yol) inşaatı yoluna gidilmiştir. Yolların: güzergah, enine kesitler, sanat 
yapılarının yerleri ve ölçülerini, köprü, tünel, yer ve ölçülerini, tahkimat yer ve 
ölçülerini gösteren projeleri vardır ve ihale zarfında bulunması gereken "keşif özet" i 
bunlara göre yapılmıştır. Kaldı ki yol inşaatlarında ihale öncesi projelerin gerektikçe 
revize edilmesi de doğaldır. 

8 - ihalelere dönük iddialardan biri de Rize-lspir yolu tenzilatıdır. 
Karşılaştırmanın sağlıklı olması için Rize-lspir yolu için aldığımız bilgilere göre: Yol, 
2A sınıfmdadır (2 nci sınıf, 10 m. Genişliğinde devlet karayolu). İsnat duvarları ve 
betonarme çığ tünelleri yapılacaktır. Yol olarak, bir "yol iyileştirme" işlemidir. İhale 
edilen sahil yolları ile yapılacak işler yönünden karşılaştırılırca ortak iş isnat duvarı 
yapımıdır. Ayrıca, Karadeniz sahil yolu ise günlük yüzün altına inen bir trafik 
koşulunda ve halen yılın ortalama altı ayı trafiğe kapalı durumda çalışacaktır. Buna 
göre temel verilerde büyük farklılıklar olması nedeniyle iki yolun tenzilat oranlarının 
karşılaştırılması sağlıklı olmayacaktır. 

Sonuç : Raporumuzda, inceleme, tespitler ve değerlendirme bölümleri 
içeriğinde oluşturduğumuz bilgileri sunarız. Bu ihale vesilesiyle de ülkemiz kamu 
ihalelerinin sağlıklı olmasını vurgularız. Saygılarımızla. 15.12.1998" 

VI - DEĞERLENDİRME: 

Komisyonumuz; 20 dönemden intikal eden tüm bilgi ve belgeler ile 
çalışmaları sonucunda ulaştığı ek bilgi ve belgeler, bilgisine başvurduğu tanıkların 
ifadeleri, bölgede yaptığı inceleme çalışmaları ile Bayındırlık ve Iskan eski Bakanı 
Yaşar TOPÇU'nun yaptığı savunmayı; 01.06.2000 tarihli toplantısında; Başkan 
tarafından üyelere tek tek söz verilmek suretiyle, değerlendirmiştir. 

1- Yapılan değerlendirmeler; 

ŞADAN TUZCU (İstanbul) 01.06.2000 tarihli toplantıda değerlendirmesini; 
" Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 4 aydır üzerinde çalıştığımız komisyonun 

bugün karar arifesine gelmiş bulunuyoruz, önce, Sayın Başkan, bütün arkadaşlara 
huzurunuzda teşekkür ederim katkılarından dolayı. Çok ciddî bir çalışma oldu bana 
göre, enine boyuna bütün sorunlar ortaya konuldu ve tahmin ediyorum ki, sağduyu 
hâkim olacak, politikadan arî olarak olması gereken, yapılması gereken, bu 
komisyonla ortaya çıkacaktır. 

Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar; bu komisyonun önce görevi, bizim 
önümüzdeki gelen kâğıtta yazılan bir şey var, Karadeniz Sahil Yolunun devamı olan 
yolların ihalesinde usulsüzlük yaparak devleti zarara uğrattığı ve Türk Ceza 
Kanununun 240 nci maddesine göre, Bayındırlık eski Bakanı Sayın Yaşar TOPÇU 
hakkında Meclis soruşturması açılması. Eğer bir suç sabit görülürse, bu soruşturma 
komisyonundan sonra bir karar istihsal edilecek, suçludur, değildir, Yüce Divana 
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gitsin veya gitmesin. Müteakiben, o karar Genel Kurulda oylanacak ve Genel 
Kurulun kararıyla Sayın Yaşar TOPÇU Yüce Divana gidecek. 

Tabiî, çoğumuz teknik değiliz, çoğumuz hukukçu değiliz, burası da mahkeme 
değil. Delilleri inceleriz, aklımızın erdiği şekilde, suç var mı diye tespit ederiz; ama, 
bu işin en sağlıklı kararın; kim verir; mahkemeler verir, doğru olan odur. 

Elimde iki tane mahkeme kararı var. Sırasıyla hem hafızalarınızı tazelerim, 
öyle zannediyorum, olaya da daha ışık tutar diye, bunların belirli yerlerini, kısmen 
atlayarak okumaya çalışacağım. 

Davacı: Sayın Hasan EKİNCİ. Zaten komisyonun kurulmasına sebep olan da 
bu ve devlet zarara uğratıldı, nasıl uğratıldı; ihaleye hile karıştı; nasıl tespit edildi; 
Sayın Hasan EKİNCİ'nin notere verdiği bir dilekçe. Şu tarihte ihale olacak, şu 
arkadaş burayı alacak; kim alacak; Mehmet Cengiz. Rize-Çayeli-Hopa yolunu 
alacak, kaçtan alacak belli değil. Bu çok önemlidir, rakam da olabilir. Dolayısıyla, 
devletin zararı vardır, burada bir anlaşma vardır. 

Bunun üzerine, Hasan EKİNCİ bunu savcılığa intikal ettirdi. 
Dilekçe sahibi Hasan EKİNCİ, karar no 1998'de alınmış. Hasan EKİNCİ, 

Artvin Milletvekili, Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı. 
Sanıklar: Yaşar TOPÇU, Yaman Kök -eski genel müdür- Ahmet Usluoğlu -

genel müdür yapım dairesi başkanı, ihale komisyonu başkanı- Sadık Gürsan, 
Hüseyin Doğan, Vecip Mert. 

Suç: İhaleye fesat karıştırma iddiası. 
Suç Tarihi: 30.9.1997, 2.10.1997 
Artvin Milletvekili, Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hasan 

EKİNCİ, Ankara Cumhuriyet Savcılığına verdiği 5.12.1997 tarihli dilekçesinde, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü Karadeniz karayolu altı 
parça halinde ihaleye çıkarıldığı, ihalenin davet usulüyle yapıldığı, 6 işe 15 firma 
çağırıldığı, devlet garantisi, dış kredi 6 işyeri için iki günde 30.9 ve 2.10 tarihleri 
arasında ihale yapıldığı ve 6 ihale bedeli 850 milyon dolar muammen bedelli, bu 
dolar Türk Lirası olarak 170 trilyon Türk Lirası, -mahkeme kararını okuyorum-

29.9. 1997 günü Genel Merkezine ulaşan bilgilere, bir gün sonra yapılacak iki 
ihalede Çayeli-Hopa otoyolunun 274 milyon dolarlık iş olduğu ve lyidere-Çayeli 
kısmının 122 milyon dolarlık iş olduğu 

Yapılacak ihalede davet edilen müteahhitler bir araya gelerek kendi 
aralarında 6 işi 15 müteahhide taksim ettiğini ve kendi aralarında kimin ne kadar 
indirimle işe alanın diğerine önceden hangi işi aldığını bildiği için teşekkür atacağını, 
30.9.1997 tarihinde yapılan ihalede 274 milyon dolarlık Çayeli-Hopa ihalesini pilot 
firma olarak Cengiz İnşaatın alacağını, bunun taksimat sonunda tespit edildiğini, bu 
durumu ihale öncesi 29.9.1997 gün ve 20849 sayı ile Ankara 7. Noterliğinde tespit 
ettirildiği, ertesi günü Çayeli-Hopa ihalesinin 15 firmadan Cengiz İnşaatın pilot firma 
olarak verildiğini, böylece yapılan ihalelerin Devlet İhale Kanununa aykırı olarak 
ihaleye fesat karıştırıldığını iddia ederek, ihalelerle ilgili olan şahıslar hakkında suç 
ihbarında bulunmuştur. 

Suç ihbar konusu ihalelerle ilgili olarak; Karayolları Genel Müdürlüğü 1997 
yılı yatırım programında yer alan bazı devlet yollarının 2886 sayılı Yasanın 89 uncu 
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maddesi uyarınca anılan kanun dışında yürütülmesi için Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığına başvurulmuştur. 

Burada tarihçesi de var da onun için okumak istiyorum. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı konuyu Bakanlar Kuruluna sunmuş, Bakanlar 

Kurulu 1.8.1997 gün ve 9698 sayılı kararıyla teklif edilen işlerin İhale Kanununun 
hükümleri dışında kalmasına karar vermiştir. 

İhalelerde uygulanacak usul 10 maddelik usul ve esaslar adı altında 
Karayolları Genel Müdürlüğünce tespit edilerek Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 
onayıyla uygulamaya konulmuştur. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 26.8.1997 tarihinde aldığı Bakanlık oluruyla; 
(altı işi yazıyor)...ihalelere güçleri ve yeterlilikleri idarece bilinen bu konuda kendilerini 
kanıtlamış 11 firma veya bu firmaların pilotluğunda yerli ve yabancı firmalarla 
oluşturulacak ortak girişimlerin davetiyeyle çağrılarak kapalı teklif istenmesi usulüyle 
ihalelerin yapılması öngörülmüştür. 

8.9.1997 günlü Bakanlık oluruyla ihaleye davet edilecek 11 firmaya 4 firma 
daha ilave edilmiştir. 

24.9.1997 tarihinde Bakanlık oluruyla Ahmet Ustaoğlu, dava edilen komisyon 
başkanlığı ve diğer zevattan oluşan ihale komisyonu oluşturularak çalışmaları 
öngörülmüştür. 

Burada, 7 ihalenin rakamları var; onları okumayacağım, yalnız mevzu olan 
ihale Çayeli -Ardeşen , yani fesat karıştırıldığı iddiası noterden tespit edilen ihale, 
30.9.1997 günü yapılmıştır; yani, ihalenin ilk günü yapılmıştır. 

İhale için 15 firmaya davetiye gönderilmiş, 10 firma teklif vermiş ve yüzde 
20,30 olarak Cengiz İnşaata verilmiş. Cengiz İnşaat, MAPA İnşaat, MAKYOL İnşaat 
ortak girişimi vermiş olduğundan, ihaleyi bu ortak girişim kazanmıştır. Yüzde 20,30; 
ki, bu altı işin en yüksek tenzilatı... Fesat karıştırıldığı iddia edilen işte, en yüksek 
tenzilat burada verilmiş. Diğer beş ihalede de yüzde 17, 16, 18 ve 19 civarında 
gelişmiş; yani, iddia edilen, adı geçen Cengiz İnşaata verilecek noter tespitinde olan 
inşaatlar en yüksek ihale... 

Şimdi, altı parça ihale, Karayolları Genel Müdürlüğünce onanmış, Maliyece 
vize edilmiş, Sayıştay'dan tescil edilmiştir. 

Suç ihbarında ihalelerde ne şekilde fesat karıştırıldığı açıklanıp, somut delil 
gösterilmemiş mahkeme kararında. 

İhale öncesi noterde yapılan tespitte Çayeli-Ardeşen-Hopa yolu, Cengiz 
İnşaat sahibi Mehmet Cengiz'e verileceği tespit edilmiş, yapılan ihale sonunda da 
ihale Cengiz İnşaatın içinde bulunduğu ortak girişime verilmiştir. Tespitte Cengiz 
İnşaata verilecek; ama, icraatte ortak... 

Türk Ceza Kanununun ihaleye fesat karıştırma suçu 205 inci maddesinde 
düzenlenmiştir. 205 inci maddede açıkça diyor, kanun burada: "Bir kimse, Türkiye 
Devleti hesabına olarak almaya veya satmaya yahut da yapmaya memur olduğu her 
nevi eşyanın alım ve satımında veya pahasında veya miktarında veya yapmasında 
fesat karıştırarak her ne surette olursa olsun irtikap eylerse, 10 seneden aşağı 
olmamak üzere ağır hapis cezasıyla cezalandırılır ve zarar kendisine ödettirilir" 
hükmüne amirdir. 
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Soruşturma 3628 sayılı Yasanın 17 nci maddesi kapsamında 
değerlendirilmiş ve yürütülmüştür. TCK'nun 205 inci maddesindeki suçun oluşması 
için ihaleyi yapanların görev nedeniyle haksız ve gayri meşru bir menfaati temin 
etmeleri gerekmektedir. 

İhalesi yapılan 6 parça Karadeniz yolu ihalesinde ihale evrakları resen tayin 
edilen -mahkeme de ayrıca bilirkişi tayin etmiş- 3 kişilik bilirkişi kuruluna tevdi 
edilerek incelettirildiği gibi, tarafımızdan da yapılan incelemelerde ihaleye fesat 
karıştırıldığına dair delil ve emare elde edilmemiştir. 

ihale komisyonu üyeleri ve ihaleyi onaylayan Karayolları Genel Müdürlüğü 
hakkında bu nedenle kovuşturmaya yer olmadığına, İhale öncesi ve ihale süresince 
ihalelere onay veren Yaşar TOPÇU -mahkeme kararıyla tespit, kanunun gereği... 
Burada bir yanlış anlama var; onay değil, onayı Bakanlık verir 86'ya, 89'a göre 
yapılması için Bakanlık verir... 

Bakanın yaptığı, burada, 11 tane, 15 tane şeyi yapması ve 89'a göre Genel 
Müdürlüğün hazırlayacağı şartnameyi onaylaması; başka yapacağı bir şey yok. 

ihaleye onay veren Yaşar TOPÇU, 55 inci hükümetin Bayındırlık ve İskân 
Bakanıdır. 

TC Anayasasının 100 üncü ve TBMM İçtüzüğünün 107 nci maddesine göre 
Başbakan ve Bakanlar hakkında soruşturma TBMM Başkanlığına ait olup, 
Başsavcılığımızın Bakan hakkında soruşturma yetkisi bulunmadığından, bu sanık 
hakkında da tatbikata yer olmadığına karar verilmiştir diyor. 

Karar 16.3.1998 tarihli; bu birinci karar. Bu Sayın Hasan EKİNCİ'nin noter 
tespitiyle savcılığa götürdüğü ve... 

Müteakiben Sayın Yaşar TOPÇU, bu iddialar üzerine o da mahkemeye intikal 
etmiş. 

Davacı Şikayetçi: Yaşar TOPÇU, Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Sanık : Hasan EKİNCİ, Artvin Milletvekili 
Suç : TCK'nın 366 ve müteakip maddelerine aykırılık. 
Suç tarihi: 29.9.1997, yani ihale tarihi. 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar TOPÇU imzasıyla Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığına verilen 26.11.1997 günlü dilekçede; 
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Doğu 

Karadeniz sahil yöresinde ihalesi yapılan bölünmüş dört şeritli, kredili yol ihalesiyle 
ilgili olarak Artvin Milletvekili Hasan EKİNCİ'nin 29 Eylül 1997 gün Ankara 7 nci 
Noterliğe gönderdiği dilekçesinde, ihalelerde anlaşma olduğunu, bu beyana 
istinaden mensubu bulunduğu Doğru Yol Partisi tarafından TBMM Başkanlığına 
verilen 21.10.1997 günlü gensoru dilekçesinde ihaleden önce anlaşmaya fesat 
karıştırıldığı tekrarlanmıştır. 

TCK'nın 366 ve müteakip maddeleri gereğince beyan sahibi Artvin Milletvekili 
hakkında bilgisine başvurularak soruşturma açılması talep edilmiştir. 

Artvin Milletvekili DYP Genel Başkan Yardımcısı ve seçim işleri başkanlığı 
sıfatıyla Ankara 7 nci Noterliğine verdiği 29 Eylül 1997 günlü dilekçesinde Bayındırlık 
Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Karadeniz yolu için 30 Eylül 1997 günü ihale 
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edilecek inşaatların önceden yönlendirildiği, kendilerine kredi getirmesi istenerek 
hedeflenen firmanın istediği doğrultuda davetiye çıkarılarak, Resmî Gazetede 
yayımlanarak inşaatların taksimi ihaleden önce gerçekleştirilmiş. 

Çayeli-Hopa 274 milyon dolar ihale bedeli inşaat ANAP'lı ve ANAP'ın kasası 
olarak bilinen Cengiz İnşaatın sahibi Mehmet Cengiz'e verileceği -diğer kısımları 
geçiyorum- Bu ihalede ANAP'lı POLAT İnşaat, Özışık inşaat ve ANAP'lı iki inşaat 
şirketine verileceği, ihaleden önce kendi aralarında anlaşarak gerçekleştirileceği, 

Bu tespitimizin ve bu belgenin ihale öncesinde noterliğimizce 
resmileştirilmesi talep edilmiştir. 

Ankara 7 nci Noteri tespit yapmış, durumu resmileştirmiştir. 
30.9.1997 ve 2.10.1997 tarihlerinde Karayolları Genel Müdürlüğünde yapılan 

ihaleler sonunda demin okuduğum altı ihalenin iş akdini ve tenzilatlarını yazıyor. 
Artvin Milletvekili Hasan EKİNCİ tarafından ihale öncesi 29 Eylül 1997 günü 

ihalelerle ilgili yapılan ve noterce resmileştirilen tahmin ihaleler sonrası kısmen 
tutturulmuştur. Bu durum, kamuoyuna açıklanmış ve 21.11.1997 tarihinde verilen 
gensoruya da gerekçe yapılmıştır. 

TCK'nın 366 ncı maddesinin ilk fıkrası hükümet adına yapılan müzayede ve 
münakaşada her kim şiddet veya tehdit ile veya hediye veya vaat ve itasıyla veya 
sair menfaatler temini ile veya gizli ittifak yahut sair hileli vasıtalar ile rekabeti men ve 
ihlal yahut da münakaşada pey sürenleri çekilmeye sevk edenleri 
cezalandırmaktadır. 

Aynı maddenin ikinci fıkrası, birinci fıkrası eylemlerin müzayede veya 
münakaşaya memur olan kimselerin işlemesini cezalandırmaktadır. 

Netice şöyle diyor; sanığa isnat edilen suçlama ihaleden önce yapılan tahmin 
noterce resmileştirilmiş, ihaleler bittikten sonra kamuoyuna duyurulmuş ve verilen 
gensoruya da dilekçe yapılmıştır. 

Sanığın tafsif edilen bu eyleminin TCK'nın 366, 367, 368 inci maddelerinde 
yazılı suçları oluşturmadığı gibi TCK 'da ve özel ceza yasalarının belirtilen suçlardan 
herhangi birini de oluşturmadığından, sanık hakkında takibata yer olmadığına, 
kararın dilekçe sahibine bildirildiği ve CMUK'nun 164 üncü maddesi gereğince karar 
verildi. 

İki mahkeme kararı... Bir de bilirkişi raporu var. Bundan evvel, yani 20 nci 
Dönemde kurulan komisyon da bu işi bir bilirkişiye havale etti. O bilirkişi raporunda 
da, bilirkişi raporu var, Karayolları bilirkişi raporu var. Yine hafızalarınızı tazelemek 
için bunu da okuyacağım. Bazı maddeleri çok önemli, müsaade ederseniz okuyayım. 

Beyler, bu, hakikaten hassas bir konu; bir kişi hakkında bir karar vereceğiz, 
Yüce Divana gidip gitmeyeceği konusunda. Ben, Yüce Divan oylamalarını da bilirim, 
sonra 22 ay onun vicdan azabını çekenleri de çok gördüm; ama, kararı herkes 
kendine göre verecek. 

Orta Doğu Teknik Ünivesitesi Öğretim Üyesi Yüksek Mühendis Ekrem 
Yeşilada, Mimarlar Odası üyesi bilmem kim, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi 
bilmem kim... 

İnceleme: TBMM Soruşturma Komisyonunda bulunan dosyalar ve projeler, 
Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliğinin bilirkişiye destek olmak üzere yapılan 
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çalışmaları, TBMM soruşturma komisyonunda bulunan dosya, projelere dayanılarak 
Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler. 

Burada çok önemli, Sayın Başkan, gelen arkadaşlara hep soruyor, şu yapıldı 
mı, niye yapıldı diye, bunların hep açıklaması var. 

Tespit: Soruşturma açılmasına ilişkin önergede iddia Karadeniz sahil yolunun 
Piraziz-Giresun, Giresun-Espiye, Araklı-lyidere, İyidere-Çayeli, Çayeli-Hopa 
kesimlerini kapsamaktadır, bu nedenle de incelemelerimiz belirtilen kesimlere 
yönelik yapılmıştır. 

Belirtilen güzargahlara ait yol ihalesi 2886 sayılı Yasanın 2990 sayılı Yasayla 
değiştirilmiş 89 nucu maddesine göre yapılmasının Bakanlar Kurulunda usulüne 
uygun olduğuna... 

Mehmet Beyin ikazı üzerine kısaltayım. 
Belirtilen ihale usul ve esaslarına uygun olarak teknik güçleri ve yeterlilikleri 

idarece kabule dilen, otoyol yapımlarını gerçekleştirmiş ve kredi bulabileceklerini 
ispatlamış firmalar, Karadeniz sahil yollarında çalışan ve ödenekleri üzerinde fiilen 
harcama yapan ve kredi bulabileceklerini ifade eden 11 firmaya ihaleye davet oluru 
yapılmış, 26 Ağustos 1997'de alınmış, 11 firmaya ilaveten ihalede rekabetin 
yaygınlaştırılmasını sağlamak için 5 firma daha Bakan tarafından ilave edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün kapalı teklif usulüyle ihale şartnamesinde 
kredili işler için 8 inci maddesi ihale tekliflerinde nelerin olacağını, aranacağını 
saymış ve ihale kararları buna göre verilmiştir. 

4 üncü maddeyi geçiyorum, 5 inci maddede; ihalelerden sonra Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Yaşar TOPÇU Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ihaleye 
fesat karıştırdığı iddiasında bulunan Artvin Milletvekili Hasan EKİNCİ şikâyet 
edilmiştir. Savcılıkça yapılan inceleme sonunda, sanık hakkında tatbikata yer 
olmadığına karar verilmiştir.(8 Ocak 1998) Hasan EKİNCİ Cumhuriyet Başsavcılığına 
başvurarak Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar TOPÇU ile Karayolları Genel Müdürü 
Yaman Kök, İhale komisyonu başkan ve üyelerini, ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla 
şikâyet etmiştir. Savcılıkça yapılan inceleme sonunda ihaleye fesat karıştırıldığına 
dair delil ve emare elde edilmemiştir. İhale Komisyonun üyeleri ile ihaleyi onaylayan 
Karayolları Genel Müdürü hakkında bu nedenle kovuşturmaya yer olmadığına karar 
verilmiş, Bakan hakkında soruşturma yetkisi bulunmadığı belirtilmiştir. 

Değerlendirme: Burada 3 üncü maddeyi okuyacağım. İklim durumunu 
gösteren harita ektedir. Bu bölgede iklim durumundan dolayı çalışma şartlarının zor 
olmasından dolayı -çok önemli bir şeydir, sonra buraya geleceğim- çalışma 
günlerinin çok az olması... 

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yapılan bir tez çalışmasında bu bölgede iş 
makinelerinin atıl kalma oranının yüzde 35'tir; yani makinelerin ütülizasyonu çok 
düşük, randımanlı çalışma yok. Aynı oran, Akdeniz Bölgesi için yüzde 11'dir. Yani, 
Akdeniz'de 100 günde 89 gün çalışıyor, orada 65 gün çalışıyor. 

Bütün bunlar, bölgede yapılacak yol maliyetinin yüksek olacağını 
göstermekte ve bölgeler arası tenzilat karşılaştırmalarının (Mersin-Adana gibi) doğru 
olmayacağını ortaya koymaktadır. Bazı arkadaşlar diyor ki, tenzilat azdı, çoktu; bunu 
da burada, bilirkişi raporunda... Dolayısıyla, orada tenzilatın yüksek olabileceği... 
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Rapora'konu olan yol inşaatının dolar bazında yapılması da üzerinde durulan 
bir husustur, ihale usul ve esaslarını belirten Bakanlık olurunda nasıl uygulanacağı 
belirtilmiştir, kurumumuzca yapılan bir hesaplamaya göre, ihalenin yapıldığı 1997 ve 
1998'e göre idare lehine, dolarla yapıldığı için, yüzde 11'i aşan oranlarda fark 
oluşmaktadır. Böyle olunca, tenzilat oranları da yükselecektir. 

Son noktaya geliyorum. Ayrıca, Karadeniz sahil yolunda yer yer binin 
üzerinde yoğun trafik altında çalışma yapılacaktır. Rize-lspir yolu ise -gündeme de 
geldi, Rize-lspir yolunda çok daha ucuz tenzilat var, yüzde 5 diye bir laf var- günlük 
yüzün altına inen bir trafik oluşmakta. Halen yılın ortalama altı ay trafiğe kapalı 
durumda -orada kar dolayısıyla altı ay kapalıdır- çalışılacaktır. Buna göre, temel 
verilerde büyük farklılıklar olması nedeniyle iki yolun tenzilat oranlarının 
karşılaştırması sağlıklı olmayacaktır. 
Ekrem YEŞI LADA ODTÜ.Ismet ÖZTUNALI Mühendis ve Mimarlar Odası, Semih 
GÜNER Hacettepe Üniversitesi 

Bunları okuduktan sonra meselenin esasına gelmek istiyorum. 
Sevgili dostlar, yargıladığımız kim, pardon yargıladığımız değil de 

incelediğimiz kim? Soruşturma konusu Yaşar TOPÇU. Yaşar TOPÇU bu olayın 
neresinde? Kanunlara bakalım; kanuna göre, 89'a göre ihale edildi. Bu kim karar 
veriyor; Bakanlar Kurulu karar veriyor. 89'un o maddesini açıklayacağım; şurada bir 
raporda var maddenin kendi hükmü. 89, orada çok dikkate şayan bir nokta var. 
89'un sonunda diyor ki, kanun hükümleri dışında kalınmasına Bakanlar Kurulu karar 
verir. Bu ihalede uygulanacak usul ve esaslar, idarece tespit edilir. Nedir bunlar; kaç 
kişi çağıracağız, üst limit yok. 

Karayollarının yine bir raporu var; 26.3'te, yine burada bir hüküm var; bu 
madde hükmüne göre yapılacak ihalelerde ihaleye katılacak istekli isimlerin 
belirlemek suretiyle bizzat ilgili bağlı bulunan bakanlık onayının alınması zorunluluğu 
vardır. Maliye Bakanlığı görüşünü almak suretiyle, Bakanlar Kurulu kararının 
çıkarılması gerektiği zorunluluğu geliştirmiş olup, davet edilecek kişilerin üst sınırı ve 
ilgili herhangi bir şarta yer verilmemiştir. Kanunun amir hükmü; üst sınır yok. 
Dolayısıyla, niye 15, niye 13 diye yargılayamayız. Ha, burada Bakan ne yapıyor; 
geliyor, Genel Müdürlükten getirilen bir liste var kanun gereği, diyor ki bu yeterli 
değildir, daha fazla koyun. Ha, rekabeti artırmak istiyorsan, Bakan onu yaptı. 

Müteakiben ne oldu; gitti ihaleye. İhaleye fesat karıştırıldı diyor, dolayısıyla 
Yaşar TOPÇU. Peki, ihalenin tasdik mercii kim; Yaşar TOPÇU mu, Bayındırlık 
Bakanlığı mı; hayır, Karayolları Genel Müdürlüğü, tüzelkişiliğe sahip bir kurum. 
Dolayısıyla, Yaşar TOPÇU 'nun bunu bozma hakkı da yok. Ha, bozsa bozsa kim 
bozar; Karayolları Genel Müdürlüğü. Dolayısıyla, şimdi, biz, burada Yaşar TOPÇU 
'yu suçlarken, fesat karıştırma rolünde Yaşar TOPÇU 'nun, Bayındırlık Bakanının hiç 
rolü yok. Fesat karıştırılmışsa, o zaman oraya gidelim; ama, orada da, mahkeme 
kararları var fesat karıştırılmadı diye. Uygulamada çok şeyler görüşüldü, çok şeyler 
söylendi; demek oluyor ki, şu noktada, biz, ihalede Yaşar TOPÇU 'nun, yani 
üzerinde konuştuğumuz, soruşturma açtığımız Sayın Yaşar TOPÇU, yalnız 16 değil 
de, 11 değil de, 30 yapabilirdi, 30 değil de 40 yapabilirdi diyebiliriz; ama, zaten 
çoğaltılması 89'a göre ihalenin esprisi değil. 

Sayın Genel Müdür, ki onun altını çizerek söyleyeyim, o gün orada bulunan 
arkadaşlar, Dinçer YİĞİT, Yaşar TOPÇU ile kavgalı olduğunu kendisi de burada 
söyledi, kavgalı değil de hukuk mücadelesi içinde olduğunu. Yaşar TOPÇU, onu 
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görevden aldı; o Danıştay'a gitti, Danıştay'dan görev iadesi aldı; yine görevden aldı, 
yine gitti; yani, kendi tabiriyle "ben Yaşar TOPÇU'nun müddetinde hep hukuk 
mücadelesi içinde oldum." Arkadaşın ifadeleri var; bu ifadelerde diyor ki, böyle bir 
şey yok, zaten sistemin içerisinde de böyle bir kayıt yok; ama, yine Karayolları bu 
işte şunu yaptı; 2886'nın 44 üncü maddesine göre işi kapsamın içine aldı. Ki, böyle 
bir zorunluluğu da yok. Bakanlar Kurulundan yetki almış; iki kişi çağırır, konuşur, 
pazarlığı yapar; teklif alma usulünü uygulamaz, pazarlıkla yapabilir. 

Yolun çok ekstrem misali var; bu hususa girmiyorum, hepiniz orayı gördünüz. 
Burada konuşan arkadaşlar, bu yol yapılmalıdır, bir an evvel yapılmalıdır dedi. 

Şimdi, geliyorum yine Cengiz İnşaata. Cengiz İnşaat yüzde 20'yle açtı; 
ihaleye fesat karıştırılan firma. Peki, Cengiz İnşaat bundan evvel kaçtan aldı; yüzde 
5'ten, aynı yolun devamını yaptı, yüzde 5'ten aldı. Peki, yüzde 5 tenzilat haddîlayık 
bulundu, tasdiktendi ve üstelik, yüzde 300'ü aşan ilave iş verildi. Bakın, yüzde 5'ten 
aldı; şimdi, beğenmediğimiz yüzde 20 tenzilata rağmen, yüzde 5'ten aldı aynı yolda 
ve üstelik, bu rakam haddîlayık bulundu, beğenildi, ittifak edildi ve üstüne de yüzde 
300'lük keşif bedeliyle işi büyüterek kendisine verildi. 

Sevgili milletvekili arkadaşlarım, ihaleyi biraz evvel söyledim, Yaşar 
TOPÇU'nun feshetme hakkı yok. Fesat karıştırıldı dedik; olabilir, o da iddia. Nedir 
fesat karıştırma; noter tespiti. Doğrudur, yanlıştır, tamamdır, eksiktir; ortakları ilave 
edilmemiştir; ama, bir şayia vardır. Peki, niye Cengiz inşaat; başka yok mu, yok. 
Biraz evvel Bakan burada söyledi, Antalya'da, zabıtları okudum, Sayın 
VERKAYA'nın da orada konuşmaları var. O Antalya'dan bahsetti, Antalya-Mersin 
otoyolunu 10'a böldüm dedi, orayı da davetle yaptım, iddia yok. Burada Cengiz 
İnşaat gündeme geldi. Oradaki rakamlar daha düşük, yollar daha güzel; ama, o 
gündeme gelmiyor. O halde, burada politika var; ama, Cengiz İnşaatın bu işi 
alacağını herkes bilir. Bu, işin yapısında var, Cengiz İnşaat orada iş yapıyor. Bu, bir 
meslek taassubu, meslek ciddiyeti. Orada şantiyesi varken, başka müteahhit buraya 
girmez. Girse bile, onun kadar avantajlı olmaz; çünkü, o, şantiye kurmuş, sabit 
masraflarını yapmış, yeni gelen firma oraya ekstra sabit tesis masrafı yapacak. 
Dolayısıyla, birinin tenzilat miktarı daha fazla olur; ama, burada, ihaleye, üstelik o 
firma en büyük tenzilatı vermiş. 

Dolayısıyla, Karayolları yönünden, bu olaya baktığınız zaman, haddîlayık 
görmemek gibi bir hakkı yok. Neden yok; rakam yüzde 20'ye çıkmış, eskiden yüzde 
5'ti; ihale rakamı yüksektir. 

Şimdi, gelelim bir de fesat karıştırma olayına... Fesat karıştırma, TCK'nun 
205 inci maddesinde açıkça yazıyor, diyor ki ispat edilebilir, aynı kalemle, aynı 
mürekkeple, aynı daktiloyla yazılmış iki teklif aynı olursa, fesat karıştırılmış olur. 
Hafızalarınızı tazelemek istiyorum; Sayın Dinçer YİĞİT bir misal verdi burada; 
Ankara-POLATlı-Sivrihisar yolu... Üstyapım. Bu firma ihaleye giriyor, bu firmanın 
eskiden burada işi var; bunu sağır sultan da bunun alacağını biliyor. İhale günü bir 
faks geliyor; aynı şekilde noterden değil ama burada olduğu gibi bir faks geliyor ve 
bunun üzerine, ihale zarfları açılıyor. Faksla gelen firma, Üstyapıma ihale kalıyor, 
tenzilat faksta gösterilen rakam. Faksta şu deniyor; şu tarihte, şu saatte yapılacak 
kapalı zarf ihalesinde Üstyapım İnşaata bu ihale kalacak, şu kadar da 
tenzilatla...Ben, bunu bir kez daha sordum Dinçer YİĞİT'e, bana ismi o verdi. Ben ne 
Üstyapım'ı bilirim ne Beyazıt İnşaatı. Tamam düzeltiyorum. 
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Ve bunu burada anlattı, kendi notlarınızda var; 23.5'teki zabıtlarda var ve 
bunun üzerine Genel Müdürlük ihaleyi feshetti, vermedi. Mahkemeye gitti adam; 
mahkemeden karar çıkardı ve ihaleyi aldı ve üstefik, Karayollarına isterse rücu eder, 
mahkemeye tazminat davası açabilirdi; açmadı. Niye açmadı; çünkü, onunla iş 
yapacaktı. Ha, şimdi şöyle bir şeye gelelim; demek ki, Karayolları -ben, Genel 
Müdüre sordum, zabıtlarda da var- aynı olayı burada yapsa ne olurdu; mahkemeye 
gitse, bu müteahhit kazanır mıydı; kazanırdı. Demek ki, TCK'nun durumu bu. 

Şimdi, biz diyoruz ki, Yaşar TOPÇU senin burada rolün yok; ama, biz, seni 
yine Yüce Divana vereceğiz. Peki, Yüce Divan hukuka göre yargılamayacak mı; 
TCK'ya göre yargılamayacak mı; neye göre yargılayacak; TCK'ya göre. Peki, ne 
yapacak; iki tane mahkeme kararını mı nakzedecek veyahut da emsal olan, bundan 
dolayı niye bozmadın mı diyecek Anayasa Mahkemesi? Nasıl diyecek; bozanların 
sonu ne oldu; işte ihaleyi geri verdiler, işte, emsal var. Bunu, en yetkili ağız söyledi. 

Şimdi, bu noktada, sevgili dostlarım, bu iş çok gündemde kaldı. Bazı 
arkadaşlarım oraya gitti; hepinizin birleştiği bir şey vardı; oraya gittiğiniz zaman, 
bölge halkı, buraya geldiniz de bu yolları durduracak mısınız dedi. Karar en olursa 
olsun, ama bu işin bir an evvel gündemden kalkması lazım. Eğer, milleti temsil 
ediyorsak, milletin vekiliysek, milletin huzurunu da korumak zorundayız. Dolayısıyla, 
bunu bir an evvel gündemden çıkarmak zorundayız. 

Bakınız beyler, bu yolların, eğer bu yöntemle başka bir yönden yapılma 
imkânı varsa, onu bulalım çıkaralım; ama, benim bildiğim başka bir yöntem yok. 
Zecrî bir tedbirdir, üzerine çok dikkati çeken bir yöntemdir, şaibe üzerine 
konuşulacak bir yöntemdir; ama, burada, cesur bir kararla bu yöntemin uygulanması 
lazım. 

Beyler, 87'den beri ihale yapılıyor; 1997'nin programında var, 1998'in 
ortasına gelinmiş, hiçbir cesur karar alınamamış ve gün geçtikçe bu iş sıkıntıya 
giriyor. Bir kere, burada, bir an evvel bu işe girilmesi lazım ve bir an evvelin ötesinde 
hızlı da girilmesi lazım. Onun da sebebi, devlet kaynağı değil, bütçe kaynağı değil, 
dış krediyle hızlı götürülmesi lazım. Saatte 50 arabanın, 100 arabanın geçtiği yerde 
varyant yapabilirsiniz; ama, 75 bin arabanın Trabzon geçişinde, 30 bin arabanın 
Giresun geçişinde geçtiği yerde iki ay, üç ay, dört ay varyant yol yapamazsınız. 
Orada isyan olur ve amacına uygun da hareket edemezsiniz. Benim vicdanî 
kanaatim, en doğru yöntem uygulanmıştır. Yapılması gereken yapılmıştır ve burada, 
vicdanen söylüyorum, hiçbir şekilde devletin zararı olmamıştır ve bu iddiada 
bulunmamız için de, vicdanen, bu işin muhasebesini yapmak lazım. 

İddia ettiğimiz şeyi tutturabilir miyiz? Bunun sonunda, Genel Kurulda karar 
verir; Yüce Divana gider; ama, demin de söyledim, iki mahkeme kararı var. Aksine 
hüküm için; yani, fesat karıştırdığını faksla tespit etmekten dolayı bunu geçerli 
saymayan, yine, mahkeme kararı var. Bu kararların üzerinde, bu işi, politik 
uzatmaktan başka ve uzattıkça, o bölge insanına eziyet etmekten başka bir faydası 
olmaz." Şeklinde açıklamıştır. 

İSMAİL BOZDAĞ (Manisa) 01.06.2000 tarihli toplantıda değerlendirmesini; 
"Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; şimdi, Karadeniz sahil 

yolunun önemine ben burada bir kez değinme ihtiyacını duymuyorum; çünkü, 
Karadeniz bölünmüş sahil yolunun yalnız bölgenin ihtiyacı olduğu değil, Türkiye'nin 
ihtiyacı olduğu hepimizin belirlemiş olduğu bir tavır. 
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Bunun yanında ne geliyor, sırasıyla takip edecek olursak; işte, dış krediyle 
yapılmasıyla ilgili. Bu konuyla ilgili, sanırım da tartışacak başka fazla bir konu yok; 
çünkü, Bakanlar Kurulunun almış olduğu bir karar. Yolun aciliyeti, devletin bütçesinin 
buna müsait olmaması nedeniyle dış krediyle yapılmasına Bakanlar Kurulu karar 
vermiş. Dolayısıyla, buradaki söz konusu Bakanımızı direkt ilgilendiren bir konu değil 
veya şu anda tartıştığımız söz konusu olay o değil. 

Onun dışında ne olabilir diye düşündüğümüzde, bence, şey geliyor; işte, 
yolun bölümler halinde yapılması. Yolun bölümler halinde yapılması Bakanın 
kendisinin vermiş olduğu bir karar da, buna saygı duyuyorum. Niye; yol mademki 
acilse, bir an önce yapılmasını da herkes istiyorsa, o yolu bölerek ihale etmek, yolun 
bir an önce de yapılmasını sağlayabileceği açısından bence doğru bir karar diyorum. 
Nitekim, diğer bazı ülkelerde, ki, Bakanımız buna Almanya örneğini de verdi, aynı 
şekilde, işte Doğu Almanya'da, otoban yapımında da, yolları bölerek, daha hızlı bir 
şekilde yapıldığını söyledi ve doğrudur da söylediği; ben, onu da biliyorum. 
Dolayısıyla, orada, bence, Bakanımızı eleştirme konumunda değiliz diye 
düşünüyorum. 

Bunun yanında, davetiye usulü var; yine, eleştirilebilecek bir konu ve bu çok 
tartışılan bir konu oldu. Dendi ki, işte, efendim Türkiye'de 15 firma değil de, 30, belki 
de 40 firma bu işi yapabilecek boyutta firma vardır deniliyor; fakat, Sayın Bakanımızı 
da dinledikten sonra benim çıkardığım sonuç şu oldu: Karayolları Genel Müdürlüğü 
11 firma tespiti yapıyor. Bakan da buna itiraz ediyor. Diyor ki, bu sayı yetersiz, biraz 
daha bulun ve o şekilde, 5 firma daha, Bakanın kendi kararı itibariyle ihaleye girecek 
olan firmaların sayısı artırılıyor. Şimdi, bu boyutta değerlendirdiğimizde, bence, 
Bakan, daha doğrusunu yapmış diye düşünüyorum; çünkü, niye; ihaleye 11 firma 
gireceği yerde, sonuçta, 16 eksi 1 diyelim artık, 15 firma ihaleye girmiş. Yani, o anda, 
tabiî, bir de, şunu belirtmek istiyorum: Yani, bu, yalnızca, işte, o teknik kapasiteye 
sahip olmaları firmaların yeterli değil, sonuçta, aynı zamanda dış kredi bulabilecek 
firmalar olması itibariyle, o gözümüzde büyüttüğümüz kadar da ben Türkiye'de çok 
sayıda Kredi bulabilecek firma olabileceğini pek düşünmüyorum; ama... işte, 
sonuçta, Karayolları Genel Müdürlüğü 11 tane firma tespit etmiş. Bu firmalar, hem 
teknik kapasite yönünden hem de dış kredi bulabilme yönünden yeterlidir diye; daha 
fazla bulamamış; ama, Bakanın işi biraz daha zorlayaraktan, sonuç itibariyle 4 firma 
daha ilave ediliyor. Bu da, Bakanın, bence, iyi niyetini gösteriyor demektir; çünkü, 
bizim istediğimiz de oydu. Niye, 15 firma ihaleye girdi de 30 firma girmedi diye; ama, 
Bakan da, burada, aynı bizim görüşümüzü paylaşıyor. O da, 11 firma yetersiz, 
dolayısıyla biraz daha ilave edin deniliyor ve o şekilde 15 firmaya ulaşılmış oluyor. 

Sonra, dış kredinin şartlarını da, Bakan bizzat kendisi belirlemiş değil. Bu da, 
Hazinenin belirlemiş olduğu bir karar; dolayısıyla, dış kredinin de, Bakanla direkt 
zaten fazla bir ilişkisi olmayan bir olay. 

Onun dışında, az önce açıklandığı gibi, Karayolları Genel Müdürlüğünün 
mahkemeye verilmişliği var, mahkemenin almış olduğu bir karar var. Karar da, 
tamamen bu ihaleyle ilgili, yolsuzlukla ilgili herhangi bir olumsuzluk olmadığına dair 
bir karar vermiş ve bütün bunları üst üste koyduğumuzda, benim şahsî kanaatime 
göre, Bakanın, gerçekten Türkiye'nin veya devletin çıkarları doğrultusunda 
yapabileceği bir şey var da, yapamadığı gibi bir ifade kullanmayı ben pek mümkün 
görmüyorum şahsım açısından. 
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En son olay, bir tenzilatla ilgili, belki o düşünülebilinirdi; ama, az önce 
söylediğim gibi, sonuçta, Bakan, ihaleye girecek olan firmaların sayısını yükseltmiş 
ve tenzilatın yüzde 15 ile 20 arasında olacağı gelince de, Türkiye'de, birçok 
ihalelerde, bu tenzilattan daha aşağı da ihaleler alınmış, hatta yüzde 5'lerden 
bahsediliyor; ama, buradaki ihalelerde, 16 ile 20 arasında bir tenzilat var. 
Dolayısıyla, bundan daha kötü örneklerle veya tenzilatlarla ihaleler verilmişse veya 
alınabilmişse, o zaman, bir kıyaslama yaptığımızda da, burada, net bir şekilde, 
herhangi bir yolsuzluğun yapılmadığı gibi bir şey ortaya çıkıyor. 

Bir de, burada, Karadeniz'deki iklim şartları hem de topografik yapısı göz 
önünde bulundurulduğunda, o zorluklar da değerlendirildiğinde, tenzilat, eğer, 
burada, bu kadar yapılmışsa, başka bölgelerde, daha kolay şartlarda iş 
yapılabileceği ortamındayken, buranın zor şartlarına rağmen bu tenzilat yapılmışsa 
diye düşünüyorum. Orada da, benim ikna olmadığım herhangi bir şey yok ve sonuç 
itibariyle, yolun bugünkü konumunu da gördük, gittik, hep beraber gördük veya 
bazılarımız gördü. Şu an, hem bölgenin hem de Türkiye'nin ihtiyacı olan oraya bir yol 
yapılıyor. İnşaata da hızlı bir şekilde devam ediliyor. Orada da, ben, şahsım adına 
herhangi bir endişem de yok. Zaten dış kredilerin bulunamaması gibi bir durum da 
şu anda söz konusu değil. O şekilde, Türkiye'nin de ihtiyacı olan bu yol da, 
Bakanımız da, bizzat kendi direktifleriyle, hem bölgenin hem de Türkiye'nin ihtiyacı 
olan yola bir çare bulmuş oluyor diye düşünüyorum." Şeklinde yapmıştır. 

MUSTAFA HAYKIR (Kırşehir) 01.06.2000 tarihli toplantıda 
değerlendirmesini; 

"Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlar; şimdi, hiçbir arkadaşımız, 
burada, konuşurken, Karadeniz sahil yolunun yapılmasına karşı değil. Aynı, 
Karadeniz'e, ekmek su gibi bu yolun lazım olduğunu biliyoruz ve gittik, yerinde de 
gördük. Yalnız, bizim kafamıza takılan bazı olaylar var. Biraz önce Şadan beyin 
dediği gibi vicdanımızın sesini dinliyoruz. Politikayla bizim hiçbir alakamız yok; 
burada, bir arkadaşımızı, bazı konular hakkında yargılıyoruz. Tabiî, burada karar 
vermek, o kadar çok zor bir olaydır. Onun yerine birimiz olabilirdik. Birimiz, burada bu 
ifadeyi verebilirdik; ama, Türkiye'de 65 milyon insan, bizi, 550 kişiden biri yapıp 
buraya göndermiştir. Niçin göndermiştir; Türk Devletinin bekasının devam 
edebilmesi için. 

Şimdi, kendi kendime soruyorum. Ben bir makine mühendisiyim. Hukukçu ve 
teknik eleman değilim. Hukukçu ve teknik eleman olmadığıma göre, buna karar 
verecek bir organa da haiz değilim. Onun için, şunları görüyorum: Bölünmüş yol, 
taksim edilmiş diyor. Televizyonda da izledik o programı da izledik. Bu yolun taksim 
edilmiş, kendi ağızlarında da bunu söylüyorlar, 11 tane firma, 4 tane de Bakan 
getiriyor. Ne olurdu; bu, 30 tane olabilirdi. Bu ihale çok büyük bir ihaleydi. 856 milyon 
dolarlık bir ihale, 700 küsur milyon dolara tekabül ediyor ve bunun yanında, ki, 
kârlılık oranı çok fazla olan bir yerde, bir yerdeki yüzde 20 ve yüzde 16,5 gibi bir şey 
yapılmış. Bir de, dikkatimi çeken noktalardan biri, aynı günü, bütün bürokratlar, 
Türkiye'de hantal bir yapının olduğunu hepimiz biliyoruz. Bürokrasinin de hantal bir 
yapıda olduğunu biliyoruz. Türkiye'yi de kimlerin idare ettiğini de daha iyi biliyoruz 
bürokrasinin içinde. Aynı gün, bütün şefinden tut, müsteşarına, valiye kadar aynı gün 
imza edilmesi insanın kafasında soru işaretleri oluşturuyor. 

Bakıyoruz, dış kredi bulunmamış. Evet, Bakanlar Kurulu karar vermiş; ama, 
dış kredi bulunmadan bunun ihalesi yapılmış. Yani, bir kredi bulunup da, Hazineden 
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bunun müsaadesi alınmış, ondan sonra ihalesi yapılmış değil. Sonradan, Bakanlar 
Kurulunda bu karar alınıyor. Bunun yanında, bazı zamanlar, işte, buradaki 
arkadaşlarımızı dinledik Hazinedeki arkadaşlarımız, bazı krediler bulunuyor; ama, 
devlet tarafından da kabul edilmeyen krediler oluyor bunlar. 

Bunun yanında, hakikaten, karar vermek o kadar zor ki bu hususta ve 
gördüğümüz kadarıyla, buradaki tutum, bana göre ve konuyu da hep getiriyoruz 
Karadeniz yolunun yapılıp yapılmamasına, orada şu kadar araç geçiyor falan, filan... 
Tabiî, yapılacak bunlar; ama, biz de, seçilmiş olarak, bu memlekette her kuruşumun 
nereye harcandığını da bileceğiz ve buranın da en güzel şekilde yapılmasını 
sağlayacağız. 

Bunun yanında, öğrendiğime göre, bunun projesi de yok. Sonra bir avan 
proje yapılıyor. Bu avan projeye göre hareket ediliyor ve insanların vicdanından da, 
bu Karadeniz otoyol, sahil yolu içinde, toplumda oluşan imajlar da var, bunları da göz 
önüne alıyoruz, halkın sesini de dinlemek lazım" şeklinde açıklamıştır. 

NAZİF TOPALOĞLU (Muğla) 01.06.2000 Tarihli toplantıda 
değerlendirmesini; 

" Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; böyle bir soruşturma komisyonunda 
istenen, bizden istenen, ihaleye fesat karıştırılıp karıştırılmadığını araştırmak. Bir de, 
noter, belge olarak da bir noter tutanağı var. Noter tutanağında, Resmî Gazetede 
yayımlanan miktarlar belirtiliyor. Ayrıca, siyasî bir partinin yakını olduğu iddia edilen 
Cengiz İnşaatın bunu alacağı söyleniyor ve bunu da, burada, Cengiz İnşaatla birlikte, 
bu noter tutanağında, altı tane ihale yapılmış. Ben, dilerdim ki, bu tespit tutanağını 
hazırlayanlardan, bu altı inşaatın kimlere verileceğinin tek tek tespit edilmiş olması, 
bu tespit tutanağına da geçirilmiş olmasıydı. O zaman, hakikaten, yapılan ihbarda, 
bir siyasî kasıt olmadığı düşünülebilir. 

Burada, Cengiz İnşaatın şantiyesinin yakınındaki yolu alacağı iddiası. Bu da, 
mantıkidir; yani, o en fazla kırımı da yaparak onu alabilir. Bölünmeyi bu şekilde ispat 
edilebilseydi, hakikaten, bir sonuca varmak mümkündü. Yalnız, burada, dikkat 
edilmesi gereken bir konu var. Bana göre, daha çok araştırılması ve soruşturulması 
istenebilirdi; yani, aslında, konumuzla da alakası yok. Libor artı 2,25 ve artı 
müteahhit payı. Şimdi, burada, libor artı 2,25'e bir sözüm yok, artı müteahhit payı, 
yani, müteahhidin ödeyeceği kredi karşılığı, bu da, ülkemizin ekonomisinden bir 
kayıptır; yani, bu, tartışılabilir. Yani, o günkü şartlarda, acaba, çok mu gerekliydi ve 
böyle mi olması gerekliydi; bunun tartışılması gerekebilir; ama, bizim tartışmamız 
gereken konu, ihaleye fesat karıştırıldı mı, karıştırılmadı mı? iki tane mahkeme kararı 
var. Tespit tutanağında, sadece bir firmanın ismi var. Yani, buradan sonuca gitmek 
çok zor. Bir noter tutanağına tek firma ismi yazılabilir. O da, tahminen en yakın 
şantiyesi olan firma; yani, çok açık bir ihbar olmuyor kanaatindeyim. Ayrıca, burada, 
bunu delillendirmek, yani, birilerine isnat ederken, bunu ciddî delillerle, şahitlerle 
götürmek lazım; fakat, tartışılabilecek noktalar var. Demin dediğim gibi, libor artı 
2,25'in üzerindeki müteahhit payı. Benim en çok dikkatimi çeken veya beni rahatsız 
eden; çünkü, ülke ekonomisinden bir kayıptır; fakat, konumuz olmadığı için, ihaleye 
fesat karıştırılıp karıştırılmadığı veya önümüzdeki delillerin değerlendirilmesi olduğu 
için, keşke, hakikaten bunu ihbar eden arkadaşlar deselerdi ki, altı firma şu kadar 
pay etmiş, şurayı şu almış, burayı bu alacak gibi bir noter beyanı olsaydı daha kolay 
neticeye varılabileceği kanaatindeyim. 
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O bakımdan, burada, fesat karıştırıldığına dair çok açık deliller olmadığı 
kanaatindeyim." Şeklinde açıklamıştır. 

İHSAN ÇABUK (Ordu) 01.06.2000 tarihli toplantıda değerlendirmesini; 
"Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Karadeniz bölünmüş sahil yolunun 

ihalesinde devleti zarara uğrattığı gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma 
komisyonu kurulan eski Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Yaşar TOPÇU'nun 
soruşturmasıyla ilgili (9/19) sayılı komisyonun karar aşamasına gelmiş bulunuyoruz. 
Bu adı geçen yolda, bugüne kadar binlerce insan can verdi, bir o kadar da sakat ve 
yaralı kaldı. Bu yolun yapılması Karadeniz ve ülke insanı için elzemdir; daha 
doğrusu, farsça vaciptir bana göre. Heyet olarak da, hep beraber, gittik, bu yolu 
değerli heyette bulunan arkadaşlarımızla beraber gittik, gördük. Bana göre, bu 
soruşturmanın siyasî çekişmeden dolayı verildiği kanısındayım. Komisyona davet 
edilen değerli uzmanları dinledik. O günün genel müdürünü dinledik. Daha sonraki 
genel müdürü dinledik ve son olarak da dönemin Bakanı Sayın Yaşar TOPÇU'yu 
dinledik. Tüm arkadaşlarımız, buradaki değerli üye arkadaşlarımız, uzman 
arkadaşlara, genel müdür ve bakana sorular yönelttiler. Ben, bu, sorulardan aldığım 
cevaplar neticesinde, bu yola, bu yolda yapılan ihaleye fesat karıştırıldığı kanısında 
olmadığımı ve bu önergeye de ret oyu vereceğimi huzurlarınızda bildirmek 
istiyorum." şeklinde açıklamıştır. 

MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) 01.06.2000 tarihli toplantıda 
değerlendirmesini; 

" Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben, bir şeyden şöyle kuşkulanırım. Bir 
vatan, millet, Sakarya'dan filan başlanınca kuşkulanırım ne gelecek diye. Ya şunu 
bırakalım; yani, bu yolda işte şu kadar şey geçiyor, oraya çok yapılması gerekir; 
ama, elbette gerekir; yani, bunu en iyi bilen, en iyi çekenlerden biri benim. Bu ayrı bir 
konudur, bizim incelemiş olduğumuz ve karar vereceğimiz konu ayrı bir konudur. 
Karadeniz'e ne kadar çok yol ihtiyacı var, hatta, yani, bu konu siyaset için de çok 
hassas bir konudur; yani, işte, Karadeniz'de yola, hep böyle bunlar, yola karşı çıktı. 
Ya yolsuzluğa karşı çıkıyor, yola karşı çıktı... O nedenle, bunu, bırakmamız gerek. 
Eğer, savunacak, lehte ya da aleyhte konuşacak arkadaşlar, dışarıda da konuşanlar, 
bu konuyu, ayrı ayrı düşünmeleri gerekir. Bu ayrı bir konudur, o ayrı bir konudur. 
Yola ihtiyacımız var ayrı konu; hem de çok ihtiyacımız var; ama, burada, üzerinde 
konuştuğumuz konu ayrı bir konu. Şimdi, burada, iddia şu: Yeteri kadar firma 
çağırılmadı; çağırılan firmalar arasında taksim edildi. İşte, özellikle de, ihale, yapılış 
şekli, s'raya konularak, farklı farklı zamanlarda yapılarak, zaten gelen firmalar beş 
gruba ayrıldı, onlar da farklı farklı zamanlarda ihale yapılarak, son giren grup, artık 
onu tek firma olarak da düşünün, neyse, grup, karşısında rakip yoktu. Dolayısıyla, bu 
şekilde, ha, kaç lira, yüzde 20 daha ucuzdur, yüzde 20 iyi bir tenzilattır, işte, yüzde 
5'le de yanındaki yolu almıştır... Bu, ayrı bir konudur; belki, o şartlarda daha iyi. 

Bilirkişi raporu olarak Sayın TUZCU 'nun sunmuş olduğu şeyler doğrudur, 
bilirkişiye, uzmanlara çok saygımız var; ama, orada da çok çelişkiler dolu. Mahkeme 
kararı denilen, netice itibariyle, savcılığa sunulan o andaki belgelerden hareketle, 
kovuşturmaya gerek vardır, yoktur kararıdır. Yani, elbette, savcının kararı da 
önemlidir; ama, savcı, kovuşturmaya gerek yoktur kararı vermiştir, oradaki delillerle 
bu kararı vermiştir. Efendim, bilirkişi diyor ki, İspir yoluyla bu yol mukayese edilemez. 
Niye; ispir yolunda, altı ay çalışmıyor İspir yolu, burada da, işte, senede, ayın yüzde 
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şu kadar günü makineler bekliyor. İspir yolunda o zaman daha kötü şartlar mevcut. 
Niye daha kötü şartlar mevcut; altı ay çalışamıyor. Şantiyesini ya götürecek ya da 
tamamen şey bırakacak yani orada. Dolayısıyla, yani, ben, bunlardan hareketle, 
efendim, mahkeme kararı vardır burada; dolayısıyla, bizim yeniden mahkemeye 
sevk etmemizin çok fazla anlamı olmayacak diye söylemek tabiî fikirdir, saygımız 
vardır; ayrı bir konu. 

Şimdi, genel müdür şöyle bir şey ifade etmiş. Eğer, tutanaklar ya da 
arkadaşlar burada idilerse o genel müdürün şeyinde, bir üye arkadaşımız, bu 
gruplara ayrılması, beş gruba ayrılması ve farklı zamanlarda ihale yapılmasında, 
sonuçta, en son girenin rakibinin kalmamasına ne diyorsunuz, bu ihaleye fesat 
karıştırmak mıdır, değil midir diye sordu. Sayın genel müdür, o zamanki müdür, 
uzman bir kişi olarak, o anlama gelir diye bir cevap verdi; yani, burada, o kadar, işte, 
bakan sorumludur, sorumlu değildir, bu, ayrı bir konu. Genel olarak, yapılan işlerde 
söylüyoruz, böyle bir şey var. Gerçekten, az firma çağırılmış, yeteri kadar firma 
çağırılmış olabilir; ona hiçbir şey demiyorum. Belki de daha fazla, gerçi, sayın genel 
müdür konunun en uzman kişisi dedi ki, Türkiye'de, bu 10 değil de, 20-30'a kadar 
çıkabilirdi dedi. O da bir uzman kişinin beyanıdır ve bizim için son derece önemlidir; 
ama, o önemli değil. Ben, şunu söylemeye çalışıyorum. Gelen firmalar dört, beş 
firmaya indirilmiş önce; yani, gruplanmış. Yani, siz şurada bir aradasınız, siz şurada 
bir aradasınız; yani, şu yok: Orada, gelen 15 firma ihaleye giriyor, bir tanesi ihaleyi 
alıyor, ondan sonra, ihaleyi aldıktan sonra, çağırılanlardan ya da çağrılmayanlardan 
yanına ortak alıyor, eş alıyor; öyle bir şey söz konusu değil. Burada, önceden, 
firmalar, kabul edilen, bunlar bu ihaleye girebilir diye davetiye gönderilen firmalar, 
kendi aralarında grup haline gelmişler. Beş tane firmaya inmiş bu. 

Netice itibariyle, en son girenin çok fazla rakibi yok. Bu da, yine, o uzman 
arkadaşımızın, Sayın Genel Müdürün ifadesiyle, gerçekten, burada bir şey var; ama, 
sorumlusu kimdir, Bakan mıdır, ihale komisyonu mudur, onu bilemiyorum. 

Şimdi, burada verilecek karar; yani, bakanı Yüce Divana gönderilmesi ya da 
gönderilmemesi, her neyse, bu yolun inşaatının durması anlamına da gelmiyor. Yani, 
bu şekilde, ne buradaki üyeler, ne dışarıdaki insanlar bu şekilde etkilenmemeli; yani, 
bu yol devam ediyor, ihale edilmiştir, devam ediyor, işte, bakan, bu uğurda bir 
usulsüzlük yapılmıştır, yapılmamıştır... Zaten, bunu mahkeme tespit edecek. Eğer, 
mahkeme bir usulsüzlük yapıldığını tespit edecekse, zaten, ne olacaksa olacak; 
çünkü, bir haksızlık düzeltilecek; ama, Bakan Yüce Divana giderse, gider ya da 
gitmez, karar vereceğiz, giderse, bu yol duracak o anlama gelmez ve burada da, 
gerçekten, vicdanî kanaatiyle, eğer, insanlar bir karar vereceklerse, yani, burada, 
yola karşı olmak... Bu, aslen, asıl siyaseten davranmak budur bence. Bu 
komisyonlarda da, bu, yapılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, size şunu söylemeye çalışıyorum: Dışarıda, bu Türkiye 
Büyük Millet Meclisiyle ilgili birçok spekülasyon yapılıyor. Meclisin saygınlığıyla ilgili 
çok şeyler yapılıyor. Bu saygınlığa en çok gölge düşüren işler de, bu komisyonlardır. 
Bu komisyonlarda yapılan çalışmalardır ve alınan kararlardır. Kesinlikle, herkes 
inanıyor ki, siyaseten gitmiştir, siyaseten kurulmuştur, siyaseten aklanmıştır ya da 
siyaseten Yüce Divana gitmiştir. Yani, bu, gerçekten bizi rahatsız ediyor. Siyaseten 
değil de, varsa böyle bir şey bunu yapalım; yoksa, yapmayalım. 

Şimdi, Sayın Tuzcu son derece önemli bir şey söyledi. Daha evvel iki tane 
bakan, işte, 28 ay bu Yüce Divanda yargılandılar, o zamanki onların durumunu ben 
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gördüm dedi. Son derece önemli bir şey. Gerçekten, siz, bir şeyle suçlanıyorsunuz 
ve Yüce Divana gidiyorsunuz. Yüce Divan... Sizin çevreniz var, çoluğunuz var, 
çocuğunuz var. Yüce Divanda, işte, iki sene, üç sene yargılanıyorsunuz. Bu, son 
derece önemli; ama, bu Meclisin komisyonlarında öyle şeyler yapılıyor ki, akrabasını 
işe aldı diye, bir Bakan Yüce Divana gönderiliyor. Dolayısıyla, yani, ben, en azından 
şu komisyonda, bunun yapılmayacağını, vicdanî kanaatler, gerçekten vicdanî 
kanaatle ne çıkacağını ve öyle karar verileceğine inanıyorum." Şeklinde açıklamıştır. 

HASARİ GÜLER (Adıyaman) 01.06.2000 tarihli toplantıda 
değerlendirmesini; 

"Şimdi, değerli arkadaşlarım, önce, bu Karadeniz sahil yolunun yapılıp 
yapılmaması hadisesi ayrı bir şeydir; Sayın Yaşar TOPÇU hakkında iddia edilen 240 
inci maddenin ihlal edilip edilmediği, esas, bizim konumuz bu. Biz de, Karadenize, 
arkadaşlarımızla beraber gittik. Ben, daha önce 1980 yılında da Perşembe'de 
çalışmıştım. Oradaki, hem fizikî şartları hem yol şartlarını iyi bilen bir arkadaşınızım. 
Şimdi, kamuoyunda yoğun bir şey var. İşte, bu komisyonun vereceği karar, sanki, 
Karadeniz sahil yolunun durdurulacağına karar verecek gibi. Bugün de, Giresun'dan 
iki tane misafirim vardı, aynı şeyi onlar da, o tereddütlerini dile getirdiler ve bu gezi 
boyunca da hep aynı şeylerle karşılaştık. Hep söyledik; yani, Karadeniz yolu, 
Türkiye'nin hem stratejik konumu açısından hem bölgede yaşayan insanlarımızın 
rahatlaması açısından hem ülke ekonomisine katkı açısından son derece önemli bir 
yoldur ve mutlaka yapılmalıdır; ama, bu yol yapılırken, işte, Sayın Bakan 240 inci 
maddeyi ihlal etmiş midir, etmemiş midir. Bizim esas aramamız gereken odur. 

Bilirkişi raporlarında, mahkeme kararlarında, bizler de inceledik, hukukçu 
olmamamıza rağmen, işte, okuduğumuzu anlayabilenlerdeniz, 240'la değil mahkeme 
kararı 205'e göre yapılmış. 205 de, Bakanın değil memurların burada bir ihalede 
fesat karıştırıp karıştırmadıklarıyla ilgili bir kararı var. Sayın Yaşar TOPÇU'nun 240'la 
ilgili, yani, bir mahkeme kararı yok gibi. Şimdi, yine, ben, o Sayın Genel Müdürün, 
Dinçer YİĞİT'in, burada, ifade verdiği oturumda yoktum; ancak, şimdi, evde de 
inceledim, burada da biraz inceledim. Sayın Dinçer YİĞİT, mesela, şöyle bir şey 
söylüyor. Mesela diyor, şöyle bir şey yapıyorlar. Sayın milletvekilim, yani, mesela, bir 
firma işi alıyor. İşi, bakın, Türkiye'deki işler, zaten böyle yürüyor; yani, alan firma, onu 
bir defa açık konuşayım, tek başına alıp götürmüyor. Beraber ihaleye girmek yerine, 
firmalardan bir tanesi tek başına işi almış olsaydı, ondan sonra yanına ortakları 
almış olsaydı, idareye müracaat etseydi daha uygun olurdu" biçiminde ifadeleri var 
burada. 

Yani, şunu demek istiyor: Pilot firmalar ve yanında konsorsiyum değil de, 
diyelim ki, 6 iş, 15 firma, bir firma bir işe girdi, o işi 6 firma aldı; ama, o 6 firma, geriye 
kalan 9 firmadan kendileriyle anlaşabileceklerini alıp beraber bir ortaklık kurabilirdi. 
Bunu, idareye müracaat ettiğinde, idare zaten bunlara yeterlilik verdiğinden, davet 
etmiş, böyle bir imkân var; ancak, burada yapılan pek de öyle görünmüyor. Biz yine 
yaptığımız şeylerden baktık, teklifler verilirken de, tek tek teklifler verilmiyor. Bakınız, 
Ardeşen-Hopa yolu için Cengiz İnşaat, Mapa İnşaat, MAKYOL İnşaat birlikte teklif 
veriyorlar, geriye ne kalıyor; 12 kaldı, 2*si de teşekkür veriyor, geriye 10 kalıyor. Yine 
öbür tarafta, mesela, 

Yani, dolayısıyla, böyle bir taksimat söz konusu olunca da, serbest rekabet 
şartları ortadan kaldırılıyor. Mesela bakınız bir şey daha, Giresun-Espiye Yolunda, 
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yine üç firma anlaşıyor, 3'ü de teşekkür veriyor, geriye 9 firma kalıyor ve bir işi alan 
bir daha alamıyor. Bolaman-Perşembe yolu -ki, önemli yollardan biri de budur bu 
sahil yolunun- 3 firma konsorsiyum oluşturuyor, bağlılarını da düşünürsek, 7 firma 
teşekkür veriyor, 3'ü de alıyor, 10. Geriye kalıyor 5 firma, onlar da zaten daha önce 
iş aldığı için alamıyorlar. Dolayısıyla, serbest rekabet şartlarının oluşmadığı 
kanaatindeyim. 

Tabiî, herkesin bir siyasî kimliği vardır. Siyasî kimliğimizi biz bu soruşturma 
komisyonlarda elbette ki bir tarafa bırakmak mecburiyetindeyiz; yani, Sayın TOPÇU 
da, burada açık bir şekilde ifade etti, ben şerefli bir insanım dedi, ona bu iftiraları 
atanları şerefsizlikle suçladı, o kendi düşüncesidir, ona saygı duyarım ama, Türk 
kamuoyunda, bizim hepimizin seçmeni var, kendi seçim bölgelerimize gidiyoruz, 
Sayın TOPÇU'nun, vardır yoktur, ona mahkeme karar verecek, karar verecek biz 
değiliz ama, halkta, kamuoyunda yaygın bir kanaat var, seçmenlerimizde de var, 
hepinizin seçmenlerinde olduğu gibi, bu ihalelere fesat karıştırıldığı yönünde. Benim 
şahsi düşüncem, böyle bir şey varsa, Sayın TOPÇU mahkemede gider aklanır, 
yoksa da, hiç olmazsa, o lekeyi ömür boyu üzerine taşımaktansa, şurada beş on 
arkadaşımızın vereceği bir karar bence sağlıklı bir karar değil. Mahkemenin, Yüce 
Divanın, Türkiye bir hukuk devleti ve en üst mahkeme olan Anayasa Mahkemesinin 
vereceği karar, zannediyorum ki, Sayın TOPÇU'yu da, onun çocuklarını da bir şey 
altında bırakmayacak ve onu daha iyi bir şekilde, hayrına olacağına inanıyorum. 
Neticenin de, iyi olacağını ümit ediyorum." Şeklinde açıklamıştır. 

HÜSEYİN KARAGÖZ (Çankırı) 01.06.2000 tarihli toplantıda 
değerlendirmesini; 

"Sayın Başkanım, sizin ve arkadaşlarımızın bildiği gibi, bendeniz bu 
komisyona yeni katıldım, bir arkadaşımızın görevi bırakmasından dolayı. Benim 
katılmamdan sonra bu üçüncü toplantı. İlk toplantıda ağırlıkla genel müdürü dinledik, 
ikinci toplantıda rahatsızdım, katılamadım. Şimdi izin verirseniz, her ne kadar bilgi 
vermeye geldik; ama, takdir edersiniz ki, sizin beş altı aylık çalışmanızı ben bir hafta 
on günde inceleyemedim. Sağlıklı bir sonuç çıkarmam da mümkün değil. Doğrusu, 
arkadaşların fikirlerinden istifade ediyorum. Benim de bazı izlenimlerim de var; ama, 
benim bu noktada azat edilmemi istirham ediyorum." Şeklinde cevaplamıştır. 

MUSTAFA VERKAYA (İstanbul) 01.06.2000 tarihli toplantıda 
değerlendirmesini; 

"Karadeniz Sahil Yoluyla ilgili Karayolları 10 uncu Bölge Müdürlüğünün 
hazırladığı bir rapordan yola çıkarak, "Karadeniz Sahil Yolunun Samsun ile Trabzon, 
Samsun ile Sarp sınır kapısı arasındaki uzunluğu 543 kilometredir. Bu kesimin, 197 
kilometresi Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde, 346 kilometresi 
Karayolları Trabzon Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yer almaktadır. 1983 yılında 
Sahil Yolu Karadeniz Sahil Yolu İyileştirme Projesi ismiyle yatırım programına 
girmiştir." deniliyor. Yani, bundan 17 yıl önce, o günkü yöneticiler, hükümetler, 
Karadeniz Sahil Yolu iyileştirme ismi altında, Karadeniz'in, sahilin içinde yaşadığı yol 
problemini ortadan kaldırmak üzere karar vermiş. "Bu proje kapsamında, 1983 ile 
1987 yılları arasında küçük çapta iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Karadeniz Sahil 
Yolunun iyileştirilmesine yönelik ilk büyük ihale, 1987 yılında yapılmıştır. Sahil 
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yolunda trafiğin en yoğun olduğu kesim olan Çarşıbaş-Araklı arası 68 kilometre, o 
tarihte 22 milyar Türk Lirası teşvik bedeliyle ihale edilmiş. Daha sonra, 1991 yılında 
Hopa-Sarp arası 19 kilometre 58,5 milyar Türk Lirasına, 1994 yılında ise Espiye-
Çarşıbaşı arası Giresun geçişiyle birlikte 77 kilometre 312,7 milyar Türk Lirası keşif 
bedeliyle ihale edilmiştir." 

Şimdi, Karadeniz sahiline yapılması düşünülen, yapılmasına karar verilen bu 
yol, sadece bizim keşfettiğimiz bir önemi haiz değil, bizden öncekiler de, bu ülkeye 
emek veren herkes, Karadeniz sahiline, Karadeniz'e oranın trafiğini rahatlatacak 
olan ciddî bir yol yapım çalışmasının gerekliliğine inanmışlar ve yapmaya da 
başlamışlar. 

Tabiî, 543 kilometre olan bu yolun, bizim içinde bulunduğumuz bu 
komisyonda dava konusu veya söz konusu olan, araştırma konusu olan kısmı 210 
kilometrelik kısımdır. Bunun da, 182 kilometrelik kesimi Trabzon Bölge Müdürlüğü 
sınırları içinde, 28 kilometrelik kesimi ise Samsun Bölge Müdürlüğü sınırları içinde 
kalıyor. 

Şimdi, buraya yapılacak olan yol nasıl bir yol; daha önce bu 543 kilometrelik 
yolun 210 kilometresi dava konusu, çeşitli şaibelerin konusu olmuş, diğerleri devam 
etmesine rağmen, niçin olmamış; orası ayrı bir konu; ama, biz buraya ne yapıyoruz 
ki, birdenbire, 2886 sayılı Yasanın dışına çıkma ihtiyacı duyuyoruz, 44 üncü 
maddeden vazgeçiyoruz, 89 uncu maddeye intikal etmek istiyoruz, bunun 
hazırlıklarını yapıyoruz. Hızlandırma çabası var bunun arkasında, düşünce itibariyle, 
bu da çok yanlış bir düşünce değil esasında. Hızlandırılması lazım; çünkü, burası 
sadece Karadeniz sahilini rahatlatacak bir yol olmasının ötesinde, Türkiye için, 
Türkiye'yi dış dünyaya, özellikle Orta Asya'ya doğru bağlayacak olan, Kafkaslara 
bağlayacak olan önemli bir yol, stratejik önemi olan bir yol, bunun da yapılması 
lazım. 

Bu soruşturma başlatıldı diye, hatta ve hatta, bu soruşturmadan dolayı 
suçlanan Sayın Bakan şayet, inşallah temenni etmeyiz, ceza almış olsa bile, 
Türkiye'de Karadeniz Sahil Yolunu durduracak hiçbir kuvvet ve güç yok. Şu anda 
zaten yapımı devam ediyor, yarın da yapımı devam edecek; yani, herhangi bir bu 
yolun yapılmasına vesile olan veya bu yolun yapılmasında görev alan bir kişinin, 
kendi hatasından dolayı cezalandırılmış olması, küstümotu misali, bu yolun da 
yapımını durduracak bir olay değil. Bu, şahısları aşan, kişileri açan, bakanları, 
cumhurbaşkanlarını aşan, ülkenin menfaatiyle direkt alakalı olan bir mesele; yani, 
Sayın TOPÇU 'yla ilgili soruşturma komisyonu var diye, soruşturma yapılıyor diye ne 
yol durur ne yolu durdurmak mümkün. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gücü, Türk 
Milletinin gücü bu yolu en kısa zamanda bitirmeye yeter. 

Şimdi, ben hukukçu değilim ama, hukukçu olmak isterdim, hevesim de var, 
Sayın Yaşar TOPÇU, sevk maddesi mi diyeyim, yoksa soruşturmanın yapılması. 
istenen Türk Ceza Yasasının 240 ncı maddesiyle suçlanıyor veya bu 240 ncı madde 
ihlal edildi mi, edilmedi mi diye araştırma yapıyoruz. Bu nedir; bu, ihaleye fesat 
karıştırma değildir. Bunu çok net olarak bir kere bilmek mecburiyetindeyiz, burada 
hukukçu arkadaşlarımız da var. Bu madde, herhangi nedenle olursa olsun, görevi 
kötüye kullanılması. Bir görevin kötüye kullanılması başka şeydir, 240 ncı 
maddesinde ifadesini bulur; ama, bir ihaleye fesat karıştırılması olayı, mahkeme 
kararında da çok vazıh biçimde ortaya konulduğu gibi, Türk Ceza Yasasının 205 inci 
maddesi. 
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Bakınız, memur amir ayırımı fazla yapmaz yasa. Kim ki ihaleye fesat 
karıştırmışsa, ihaleye fesat karıştırmanın cezaî müeyyidesi daha başkadır, daha 
büyüktür; ama, görevi kötüye kullanmanın cezası daha küçüktür; yani, bunları 
birbirine karıştırarak Sayın Bakanı burada ihaleye fesat karıştıran bir suçlama 
mantığı içerisinde değerlendirirsek yanlışa düşeriz. Böyle bir şey yok. Görevi kötüye 
kullandı mı, kullanmadı mı bunu aramak zorundayız. 

Bir olumlu şey var burada, çok önemli, Sayın Hasan EKİNCİ davacı olmuş, 
şikâyetçi olmuş ve sanıklar başlığı altında Yaşar TOPÇU, Yaman Kök, Ahmet 
Ûsluoğlu, Sadık Gürsan, Hüseyin Doğanay, Vecip Mert'ten oluşan kişilerden 
şikâyetçi olmuş; ama, mahkeme, kararını çok net bir şekilde vermiş ve demiş ki, 
"Türk Ceza Kanunun 205 inci maddesiyle ilgili herhangi bir delile, herhangi bir 
emareye rastlanmamıştır. Ancak, Sayın TOPÇU milletvekili olduğu için, bunun 
yargılamasını biz yapamayız, Meclisin dokunulmazlığını kaldırması lazım." 

Burada diğer ismi geçen şahıslarla ilgili, görevlilerle ilgili, Karayolları 
mensuplarıyla ilgili ihaleye fesat karıştırmadıklarına dair bu isimlerin ihaleye fesat 
karıştırmadıklarına dair net bir karardır bu. Bu, ileride Sayın TOPÇU'nun ne kadar 
işine yarar onu bilemem ama, burada diğer arkadaşlarımız kelimenin tam manasıyla 
tertemiz aklanmışlardır bu kararla. Buna da hiç kimsenin itiraz etme hakkı yoktur. 

Şimdi, bir tarafta da, yine Yaşar TOPÇU Beyin, Sayın Bakanın şikâyetçi 
olduğu bir konu var, o da Hasan EKİNCİ'den şikâyetçi olmuş. Hasan EKİNCİ Beyin 
de, noterden tasdik ettirerek tespit ettirmeye gayret ettiği konuyla ilgili mahkemenin 
verdiği bir karar da burada var. "29 Eylül 1997 günü ihalelerle ilgili yapılan ve noterle 
resmileştiren tahmin, ihaleler sonrası kısmen tutturulmuştur" diyor. Bu bir ipucu 
mudur, değil midir; tek başına ne bir ipucudur ne de hiçbir şey değildir demek de 
mümkün değil. Onun için, bütünüyle beraber değerlendirdiğimizde, belki bir bütünün 
parçalarından biri haline gelebilir ve Sayın Hasan EKİNCİ'ye de hakkında takibata 
yer olmadığına dair bir karar metni. Bu da yargının verdiği, yüce adaletin verdiği bir 
saygıdeğer karar. 

Şimdi, bu sahil yolunda özellikle bu ihaleye firma çağırılırken, ortaya konulan 
kriter ne oldu, neydi; bu yol bir otoban gibi düşünüldü, bu yolu otoban olarak kabul 
ettik, Karadeniz Sahil Yolu derken, sanki bir otobandan bahsediyoruz. Şimdi, 
burasının otoban olmadığını, ama otoban kalitesinde yapımı düşünülen bir yol 
olduğunu da bilirkişi raporu ortaya koyuyor ve burada bilirkişi raporunun 4 üncü 
sayfasında ikinci şık olarak ifade edilen bölümde şöyle diyor: "Yol inşaatı, her cins 
kazı işleri, taşıma ve sanat yapıları ile tahkimat işlerinden oluşmaktadır. Bunların 
içinde en yüksek oranı -burası çok önemli olduğu için söylüyorum- her cins kazı, 
dolgu ve taşıma işleri tutmaktadır." Yani, Karadeniz'e çift şeritli duble yol yapıyoruz 
derken, sanki dünyanın hiçbir yerinde yapılmamış, sanki Türkiye'nin hiçbir yerinde 
yapılmamış, dolayısıyla da, bunu yapacak firmaları da Türkiye'de bulmakta 
zorlanacağımız bir tablo yok karşımızda. Bunu, kabul edelim ki, bu otoban, öyle değil 
ama, kabul edelimki böyle. 

Sayın Bakanın burada kendilerine sorduğumuzda ifade ettiler, Türkiye'de 7 
tane otoban yapımında tecrübeli firma var dediler. Bir de bağlantı yolları yapan daha 
çok sayıda firma var dediler. Şimdi, keşke, Sayın Genel Müdürün burada ifade 
ettikleri gibi, buraya çağırılan 89'la çıkılmış olmasına rağmen söylüyorum, keşke, 30 
firma çağırılabilseydi daha iyi olurdu; ama, 16 firma da az bir rakam değil, onu da 
kabul etmemiz lazım; fakat, en önemlisi, bu çağırılan 16 firmadan birisi teklif 
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vermiyor, 15 firmanın, ihale sırasında ortaya koydukları tavır ve davranışların 
bütünüdür. 

Bizim yaptığımız, benim şahsen yaptığım incelemede, şunu çok net bir 
şekilde gördüm, ihalelerin, her ihalenin yapılış biçimine, her ihalede firmaların, 
konsorsiyumların ortaya koydukları fiyatlara, bazı firmaların o ihaleye girmiş 
olmasına rağmen teşekkür atıp çıkmasına, bütün bunlara bakarak, bu 15 firmanın bir 
tek firma gibi davrandığını görüyorum. Bakın burası çok önemli; yani, bunun sayısını 
20'ye bile çıkarsaydınız ve bu anlayış içerisinde bu firmalar bir tek firma gibi hareket 
ettikleri takdirde, burada serbest rekabet ortamını oluşturmak mümkün değildi. Peki, 
buna bakan nasıl engel olabilir? Sayın Bakan, bu firmaların çağırılmasından birinci 
derecede sorumludur. Kanun burada, her şey burada, onay vermediği adam ihaleye 
çağırılmıyor, onay verdiği adam İhaleye çağırılıyor, ihaleye çağırılanların tamamı 
Sayın Bakanın onayıyla olur. Elbette idarenin teklifi vardır, yeterli görmemiştir, 4 
firma daha da kendisi ilave etmiştir, onaylamıştır ve onaylanan isimler çağırılmıştır. 

Onaylanan isimlerin çağırılmasıyla birlikte, tabiî, bu firmalar, böyle her 
ihalede rastlanmayan davranış biçimleri ortaya koymuşlar. Şimdi, kayıtlara, zabıtlara 
geçmesi bakımından, bakınız, Çayeli-Ardeşen-Hopa yolu, keşif bedeli 273,617 küsur 
milyon dolar olan, 30 Eylül 1997 salı günü yapılan ihalede, ihaleyi Cengiz İnşaat, 
Mapa İnşaat, MAKYOL İnşaat üçlüsü, pilotu Cengiz inşaattır, 20,30 kırımla almıştır. 
Diğerleri de, fiyatlar vermişlerdir; ama, ENTES İnşaat ile KOLİN inşaat, o da 
konsorsiyum, bir de Özışık İnşaat teşekkür edip çıkmıştır. 

Şimdi, bir müteahhitlik firması, bir işle ilgili bir dosya hazırlarken, masraf eder. 
Şadan Bey daha iyi bilirler. Ben doğru dururken, bir dosya hazırlıyorum, masraf 
ediyorum, masrafımın boyutu nedir onu bilmem; ama, her dosya için bir masraf 
edildiğini bilirim. 

Şimdi, bu şahıslar, masraf etmiş olmalarına rağmen, teşekkür ederim diyor 
çıkıyor. Bu, ticaret adamının hiçbirinin zihniyetine, kafa yapısına uymaz, öyle bir 
davranışı bir ticaret adamı ortaya koyamaz, koyması da mümkün değil. Boşu boşuna 
masraf ediyor, keyfî. Böyle bir keyfilik iktisadî hayatın içinde olmaz. 

Şimdi, devam ediyoruz, Çayeli-lyidere yolu, yaklaşık keşif bedeli 122 milyon 
dolar, bu da 30 Eylül, öğleden sonra zannediyorum yapılmış bu. Burayı da Bayındır 
İnşaat ile LİMAK İnşaat alıyor. Çok normal, verdikleri 17,55'lik bir kırım. Şimdi burada 
da, Özışık İnşaat yine teşekkür etmiş çıkmış. Alışkanlık oldu galiba! 

Yine, bir başka, üçüncü ihale. Araklı- lyidere yolu, keşif bedeli yaklaşık 121 
milyon dolar, Doğuş İnşaat, POLAT Yol bunu aldığı iş, kırımı yüzde 18,50. Burada 
Özışık İnşaatın yine teşekkür ettiğini görüyoruz. 

Giresun-Espiye (Giresun geçişi hariç) keşif bedeli 108 küsur milyon dolar, 1 
Ekim, bu da öğleden sonra yapılan ihale zannedersem, bunu da GÜRİŞ İnşaat, 
METİS İnşaat. Burada Özışık İnşaat konsorsiyum üyesi olmuş bunlarla, kazanmışlar 
ihaleyi, 16,91'le. Şimdi Özışık burada teşekkür etmiyor, teşekkür sırası 
başkalarında, bakın kimde; ENTES İnşaat ile KOLİN İnşaata geçmiş teşekkür sırası, 
POLAT Yol teşekkür ediyor, Cengiz İnşaat da teşekkür ediyor; çünkü, daha önce işi 
aldı. 

Şimdi, arkasından Giresun-Pirazız (Giresun geçişi hariç) keşif bedeli 50 
küsur milyon dolar, 2 Ekimde yapılıyor. Burada ENTES İnşaat- KOLİN İnşaat işi 
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alıyor, 16,8; ama, Cengiz İnşaat yine teşekkür etmiş, GÜRİŞ İnşaat ve METİS 
ortaklığı teşekkür etmişler, çıkmışlar. 

Şurada, en son ihalede teşekkür edenlerin sayısında ciddî bir artış var. Bu da 
Bolaman-Perşembe yolu. Yaklaşık 199 milyon dolarlık bir iş. NUROL İş, TEKFEN 
inşaat, Yüksel İnşaat işi almışlar, 17,25 kırımla. Diğerleri de, POLAT Yol teşekkür 
demiş, Cengiz İnşaat teşekkür demiş, GÜRİŞ-METİŞ teşekkür demiş, ENTES-
KOLİN teşekkür demiş, Özışık İnşaat teşekkür demiş. Aşağı yukarı burada 7 tane 
firma teşekkür etmiş.Şimdi bunların ne işi var teşekkür edecekse bu ihalede. 

Bunların tümünü, bu ihalenin tümünü kuşbakışı, tepeden bakış 
fotoğrafladığımızda, fotoğrafını çektiğimizde, bu 15 firmanın kendi arasında birtakım 
müştereklikler kurduğunu, bunların burada bahsedilen ihalelere katılırken bazen 
dekor olarak katıldıklarını, bazen teşekkürcü olarak katıldıklarını; ama, hepsinin de 
sonuç itibariyle iş alıp gittiğini görüyoruz. 

15 firma çağırılmış, o 15 firma konsorsiyumlar oluşturmuşlar, haklarıdır 
oluştururlar, buna kimse itiraz edemez; ama, bu firmaların, sonunda hepsi iş almış 
çıkmış. Şimdi, bunun adına ister taksimat deyin, ister anlaşmak deyin, isterseniz 
başka bir şey söyleyin, burada rekabetin hiçbir şartı ortada yoktur. Alanlar, birbirine 
ikramda bulunanlar memnundur; ama, zararı gören Türk Milletidir, Türk Devletidir. 
Onun için, burada, şu sayıda müteahhit çağırıldı, bu sayıda çağırılmadı meselesi 
önemli olmaktan çıkmış; çünkü, Sayın Bakanın onay verdiği firmalar, birbiriyle 
anlaşan, birbiriyle çok iyi uzlaşan ve sonuç itibariyle birbiriyle iş paylaşmasını bilen 
firmalar durumundadırlar. Buradan da Sayın Bakan sorumludur, onay vermiştir, 
sorumluluğu vardır; bunun da daha derin detaylarının araştırılması, bizden daha da 
önde yüce Türk adaletine ait olan bir konudur; bunu özellikle belirtmek istiyorum. 

Kısa ve öz, buna, benim taksimat demeye dilim varmadı, bölüşüm demeye 
dilim varmadı; ama, bir televizyon programında, o günün hükümetinin Bayındırlık 
Bakanının da yakın arkadaşı, aynı partilisi Tekelden sorumlu Devlet Bakanı Sayın 
Eyüp Aşık Beyin 1.4.1998 tarihinde TGRT'de yapılan "Alternatif programında -ki 
herkes burada kaseti seyretti, ben de evimde beş kere seyrettim- Sayın Hasan 
EKİNCİ'yle tartışırken bütün kamuoyunun önünde diyor ki "biz, o ihaleye girenlerin 
tamamına o işi taksim ettik" kendi ifadesi, bizim ifademiz değil. Şimdi, bu tür 
olaylarda delil bulmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliriz. Selim EDES diye bir 
zatı muhterem vardı, mahkemede verdiği ifadede "delili göster" deyince -sözüm 
buradan dışarı, çok afedersiniz- "rüşvetin delili mi olur ulan falan oğlu filan" dedi. 

Şimdi, bu tür işlerde delil bulmak zordur; ben, bununla onu 
özdeşleştirmiyorum; ama, alanın verenin memnun olduğu, bölüşenlerin memnun 
olduğu bir yerde, delil bulmak çok müşküldür, yani çok zor bir olaydır; ama, Sayın 
Aşık, çok cesur davranarak diyor ki "biz, o ihaleye girenlerin tamamına o işi taksim 
ettik." Sıradan bir vatandaş söylese, hiç ciddiye alınmaz; ama, hükümetin bir bakanı, 
sonra zannediyorum Trabzon Milletvekili, Karadeniz'le de yakından ilişkisi olan, bu 
yolla da yakından ilişkisi olan bir insan olarak, bu ifadesi, çok ciddî bir şahadet 
ifadesidir, hiç gözardı edilecek bir şey değildir, hafife alınacak bir şey değildir. Sonra 
Sayın Aşık devam ediyor konuşmasına "bütün riskleri idare üzerine almış, karşı 
çıkılacağını, mahkemelere gidileceğini bile bile işi biz bu şekilde verdik" diyor, yani 
bir cesaret örneği ortaya koyduk diyor, mahkemeye gidileceğini de biliyorduk diyor, 
mahkemeye de gidilsin o zaman diyor; yani, çok cesur davranmanın faturaları olur, o 
faturaları da ödemeden kahramanlık falan olmaz. 
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Benim şahsî kanaatim, bu dosyaların tamamı çok yakından incelenip ve 
gerçekten beş yıl da cezaevinde kalmış bir insan olarak söylüyorum, adaletsizliğin en 
büyük zulüm olduğunu bilen bir insan olarak söylüyorum, hiçbir siyasî düşünce 
adına, hiç kimsenin kirletilmesinin, hiçbir vicdanla da bağdaşmayacağını bilerek 
söylüyorum, bağdaştırmaya çalışmanın ne kadar basitlik olabileceğini, Sayın 
Bakanın ifadesiyle söylüyorum, ne kadar da şerefsizlik olabileceğini bilerek 
söylüyorum, kul indinde ne kadar kötü olduğunu, Allah indinde de ne kadar büyük 
suç olduğunu bilerek söylüyorum ve bu kanaatle ifade ediyorum, buradaki firmalar 
bir tek firma gibi davranmışlardır, rekabetin hiçbir şartı ortada yoktur. Oyum da, Yüce 
Divana gitmesinden yana olacaktır, teşekkür ediyorum." şeklinde açıklamıştır. 

SALİH ÇELEN (Antalya) 01.06.2000 tarihli toplantıda değerlendirmesini; 
"Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri; benden önce konuşan 

arkadaşlarım, konuyla ilgili benim söyleyeceğim konuları telaffuz ettikleri için ayrıca 
tekrardan katılmak anlamında daha fazla konuşmak istemiyorum." Şeklinde 
açıklamıştır. 

MUSTAFA SAİT GÖNEN (Konya) 01.06.2000 tarihli toplantıda 
değerlendirmesini; 

"Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; Karadeniz sahil yolunun devamı olan 
yolların ihalesinde usulsüzlük yaparak devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin 
TCK'nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve iskân Eski Bakanı 
Sayın Yaşar TOPÇU hakkındaki Meclis soruşturmasının karar aşamasına gelmiş 
bulunuyoruz. 

Öncelikle, Sayın Mustafa VERKAYA'nın söylediği sözlere katıldığımı 
belirtmek istiyorum. Sayın Eyüp AŞIK'ın "ALTERNATİF" programında yaptığı 
konuşmanın anlamlı olduğunu düşünüyorum. 

Dış kredi bulunmadan libor artı faiz oranının bile ne olacağının tespit 
edilmeden aceleci bir davranışla ihalelerin yapılmasını da düşündürücü 
bulmaktayım. 

Özellikle 15 firmanın katılmasının ve her firmanın bu ihaleden pay almasını 
da anlamlı bulmaktayım. 

Karayollarının yaptığı diğer ihalelerdeki tenzilat oranları ile bu ihaledeki 
tenzilat oranları arasında belirgin fark olduğu gözlemlenmekte. 

İhale edilen yolların projelerinin ihale sonrasında ihale esnasında sağlıklı bir 
şekilde oluşmadığı gözlemlenmekte ve ihaleye giren firmaların karşılıklı olarak 
teşekkür ederek, mesela Giresun-Espiye yolunu örnek verirsek, Giresun-Espiye 
yolunu GÜRİŞ-METİŞ-Özışık inşaat yüzde 16,81 indirimle almış. Diğer 
konsorsiyumlar, burada teşekkür atmışlar. ENTES-KOLİN teşekkür atmış, POLAT 
teşekkür atmış, Cengiz İnşaat teşekkür atmış, LİMAK 16,52; MAPA ise 16, 40 gibi 
fiyatlar vermiş. Bunlar, çok küçük standart sapmalarla belirlenmiş. Karayollarının 
veya diğer kurumların ihalelerini incelediğimizde, böyle büyük oranlardaki ihalelerde 
bu kadar küçük standart sapmalara rastlamanın çok mümkün olmadığını 
düşünüyorum." Şeklinde cevaplamıştır. 
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RAMAZAN GÜL (İsparta) 01.06.2000 tarihli toplantıda değerlendirmesini; 
"Sayın Başkan, değerli üyeler; burada, çok önemli bir konuyu tartışıyoruz. Bu 

tartıştığımız konu, akçeli bir konudur. Biz, burada, 65 milyon kişinin temsilcisi olarak 
bulunuyoruz ve bu kararı verirken de ciddî bir meseleyi tartışıyoruz ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisindeki yeminimize sadakat göstererek, vicdanî kanaatlerimizi ortaya 
koyarak bir karar verme aşamasındayız. 

Burada, değerli milletvekili arkadaşlarım konuyu gayet ayrıntılı bir şekilde 
ifade ettiler. Ben de, kişisel kanaatlerimi ufak anekdotlarla size arz etmek istiyorum. 

Şimdi, biraz evvel Sayın Mustafa Haykır arkadaşımın da ifade ettiği gibi, 
burada zaten bir beyan vardır, beyan açıkça mevcuttur ve paylaşım olduğu 
konusunda, biz de o ifadeyi kullanmak istemiyoruz; ama, maalesef, o yönde bir 
kanaatim hâsıl olmuştur; yani, ihaleye fesat karıştırma olduğu kanaatimdeyim. 

Burada, devletimiz zarara uğratılmıştır; aşağı yukarı 500 küsur milyarlık bir 
iştir bu, pardon trilyonluk bir iştir. En ufak bir rakam, milyarlara, trilyonlara baliğ 
olmaktadır. Zira, bu aralarında bir anlaşmanın olduğu kanaatindeyim ve zaten, 
bizden önceki 20 nci Dönem milletvekili arkadaşlarımız da, bunun Yüce Divana şevki 
noktasında karar ihzar etmişlerdir; ki, onlar, o zaman, olaya daha taze ve düşünce 
sahibiydiler. 

Yol yapılması konusunda, elbette bir ülkenin yol aort damarlarıdır; orası, o 
sahil memleketimizin güzide bir parçasıdır; herkesten fazla biz de Karadeniz sahil 
otoyolunun yapılması noktasında özel önem istiyoruz. O yol bir an evvel bitirilmelidir; 
ona da inanıyoruz. 

Dış kredi konusunda, apar topar, adeta yangından mal kaçırırcasına daha hiç 
milletlerarası krediyle ilgili ülkenin menfaatleri noktasında herhangi bir ciddî 
araştırma yapmadan, dış kredi alınma noktasında bir tasarrufta bulunulmuştur. 

Şimdi, burada maddî delil, maddî delil diyoruz, bakın ben de memuriyetim 
esnasında, Banker Tasfiye Kurulu Başkanlığı yaptım. Burada bir sürü fabrika sattık, 
bir sürü otel sattık ve o zaman, bizim de yaptığımız şeyler vardı. Neydi; belli 
prensipler ortaya koyuyorduk, bütün basın mensuplarını çağırıyorduk ve herkes, 
hatta bizden önce orada bir olay onları falan kırdık; herkes geldi açıkça o şartlar 
içerisinde ihaleye girdi, alan aldı, almayan... Ve işler halloldu gitti. Yani, şeffaflık 
açısından, ben burada bir şeffaflık da göremedim zaten. 

Maddî delil... Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu işin maddî delili olmaz; zira, 
harici karineler vardır, yani kuvvetlendirici karineler vardır ve zaten maddî delil olsa, 
hemen apar topar, bunun suçüstü gibi olayların olması lazımdır ki, bu maddî delil 
zaten harici karinelerle, ilave karinelerle, bu tür şeyler öyledir, tahkikatlarda da öyle 
olur. 

Şimdi, iş öyle bir konuya getirildi ki, sanki kurallara uymak suçmuş gibi, yani, 
biz yapmasaydık, kurallara uysaydık bilmem falan gibi böyle bir kamuoyu 
oluşturulmasına gidilmektedir. Oysa, kurallara uymak gayet güzeldir; oradan iyilik 
çıkar; çünkü, Türkiye'deki ihalelerin yüzdelerine baktığımızda, bütün ihaleler 
kurallara uyularak yapılmıştır ve yapılmaktadır. 

* Sonra, burada, Yüce Mahkemeye verilmesi noktasında biz herşeyi de 
bilemeyiz; onu Yüce Mahkeme takdir edecektir. 
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Ben de, sayın milletvekili arkadaşım Mustafa Haykır Beyin ifade ettiği gibi, bu 
TGRT'deki programı incelemiştim; fakat, şimdiye kadar bunu telaffuz etmemiştim. O 
zaman, ben milletvekili de değildim, parlamentoda da yoktum; o zamanlar büyük bir 
etki altında kalmıştım. 

Ben, şahsen bu konuda, vicdanî kanaatim olarak, Yüce Divana gitmesi 
noktasındadır." Şeklinde açıklamıştır. 

Mehmet ÇAKAR (samsun)BAŞKAN 01.06.2000 tarihli toplantıda 
değerlendirmesini; 

"Kpmisyonumuz 16 Şubattan bugüne kadar iyi bir çalışma yaptı. Bu çalışma 
neticesinde de, akadaşlarımızın kanaatleri aşağı yukarı ortaya çıktı. Biraz sonra da 
oylama yapacağız; ama, oylamaya geçmeden önce, ben de bu komisyonun bir üyesi 
olarak.görüşümü belirtmek istiyorum Komisyonumuz bugüne kadar yaptığı 
çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgi ve belgeler üzerinde yaptığımız incelemelerde, 
Komisyona davet ederek bilgisine başvurduğumuz kişilerin anlattıklarına 
baktığımızda Bayındırlık ve Iskan eski Bakanı sayın Yaşar TOPÇU'ya yöneltilen 
suçlamaların doğruluğunu gösteren somut bir bilgi ve belgeye rastlanmadığı 
düşüncesindeyim. Bu nedenle sayın bakanın yüce divana gitmesine gerek olmadığı 
kanaatindeyim." Şeklinde ifade etmiştir. 

2- Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Sayın Yaşar TOPÇU 
hakkında yapılan oylamada; 

Elde edilen bilgi ve belgeler ile tanıkların vermiş olduğu ifadeleri ve 
Bayındırlık ve Iskan eski Bakanı Sayın Yaşar TOPÇU'nun yapmış olduğu savunmayı 
01.06.2000 tarihli toplantısında değerlendiren Komisyonumuz; aynı toplantıda 
Soruşturma önergesinde ileri sürülen iddialar çerçevesinde Bayındırlık ve Iskan eski 
Bakanı Sayın Yaşar TOPÇU hakkında verilen soruşturma önergesini oylamıştır. 13 
üyenin katılmasıyla yapılan oylama sonucunda Soruşturma önergesi 5 (beş) RED 
oyuna karşılık 8 (sekiz) oyla KABUL edilmiştir. 

VII - SONUÇ VE KARAR: 

Yukarıda üyelerin ayrı ayrı yapmış olduğu değerlendirmelerde ifade edilen 
nedenlerle; 

Karadeniz Sahil Yolunun Devamı Olan Yolların İhalesinde usulsüzlük 
yaparak devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve Iskan eski Bakanı Sayın Yaşar TOPÇU 
hakkında kurulan (9/19) Esas Numaralı Meclis Soruşturmasına ilişkin 
Komisyonumuz; yaptığı çalışmalar sonucunda, Bayındırlık ve Iskan eski Bakanı 
Yaşar TOPÇU'nun görevini kötüye kullanarak ihaleye fesat karıştırmak suretiyle 
devleti zarara uğrattığı gerekçesi ile Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine göre 
YÜCE DİVANA ŞEVKİNE, oy çokluğu ile karar vermiştir. 

Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun tasvip ve takdirine saygı 
ile arz olunur. 
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MEHMET ÇAKAR 

Samsun Milletvekili 

BAŞKAN 

İHSAN ÇABUK 

Ordu Milletvekili -

BAŞKANVEKİÖ" ~~~ 

HASARI GÜLER 

Adıyaman Milletvekili 

MUSTAFA HAYKIR 

Kırşehir Milletvekili 

KATİP 

SALİH ÇELEN 

Antalya Milletvekili 

ÜYE. 

RAMAZAN GÜL 

İsparta Milletvekili 

ÜYE 

% • 

M.SAİT GÖNEN 

Konya Milletvekili 

ÜYE 

İSMAİL BOZDAĞ 

Manisa Milletvekili 

ÜYE 

/ f l l A U ^ J ^ 

M.KEMAL TUĞMANER 

Mardin Milletvekili 

\ft/ı oyH*Qya fevtti** 4\ 

NAZİF TOPALOĞLU 

Muğla Milletvekili 

/>İ9h«üjm 

MEHMET BEKAROĞLU 

Rize Milletvekili 

ÜYE 

HÜSEYİN KARAGÖZ 

Çankırı Milletvekili 

ÜYE v. 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1- Soruşturma önergesinde ileri sürülen ve gerekçe gösterilen hususların 
hepsi gerçek dışıdır. 

Firma sayısından, keşif bedeline, iş alan firmaların Anavatan partili olduklarına 
kadar, emsal gösterilen işler dahil hepsi gerçek dışı beyanlardır. 

Muhalefet şerhine bu hususu belirterek başlamamızın sebebi, soruşturma 
isteyenlerin adeta bir siyasi hırsın ve intikamın temsilciliğine soyunmuş olmalarını 
göstermesindendir. 

Çünkü ihale bedeli, bunun TL. karşılığı, ihaleyi kazanan firma grupları emsal 
gösterilen işlerin mahiyetinin bu işe emsal nitelikte olmaması, bu güzergahta daha önce 
ve bilhassa DYP'nin CHP ile ortaklığında aynı Bakanlık ve Karayolunun Dünya Bankası 
kredisi ve bütçe imkanları ile yaptığı ihaleler emsal olarak gösterilip mukayese edilmesi 
mümkünken bundan özenle kaçınılıp, Adana-Mersin otoyolundaki bütümlü üst yapı 
ihalesinin gösterilmesi olayı sergilemedeki siyasi kastı açıkça ortaya koymuşken, böyle 
bir amaca hizmet eden karar verilmesi Anayasa ve içtüzüğün amacına aykırı düşer. 

2- Bu ihale Bakanlar Kurulu kararı ile 2886 sayılı yasanın 89. maddesinin 
verdiği yetkiye istinaden yapılmıştır. 

Tamamen yasal bir ihaledir. 
Soruşturma, önergesi ve komisyon kararı TCK 240. maddesine dayandırılmıştır. 
Oysa olay sergilenirken ve Bakan itham edilirken işlerin önceden paylaştırıldığı, 

fiyat tekliflerinin ayarlandığı, rekabete meydan verilmeyerek devletin zarara uğratıldığı 
iddialarına dayanılmıştır. Bu sayılan hususlar görevi kötüye kullanma değil, ihaleye fesat 
karıştırma suçunun unsurlarıdır. Hal böyle olunca Bakanın ihaleye nasıl fesat 
karıştırdığının belirtilmesi ve kanıtlayıcı delillerin konulması gerekirdi. Bundan özenle 
kaçınıp TCK 240. maddeye dayandırılması, genel bir suçlama ile Yüce Divana 
gönderme arzusunun tatminidir. 

Sayın Bakan notere tevdii yazısının eline ulaşmasından sonra, yazıyı ihbar 
sayarak savcılığa bizzat başvurmuş ve savcılık 7.noter tevdii belgesinde ismi ve imzası 
bulunan şahıstan bilgi ve belgesini istemiş, hiçbir bilgi ve belge ibra edilememiş başkaca 
da delil gösterilmemiştir. İhale dosyası bütün dökümanlarıyla savcılığa gönderilmiş, 
Ankara Cumhuriyet Savcılığı bizzat ve bilirkişi incelemesi ile ihale hakkında 
TAKİPSİZLİK KARARI verilmiştir. 

O halde ortaya ihaleye fesat karıştırma fiilini gösterecek hiçbir emare yokken 
olayı çevirip TCK'nın 240. maddesinin suçunu teşkil ettiğini söylemek gerçekle 
bağdaşmaz. 

Kanuna uygun yapılan bir idari işlem 240 suçu oluşturmaz. 
3- Soruşturma sonunda elde edilen belge ve bilgiler, önceki komisyon 

(20.Dönem) tarafından bilir kişiye gönderilmiş ve bilirkişinin raporunda Soruşturma 
konusu yapılan hususlar tek tek cevaplanarak ihalede kanunsuzluk olmadığı açıkça 
ortaya konulduğu gibi idarenin yararına kazanımlar olduğunu göstermiştir. 
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Bilirkişinin idarenin kazanımdan söz ettiği bir ihalede devlet nasıl zarara 
uğratılmış olabilir? 

Öyle bir izlenim doğrulmaya çalışılmıştır ki bu ihaleler Bayındırlık tarihinde 
Karayollarında o güne kadar yapılan en düşük tenzilatlı ihalelerdir. 

Oysa tam tersine bu işte iddia sahiplerinin hükümetleri döneminde yaptıkları 
ihalenin en yükseğinden iki kat daha fazla tenzilatlar elde edilmiştir. 

4- Bir ihalede yalnızca tenzilatlara bakarak kamu yararı saptanamaz. 
Burada müteahhit firma finansmanı kendisi temin etmektedir. 
Bu nedenle diğerlerinden farklı bir durum söz konusudur. 
Böyle ihalelerde her önünüze çıkan firmayı çağırmanız mümkün olmaz. Daha 

önce benzer işleri benzer yöntemlerle yapmış olmak en önemli referanstır. 
Kaldı ki böyle işlere çok fazla firma çağırmakta kamu yararı olsa idi, 2886 sayılı 

yasanın 44. maddesinin birinci fıkrasında "... karayolları, tüneî.köprüler... enaz üç istekli 
arasında kapalı teklif usulü ile yaptırılabilir" hükmü yer almaz üç yerine başka büyük 
rakamlar konurdu. 

Komisyonun soruşturmaya kabul oyu veren üyeleri adeta kanunun üzerine 
çıkmaya çalışmışlardır. 

5- itham edilen Bakan ifadesi sırasında ihaleye çıkılan işlerde en önemli hususun 
katsayılar olduğunu ve ayrıca yıl başlarındaki birim fiat tesbitlerinin işlerin maliyetini 
etkilediğini ifade etmiştir. 

Bu doğrudur. Bu ihalede katsayıların tüm işlerde diğer ihalelerden daha aşağıya 
çekilerek doğrudan işin kendisine irca edildiğini ve yıllık birim fiat tesbitlerinin dolar kur 
artışının gerisinde tutulduğunu açıklamıştır. O halde burada devletin zararı değil karı söz 
konusudur. 

Bu ihale ile yapılan işler daha önce benzer işlerdeki ihale bedellerinden %30-%40 
daha Devlet açısından karlı olmuşken kamu zararından bahsedilemez. 

6- Döviz ile ihale edilen işlerde ayrıca dövizin kredi olarak elde edilmesinin 
müteahhide yansıyan bir maliyeti vardır. Bu rakamlar 5 ila 8 puan arasında 
değişmektedir. 

Oysa hazinece müteahhidin getirdiği döviz kredisi geri ödemesi %30 döviz %70 
TL/dır. Aradaki farklara müteahhitler katlanmaktadır. 

Bütün bu hususlar gözardı edilerek fevkalade başarılı ve kanunlara ve de hukuka 
uygun ihale ve uygulamadan dolayı taktir edilmesi gereken Bakanın siyasi hesaplarla 
Yüce Divana gönderilmesi kararına karşıyız. 

Mehmet ÇAKAR Şadan TUZCU 
Komisyon Başkanı / * N Üye 
Samsun Milletvekili / J İstanbul Millet 
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9/19 DİZİ PUSULASI 

EK 

1 

TARİH 

-
SAYI 

-
SAYFA 
1 Klasör 

ÖZÜ 

Komisyon Yazıları (Giden Evrak) 
TARİH 

16.02.2000 
21.02.2000 
21.02.2000 
28.02.2000 
28.02.2000 
28.02.2000 
28.02.2000 
28.02.2000 
28.02.2000 
28.02.2000 
02.03.2000 
03.03.2000 
02.03.2000 
02.03.2000 
09.03.2000 
10.03.2000 
10.03.2000 
10.03.2000 
23.03.2000 
27.03.2000 
30.03.2000 
06.04.2000 
06.05.2000 
06.05.2000 
06.04.2000 
19.04.2000 
02.05.2000 
04.05.2000 
04.05.2000 
04.05.2000 
04.05.2000 
04.05.2000 
04.05.2000 
04.05.2000 

SAYI 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

SAYFA 
3 

2 
2 

2 

2 

3 
3 
3 . 
3 
3 
2 
3 

GİDECEĞİ YER 
TBMM Başkanlığına 
Gündem 
TBMM Tutanak Md. 
Gündem 
Sayıştay Başkanlığına 
Çanakkale Mv. Nevfel Şahin 
Bayındırlık ve îskan Bak. 
Artvin Mv.Hasan Ekinci 
DYP Gn.Merk.Gökmen Çelik 
TBMM Kütüphane Md. 
TBMM Başkanlığına 
Gündem 
Bayındırlık ve İskan Bak. 
Çanakkale Mv.Nevfel Şahin 
Genel Sekreterlik Makamına 
Baym.ve İsk.Bak.Karayolları 
Gündem 
Eski Karayolları Yaman Kök 
Gündem 
TBMM Gen.Sekreterlik 
Gündem 
TBMM Başkanlığına 
Hazine Müsteşarlığına 
Dış Tic.Müsteşarlığına 
Gündem 
Gündem 
Gündem 
TBMM Başkanlığına 
Ordu Valiliğine 
Giresun Valiliğine 
Trabzon Valiliğine 
Rize Valiliğine 
TBMM Ulaştırma Müdürlüğü 
Samsun Valiliğine 
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EK 

2 
3 

4 

TARİH 

-

-

SAYI 

-

-

SAYFA 

1 klasör 

1 klasör 

ÖZÜ 
TARİH 

04.05.2000 
08.05.2000 
11.05.2000 
15.05.2000 
23.05.2000 
23.05.2000 
26.05.2000 
16.06.2000 

SAYI 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

TOPLAM SAYFA 

SAYFA 
3 

80 

GİDECEĞİ YER 
Artvin Valiliğine 
Gündem 
Dinçer YİĞİT 
Gündem 
Sinop Mv.Yaşar Topçu 
Gündem 
Gündem 
TBMM Başkanhğı-RAPOR 

144 
Komisyon Toplantı Tutanakları 

TARİH 
24.02.2000 
02.03.2000 
09.03.2000 
23.03.2000 
30.03.2000 
06.04.2000 
13.04.2000 
04.05.2000 
11.05.2000 
23.05.2000 
25.05.2000 
01.06.2000 

TOPLANTI SAYISI 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

TOPLAM SAYFA 

SAYFA 
8 

42"' 
34 
36 
10 
20 
27 
34 
28 
44 
46 
43 
372 

Gelen Evrak Dosyası 
TARİH 

16.02.2000 

11.02.2000 
18.02.2000 
01.03.2000 
02.03.2000 
29.02.2000 
03.03.2000 
08.03.2000 
16.12.2000 

23.03.2000 
26.03.2000 

13.04.2000 
12.04.2000 

SAYI 

30028 
30028 
1546 
47 
-

216 
1733 
20 

2347 
-

300738 
29235 

SAYFA 
8 Klasör 
ve ekleri 
2 Video 

Bantı 
1 
1 
1 
1 

17 
1 
1 

27 

4 Dosya 
3 

1 
1 

GELDİĞİ YER 
20.Dönemde 9/28 Esas Nolu 
Soruşturma Kom.Tekmil 
Dosyalan 

TBMM Kan.ve Kar. Md. 
TBMM Kan.ve Kar.Md. 
Bayındırlık Bak.Karayolları 
Çanakkale Mv.Nevfel Şahin 
TBMM Kütüphane Md. 
Sayıştay Başkanlığı 
Bayın.Bak.Karayolları Gn. 
Yaman Kök'ün Komisyona 
Sunduğu evraklar 
Bayınd.Bak.Karayolları Gn. 
Sayıştay Nuh Yılmaz'ın 
bilgi notu 
Hazine Dış Tic.Müsteşarlığı 
Hazine Dış Ekonomik îl.Gn. 
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EK 

5 
6 
7 -
8 

TARİH 

-
-
-
-

SAYI 

-
-
-
-

SAYFA 

' 

1 Dosya 
13 

1 Dosya 
2 adet 

ÖZÜ 
TARİH 

12.04.2000 
04.05.2000 

05.05.2000 
-

-

25.08.2000 

-

15.05.2000 

23.05.2000 

SAYI 
-
-

326 
-

-

-

-

30028 

30028 
TOPLAM 

SAYFA 
1 
3 

1 
1 dosya 

1 dosya 

11 

2 dosya 

1 
7 

1 

GİDECEĞİ YER 
TBMM Başkanlığı 
Arif Erden'in Komisyona 
sunduğu evraklar 
Samsun Valiliği 
Karayolları 7 Bölge Md. 
Seyahatta sunduğu evraklar 
Karayolları 10 Bölge Md. 
Seyahatte sunduğu evraklar 
Karayolları Ali Yurtsever'in 
komisyona sunduğu belge 
Arif Erden'in komisyona 
sunduğu belgeler 
TBMM Kan.ve Karar. Md. 
Sayıştay Nuh Yılmaz'ın 
komisyona sunduğu bilgi 
notu 
TBMM Kan.ve Karar.Md. 

8 DOSYA-8 KLASÖR-80 SAYFA 
2 VİDEO KASEDİ VE EKLERİ 

Esas Dosya ve Ekleri 
Devam Cetveli 
Komisyon Kararları 
Gelen Giden Evrak ve Zimmet Defteri 

© 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 506) 

20 nci Yasama Döneminde Zonguldak Milletvekili Ömer 
Barutçu ve 59 Arkadaşı Tarafından Verilen İstanbul-Kurt-
köy Havaalanı İhalesi İçin Hazırlanmış Olan Protokol Hü
kümlerini Dikkate Almadan İhalenin Nato ENF Dairesi Ta
rafından Gerçekleştirilmesini Sağlamak Suretiyle Görevini 
Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ah-
met Mesut Yılmaz Hakkında Anayasanın 100 üncü ve içtü
züğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması 
Açılmasına İlişkin Önerge ve (9/18) Esas Numaralı 

Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
24.10.1996 tarihinde Savunma Sanayi Müsteşarlığı, DLHİ ve DHMİ Genel Müdürlüğü tarafın

dan imzalanan protokol ile İleri Teknoloji Endüstri Parkı (İTEP) kapsamında yer alan İstanbul-
Kurtköy Havaalanı inşaatı işinin ihalesiyle ilgili tekliflerin değerlendirilmesi SSM, DLHİ ve DHMİ 
personelinden oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılması ve SSM uygun gördüğü takdirde 
Komisyonda Üniversite veya diğer Kuruluşlardan da temsilci görevlendirilebileceği karar altına 
alınmıştır. 

Yukarıda arz edilen protokol muvacehesinde 1997 yılında "İstanbul-Pendik-Kurtköy Havaala
nı" uçuş üniteleri inşaatı işine ait keşif özeti ihale yapılmak üzere hazırlanmıştır. Altyapıyı kapsa
yan bu projenin 1997 fiyatları ile genel toplamı 7 500 000 000 000 TL. tutmaktadır. 

İhalenin bu çerçevede yapılması beklenirken Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın özel talimatla
rı doğrultusunda protokol bir tarafa atılmak suretiyle ihalenin Nato ENF Dairesi tarafından gerçek
leştirilmesi sağlanmıştır. 

Bu cümleden olarak 17 Nisan 1997 tarih, 19434 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan; 
3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının teşkilât ve görevleri hakkındaki kanunun 9 uncu maddesi

ne göre "Devletçe yaptırılacak Hava Meydanları, bunlarla ilgili tesislerin alakalı kuruluşlarla işbir
liği yaparak plan ve programlarını hazırlama, araştırma, etüt, istikşaf, proje, keşif, şartname ve in
şaat ile bakım ve onarımları yapmak veya yaptırmak, yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara dev
retmek" kaydı yer almakta iken, finansmanı Nato tarafından karşılanmayan ve SSM Fonundan sağ
lanan Havaalanı inşaatı proje ve keşifleri özel bir müşavir firmaya yaptırılmış ve bu keşif özetine 
kuvvet santralı, enerji nakil ilave olunmuştur. 

Keşif yapmakla görevli kuruluşun görüşü ve onayı alınmadan ve henüz 1998 yılı fiyatları açık
lanmadan hayalî rakamlarla ihale iki firmaya 1998 fiyatları ile 18 067 trilyon TL. bedelle ihale olun
muştur. 
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Şu andaki kamuda yapılan ihaleler; Bayındırlık ve iskân Bakanlığı fiyatları açıklanmadığından 
1997 fiyatları ile yapılmaktadır. Kaldı ki, Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 1998 yıl fiyatlarının belir
lenmesine esas alınacak katsayıyı 1.73 olarakbelirlemektedir. Bu keşfin, Bayındırlık ve iskân Ba
kanlığının belirlediği katsayı ile çarpılması halinde 1998 yılı fiyatı 12 975 trilyon TL. olmaktadır. 
Nato ENF Dairesince yaptırılan ve yukarıda belirtilen ilave iş ile birlikte bu rakam 13.4 trilyonu 
geçmemektedir. 

Buradan da anlaşılacağı üzere, iki keşif arasında 4.6 trilyon TL. fark oluşmaktadır, iş Nato ENF 
* Dairesince teklif usulüyle yapıldığı cihetle bu fark 9-9.5 trilyona ulaşmaktadır. 

Ayrıca, Bayındırlık ve iskân Bakanlığı kurallarına göre fiyat farkları her yıl başında belirlene
cek katsayı ile çarpılarak ve sadece bazı kalemlere uygulanırken bu ihalede tüm imalat kalemlerine 
ve Devlet istatistik Enstitüsü tarafından ilan edilen aylık enflasyon rakamı ile çarpılarak ödenece
ğinin mukavelede yer aldığı ifade edilmektedir. Bu uygulama ayrıca devleti trilyonlarca lira zarara 
uğratacaktır. 

Başbakanın yukarıda sözü edilen protokolü hiçe sayarak, keyfi olarak ve yetkilerini aşarak ver
diği talimat Türk Ceza Kanununun görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu açıktır. 

Bu nedenle Anayasanın 100 üncü, içtüzüğün 107 nci maddesi uyarınca Başbakan Mesut Yıl
maz hakkında Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi gereğince bir Meclis Soruşturması açılma
sını arz ve teklif ederiz. 

M. Kemal Aykurt Fevzi Arıcı 
Denizli içel 

Nurhan Tekinel Ümran Akkan 
Kastamonu Edirne 

Saffet Ar ikan Bedük Abdttlbaki Ataç 
Ankara Balıkesir 

Ergun Özdemir Nevzat Köse 
Giresun Aksaray 

İsmail Kalkandelen Hacı Filiz 
Kocaeli Kırıkkale 

İsmail Karakuyu Ali Rıza Gönül 
Kütahya Aydın 

Tahsin Irmak A. Sezai Özbek 
Sivas Kırklareli 

Zeki Ertugay Ayfer Yılmaz 
Erzurum içel 

Cihan Paçacı Ayvaz Gökdemir 
Elazığ Kayseri 

Rıza Akçalı Nahit Menteşe 
Manisa Aydın 

Hasan Ekinci Bahattin Şeker 
Artvin Bilecik 

Ömer Barutçu 
Zonguldak 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

Turhan Güven 
İçel 

Turhan Tayan 
Bursa 

Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Esat Kıratlıoğlu 
Nevşehir 

Meral Akşener 
istanbul 

Bekir Aksoy 
Çorum 

Necati Çetinkaya 
Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 506) 
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Mehmet Gölhan 
Ankara 

Haluk Yıldız 
Kastamonu 

Doğan Baran 
Niğde 

M. Halit Dağlı 
Adana 

Yusuf Bacanlı 
Yozgat 

Sedat Edip Bucak 
Şanlıurfa 

Mustafa Dedeoğlu 
Muğla 

Hayrı Doğan 
Antalya 

Hayri Kozakçıoğlu 
İstanbul 

Halil Yıldız. 
İsparta 

İlyas Yılmazyıldız 
Balıkesir 

Tayyar Altıkulaç 
İstanbul 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

İrfettin Akar 
Muğla 

Mahmut Nedim Bilgiç 
Adıyamarî 

Ahmet Bilgiç 
Balıkesir 

Boyar Ökten 
I 

Şırnak 
/. Cevher Cevheri 

Adana 

Necmi Hoşver 
Bolu 

İsmet Attila 
Afyon 

Necmettin Dede 
Muş 

Nihan İlgün 
Tekirdağ 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

Ufuk Söylemez 
İzmir 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

M. Salim Ensarioğlu 
Diyarbakır 

Ahmet İyimaya 
Amasya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 506) 
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(9/18) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(9/18) Esas Numaralı 16.6.2000 

Meclis Soruşturması Komisyonu 
Sayı: A.01.1.GEÇ.9118-33 

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; "İs-
tanbul-Kurtköy Havaalanı ihalesi için hazırlanmış olan protokol hükümlerini dikkate almadan iha
lenin Nato ENF Dairesi tarafından gerçekleştirilmesini sağlamak suretiyle görevini kötüye kullan
dığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 mcı maddesine uyduğu" iddiasıyla Başbakan Ah
met Mesut Yılmaz hakkında yeniden kurulan (9/18) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyo
nunun yaptığı çalışma sonucunda düzenlediği rapor ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Necati Albay 
Eskişehir 

Komisyon Başkanı 

Ekler; 
EK-1 (Soruşturma Komisyonu raporu) 
EK-2 (Tekmil İşlem Dosyası) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 506) 
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I- SORUŞTURMANIN KONUSU : 

TBMM 20 inci dönem Doğru Yol Partisi Zonguldak Milletvekili 
Ömer BARUTÇU ve 59 arkadaşı tarafından verilen soruşturma önergesinde; 

" 24.10.1996 tarihinde Savunma Sanayi Müsteşarlığı, DLHİ ve 
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından imzalanan protokol ile İleri Teknoloji 
Endüstri Parkı (İTEP) kapsamında yer alan istanbul-Kurtköy Havaalanı 
inşaatı işinin ihalesiyle ilgili tekliflerin değerlendirilmesi SSm, DLHİ ve DHMİ 
personelinden oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılması ve SSM 
uygun gördüğü takdirde komisyonda üniversite veya diğer kuruluşlardan da 
temsilci görevlendirilebileceği karar altına alınmıştır. 

Yukarıda arz edilen protokol muvacehesinde 1997 yılında İstanbul 
Pendik Kurtköy Havaalanı uçuş üniteleri inşaatı işine ait keşif özeti ihale 
yapılmak üzere hazırlanmıştır. Alt yapıyı kapsayan bu projenin 1997 yılı 
fiyatları ile genel toplamı 7.500.000.000.000- TL tutmaktadır. 

İhalenin bu çerçevede yapılması beklenirken Başbakan Sayın 
Mesut YILMAZ'in özel talimatları doğrultusunda, protokol bir tarafa atılmak 
suretiyle ihalenin NATO ENF Dairesi tarafından gerçekleştirilmesi 
sağlanmıştır. 

Bu cümleden olarak 17 Nisan 1997 tarih, 19434 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesine göre; Devletçe 
yaptırılacak hava meydanları, bunlarla ilgili tesislerin alakalı kuruluşlarla iş 
birliği yaparak plan ve programlarını hazırlama, araştırma, etüt, istikşaf, 
proje, keşif, şartname ve inşaat ile bakım ve onarımları yapmak veya 
yaptırmak, yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara devretmek kaydı yer 
almakta iken, finansmanı NATO tarafından karşılanmayan ve SSM 
ronu'ndan sağlanan havaalanı inşaatı proje ve keşifleri özel bir müşavir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 506) 
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firmaya yaptırılmış ve keşif özetine kuvvet santrali, enerji nakil hattı ilave 
olunmuştur. 

Keşif yapmakla görevli kuruluşun görüşü ve onayı alınmadan ve 
henüz 1998 yılı fiyatları açıklanmadan hayali rakamlarla ihale iki firmaya 
1998 fiyatları ile 18.067 trilyon TL bedelle ihale olunmuştur. 

Şu andaki kamuda yapılan ihaleler; Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı 
fiyatları açıklanmadığından 1997 fiyatları ile yapılmaktadır. Kaldı ki 
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı 1998 yılı fiyatlarının belirlenmemesine esas 
alınacak katsayı 1.73 olarak belirlenmektedir. Bu keşfin, Bayındırlık ve Iskan 
Bakanlığı'nın belirlediği katsayı ile çarpılması halinde 1998 yılı fiyatı 12.975 
trilyon TL olmaktadır. NATO ENF Dairesi'nce yaptırılan ve yukarıda belirtilen 
ilave iş ile birlikte 13,4 trilyonu geçmemektedir. 

Buradan da anlaşılacağı üzere, iki keşif arasında 4,6 trilyon TL 
fark oluşmaktadır. İş NATO ENF Dairesince teklif usulüyle yapıldığı cihetle 
bu fark 9-9,5 trilyona ulaşmaktadır. Ayrıca, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı 
kurallarına göre fiyat farkları her yıl başında belirlenecek katsayı ile 
çarpılarak ve sadece bazı kalemlere uygulanırken bu ihalede tüm imalat 
kalemlerine ve Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından ilan edilen aylık 
enflasyon rakamı ile çarpılarak ödeneceğinin mukavelede yer aldığı ifade 
edilmektedir. Bu uygulama ayrıca Devleti trilyonlarca lira zarara uğratacaktır. 

Başbakanın yukarıda sözü edilen protokolü hiçe sayarak, keyfi 
olarak ve yetkilerini aşarak verdiği talimat Türk Ceza Kanunun görevi kötüye 
kullanma suçunu oluşturduğu açıktır." 

Şeklinde iddialar ileri sürülerek; 

"Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci maddesi uyarınca 
Başbakan Sayın A. Mesut YILMAZ hakkında Türk Ceza Kanunun 240 inci 
maddesi gereğince bir Meclis soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz." 

Denilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 506) 
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II - KOMİSYONUN KURULUŞU : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) içtüzüğünün 77 nci 

maddesi; bir yasama döneminde sonuçlandırılamamış olan kanun tasarı ve 

tekliflerinin hükümsüz sayılacağını, ancak söz konusu tasarı ve tekliflerin 

Hükümet veya TBMM üyeleri tarafından yenilenebileceğini hükme 

bağlamıştır. 

Aynı madde hükümlerine göre; 21 inci yasama dönemi başında, 

önceki dönemde verilmiş soru, Meclis araştırması, genel görüşme ve 

gensoru önergeleri de hükümsüz sayılmıştır. Ancak, TBMM Başkanlığı'nın 

talebi üzerine ; 20 nci yasama döneminden intikal eden soruşturma 

önergelerinin durumu, Danışma Kurulu toplantılarında ayrıca ele alınmıştır. 

Bu toplantılarda Danışma Kurulu'nca ; "geçen yasama döneminde kurulmuş 

olan Meclis soruşturma komisyonlarınca rapora bağlanmış veya 

bağlanmamış olan soruşturma önergelerinde belirtilen konulara ilişkin 

olarak, ilgililer hakkında Anayasanın 100 üncü maddesine göre görüşme 

yapılmaksızın Meclis soruşturma komisyonları kurulması ve komisyonların 

çalışma sürelerinin Başkan, Başkan vekili, sözcü ve katip üyenin 

seçilmesinden sonra başlaması" görüşü benimsenmiş ve İçtüzüğün 72 nci 

maddesi uyarınca bu konuda görüşme açılarak, söz konusu soruşturma 

önergeleri ile ilgili olarak izlenecek yöntemin saptanması hususu Genel 

Kurulun takdirine sunulmuştur. 

Danışma Kurulunun bu önerisi, TBMM Genel Kurulu'nun 

23.11.1999 tarihli 23 üncü birleşiminde görüşülerek benimsenmiş ve " geçen 

yasama döneminde sonuçlandırılmayan Meclis soruşturma önergelerinde 

belirtilen ilgililer hakkında, Anayasanın 100 üncü maddesine göre 15 Meclis 

soruşturma komisyonu kurulması" kararı alınmıştır. 

Genel Kurulun 656 sayılı söz konusu kararı çerçevesinde, 20 nci 

yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilmiş olan 

ancak aynı dönem içerisinde çeşitli nedenlerle sonuçlandırılamamış bulunan 

soruşturma önergeleri aynen 21 inci döneme intikal etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 506) 
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Böylece 20 inci yasama döneminde kurulan ve çalışmaları rapora 
bağlandığı halde erken seçimler nedeniyle görüşülemeyen; "Istanbul-
Kurtköy Havaalanı İhalesi için hazırlanmış olan protokol hükümlerini dikkate 
almadan, ihalenin NATO ENF Dairesi tarafından gerçekleştirilmesini-
sağlamak suretiyle devleti zarara uğrattığı ve bu suretle görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine 
uyduğu" iddiasıyla, Zonguldak Milletvekili Ömer BARUTÇU ve 59 arkadaşı 
tarafından eski Başbakan A. Mesut YILMAZ hakkında Anayasanın 100 üncü 
ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca verilen, 9/18 esas numaralı Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesi, yeniden işleme konulmuştur. 

Bu suretle kurulan Soruşturma Komisyonu üyeliklerine, TBMM 
Genel Kurulu'nun 01.12.2000 tarihinde yapılan 54 üncü birleşimde; 
Demokratik Sol Partiden Eskişehir Milletvekili Necati ALBAY, Uşak 
Milletvekili M. Yaşar ÜNAL, İçel Milletvekili Edip ÖZGENÇ ve İstanbul 
Milletvekili Sulhiye SERBEST; Milliyetçi Hareket Partisinden Adana 
Milletvekili Recai YILDIRIM, İzmir Milletvekili Yusuf KIRKPINAR, Trabzon 
Milletvekili Nail ÇELEBİ ve Tokat Milletvekili Reşat DOĞRU; Fazilet 
Partisinden istanbul Milletvekilleri Mustafa BAŞ, Hüseyin KANSU ve Nevzat 
YALÇINTAŞ; Anavatan Partisinden istanbul Milletvekili Şadan TUZCU ile 
Kocaeli Milletvekili Sefer EKŞİ; Doğru Yol Partisinden de Muş Milletvekili 
Mümtaz YAVUZ ile Burdur Milletvekili Mustafa ÖRS seçilmiş, ayrıca 15 
üyeden oluşan 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 9/18 

Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu; başkanlığa DSP Eskişehir 

Milletvekili Necati ALBAY 'ı, başkan vekilliğine MHP Trabzon Milletvekili Nail 

ÇELEBİ 'yi. sözcülüğe ANAP Kocaeli Milletvekili Sefer EKŞİ 'yi ve katip 

üyeliğe de DSP Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar ÜNAL 'ı seçmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 506) 
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Komisyon çalışmaları devam ederken, 16.02.2000 tarihinde 
Anavatan Partisi İstanbul Milletvekili Şadan TUZCU 'nun Komisyon 
üyeliğinden istifası sonucunda boşalan üyeliğe Genel Kurulun 17.02.2000 
tarihli 59 uncu birleşiminde Ordu Milletvekili Sefer KOÇAK; Fazilet Partisi 
İstanbul Milletvekili Nevzat YALÇINTAŞ' m istifası sonucunda boşalan 
üyeliğe de Genel Kurulun 23.02.2000 tarihli 61 inci birleşiminde İstanbul 
Milletvekili Ayşe Nazlı ILICAK seçilmiştir. 

16.02.2000 tarihinde çalışmalarına başlayan Soruşturma 
Komisyonu, bu çalışmalarını düzenli bir şekilde yürütmüş, ancak iki aylık 
süre içerisinde çalışmaların sonuçlanmaması üzerine; Anayasanın 100 
üncü, TBMM İçtüzüğünün 110 uncu maddesi uyarınca iki aylık ek süre 
verilmesi için TBMM Başkanlığımdan talepte bulunmuştur. Komisyonun bu 
talebi TBMM Genel Kurulu'nun 12.04.2000 tarihli 79 'uncu birleşiminde 
görüşülerek uygun görülmüş ve 18.04.2000 tarihinden itibaren iki aylık ek 
çalışma süresi verilmiştir. 

III- KOMİSYON ÇALIŞMALARI: 

16.02.2000 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyonumuz 
öncelikle çalışma takvimi ile bu çalışmalarda uygulanacak usul ve esasları 
belirlemiştir. Bu kapsamda; konu ile ilgili belge ve bilgilerin toplanması, 
önerge sahiplerinin ve tanıkların beyanlarına ve ifadelerine başvurulması 
öngörülmüştür. Komisyonumuz TBMM' nin 20 nci yasama döneminde aynı 
konuya ilişkin olarak kurulan, ancak erken genel seçimler nedeniyle TBMM 
Genel Kurulu'nda görüşülemediği için sonuçlandırılamayan Soruşturma 
Komisyonu Raporu ve bu rapora esas bilgi ve belgelerden de yararlanmayı 
ilke olarak benimsemiştir. 

Komisyonumuz ayrıca, toplanacak bilgi ve belgelerle ilgili olarak 
ön inceleme ve tespitlerde bulunarak Komisyona bilgi vermek ve 
çalışmalara yardımcı olmak amacıyla Yüksek Denetleme Kurulu 
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Başkanlığından mevzuat ve ihale konusunda deneyimli bir uzman 

görevlendirilmesini kararlaştırmıştır. 

16.02.2000 tarihinde başlayan Komisyon çalışmaları 

24. 05. 2000 tarihine kadar sürmüş; bu süre zarfında 12 toplantı yapılmıştır. 

Toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda, 33 yazışma yapılarak 

konu ile ilgili bilgi ve belgeler toplanmıştır. 

Soruşturma çalışmaları kapsamında; önergede ilk imza sahibi 

olması sıfatıyla Komisyona davet edilen, Doğru Yol Partisi Zonguldak 

Milletvekili Sn. Ömer BARUTÇU önergede belirtilen iddialarla ilgili olarak ek 

açıklamalarda bulunmuştur. Önerge sahipleri adına yapılan açıklamalardan 

sonra, tanıkların ve ilgili kamu görevlilerinin ifade ve beyanlarına 

başvurularak; DLHİ Genel Müdürü Dr. İhsan GÜLAY ile dönemin DLHİ 

Genel Müdürü Faruk BALCI , DLHİ Etüt Proje Daire Başkanı Sinan Sedat 

ÇINAR, Şube Müdürleri Nevzat DÜZAĞAÇ ve Mehmet EROL, dönemin 

Savunma Sanayi Müsteşarı Yalçın BURÇAK ile görevdeki Müsteşar Prof. 

Dr. D. Ali ERCAN , Savunma Sanayii eski Müsteşarı Veysel YAYAN, SSM 

eski Daire Başkanı Fahri ÜRER, Milli Savunma Bakanlığı NATO ENF 

Dairesi Başkanı Tuğgeneral Hüseyin ÖZDEL ile Meydan Inş. Şb. Müdürü 

Bnb. Cevdet SEKMEN, Uzman Şahin KESİKMİNARE ve Hüseyin 

AKSAKAL'dan Komisyon huzurunda konuya ilişkin bilgiler alınmıştır. 

20 inci Yasama döneminde hazırlanmış olan Soruşturma 

Komisyonu Raporunda yer alan bilgi ve belgelerden de Komisyonumuzun 

mevcut çalışmalarında yararlanılmış; bu kapsamda, hakkında soruşturma 

önergesi verilmiş olan dönemin Başbakanı Sn. A. Mesut YILMAZ'ın, söz 

konusu raporda yer alan savunmaya yönelik ifade ve beyanları yeterli 

görülmüş, ilave olarak yöneltilecek soru ve açıklamaya gerek 

duyulmadığından, savunmaya ilişkin değerlendirmeler önceki rapor esas 

alınarak yapılmıştır. 

Komisyonumuz çalışmalarına yardımcı olmak üzere Başbakanlık 

Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'nca görevlendirilen Başdenetçi 
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K.Mehmet GÜLBURUN, toplantılara ve çalışmalara iştirak ederek, toplanan 
bilgi ve belgeler çerçevesinde konuya ilişkin olarak idari ve hukuki yönden 
tespit ve değerlendirmelerde bulunmuştur. 

Ayrıca, Söz konusu havaalanı ihalesinin DLHİ Genel 
Müdürlüğünden alınarak NATO ENF Dairesi'ne verilmesi suretiyle bir kamu 
zararına yol açılıp açılmadığı hususunun teknik açıdan tespiti amacıyla, 
NATO ENF Dairesi ile DLHİ arasında bir maliyet mukayesesi yapmak üzere; 
NATO ENF Dairesinden Hava Inş. Müh. ve Myd. inş. Şb. Md. Bnb. Cevdet 
SEKMEN, DLHİ Genel Müdürlüğünden Inş. Yük. Müh. Sedat Sinan ÇINAR 
ve Bayındırlık ve Iskan Bakanlığın'dan Inş. Müh. ve Uyg. Koor. D. Bşk. 
Erdal KAYA'nın katılımıyla teşkil edilen teknik bilirkişi heyetinin hazırlamış 
olduğu rapor Komisyonumuzda değerlendirilmiştir. 

A- ÖNERGE SAHİPLERİ ADINA YAPILAN AÇIKLAMALAR 

Soruşturma önergesinde yer alan iddialarla ilgili olarak, 
önergede ilk imzası bulunması sıfatıyla, önerge sahipleri adına 
açıklamalarda bulunmak üzere davet edilen Zonguldak Milletvekili Sn. Ömer 
BARUTÇU' nun Komisyonumuzun 08.03.2000 tarihli toplantısında yapmış 
olduğu açıklamalar ve Komisyon üyelerinin sorularına verdiği cevaplar ana 
hatlarıyla aşağıdadır. 

"Bugüne kadar, NATO ödeneği olmadan NATO fiyatları uygulanan 
tek proje Kurtköy Havaalanı Projesidir. Benim amacım, olayı aydınlatmaktır, 
şahıslarla hiçbir ilgim yok. Esasında, hatta hedefim, önergenin muhatabı 
olan, o devrede başbakan olan Sayın Yılmaz da değil. Sayın Yılmaz'ın bu 
sizin iddia ettiğiniz önergedeki konularla ilgili olarak şahsî bir menfaati var 
mıdır diye sorarsanız, elimi vicdanıma koyduğum takdirde, ben yüzde 100 
size şahsî menfaati vardır diyemem. Esasında, zaten, şahsî menfaatine 
yüzde 100 inanmış olsaydım, bu önergeyi, Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesini içine almak kaydıyla vermezdim; yani, ben burada diyorum ki, 
talimatı veren, burada, devleti trilyonlarca lira zarara sokan ve devletin 
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soyulmasına meydan verilen bu projede, talimatı veren Sayın Yılmaz olduğu 
için, ben de, muhatap olarak tabiî Sayın Yılmaz'ı bu yönüyle önergemize 
dahil ettim. 

Şimdi, bu projeye baktığımız zaman, gerek NATO ENF Dairesi 
yetkililerinin gerekse Savunma Sanayi Müsteşarının burada birtakım 
beyanları olmuştur. Burada, bu konuyla ilgili olarak NATO'nun hiçbir görevi 
yok. Bu, bir NATO projesi değil. Burada, NATO tesisi yok. Esasında, bu bir 
NATO projesi olsa veya bunun NATO projesi olduğunu iddia eden veyahut 
da NATO projesi olduğunu ispatlayan birisi olursa biz zaten önergeyi geriye 
çekeriz. Bunları niçin söylüyorum; biraz sonra arz edeceğim. 

Şimdi, bir de, Sayın Yılmaz tarafından sorulara verilen cevapta 
"askerî amacı ağır basan bir proje" diyor buna; burada, dosyanızda var bu. 
Sayın Yılmaz'a Yüksek Komisyonunuz tarafından sorulan sorulara verilen 
cevaplarda var. Askerî amacı ağır basan bir proje diyor. Hayır, askerî amacı 
ağır basan bir proje değildir. Burada, askeri ilgilendiren konu, sivil havacılık 
merkezi vardır. Şimdi, ben bunu niçin söylüyorum; şunun için söylüyorum: 
NATO fiyatlarının uygulandığı buna benzer bir proje Türkiye'de şimdiye 
kadar olmamıştır. Yani, niçin NATO fiyatlarının üzerinde duruyoruz? 
Buradaki dosyayı incelediğinizde göreceksiniz ki, NATO fiyatlarını bunun 
içine koyduğunuz zaman, projenin maliyeti yüzde 100'ün üzerinde aşıyor. 
Yani, Devlete bir yük geliyor. Efendim, NATO fiyatları nerede uygulanıyor? 
NATO fiyatları o güne kadar nerede uygulanmış? NATO fiyatları, yalnız 
NATO'nun projelerinde kullanılmış. Daha başka bir deyişle, NATO'nun 
tahsis ettiği ödeneklerle yapılan projelerde kullanılmış. Niçin kullanılmış? 
Zamanında bu NATO müteahhitleri -inceleyeceksiniz, bakacaksınız zaten, 
on kişi, onbir kişi mi nedir- bu NATO müteahhitlerinin de, zannediyorum, 
müracaatları sonucunda denilmiş ki efendim, bu ödenekler Brüksel'den 
geliyor, NATO'dan geliyor. Brüksel'den çıkan, diğer ülkelerde, NATO'nun 
yaptığı testlerde çıkan fiyatlar bizim fiyatlarımızın çok çok üzerinde ve bunun 
kaynağı NATO olduğuna göre ve bizim burada millî bütçeden bir şey 
çıkmadığına göre, bizim müteahhitler mağdur olmasınlar; nasılsa parayı 
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NATO veriyor, NATO fiyatlarıyla olsun. Ne olsun; münhasıran NATO 
ödeneği olan tesisler için olsun. 

Şimdi, tabiî, bu havaalanı bir NATO havaalanı değil. Zaten, biraz 
evvel de ifade ettiğim gibi, önergedeki muhatabım, bunun NATO havaalanı 
olduğunu söylerse, zaten benim biraz evvel söylediğim gibi söyleyeceğim 
hiçbir beş yok. 

Şimdi, Savunma Sanayii bütçesinden parası veriliyor. Savunma 
Sanayii bütçesinden parası verildiğine göre, NATO'dan verilmediğine göre, 
bunda, herkesin hakkı var. Nihayet, oradaki paralar, bu milletin fertlerinin 
verdiği vergilerle verilmiş ve bunda da tüysüz yetimin hakkı var; biz, bunu 
savunmaya mecburuz. Ne oluyor; efendim, bundan evvelki sivil havaalanları 
hangi şekilde yapılıyorsa, hangi birim fiyatlarıyla yapılıyorsa, pek tabiî ki, 
bunun da aynı birim fiyatlarıyla yapılması gerekiyor. Bundan tabiî bir şey 
olamaz. Eğer Ulaştırma Bakanlığı tarafından; yani bizim yaptığımız protokol 
çerçevesinde ihale edilmiş olsaydı, burada bir formül var. KN formülü yani, 
her ay, yapılan her istihkaka İstanbul Ticaret Odasının fiyat artışlarıyla ilgili 
olarak, malzemede yüzde 89, işçilik de yüzde 11 gibi. bir fiyat farkı ekleniyor. 

Ayrıca, bu ihalenin anahtar teslimi yapıldığı söyleniyor. Anahtar 
teslimi olarak ifade edilen rakamlarla bugünkü rakamlar arasında devasa 
fark var. Bu ihalenin 18,5 trilyona biteceği söylendi, ben 40 trilyona bitmez 
dedim. Bu iş için 1997,1998, 1999 ve 2000 de ödenek konulmuş. Bugüne 
kadar 130 trilyon lira harcadığı görünüyor. Ama yalnız bunun için değil, 
zannediyorum ikinci bölümü de aynı şekilde, haksız olarak milletin hakkını 
hukukunu bir tarafa bırakmak suretiyle ihale edilmiş. 

Diğer bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Bu ihale iki aşamada 
yapılmıştır. 1. kısım keşfi 8,5 trilyon lira, 2. kısım keşfi 10,36 trilyon liradır. 
Bu keşifler ve ihale dosyaları müşavir firmayla yapılan sözleşmeden önce 
hazırlanmıştır. 

İhale dosyaları 23 ve 24 Aralık'ta firmalara verilmiş, müşavir 
firmayla 29 Aralık'ta sözleşme yapılmış. Yani 24 Aralık'ta işi ihale 
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ediyorsunuz, 29 Aralık'ta keşfi veriyorlar. Müşavir firma keşfi 6 gün sonra 
yapmış. Bu ne demektir? Firmalara daha önce bu keşif yapılmış, verilmiş, 
bir firmada kollanmış. Ayrıca müşavir firmaya büyük paralar ödenmiştir. 

Birde damga vergisi olayı var. Bu iş için Savunma Sanayi 
bütçesinden para verildiği halde, işi NATO ENF yaptığı gerekçesiyle damga 
vergisi hesaplanmamış. 

Sonuç olarak burada şu oluyor: Demek oluyor ki, işin keşfi, 
metrajları, ihaleye giren firmalar tarafından hazırlanarak idareye verilmiş. 
Firmalar.kendi hazırladıkları metraj ve keşiflerle teklif vermişler; bir danışıklı 
dövüş. Sözleşme de, Her firmayla, ifade ettiğim gibi 29 Aralık'ta yapılmış. 
Ayrıca damga vergisi kaçakçılığı da söz konusu. Dolayısıyla seçilmiş 
müteahhitlere peşkeş çekiliyor, işin neticesi budur". 

Soru : 1996 yılında alınan icra Komitesi kararıyla bu görev 
DLHİ'ye verilmişken 1997 yılında alınan ikinci İcra komitesi kararıyla bu 
görev NATO ENF'e verilmiş. Önergede yer alan iddialara göre "Sn. 
Başbakan burada görevini kötüye kullanmıştır ve T.C.K.'nun 240'ıncı 
maddesine göre yargılanması gerekir." Konu bu. Gayet tabii eğer NATO 
ENF dairesi bir yanlışlık yapmışsa, müteahhit seçiminde usulsüzlük varsa, o 
bizim önergemizin konusu değil. O konuda da önerge verilir. Soruşturma 
açılır. Soruşturma önergesindeki istem, 1996 yılında alınan icra Komitesi 
kararının 1997 yılında ikinci bir kararla değiştirilmesine ilişkin olarak 
Başbakan hakkında soruşturma açılmasıdır. Olayın özü bumu dur? 

Cevap : Özü bu ama, hadise şu. Zamanın Başbakanı, bakanları, 
genel müdürleri konutuna çağırıyor ve diyor ki "ben ocak ayında temel 
atacağım, bunu bana hazırlayın" DLHİ'ye diyor ki: "bunu 1 Ocak'a 
yetiştirebilirmisiniz?" "yetişmez" cevabını alınca görevi NATO ENF'e veriyor. 
NATO ENF dairesi de devletin bir kuruluşu. 

NATO ENF Dairesinin herhangi bir şekilde kusuru yoktur. Çünkü 
NATO ENF ihaleyi bu şekilde yapıyor. Kendi usulü böyle. Biz diyoruz ki bu iş 
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SSM tarafından yapılsın, ancak DLHİ buna yardımcı olsun. Kontrolünü 
yapsın. Türkiye'de DLHİ'den daha tecrübeli müessese yok. 

Soru : Soruşturma Önergesinde , Başbakanın sözü edilen 
protokolü hiçe sayarak, keyfi olarak ve yetkilerini aşarak talimat verdiğini ileri 
sürüyorsunuz. Başbakanın verdiği talimat nedir? 

Cevap: Sayın Başbakan bir gün Bayındırlık Bakanını, DLHİ, DHMİ 
genel müdürlerini ve çeşitli görevlileri konutuna çağırıyor. Ben Ocak ayında 
temel atacağım diye görevi NATO ENF'e veriyor. Genel Kurmay Başkanı'nın 
hiç bir dahli yok. Ondan sonra Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde Genel 
Kurmay Başkan ı'nın imzası var. Milli Savunma Bakan ı'nın imzası var, 
Başbakanın var. Genel Kurmay Başkanı, İcra Komitesi üyesi olarak 
Başbakanın talimat verdiği bir konuda ne diyecek? Genel kurmay 
Başkanı'nın bunu hemen yapın, süratle yapın şeklinde herhangi bir yazısı 
da kesinlikle yok. 

Burada tekrar arz ediyorum. NATO ENF'in herhangi bir yanlış 
tasarrufu yoktur. Burada SMM'nın görevi NATO ENF'e aktarılmıştır. NATO 
ENF bu işi Bayındırlık Bakanlığı fiyatlarıyla niye yapacak. 

Soru : Buradaki olayın çok ciddi olduğunu söylüyorsunuz. Ayrıca 
beyanlarınızda "acaba yapılan usulsüzlüklerde bürokratlar tarafından yanlış 
bir yönlendirmemi var, Başbakan değişik şekilde mi yönlendirdi" diyorsunuz, 
NATO ENF Dairesi'nin de bir kusuru olmadığını belirtiyorsunuz. Bu 
açıklamalar birbiriyle çelişmiyor mu? 

Cevap : Burada Devlet yağmalandı. Sayın Yılmaz'ın doğrudan 
doğruya talimat verdiğini biliyorum. Çoğu bürokrat buraya gelip ifade 
verdiler. Bu bürokratların hiç biri böyle bir toplantı oldu diyemez. Benim 
konuşmalarımda tezat yok. Benim rahatsız olmam, bu meselenin mutlaka 
incelenmesi lazım, ama acaba Sn. Yılmaz, bir takım insanlar tarafından 
belli bir noktaya mı getirildi, yani tesir altında mı kaldı gibi düşünceler 
içerisinde olduğum ifade ettim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 506) 



- 1 6 -

Soru : Seçilmiş müteahhitlere peşkeş çekildi diyorsunuz. 
Kanaatiniz kesin mi ? Yani Mesut Yılmaz tarafından karar alındı, bütün bu 
ihaleler, NATO ENF dahil, müteahhitlerin seçimi dahil, bu müteahhitlerin 
arasında özel olarak hedeflendi, nokta verildi. Hedef gösterildi ve ona göre 
ihale yapıldı ve peşkeş çekildi. Sizin kanaatiniz bu noktada mıdır? 

Cevap: NATO müteahhitlerinin kim olduğu belli, kimlerle alakalı 
olduğu belli. Devlet trilyonlarca lira zarara uğratılmıştır. Bunun ortaya 
çıkması lazım. Ben doğrudan doğruya bunu bir Meclis Araştırması şeklinde 
yapıp ta sonradan bunun müsebbiplerinin hakkında bir soruşturma açılması 
daha iyi olurdu gibi zaman zaman vicdanım da böyle bir şey hissettim. 

Soru : Kurtköy Havaalanı dışında NATO ENF Dairesi tarafından 
milli bütçe imkanlarıyla yapılan başka ihalelerde var. Siz NATO ENF 
Dairesi'nin yaptığı bütün ihaleler için aynı iddiayı ileri sürüyor musunuz. ? 

Cevap : Benim bakanlığım döneminde İcra Komitesi bir karar 
almış, iş SSM bütçesinden karşılanmak üzere DLHİ tarafından 
yürütülsün,kontrol mühendisliğini DLHİ yapsın denmiş. DLHİ keşif özetini 
hazırlamış ve biz bunu SSM'na göndermişiz. SSM, DLHİ ile ihaleyi 
tamamlaması gerekirken, tam ihaleye çıkılacak noktada iş durmuş. Burada 
Devletin büyük ölçüde kârı olacakken, protokol bir tarafa itilmek suretiyle, 
Devleti zarara uğratacak şekilde bir başka protokol uygulanmış. 

Soru : İşin NATO ENF'e yaptırılmasının nedeni, alabildiğine bir 
fiyat artışı uygulamak ve bu suretle bazı müteahhitlere bir kayırma imkanı 
sağlamak olduğunu mu ifade etmek istiyorsunuz.? 

Cevap : Evet, bazı müteahhitlere isteseniz de istemeseniz de 
menfaat sağlandı. Niçin menfaat sağlandı ? 1 liraya yapılacak iş 4 liraya 
yapılıyor da onun için. 
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B - BELGELER ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELER 

İstanbul Kurtköy Havaalanı Projesi, İleri Teknoloji Endüstri Parkı 
( İTEP ) adlı geniş kapsamlı projenin bir parçasını oluşturmaktadır. İTEP 
projesinin başlangıcı 1988 yılına kadar dayanmaktadır. Kurtköy Havaalanı 
Projesinin uygulamaya geçirilmesine yönelik fiili çalışmalar ise esas itibariyle 
Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin 07 Ekim 1996 tarihli kararı ile birlikte 
başlamaktadır. Bu nedenle geçmiş yıllara ilişkin bilgi ve belgelerden de 
incelemeler de yararlanılmakla birlikte , asıl olarak, Soruşturma 
Önergesinde yer alan iddialar çerçevesinde, İcra Komitesinin söz konusu 
tarihli kararından başlayarak yürütülen çalışmalar kapsamındaki belgeler 
irdelenmiştir. 

Savunma Sanayii İcra Komitesinin 07 Ekim 1996 tarihli kararı ile 
10 Kasım 1997 tarihli kararı arasındaki çalışmalara ilişkin tespitler 
aşağıdadır: 

- 3238 sayılı Savunma Sanayii Müsteşarlığı Hakkında Kanun'un 5. 
maddesi hükmü gereği, Başbakanın başkanlığında Genel Kurmay Başkanı 
ve Milli Savunma Bakanı'ndan teşekkül eden Savunma sanayii İcra Komitesi 
07 Ekim 1996 tarihinde aldığı 96/8 sayılı kararla; Kurtköy Havaalanı ile ilgili 
etüt ve inşaatın Demiryolları, Limanlar, Hava Meydanları inşaatı Genel 
Müdürlüğü ( DLHİ) tarafından gerçekleştirilmesini, bu konudaki uygulamayı 
belirleyecek protokolün DLHİ genel Müdürlüğü ile imzalanması için 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı ( SSM )' nın yetkili kılınmasını ve projenin 
finansmanının Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndan karşılanmasını 
öngörmüştür. ( EK:1 ) 

- Anılan karar uyarınca DLHİ, SSM ve Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü ( DHMİ ) arasında 24 Ekim 1996 tarihinde bir 
çerçeve protokol imzalanmıştır. 

Çerçeve protokol ile; ihale dosyasının DLHİ tarafından 
hazırlanması ve ihaleye çıkılması; ihaleyle ilgili tekliflerin ise SSM, DLHİ ve 
DHMİ personeli ile gerektiğinde üniversite ve diğer kuruluşlardan 
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görevlendirilecek personelden oluşacak komisyonca değerlendirilmesi 

öngörülmüştür. Ayrıca; daha önce 95 E 30240 proje numarası ile DLHİ 

yatırım programına girmiş olan Kurtköy Havaalanı İnşaat Projesinin DLHİ'nin 

yatırım programından çıkarılması için girişimlerde bulunulması ile 

çalışmalara ilişkin diğer hususlar protokol hükümlerine bağlanmıştır.( EK: 2 ) 

- SSM'ca DLHİ ve DHMİ'ye gönderilen 05 Kasım 1996 tarihli 

yazıda; kuruluşlar arası bir çalışma grubu teşkili ile bu grubun Kurtköy 

Havaalanı için Antalya Havaalanı Projesinin uygulanabilme imkanını 

araştırması ve 07 Kasım 1996 günü yetkili temsilcilerin iştiraki ile bir 

toplantı yapılması istenmiştir. ( EK: 3 ) 

- SSM, DLHİ ve DHMİ yetkili temsilcileri arasında 07 Kasım 1996 

ve 11 Kasım 1996 tarihlerinde yapılan iki toplantıda proje ile ilgili 

görüşmeler ve değerlendirmeler yapılmıştır. 

Toplantılarda; Antalya Havaalanı Projesinin teknik nedenlerle 

Kurtköy Havaalanı için uygulanamayacağı tespit edilmiştir.( EK: 4 ) 

- Kuruluşların yetkili temsilcileri arasında 13 Kasım 1996 tarihinde 

yapılan toplantıda;"... öncelikle alt yapı projelerinin hazırlanıp ihale edilmesi, 

buna paralel olarak üstyapı proje ve ihale çalışmalarına geçilmesi" 

öngörülmüştür. ( EK: 5 ) 

- 14 Kasım 1996 tarihinde yapılan toplantıda ise; "...Kurtköy 

Havaalanı ihalesinin DLHİ'den her türlü destek sağlanarak SSM'ca 

yapılması..." uygun bulunmuştur.( EK: 6 ) 

- Anılan yetkililer arasında 22 Kasım 1996 tarihinde yapılan 

toplantıda; Havaalanı projesinin öngörüldüğü şekilde yürütülebilmesi için su, 

elektrik, doğal gaz deplasman projeleri ile saha dışı bağlantı ve kavşak 

projelerinin ilgili kamu kuruluşları tarafından zamanında yapılması gerektiği 

belirlenmiştir. Ayrıca, altyapı ihaleleriyle ilgili işlerin DLHİ tarafından kısa 

sürede bitirilebilmesi için SSM' nın müşaviri olan Tekfen Mühendislik AŞ'nin 

teknik ve donanım imkanlarından yararlanılması, altyapı projeleriyle bir 

bütünlük içinde yürütülmesi gereken üstyapı projeleri ve ihale 
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dokümanlarının DLHİ imkanlarının yeterli olmaması nedeniyle DLHİ'den 

gerekli yardım ve onaylar da alınmak suretiyle uzman bir şirkete yaptırılması 

uygun bulunmuştur.( EK: 7 ) 

- Toplantılarda alınan kararlara paralel olarak; Milli savunma 

Bakanı imzasıyla 27 Kasım 1996 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı ( DPT ) 

ve DLHİ'ye gönderilen yazıda; "...DLHİ yatırım programında gözüken 

Kurtköy Havaalanı Projesi inşaat ve ihalesinin bu kuruluş tarafından 

yapılacak olmasının yatırımın gerçekleşme süresini uzatacağı ve inşaat 

maliyetlerini önemli ölçüde artıracağı, bu sebeple ihalenin SSM tarafından 

açılmasının daha uygun olacağı" hususundan bahisle, havaalanı projesinin 

DLHİ yatırım programından çıkarılması istenmiştir. ( EK: 8 ) 

- Aynı tarih itibariyle ve yine Milli Savunma Bakanı imzasıyla ilgili 

kuruluşlara gönderilen bir başka yazıda; "...Havaalanı arazisinde bulunan 

mevcut alt yapı tesislerinin deplase edilmesinden meydana gelecek bir 

gecikmenin diğer faaliyetleri de önemli ölçüde etkileyeceği" hususundan 

bahisle, "...deplase edilecek hatlardan su isale hatlarının İSKİ, enerji nakil 

hattının TEAŞ, doğal gaz boru hattının BOTAŞ, TEM kavşağının ise T.C. 

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmesinin gerektiği" belirtilmiş 

ve bu kuruluşların 1997 bütçelerine kaynak tahsis veya transfer etmek üzere 

gerekli tedbirleri almaları talep edilmiştir. ( EK: 9 ) 

- 02 Aralık 1996 tarihinde SSM ve DLHi'nin yanı sıra TEAŞ, 

BOTAŞ ve İSKİ yetkililerinin de katıldığı bir toplantı daha yapılmış ve proje 

sahasındaki alt yapı deplasmanları konusunda mutabakat sağlanarak, proje 

ve ihale çalışmalarına başlanması öngörülmüştür. Ayrıca DLHi'nin, 

çalışmaların SSM müşaviri Tekfen firmasının vereceği mühendislik ve teknik 

destek ile kısa surede tamamlanabileceğini ifade ettiği ve DLHİ ile SSM 

arasında bir protokol düzenlenmesinin uygun olacağının değerlendirildiği 

anlaşılmıştır. ( EK: 10 ) 

- 25 Aralık 1996 tarihinde SSM tarafından DLHİ'ye gönderilen 

yazıda; bu güne kadar yapılan çalışmaların değerlendirilmesi neticesinde 

uçuş üniteleri ihalesine esas projelerin DLHİ tarafından 20 Ocak 1997 
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tarihine kadar tamamlanabileceği ve bu tarihte ihaleye çıkılabileceği 

belirtilerek, ihale dokümanlarının hazırlanması ve bu ihalenin 

değerlendirilmesinde görev alacak personelin 2 Ocak 1997 tarihine kadar 

müsteşarlığa bildirilmesi istenmiştir.( EK: 11 ) 

- 3 Ocak 1997 tarihinde DLHİ tarafından SSM'na gönderilen cevabi 

yazıda; ihale dokümanlarının hazırlanması ile ihalenin değerlendirilmesi 

amacıyla oluşturulacak komisyon için iki personel görevlendirildiği 

bildirilmiştir^ EK: 12) 

- Savunma Sanayii Müsteşarının 8 Ocak 1997 tarihli onayıyla; 

SSM'dan 2, DLHl'den 2 ve ODTÜ'den 1 kişi olmak üzere 5 kişilik ihale 

komisyonu teşkil edilmiştir. ( EK: 13 ) 

- DLHİ tarafından hazırlanan Kurtköy Havaalanı uygulama 

projeleri, keşif icmali ve teknik şartnameler 5 Şubat 1997 tarihinde SSM'na 

gönderilmiştir. ( EK: 14 ) 

- SSM'ca 14 Şubat 1997 tarihinde Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü'ne gönderilen yazı ile; DLHİ'nin uçuş ünitelerinin yerleşimini 

yeniden projelendirerek bir Mania plan hazırladığı hususundan bahisle, yeni 

Mania Planının Master Plandaki Mania planı yerine geçmek üzere ilgili 

kuruluşlara intikal ettirilmesi istenmiştir. ( EK: 15 ) 

- Milli Savunma Bakanı'nın 25 Nisan 1997 tarihli oluru ile; Kurtköy 

Havaalanı ile ilgili uçuş ünitelerinin inşaat ihalesi ve terminal binasının proje 

ihalesini yapmak üzere ihaleye davet edilecek şirketlerin belirlenmesi 

amacıyla bir örneği ekli kriterlerle, yeterlilik ilanı verilmesi ve yeterli görülen 

şirketlerden teklif alınarak nihai değerlendirmenin yapılması uygun 

görülmüştür. Milli Savunma Bakanı'nın olur tarihi 25 nisan. 1997 olmakla 

birlikte, SSM evrak tarihinin 6 Haziran 1997 olduğu belirlenmiştir. ( EK: 16 ) 

- Söz konusu yazı eki, Kurtköy Havaalanı alt yapı İnşaatı İçin firma 

ön seçim ve İhale İlanı taslağı ile 1997 yılı birim fiyatlarıyla 7,5 trilyon lira 

keşif bedeli üzerinden yapılacak ihaleye katılabilme şartları ve kriterleri 

öngörülerek; isteklilerin ön seçim dosyaları ile birlikte 12 Haziran 1997 

tarihine kadar müracaat etmeleri gerektiği, ön seçim sonucunun 23 Haziran 
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1997 tarihine kadar isteklilere bildireceği ve yeterli görülen firma veya ortak 
girişimlerin tarihi daha sonra belirlenecek ihaleye davet edilecekleri 
belirtilmiştir. (EK: 17) 

- Kurtköy Havaalanı mimarlık-mühendislik proje İşi firma ön seçim 
ve ihale ilanı duyuru taslağında da, 596,9 milyar lira keşif bedelli proje ve 
ihale dosyası düzenleme işi ihalesine katılma şartları ve kriterleri 
belirlenerek; ön seçim müracaat tarihi 19 Haziran 1997, ön seçim 
sonucunun bildirilme tarihi 27 Haziran 1997 olarak öngörülmüştür. ( EK: 18 ) 

Ancak icra Komitesi'nin 7 Ekim 1996 tarihli kararından itibaren 
devam eden ve yaklaşık 9 ay boyunca devam eden çalışmaların bu noktada 
durduğu , ihalenin sonuçlandırılamadığı belirlenmiştir. 

- Temmuz/1997 ayı başında meydana gelen hükümet değişikliğini 
takip eden dönemde, 3 Ekim 1997 tarihi itibariyle Genel Kurmay 
Başkanlığı'nca SSM'na gönderilen yazıda; "Genel Kurmay Başkanı'nca 
projenin Başbakan ve Milli Savunma Bakam'na takdim edilmesi direktifinin 
verildiği" ayrıca "İTEP projesinin, master plana uygun olarak ve proje 
bütünlüğü bozulmadan milli stratejik hedefler doğrultusunda 
gerçekleştirilmesi amacıyla yazı eki ile belirtilen yönetim teşkilatının 
kurulmasına ve çalışma takviminin esas alınmasına karar verildiği" ifade 
edilmiştir.( EK: 19) 

Tanıkların beyanlarından da anlaşılacağı üzere, projenin 
Başbakan Mesut YILMAZ' a takdimi ve ardından Başbakanlık konutunda 
konuyla ilgili bakan, müsteşar, genel müdür ve diğer kamu görevlilerinin 
katıldığı geniş çaplı istişare toplantısından sonra , Savunma Sanayii İcra 
Komitesi 10 Kasım 1997 tarihinde yeni bir karar alarak projenin yürütülmesi 
görevini bu kez NATO ENF Dairesine vermiştir. İcra Komitesinin söz konusu 
kararı çerçevesinde yürütülen çalışmalara ilişkin tespitler aşağıdadır: 

- Savunma Sanayii İcra Komitesi 10 Kasım 1997 tarihinde aldığı 
97/12 sayılı kararla; "96/8 sayılı İcra Komitesi kararının süratle uygulamaya 
aktarılmasını teminen Havaalanı ile ilgili etüt ve inşaat işlerinin bugüne 
kadar yapılan çalışmalarda dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığı Nato 
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Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı (NATO ENF) tarafından 

gerçekleştirilmesini" öngörmüştür. ( EK: 20 ) 

- İcra Komitesinin Kurtköy Havaalanı Proje ve inşaat işinin 

NATO ENF Dairesi tarafından yürütülmesine ilişkin bu kararına istinaden 

SSM ve NATO ENF Dairesi arasında 5 Aralık 1997 tarihinde bir protokol 

tanzim edilmiştir. 

Protokolle, tahmini bedelli 18.891 milyar lira olan işin NATO 

ENF'in tabi olduğu usul ve esaslara göre 31 Aralık 1999 tarihine kadar 

gerçekleştirilmesi öngörülmüş ve çalışmalara ilişkin diğer hususlar hükme 

bağlanmıştır. ( EK: 21 ) 

- 8 Aralık 1997 tarihinde NATO ENF Dairesi Başkanlığı'nca Milli 

Savunma Bakanlığı makamına sunulan; "Kurtköy Havaalanı Alt Yapı 

Tesisleri 1'inci kısım inşaatının 8.529.195.500.000- TL, 2'inci kısım 

inşaatının 10.361.936.500.000,-TL muhammen bedel üzerinden, Bakanlıklar 

Arası Enfrastrüktür Kurulu'nca uygun görülecek eksiltme şartnamesi ve 

sözleşme tasarısı esaslarına göre, bu işle ilgili yeterliliği tespit edilen 

(isimleri belirtilmiş) 10 firmadan müstakilen veya konsorsiyum halinde kapalı 

zarfla teklif alınması suretiyle ayrı ayrı ihale edilmesi" şeklindeki teklif yazısı 

Bakanlık Müsteşarlığınca 9 Aralık 1997 tarihinde onaylanmıştır. ( EK: 22 ) 

- NATO ENF dairesi Başkanlığı'nca Bakanlık Makamına sunulan 

9 Aralık 1997 tarihli bir başka yazı ile belirtilen; "Havaalanı ile ilgili 

944.556.600.000,-TL ödenek bedelli müşavir mühendislik ve kontrollük 

hizmetleri işinin, HES Müh. Ltd.Şti +Yalçın Teknik Inş. Mak. Müh. Ve Mim. 

A.Ş. konsorsiyumu davet edilerek Bakanlıklar Arası Enfrastrüktür Kurulu'nun 

uygun bulacağı pazarlık şartnamesi ve sözleşme tasarısı uyarınca kapalı 

zarf usulü ile ihale edilmesi" şeklindeki teklifi de aynı tarih itibariyle 

onaylanmıştır. ( EK: 23 ) 

- Müşavir firma konsorsiyumu tarafından hazırlanarak 22 Aralık 

1997 tarihinde idareye teslim edilen ihale dosyalarının, 23 ve 24 Aralık 1997 

tarihlerinde ihalelere davet edilen firmalara verildiği ve ihalelerin 7 ve 9 Ocak 
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1998 tarihlerinde yapılacağının bildirildiği yazışmalardan anlaşılmıştır. 

Ancak müşavir firma konsorsiyumu ile idare arasında yapılan noter tasdikli 

sözleşme tarihi 29 aralık 1997 olarak belirlenmiştir. ( EK: 24 ) 

Bu konuda ilgililerce yapılan açıklamada; "sözleşmenin noter 

tasdikinin prosedür gereği uygulanan idari işlemler nedeniyle ancak 29 

Aralık 1997 tarihinde mümkün olabildiği" ifade edilmektedir.( EK: 25 ) 

-NATO ENF dairesi bünyesinde teşkil edilen 9 kişilik ihale 

komisyonu tarafından yürütülen ihale çalışmaları çerçevesinde; 10 firmadan 

kapalı zarf usulü ile teklif alındığı.teklif zarflarının firmaların huzurunda 

açıldığı ve yüksek sesle okunarak tutanaklara geçirildiği, teknik alt komisyon 

tarafından firmaların en ucuz tekliften başlayarak bir sıralamaya tabi 

tutulduğu ve sonuçta ihale komisyonunun 7 ocak 1998 tarihinde " 1. Kısım 

inşaatının 8.168 milyar lira olarak en düşük ve uygun teklifi veren METİS 

firmasına, 2. Kısım inşaatının yine 9.999 milyar lira olarak en düşük ve 

uygun teklifi veren MÖN A.Ş + Orhan Evin Inş. San. ve Tic. A.Ş., 

konsorsiyumuna, Bakanlıklar Arası Altyapı Kurulu onayından sonra geçerli 

olmak üzere ihale edilmesine karar verdiği anlaşılmıştır.( EK:26 ) 

- Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 

Genel Kurmay Başkanlığı ve Türk Telekom Genel Müdürlüğü 

temsilcilerinden oluşan Bakanlıklararası Altyapı Kurulu, 13 Ocak 1998 

tarihinde, ihale komisyonunun söz konusu kararlarını uygun bularak 

onaylamıştır. ( EK: 27, 28 ) . 

-Kurtköy Havaalanı alt yapı işi I. Kısım inşaatı ile ilgili olarak 

ihaleyi kazanan METİS firması ile 16 Ocak 1998 tarihinde 8.168 milyar lira 

bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. 

- Sözleşme kapsamında yürütülen işlerin 31.12.1999 tarihi 

itibariyle % 99.25 lik kısmının tamamlandığı; bu tarihe kadar sözleşme 

bedeli üzerine 458 milyar lira metraj artışı ve 4.578 milyar lira fiyat farkı 

tahakkuk ettirildiği, ayrıca 3.523 milyar lira ilave iş ile bu işe ilişkin 1.870 
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milyar lira fiyat farkı hesaplandığı, dolayısıyla belirtilen tarih ve tamamlanan 
iş itibariyle toplam 18.597 milyar lira ödeme yapıldığı anlaşılmıştır.( EK: 29 ) 

- II. Kısım inşaatı ile ilgili olarak ihaleyi kazanan konsorsiyum firma 
MÖN A.Ş + Orhan Evin Inş. San. ve Tic. A.Ş ile 16 Ocak 1998 tarihinde 
9.999 milyar lira bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. 

- II. Kısım inşaatı ile ilgili olarak sözleşme kapsamında yürütülen 
işlerin 31.12.1999 tarihi itibariyle % 99.85 lik kısmının tamamlandığı; bu 
tarihe kadar sözleşme bedeli üzerine 471 milyar lira metraj artışı ve 6.357 
milyar lira fiyat farkı tahakkuk ettirildiği, ayrıca 4.388 milyar lira ilave iş ile bu 
işe ilişkin 2.664 milyar lira fiyat farkı hesaplandığı, dolayısıyla belirtilen tarih 
ve tamamlanan iş itibariyle toplam 23.880 milyar lira ödeme yapıldığı 
belirlenmiştir^ EK: 30) 

Böylece 31.12.1999 tarihi itibariyle I. ve II. Kısım inşaatları için, 
ilave işler.metraj farkları ve fiyat artışlarıyla birlikte toplam 42.477 milyar lira 
ödeme yapılmıştır. (Sözleşmeye göre ilave iş oranı % 44' tür.) 

- Müşavirlik hizmetleri ile ilgili olarak 29 Aralık 1997 tarihinde HES 
Müh.Ltd.Şti+Yalçın Teknik Inş.Mak.ve Mim A Ş . konsorsiyumu ile imzalanan 
sözleşme kapsamında da, 879.840 milyon lirası sözleşme bedeli, 231.486 
milyon lirası da ilave iş karşılığı olmak üzere toplam 1.111 milyar lira ödeme 
yapılmıştır. 

C- TANIKLARIN BEYANLARI 

Komisyonumuzun muhtelif tarihli toplantılarında alınan kararlar 
gereği, gerek tanık sıfatıyla, gerekse konuya ilişkin bilgi vermek üzere davet 
edilen ilgili kamu görevlilerinin, Komisyon huzurunda yapmış oldukları 
açıklamalar ile Komisyon üyelerinin yönelttikleri sorulara verdikleri cevaplar 
ana hatlarıyla aşağıdadır. 
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1- Ali ERCAN ( Savunma Sanayii Müsteşarı): 

"Ben bir aydan biraz fazla bir zamandır, bu görevde 
bulunmaktayım. Bu nedenle projede ilgisi bulunan kişilerden aldığım 
bilgilere göre genel olarak bilgi vermek istiyorum. 

SSM 20 Nisan 1988 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla, İstanbul'da 
serbest bölgeli bir teknoloji parkı kurmak ve buna bağlı bir havaalanı inşaa 
etmekle görevlendirildi. 1993 yılında projenin master planı tamamlandı. 
Burada amaç Türk Silahlı Kuvvetlerinin ileri teknolojiye, yani uzay 
teknolojisine uygun olarak modernizasyonudur. Aynı zamanda gelir temini 
de amaçlanmaktadır. 

Kurtköy Havaalanı, münhasıran sivil bir havaalanı değil. İTEP 
projesinin bir alt birimi olarak planlanmış. 

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin 7 Ekim 1996 tarihli kararına 
istinaden havaalanının DLHİ tarafından yapılmasını öngören soruşturmaya 
konu 24 Ekim 1996 tarihli çerçeve protokol imzalanmıştır. Havaalanının 
DLHİ tarafından yapılması için yaklaşık bir yıl süren çalışmalarda teknik ve 
idari nedenlerle verim alınmamıştır. Bunun üzerine Sn. Başbakanın 
başkanlığında ilgili tüm tarafların katıldığı bir toplantı düzenlenmiş ve 
havaalanının SSM ile aynı bakanlık içerisinde bulunan NATO ENF Dairesi 
tarafından yapılmasının, çalışmaların verimini daha da artıracağı yönünde 
görüş birliğine varılmıştır. Projenin sahibi olan Genel Kurmay Başkanlığının 
konuyla ilgili 24 mart 1999 tarihli yazısında belirtilen parantez içinde şöyle 
bir ifade var. Havaalanının bir başka kuruluş tarafından yapılıp işletilmesi, 
İTEP projesinin bütünlüğünü bozacaktır şeklinde ifade edilen görüşte 
dikkate alınarak İcra Komitesi 10 Kasım 1997 tarihli kararı alarak bu görevi 
NATO ENF Dairesine vermiştir. 

Bu karardan önce 15 ekim 1997 tarihinde yapılan İcra Komitesi 
toplantısında da Genel Kurmay Başkanlığı, projenin gecikmesinden doğan 
stratejik sorunları İcra Komitesi üyelerine takdim etmiştir. Yani Genel 
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Kurmay Başkanlığı'nın stratejik anlamda projenin gecikmesinden doğan 

endişeleri var." 

Soru: Kurtköy Havaalanı NATO ENF Dairesi tarafından 18 trilyon 

liraya ihale edildi, 800 milyon lira da keşif hazırlansın diye özel bir firmaya 

verildi. Bu bedeller içerisinde kalınmış mıdır? İhalede hangi birim fiyatlar 

kullanıldı? İhale niçin SSM tarafından geciktirildi? İhaleye neden sadece 

NATO müteahhitleri davet edildi? 

Cevap : Bir geciktirme olayı var, kasıtlı bir geciktirme. Ben Sayın 

Burçak (Yalçın Burçak Savunma Sanayii eski Müsteşarı) ile buraya 

gelmeden evvel görüştüm. SSM'da herhangi bir geciktirme olmadığını bana 

ifade ettiler ve özellikle şunun altını çizerek söylediler. 1997 Ekiminde 

yapılan toplantıda NATO ENF Dairesinin yanında DLHİ Genel Müdürü, 

DHMİ Genel müdürü, üst düzeyde iki Genel müdürün katıldığı bir toplantıda 

hep birlikte el kaldırıp oy veriyorlar ki, bu NATO ENF Dairesi tarafından 

yapılırsa daha iyi olur. 

Soru : Bir oylama mı oluyor? 

Cevap : Hayır, bilmiyorum, emin değilim ama, yetkililer de iştirak 

etmişler ve bu karar çıkmış. Teknik konulara ve ihale ile ilgili rakamlara 

arkadaşlarım cevap verecek. 

2 - MSB NATO ENF Dairesi yetkilileri: 

- Tuğg. Hüseyin ÖZDEL (NATO ENF Dairesi Başkanı) 

- Bnb. Cevdet SEKMEN ( NATO ENF Myd.İnş.ŞB.Md.) 

- Şahin KESİKMİNARE ( NATO ENF -Uzman) 

- Hüseyin AKSAKAL (NATO ENF-İnşaat müh.) 

Hüseyin ÖZDEL : "İTEP Projesi 1997 yılı Ekim ayının son 

gönünde ani çağrıldığımız bur toplantıda görülmüştür. Bu toplantıda 
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Başbakan Mesut Yılmaz, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanları, müsteşarlar, 
genel müdürler, daire başkanları, Genel Kurmay Genel Plan Prensipler 
Başkanı ve Savunma Sanayii Müsteşarı vardı. 

Bu toplantıda İTEP Projesinin bir parçası olan Havaalanı konusu 
görüşüldü. Bu görüşme anında, Sayın Başbakanın, bakanlara ve diğer 
personele soruları oldu. Bunların sonucunda bana da bir soru tevcih edildi. 
Soru şuydu: NATO ENF Dairesi Başkanı olarak herhangi bir şekilde bir 
meydan yapımı konusunda görev verildiği takdirde, bunu başarabilecek 
misiniz? 

NATO ENF Dairesi, Silahlı Kuvvetler içinde hali hazırda meydan 
yapan tek dairedir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde havaalanı yapan ve bu 
yetkide olan iki daire vardır. DLHİ ve NATO ENF. 

Geçtiğimiz yıllarda sadece DLHİ meydan yapıyordu, ama 196011 
yıllardan sonra bu görev bize de tevdi edilmiştir. 

Toplantıda bana sorulan soruya karşılık, yanıtımı, geçen dönem 
içerisinde meydan meydan sayarak, Erzurum meydanı başta olmak üzere 
diğer bir çok meydanları sıfırdan bizim dairemizin yaptığını ve bunların hali 
hazırda sivil uçaklar için kullanılan meydanlar olduğunu, bize görev verildiği 
takdirde, bu görevi yapabileceğimizi arz ettim." 

Soru : Siz, kuruluşunuzdan bugüne kadar Türkiye'de kaç tane 
havaalanı yaptınız? 

Cevap : Şu ana kadar benim hatırladığım 20'ye yakın havaalanı 
var. 

Soru : NATO ENF'in yaptığı inşaatlar da KDV ödeniyor mu? 

Cevap : 6095 sayılı yasa gereği KDV ve bir çok vergiden muafiyet 
var. 

Soru: Kurtköy Havaalanı ihalesinde NATO birim fiyatlarımı 
uygulanmıştır ? 
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Cevap: Hayır. Burada NATO birim fiyatları uygulanmamıştır. 
Uyguladığımız fiyat, Devlet Hava Meydanlarının birim fiyatları ile NATO 
birim fiyatları arasında oluşturulmuş bir fiyattır. NATO birim fiyatları 
uygulansaydı 18 trilyon liraya ihale edilen meydanın muhammen bedel 
olarak 22 trilyon liraya ihale edilmesi gerekiyordu. 

Soru: NATO ENF'in daha önce yaptığı havaalanları içerisinde 
finansmanı yerli olan, NATO'nun katkısı olmayan hangi havaalanı var? 

Cevap: Afyon havaalanı. 

Soru: Kurtköy Havaalanının inşaat durumu nedir? Bitti mi? Teslim 
aldınız mı? 

Cevap: Alt yapıyla ilgili olarak işin şu anda yüzde 95'lik bölümü 
tamamlanmış durumda. 31 Aralık itibariyle yüzde 100'ü tamamlanacaktı. 
Ancak temmuz ayında üst yapı ihalesini de yaptığımız için bazı bölümlerin 
bir arada yürümesi gerekiyor. Onun için % 5'lik bölümü bıraktık. 
Plânladığımız şekilde yüzde 5 limitleri içerisinde fiyat farkı ve eskalasyonun 
dışında alt yapıyı tamamlamış durumdayız. Rakamları yazılı olarak 
komisyona arz edeceğiz. 

Soru: İşin keşif bedeli 18 trilyon 67 milyar lira. Keşif kalemlerinde 
bir sapma var mı? 

Cevap: İhaleyi 18,1 trilyona gerçekleştirdik. Bunun içerisinde 
teknik gerekçelerle %5'lik bir artmanın dışında, daha önce ihale de olmayan 
bazı üst yapı kalemleri, daha ince DLHİ'nin hazırladığı projede de olmayan 
yol, paralel pist, ana pist gibi projelerden dolayı artışların dışında bir sapma 
yoktur. 

Soru: DLHİ'nin hazırladığı keşif bedeli 1997 yılı fiyatlarıyla 7,5 
trilyon lira. Sizin 1998 de ihale ettiğiniz bedel 18.067 trilyon lira,DLHİ'nin 
rakamı 1,73 katsayıyla çarpılınca 12,9 trilyon lira. Sizin yaptığınız ilavelerle 
bu rakamın 13,4 trilyon lira olacağı söyleniyor. Sizin ihale bedeliniz DLHİ'ye 
göre 4,6 trilyon lira gibi bir farklılık mı arz ediyor? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 506) 



- 2 9 -

Cevap: DLHİ'nin avan projeye göre hazırladığı 7,4 trilyon lirayı 
1998'e taşıdığımızda, o projede yer almayan elektrik işlerini de koyduğumuz 
da, o gün biz DLHİ gibi ihale etseydik. 22 trilyon liraya çıkıyordu. 

Soru: 1998 yılı DLHİ fiyatlarıyla bu işin bedeli nedir? 

Cevap-(Hüseyin AKSAKAL): 23 trilyondan, DLHİ'nin avam 
projesinde olmayan 2 trilyon lira ile kum, çakıl, kırma taş malzeme bedeli 6 
trilyonu çıkarmamız lazım. Birde 2886 sayılı Yasa da, ihaleye çıkarken, 
nakliye mesafeleri belli bir miktar üzerinden çıkıldığı halde, sonradan hakiki 
nakliye mesafesi diye, tekrar müteahhide ilave ödeme yapılır; bu da 4 trilyon 
lira. Hepsini çıkardığımız zaman 11 trilyona düşüyor. İşte, bizim ihale 
bedelimiz bunun bile altında. 

Soru: DLHİ kendi fiyatlarıyla sizin ihale ettiğiniz tüm işleri 

kapsayacak şekilde 1998 yılında bu işi ihale etseydi kaça çıkacaktı. 

Cevap -(Cevdet (SEKMEN): 21 trilyon lira. 

Soru: Sizin yaptığınız ihaleye sadece NATO müteahhitleri mi 
çağrıldı? 

Cevap - (Hüseyin ÖZDEN) : NATO müteahhidi, DLHİ müteahhidi 
diye bir kavram yok. Son ihaleye çağrılanların büyükçe bir bölümü hem 
NATO'ya hem de DLHİ'ye iş yapmış müteahhitlerdir. 

Soru: ihale işlerinde eskalasyonu nasıl uyguladınız? 

Cevap - ( Cevdet SEKMEN) : Aylık fiyat endeksi ne ise o 
uygulandı. 2886 sayılı Yasa da ise ana malzemelere zam tarihlerinden 
başlayarak kullanılan miktarlara göre fiyat farkı ödenir. Bu çok karışık bir 
uygulamadır. Mazota yüzde 10 zam gelirse onu verirsiniz. Bizde ise genel 
endeks ne ise odur. Bizim fiyatlarımız anahtar teslimi fiyatlarıdır. 

Soru: Anahtar fiyatı değil, fiyat farkı vermişsiniz? 

Cevap - (Cevdet SEKMEN) : Anahtar teslimi yanlış anlaşılıyor. 
Birim fiyat anahtar teslimi. 
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Soru: İhaleyi kazanan firmalar daha önce kaç iş bitirmişler ? 

Cevap - (Hüseyin ÖZDEN) : Bu işte üç firma görev aldı. METİS, 
MÖN ve Orhan EVİN firmaları. Bildiğimiz kadarıyla asgari 4'er meydanda iş 
yapmış bitirme belgeleri var. 

Soru: İhale sonrası imalat sırasında ortaya çıkan iş artışı yüzde 
kaç tır? 

Cevap - (Cevdet SEKMEN) : Sözleşmeye göre %50'ye kadar iş 
artışı yapılabilir. Paralel pist, çevre yolu, nöbetçi kuleleri gibi bir çok konuyu, 
uygulama esnasında ortaya ilave ihtiyaç olarak çıkanları yüzde 50 tavanına 
kadar bunun içinde yapmaya çalıştık. 

Cevap - ( Hüseyin ÖZDEN) : Yapılan işle ilgili tüm rakamları 
yazılı olarak Komisyona arz edeceğiz. 

Soru : Siz 23-24 Aralık 1997'de firmalara ihale dosyalarını 
veriyorsunuz. Bu dosyaları hazırlayan müşavir firma ile yaptığınız 
sözleşmenin tarihi ise 29 Aralık 1997 . İddialara göre müşavir firma keşfi 6 
gün sonra yapmış, firmalara verilen keşif başka biri tarafından yapılmış. Bu 
firma kollanmış. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

Cevap - (Hüseyin ÖZDEN) : Müşavir konsorsiyum firma bugüne 
kadar en başarılı, en iyi işleri yapmış iki firmadır. Eğer geriye doğru gidip, 
bizim bu firmalara görevi verme tarihimize baktığınızda, orada asgari 20 
günlük bir fark vardır. Yani müşavir firma o tarihte işi aldığını bilmektedir. 
Çünkü onayı almışız ve işi müşavir firmaya vermişiz. Müşavir firma 
çalışmaya başlamıştır artık. Sizin söylediğiniz, prosedürden dolayı o tarihte 
müşavir firmayla bizim anlaşmayı imzaladığımız tarihtir. Aradaki görüntü 
odur. 

Soru: Ama. Tarihler uymuyor. Yani 24-25'inde verilen evrakların 
içerisinde 29 tarihli keşif çıkıyor? 

Cevap - (Hüseyin AKSAKAL): Bizim yaptığımız usulde, keşif 
özeti olmaz, metraj olur. Biz de teklif almadır. Bu birim fiyatı müteahhit 
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kendisi verir. Yani biz birim fiyatı belirleyip de müteahhide verip onun 
üzerinden Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı'nda olduğu gibi tenzilat istemeyiz. 
Dolayısıyla keşif göndermiyoruz. 

3- Dr. İhsan GÜLAY ( DLHİ Genel Müdürü): 

"Ben DLHİ Genel Müdürlüğü görevine yaklaşık altı ay önce 
atandım. Bu nedenle Kurtköy Havaalanı ile ilgili bir bilgim yok" 

4- Faruk BALCI ( DLHİ Eski Genel Müdürü) 

" Savunma Sanayii İcra Komitesinin 22.11.1990 tarih ve 90/6 
sayılı kararıyla İstanbul Atatürk Havalimanının ihtiyaca cevap vermemesi 
nedeniyle İTEP Projesi kapsamında Pendik Kurtköy'de yeni bir Havaalanı 
yapılması öngörülmüş Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nca 13 milyon 
metrekarelik alan kamulaştırılmış, bunun 6,5 milyon metrekarelik bölümü 
havaalanı için ayrılmış. Kamulaştırma işlemleri 1993 yılına kadar sürüyor. 
Master plan çalışmaları yapılıyor. 1995 yılında da DLHİ'nin yatırım 
programına giriyor. Ancak Havaalanın DLHİ tarafından yapılabilmesi için 
arazinin DLHİ'ye tahsis edilmesi gerekiyor. Bu amaçla dönemin ulaştırma 
eski bakanları Sn. Ali Şevki Erek ve Sn. Ömer Barutçu tarafından çeşitli 
girişimlerde bulunuluyor, ancak sonuç alınamıyor. Bunun üzerine 7 Ekim 
1996 tarihinde 96/8 sayılı İcra Komitesi karan alınarak, havaalanı inşaat 
etüdü ve takibende inşaatın DLHİ tarafından gerçekleştirilmesi, finansmanın 
Savunma Sanayii Fonu'ndan sağlanması ve DLHİ ile SSM arasında bir 
protokol imzalanması öngörülüyor. 

Bir diğer önemli hususta, ihalenin DLHİ' nin bünyesinde yapılması 
durumunda 2,5 trilyon liraya yakın bir KDV ödemesi gerekecek. SSM 
bünyesinde olursa ödenmeyecek. Bu nedenle işin SSM bünyesinde olması 
ve DLHİ ve DHMİ ile müştereken ihale dosyaları hazırlanarak ihaleye 
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çıkılması şeklindeki görüşte, kararın alınmasında etken olmuştur. Bu konuda 
DPT yetkilileriyle de toplantılar yapılarak karar verildi. 

Daha sonra SSM bize 8 Kasım 1997'de bir yazı yazarak bizden 
ihalelerle ilgili teknik eleman görevlendirilmesini istedi. Bizde 3 Ocak 
1997'de bir yazı yazarak ihale komisyonunda görev alacak arkadaşların 
isimlerini bildirdik. 8 Ocak 1997 tarihinde S. S Müsteşarı onayıyla ihale 
komisyonu oluşturuldu. 5 Şubat 1997 tarihinde de biz keşif özetlerini 
gönderdik. Toplam keşif bedeli 1997 fiyatlarıyla 7,5 trilyon lira. 

DLHİ olarak bizde hiçbir proje beklememiş, teknik çalışmalar 
yapılmış, bütün doneler hazırlanmış ve ihalesi yapılmak üzere SSM'na 
gönderilmiştir." 

Soru : Siz DLHl olarak bu işin altından kalkamayacağınızı ifade 
ettiniz mi? ya da kalkamadınız da mı böyle bir yola başvuruldu; yoksa DLHİ 
bu işi götürürken engellendi mi? 

Cevap : Kurtköy Havaalanı ile ilgili olarak teknik yönden ne 
yapılması icap ederse, biz yapmışız ve SSM 'na gönderilmişiz. 

Soru : Siz proje, etüt , keşif özeti çalışmaları ve eleman 
görevlendirilme işlemlerini tamamladınız , sadece ihalenin yapılması kaldı. 
Peki on ay boyunca SSM neden ihale yapmadı ? 

Cevap : Bende onu düşünüyorum. 

Soru : NATO ENF'in hazırladığı keşif bedeli 19 trilyon lira 
civarında. Sizinki ise 7,5 trilyon lira. Hangisi doğru ? 29 aralık 1997'de 
sözleşme yapılıyor. Bu tarihte sözleşmenin yapılmasının Devlete bir külfeti 
var mı ? NATO ENF'in fiyatları sizin fiyatınızın 3 katına çıkıyor. 

Cevap : O sorularınız benim görev kapsamımı ilgilendirmiyor. 
Bizim yaptığımız keşifler de doğrudur. NATO Dairesi yetkilileri projelerini 
onamamızı istediler, biz onamadık. NATO ENF'in fiyatları yüksektir. Ama 
hangi kalem yüksek, hangisi anahtar teslimi, yapım şartlarını bilmiyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 506) 



- 3 3 -

Soru : İhale dosyasının müşterek olarak hazırlandığını ve ihaleyi 
yapacak olanının SSM olduğunu söylüyorsunuz. Peki ihalenin geciktiği on 
ay boyunca SSM'nı neden ihale yapılmıyor diye uyardınız mı ? 

Cevap : Biz kendileriyle sözlü olarak görüştük. Her an için ihalesi 
yapılıyor, her gün ihalesini yapıyoruz diye bize bildirdiler. 

Soru : Başbakanlıkta yapılan toplantı da, sayın Başbakan'ın 
ihaleyi falanca firmaya verin şeklinde bir talimatı oldu mu ? 

Cevap : Kesinlikle orada, toplantıda öyle bir şey konuşulmadı. 

Soru : DLHİ'nin hazırlamış olduğu projelerde keşifler gerçeğe 
yakın mıdır ? Yoksa, avan projeler üzerinde keşifler hazırlandıktan sonra 
tatbikatla keşif artışları olmakta mıdır? 

Cevap : Avan projeler, nihai projeler değildir. Tahmini projelerdir. 
Nihai, yani birinci keşif, ikinci keşifteki kasıt da odur. Keşfe konmayıp ta 
sonradan yapılması gereken imalat kalemleri çıkabilir. Bu da maliyet 
artışlarına sebep olabilir. 

5- S.Sedat ÇINAR (DLHİ -Etüt Proje Dairesi Eski Başkanı): 

Soru : Kurtköy Havaalanı ihalesi görevi 10 Kasım 1997 tarihli 
ikinci İcra Kurulu kararıyla DLHİ'den alınıp NATO ENF dairesine verildi. Bu 
konuyla ilgili bilgileriniz nedir? 

Cevap : Biz ihale ile ilgili teknik dokümanları hazırlayarak SSM'na 
5 Şubat 1997'de gönderdik. İhale yapılacak diye biliyorduk. İhalenin neden 
yapılmadığı konusunda bilgim yok. Oraya giden arkadaşlarımız her tür 
çalışmayı yaptılar. SSM ihalenin yapılıp yapılmaması aşamasında bize 
resmi veya gayri resmi bir açıklama yapmadı. 

Soru : NATO ENF'in keşif bedeli 18 trilyon lira, sizin ki 7,5 trilyon 
lira. NATO ENF yetkililerince "DLHİ' nin keşif tutarı 1997 yılı fiyatlarıyla tespit 
edilmiş rakam, bunun içinde elektrik yok deniyor, ayrıca kum, çakıl, kırma 
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taşı, nakliye hesap edilmedi yada eksik hesap edildi gibi görüşler var. Sizin 
keşif özetinde, belirtildiği şekilde eksiklik ve yetersizlikler var mı? 

Cevap : DLHİ'nin keşif özetinde malzeme, taşıma elektrik her şey 
var. 

6- Mustafa DÜZAĞAÇ ( DLHİ Şube müdürü ) : 

Soru : SSM'nın elinde bütün doneler hazır olduğu halde sizce 
ihale neden yapılmadı ? 

Cevap ; SSM bünyesinde çeşitli toplantılara katıldık, her türlü 
doküman hazırlandı, ihale aşamasına kadar gelindi. İhale ilan taslağı da 
hazırlandı. Ancak ilan edilip edilmediğini bilmiyorum. İşin daha sonra neden 
NATO ENF dairesine verildiğini bilmiyorum. 

Soru : Siz Başbakanlıktaki toplantıya katıldınız. O toplantıda 

ihalenin gecikme gerekçeleri tartışıldı mı? 

Cevap : Sn. Başbakan, Kurtköy Havaalanı Projesinin önemini 
anlattıktan sonra neden geciktiğini sordu. Sn. Müsteşarımız çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. Sn. Başbakan NATO ENF Dairesi Başkanı'na "siz bu 
işi yapabilir misiniz?" diye sordu. Daire başkanı da "elbette yapabiliriz" 
cevabını verdi. 

Soru : O toplantıda ihale aşamasına getirilmiş olan bir işin 

akamete uğratılmasının sebepleri tartışıldı mı? 

Cevap: Ben hatırlamıyorum. 

7- Mehmet EROL ( DLHİ Şube Müdürü ) : 

Soru : Siz DLHİ olarak ihale ile ilgili dokümanları SSM'na 
gönderdiniz. Biri altyapıyla, diğeri üstyapıyla ilgili iki komisyon kuruldu. İhale 
aşamasına gelindi. İhale neden yapılmadı ? 
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Cevap : 5 Şubat 1997'de SSM'na altyapı ile ilgili dokümanlar 
gönderildi. Üstyapı çalışmalarını da Nisan ayında bitirdik. Onun dışında 
bilgimiz yok. 

Soru : Siz zemin etütlerini, avan projeleri, tatbikat projelerini 
yaptınız, keşifleri çıkardınız. İş NATO ENF'e geçtikten sonra bunları, 
müşavirlik ve proje hizmetlerini ihale ederek yeniden mi yaptırdı? 

Cevap: Onu bilmiyorum. Bizim dışımızda gelişti. 

8- Yalçın BURÇAK (Savunma Sanayii Eski Müsteşarı): 

" Kurtköy sadece bir havaalanından müteşekkil olmayıp, çeşitli 
sınai kuruluşların yer alacağı bir manzumeler zinciridir. 

Pendik- Kurtköy alanındaki arazinin büyük bir kısmı kamudan , 
diğeri özel sektörden alınmış, kamulaştırma hizmetlerinin bedelleri de 
ödenmiş. Fakat, kamulaştırma yapıldıktan sonra belirli bir süre içinde 
inşaata başlanmaz ise, kamulaştırılan arsanın mal sahibi tarafından istirdadı 
söz konusu. 

Bu süre daraldıkça, Genel Kurmay Başkanlığımız, Kurtköy 
Projesini ve özellikle de havaalanının stratejik harp planına uygun olarak 
biran önce bitirilmesi amacıyla mektuplar yazdı. Birinci mektup 3 Ekim 1997 
tarihlidir. Stratejik hedef doğrultusunda bir an evvel bu havaalanını değişik 
bir yönetim tarzıyla, yani sadece SSM bunu yürütmesin, bu yönetimin içine 
Genel Kurmayı da dahil edin, MSB' m da dahil edin ve yürütün dedi. 

Biz DLHİ ile 24 Ekim 1996 tarihinde bir protokol yapmıştık ve bu 
protokol gereği ihaleye çıkılması dosyasının hazırlanması ve ihaleye 
çıkılması DLHİ'ye tevdi edilen bir görev idi. 

Aradan bir yıl geçip ihale gerçekleşmeyince Genelkurmay, 
stratejik harp planına giden yolun çok kısaldığı ve hiçbir netice 
sağlanamadığından bahisle, Sn. Başbakanı Genel Kurmaya davet ettiler. O 
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Soru: 31 Aralık 1997'de Başbakanlık konutunda yapılan 
toplantıda, ihaledeki gecikmeler değerlendirildi mi? bu ihaleyi DLHİ 
yapmasın da, NATO ENF yapsın gibi bir şey konuşuldu mu? 

Cevap: Yaklaşık 35-40 kişilik bir toplantıydı. Bu toplantı da 
ittifakla, hiç kimsenin itirazı olmaksızın, bu işi en iyi yapacak kuruluşun 
NATO ENF Dairesi olduğuna karar verildi. 

9- Veysel YAYAN ( Savunma Sanayii Eski Müsteşar 

Yardımcısı): 

" Kurtköy Havaalanı, İTEP Projesi kapsamında düşünülmüş olan 

ve Genel Kurmay Başkanlığı'nın üzerinde önemle durduğu bir projedir. 1996 

yılında Genel Kurmay Başkanlığı'nda yapılan toplantıda bu projenin bir an 

önce hayata geçirilmesi istendi. Biz havaalanı ile ilgili olarak DLHİ ve DHMİ 

ile görüştük. Onlar bize karşılıksız hizmet vermeyi taahhüt ettiler. Daha 

sonra İcra Komitesi kararı çıktı ve protokol düzenlendi. Sn. Tansu ÇİLLER 

zamanın Başbakanıydı. Kurtköyde bir basın toplantısı düzenlendi. Sn. 

Bakanımız orada bir taahhüde girdi ve dedi ki: " Bunu Aralık sonuna kadar 

ihaleye çıkacak şekle getireceğiz." Bunun üzerine biz gece gündüz çalıştık, 

Aralık ayına yetiştiremedik ama Ocak başında elimizde doküman oluştu. 

Bunu defalarca Yalçın( BURÇAK) beye götürdüm. Dokümanların hazır 

olduğunu söyledim. " Tamam sonra bakarız" dedi. Şubat ayında veya Mart 

başında olabilir. Turhan TAYAN Beyin makamında, Sn. Bakan: " Sn. 

Müsteşar, niye halâ ihaleyi yapmıyorsunuz, bunu niye geciktiriyorsunuz?" 

diye sert bir şekilde sordu. Müsteşar da: " Efendim arkadaşlar çalışıyor. 

Malumunuz bu işler uzun sürüyor, o yüzden yetiştiremedik." falan dedi. Ben 
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mosmor oldum. Dışarı çıktığımızda, Sn. Müsteşara " biz hazırız, bunu 

yapmamız lazım " dedim . Konuyu daha sonra da defalarca Sn. Müsteşara 

götürdüm. " Bildiğin gibi değil, tamam bakacağız" dedi. Ben bilmediğimin ne 

olduğunu bilmiyorum. O şekilde gecikti. 

Sonradan, sn. Mesut YILMAZ' m Başbakanlığı sırasında, Sn. 

Başbakan Sn. Müsteşara " neden bekledi Sn. Müsteşar, bir taraftan çok 

önemli, çok acil diyorsunuz, bir taraftan bekledi diyorsunuz, burada 

basiretsizlik var" dedi. O da: "işte efendim, üzerimde baskılar vardı" dedi. İlk 

defa orada, resmi bir heyetin karşısında. Biz neyi kastettiğini anlayamadık. 

Daha sonra da bu projeyi NATO ENF' e aktarma iradesi çıktı. 

Soru : Sn. Turhan TAYAN ihaleye çıkılması olurunu 25 Nisan 
1997' de vermiş. Evrakın işleme girdiği tarih ise 6 Haziran 1997. Bu 
gecikmenin nedeni nedir? 

Cevap : Burada esas olan sn. Bakanın olur verdiği tarihtir. Ondan 
sonraki prosedür gereği evrakta beklemiştir. 

Soru : Hazırlanmış olan ihale ilan taslaklarını ilan ettiniz mi? 

Cevap : Her şey hazırdı ama ilan edilmedi. 

10- Şahin KESİKMİNARE ( SSM- Uzman) 

Soru : ihale neden gecikti. 

Cevap : İhalenin yapılmamasının nedenini sn. Yalçın BURÇAK 

Beyin ihaleye çıkmak istemeyişinde görüyorum ben. 

Soru : DLHİ bir avan proje hazırlamıştı. Deniliyor ki tatbikat 
projeleri hazırlanmamıştı. Tatbikat projeleri olmadan nasıl ihaleye 
çıkacaktınız.? 
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Cevap : DLHİ tarafından hazırlanan ön keşfe göre, yani avan proje 

üzerinden. Ondan sonra, ihale kaça çıkar? Ne kadar iş değişikliği olur? Ne 
kadar iş yükü gelir? Bunlar tatbikat projeleri hazırlanmadan bilinmez. 

Soru : İşin NATO ENF Dairesine verilmesiyle ilgili bir 
değerlendirme yapar mısınız? 

Cevap : Genel Kurmay Başkanlığı İTEP Projesi içerisindeki 
havaalanının bir başka kuruluş tarafından inşasına, işletmesine sıcak 
bakmıyor. Bunu iki tane yazısından öğreniyoruz. Bir tanesi 1995 yılında 
zannediyorum. Bir tanesi de bu NATO ENF' e verilmeden önce. Genel 
Kurmay Başkanlığı' nm 1995 yılındaki yazısında bu projenin bütünlüğü 
bozulur şeklinde endişeleri var. 

11- Fahri ÜRER ( SSM - Eski Daire Başkanı) 

Soru : İhaleyle ilgili tüm dokümanlar hazır olduğu halde neden 
ihaleye çıkmadınız? 

Cevap : Ben müsteşar yardımcısına bağlı olarak çalışıyordum. 
Müsteşar yardımcısıyla konuyu sürekli olarak görüştük. Müsteşar yardımcısı 
defalarca müsteşara gidip " ihale gecikiyor, bunun yapılması lazım, biz 
hazırız." Demesine rağmen, benim bilemeyeceğim nedenlerden dolayı bunu 
geciktirmiştir. 

D- SAVUNMA : 

20 inci Yasama Döneminde kurulan ( 9 /18 ) esas numaralı Meclis 
Soruşturma Komisyonu tarafından 7.12.1998 tarihli yazı ekinde 
cevaplandırılmak üzere eski Başbakan Sn. A. Mesut YILMAZ' a gönderilen 
sorular ve alınan cevaplar aşağıdadır: 

Soru 1- Kurtköy Havaalanının, Ocak 1998 tarihinde temelini 
atmak ve işi hızlandırmak gerekçesiyle, 96/8 sayılı İcra Komitesi kararı ve 
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eki çerçeve protokolünü bir kenara bırakıp NATO ENF Dairesini devreye 
soktuğunuza göre, temeli hangi tarihte attınız? 

Cevap 1- İlgili projenin ilk bölümünün temelinin atılış tarihi 8 Şubat 
1998'dir. Ancak soruda belirtildiği şekilde kişisel olarak verilen bir talimatla 
yapılan bir işlem söz konusu değildir. 

Soru 2- Kurtköy Havaalanı ihalesiyle ilgili olarak Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı'nın, ihale hazırlıkları dahil çalışmaları son aşamaya gelmişken, 
neden işin ihalesini NATO ENF Dairesine verdiniz? 

Cevap 2- 1998 yılında başlatılan İTEP projesinde aradan geçen 
onca yıla rağmen hiçbir ilerleme sağlanamaması üzerine, projenin bir an 
önce hayata geçirilmesi için projenin yapım sorumluluğu, Savunma Sanayii 
İcra Komitesi tarafından Milli Savunma Bakanlığı NATO ENF Dairesine 
verilmiştir. 

Soru 3- 1997 yılı fiyatları 7,5 trilyon TL. 1998 yılı fiyatları ile 
yaklaşık 13 trilyon TL. olarak DLH tarafından keşfi hazırlanan bu 
havaalanının, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı birim fiyatları ile ihalesi 
yapılacakken, özel bir keşif hazırlanmak suretiyle NATO ENF tarafından 
ihale edilmesinde Devletin menfaati ne olmuştur? 

Cevap 3- Projenin sorumluluğunun Savunma Sanayii İcra Komitesi 
tarafından Milli Savunma Bakanlığı NATO ENF Dairesine verilmesinde 
Devletin menfaati, projenin hızla hayata geçirilmesinin sağlanmasıdır. 

Soru: 4- Sayın Başbakan; Silahlı Kuvvetler, ihtiyacı olan ve 
yapılması gereken genel bütçeli ve fona ait yatırımları hangi kuruluşlarla 
yapıyor, bunu araştırdılar mı ki bu icra komitesi kararına imza atarak 
yürürlüğe soktular? Diğer bir ifadeyle, icra komitesi kararına imza atarken, 
Silahlı Kuyvetlerin ihtiyacı olan ve yapılması gereken yatırımları hangi 
kuruluşların yaptığını araştırdınız mı? Kullanılan kaynak, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı fonudur. Bu fonun, hiç sivil meydan yapmamış ve sivil 
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havaalanı kriteri uygulatmamış bir kuruluşun kontrolüne vermenizden ötürü 
T.C. Devletine herhangi bir menfaat sağlandı mı? 

Cevap 4- Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından bu konuda 
karar alınırken gerekli araştırma yapılmıştır. İTEP projesinde havaalanı 
inşası projenin yalnızca bir parçasıdır. Ortada sivil havaalanı yapımı projesi 
değil, askeri amaçlı geniş bir proje vardır. Bu nedenle olaya sivil havaalanı 
inşası olarak bakmak işin doğasına aykırıdır. Diğer taraftan NATO ENF 
Dairesi havaalanı yapımında tecrübeli bir birimdir. Nitekim bu dairenin 
yaptığı Erzurum ve Konya başta olmak üzere pek çok havaalanı sivil amaçla 
da kullanılmaktadır. 

Soru 5- NATO ENF Dairesi Başkanının "bizim keşiflerimiz 
katidir; işin yüzde 1 artması dahi olağanüstü bir durumdur" şeklinde 
tutanaklara geçmiş olan beyanları mevcuttur. 

31 Ekim 1998 tarihi itibariyle yapılan mukayeseli keşifte; birinci 
kısım iş, tahakkuk eden hak ediş yüzde 42' ye 5,5 trilyon civarında ödeme 
yapılmış. Bu yıl sonuna kadar iş yüzde 50 gerçekleşse, müteakip yüzde 50 
gelecek yıla kalıyor ve bu bakiyeye, Kn=(AI+BM) formülü uygulandığında, 
birinci kısım iş, takriben 20 trilyon TL aşıyor. Tahakkuk eden hak ediş yüzde 
52' ye, 7,5 trilyon TL ödeme yapılmış. Geriye kalan bakiye iş ile birlikte ikinci 
kısım iş, 20 trilyonu aşacaktır. Sapma olmayacağı iddia edilen söz konusu 
işlerin toplamı 40 trilyonun üzerinde olacaktır. Bu durumda, Devlet ne kadar 
zarara uğratılacaktır? 

Cevap 5- Projedeki keşif artışı konusu teknik bir konudur. Bu 
nedenle keşif artışının nereden kaynaklandığı bu konuda yetkili olan teknik 
birimden sorularak öğrenilebilir. 

Soru 6- Davet mektuplarından da görüleceği gibi, birinci ihaleye 
davet mektupları, aynı müteahhit firmalara, aynı sırayla gönderilmiş olup 
açıkça görüldüğü gibi, rekabete açık yolun önü kesilmiştir. Davet edilen bu 
müteahhitlerin, NATO ENF Dairesinden bugüne kadar almış oldukları işler 
ve meblağları tarihleri ile birlikte nedir? 
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Cevap 6- Bu konudaki cevap NATO ENF Dairesine sorularak 
kolayca öğrenilebilir. Konu tamamen teknik birimle ilgili bir konudur. 

Soru 7- Savunma Sanayii Müsteşarı ve diğer yetkililer, Kurtköy 
Pendik Havaalanı inşaat işinin geciktirildiğini size ifade ederlerken, söz 
konusu havaalanının 1997 yılı yatırım programında 97 E 030220 proje 
numarasıyla müsteşarlıkları uhdesinde olduğunu zatı alinize söylediler mi? 

Cevap 7- Yetkililerce, Kurtköy Havaalanı yapımının DLHİ Yatırım 
Programına 1995 yılında alındığı ve bu durumun 27 kasım 1996 tarihine 
kadar devam ettiği, 1997 yılında ise projenin Savunma Sanayii 
Müsteşarlığının uhdesine aktarıldığı ifade edilmiştir. 

Soru 8- Uzmanların görüşü ve bizim de tespitlerimize göre, 
Kurtköy Havaalanı, asker amaçla da kullanılabilecek olan sivil bir 
havaalanıdır. Buna göre, 6095 sayılı Kanunla kurulan NATO ENF Dairesinin 
görevleri arasında sivil havaalanı yapmak mıdır? 

Cevap 8- Kurtköy Havaalanı askeri amacı ağır basan İTEP 
projesinin bir parçasıdır. Sivil amaçlı olarak da kullanılacak olması projenin 
askeri niteliğine aykırı değildir. Diğer taraftan sivil ve askeri havaalanı 
yapımının inşaat teknikleri açısından bir farklılığının olmadığı yetkililerce 
ifade edilmiştir. 

Soru 9- 3348 sayılı Yasanın 9'uncu maddesine göre "Devletçe 
yaptırılacak hava meydanlarının yapılma yetkisi" Ulaştırma Bakanlığına 
verilmiş. 9'uncu maddenin (c) bendinde göre, "Her türlü kamu kurum ve 
kuruluşları, belediyeler, özel idareler, tüzel ve gerçek kişilerce yapılacak 
olanların proje ve şartnamesini inceleyip tasdik etmek" yetkisi Ulaştırma 
Bakanlığı'nda iken, ihale yapılmadan önce, yasanın bu maddesinde 
belirtilen gereğin yerine getirilip getirilmediğini araştırdınız mı? 

Cevap 9- Kurtköy Havaalanı askeri amacı ağır basan İTEP 
projesinin bir parçasıdır. Bu nedenle Kurtköy Havaalanı yapımını İTEP 
projesinden soyutlayarak ayrı ele almak mümkün değildir. Projenin 
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Savunma Sanayii Müsteşarlığınca yürütülmesinin nedeni de projenin askeri 
niteliğe sahip olmasıdır Bu nedenle askeri bir projeyle Ulaştırma 
Bakanlığı"nın doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Soru 10- Kurtköy Havaalanı inşaatı ile ilgili olarak 24.10.1996 tarihli 
çerçeve protokolüyle, ihale aşamasında teknik kontrollüğü üstlenecek olan 
DLHİ Genel Müdürlüğünü, 1997/12 sayılı icra komitesi kararıyla neden 
devre dışı bıraktınız? 

Cevap 10- Milli savunma Bakanlığı'nın ilgili kuruluşun anılan görevi 
gerçekleştirmesinde kendisine ait kontrol ve müşavirlik teşkilatının 
bulunması nedeniyle diğer kuruluşa ihtiyaç kalmadığı yetkililerce ifade 
edilmiştir. 

Soru 11- Ekim 1997 tarihinde Başkanlığınızda yapılan toplantıda, 
Ulaştırma Bakanlığı DLHİ Genel Müdürlüğü'nün bu işi geciktirdiği ve 
yapamayacağı, NATO ENF Dairesinin bu işi daha hızlı yapacağı yönünde 
bir görüş oluştu mu? Bu işi yapacak olan DLH Genel Müdürü ile diğer 
yetkililerini dinlediniz mi?Toplantıyla ilgili herhangi bir tutanak var mıdır? 

Cevap 11- Bahse konu toplantıda, 1988 yılından bu yana 
sürüncemede kalmış olan projenin en çabuk NATO ENF Dairesince 
gerçekleştirilebileceği konuyla ilgili tüm birimlerin yetkilerinin bulunduğu bir 
ortamda katılımcılar tarafından ortak bir kanaat olarak bize ifade edilmiştir. 

Soru 12- Kurtköy Havaalanı için, iki aşamada ihaleye çıkılmıştır. 
Birinci kısım keşfi 8,5 trilyon TL, ikinci kısım keşfi 10,36 trilyon TL'dir. Bu 
keşiflerin ve ihale dosyalarının müşavir firmayla yapılan sözleşmeden önce 
hazırlandığı biliyor musunuz? Çünkü, ihale dosyaları, 23 Aralık 1997 ve 24 
Aralık 1997 tarihlerinden itibaren, davet edilen firmalara verilmiştir. Ancak, 
müşavir firma ile NATO ENF Dairesi, 29 aralık 1997 tarihinde sözleşme 
imzalanmıştır; yani iş bitirildikten sonra ihale dosyası hazırlanmıştır. Bu 
durumdan bilginiz var mıdır? Oysa öncelikle müşavir firma ile anlaşma 
yapıp, gerekli projeler hazırlandıktan ve keşif yapıldıktan sonra ihaleye 
çıkılması gerekmez miydi? 
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Cevap 12- Konu, projenin sorumluluğunu üstlenen birimin 

işlemleriyle ilgilidir. Bu konuda önergedeki iddia dışında önceden tarafıma 

iletilmiş bir bilgi söz konusu değildir. 

Soru 13-Tarafınızdan 10 kasım 1997 günü imzalanan icra Komitesi 
kararının (b) bendinde "havaalanı inşaatına ilişkin mühendislik, proje, 
müşavirlik, kontrollük, inşaat ve bununla ilgili diğer tüm faaliyetler için gerekli 
kaynağın Savunma Sanayii Destekleme Fonundan karşılanmasına" 
denilmiştir. NATO ENF Dairesi de, 29 Aralık 1997 günü, Kurtköy Havaalanı 
için müşavir, mühendislik, kontrollük hizmetlerine ait sözleşmeyi 
imzalayarak, bu işi HES Limitet Şirketi+Yalçın Teknik Mühendislik AŞ'ye 
vermiştir. Bu iki müşavir firmadan (pilot) HES Limitet Şirketi (Pilot Firma 
olduğu için) Türkiye'de kaç tane sivil meydanın kontrollüğünü yapmıştır. 

Cevap 13- Konuyla ilişkin bilgi, ilgili kurum ve bakanlıklardan 
alınabilecek bir bilgidir. 

Soru 14- İcra Komitesi kararı nasıl alınmıştır? İcra Komitesi toplantı 
yapmış mıdır, müzakere yapmış mıdır, yoksa, bu karar dolaştırılarak mı 
alınmıştır? 

Cevap 14- Savunma Sanayii İcra Komitesi söz konu kararı almadan 
önce konuyu uzun zaman incelemiş, tartışmış ve irdelemiştir. 

Soru 15- NATO'da iş yapan müteahhitlerden herhangi biri, 
Başbakanlıkta yapılan toplantıdan önce, Sayın Başbakandan Kurtköy 
Havaalanı işinin NATO ENF'e verilmesini rica etmiş midir? Veya 
müteahhitlerin dışında başka bir kişi veya kurum bu istekte bulunmuş 
mudur? 

Cevap 15- Bu konuda ne bir kurumdan ne de bir müteahhitten 
herhangi bir talebin gelmesi söz konusu değildir. 

Soru 16- Kurtköy Havaalanı ihalesinde iş yapan firmaların sahip veya 

temsilcileri ile sayın Başbakan, işin ihale safhasından önce iki ay içerisinde 

herhangi bir yerde görüşmüş müdür? 
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Cevap 16- İTEP Projesi ve bu çerçevede Kurtköy Havaalanıyla ilgili 
olarak ihale öncesinde herhangi bir firmayla görüşme yapılması söz konusu 
değildir. 

Soru 17- NATO ENF Dairesine İcra Kurulu Kararı ile neden görev 
verdiniz? 

Cevap 17- Savunma Sanayii İcra Komitesinin 97/12 sayılı kararı 
almasındaki tek amaç, 1988 yılından bu yana sürüncemede kalmış olan 
projenin biran önce hayata geçirilmesidir. 

Soru 18- Başkanlıkta istişare toplantısı yaptınız. Bu toplantı ne 
kadar sürmüştür? 

Cevap 18- Konuyla ilgili tüm yetkililen'n katıldığı toplantı, bir saate 
yakın sürmüştür. 

Soru 19- Başbakanlıkta yapılan istişare toplantısında, herhangi bir 
kuruluşa şifahi olarak Kurtköy Havaalanı yapımı ile ilgili görev verdiniz mi? 

Cevap 19- Başbakanlıktaki toplantı Savunma Sanayii İcra 
Komitesinin kararı öncesindeki bilgilenme toplantısıdır. Ortada Savunma 
Sanayii İcra Komitesi'nin bir kararı olmadığından herhangi bir kuruma şifahi 
emir verilmesi söz konusu değildir. 

Soru 20- Milli Savunma Bakanlığına bağlı olan NATO ENF 
Dairesinin görevleri 6095 sayılı Kanun ve ona dayalı olarak çıkarılan 6/7543 
sayılı kararnameyle düzenlenmiştir. Bu kanuna ve kararnameye göre, bu 
dairenin görevi sadece NATO işleriyle ve NATO işlerini tamamlayan 
inşaatlarla sınırlıdır. NATO ENF dairesinin, NATO'yla ilgili inşaatlardan 
sorumlu bir daire olduğu gerçeği varken, sivil bir havaalanı inşaatı neden 
NATO ENF'e verilmiştir. 

Cevap 20- Söz konusu proje askeri amacı ağır basan bir projedir. 
Havaalanının sivil kullanıma açılmasının düşünülmesi projenin askeri 
niteliğini değiştiren bir olgu değildir. Bu nedenle konu NATO ENF Dairesiyle 
ilgilidir. 
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Soru 21- Bu ihalenin DLHİ tarafından geciktirildiği söyleniyor. DLHİ 
bu gecikmeden dolayı uyarılmış mıdır bugüne kadar? Eğer uyarılmışsa 
veyahut da işin gecikmesinde rolü olmuşa bundan Devletin bir maddî kaybı 
var mıdır? Bu maddî kayıp dolayısıyla herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

Şu anda yapılan havaalanının projesi ve şartnamesi DLH tarafından 
onaylanmış mıdır? Onaylanmışsa, ihaleden önce mi, sonra mı, ne zaman 
onaylanmıştır? 

Cevap 21- Projenin 1988'den bu yana hayata geçirilemediği bir 
vakadır. Bu gecikmede projenin devasa boyutta olmasının ön çalışmaları 
uzatması ve bütçedeki mali imkanların zayıflığı nedeniyle siyasi kararlılık 
gösterilememesi konusu en büyük etkenler olarak gözükmektedir. 

Soru 22- Komisyonumuzun bilgisine başvurduğu yetkililerden 
Savunma Sanayii Müsteşarı, bu işin gecikmesinde DLHİ' nin sorumlu 
olduğunu ve gerekli çalışmaları zamanında yapmadığını söylemiştir. 
Halbuki, daha sonra yaptığımız çalışmalarda, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığımın koordinasyonunda heyetlerin, komisyonların oluştuğunu ve 
ihale safhasındaki bütün hazırlıkları yaptığını tespit etmiş durumdayız. 

Bu durumda, işin ihalesi ve temel atmasının gecikme müsebbibi Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı gözükmektedir. Sayın Başbakan buna katılıyor mu? 
İşin gecikmesinden dolayı bu değişikliğin yapıldığını kabul ediyorsa, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığının, buradaki görevi savsaklama, uzatma ve 
Sayın Başbakanı yanlış bilgilendirme noktasında herhangi bir soruşturması, 
incelenmesi olmuş mudur? Olmuşsa sonuçları nelerdir? 

Cevap 22- Projenin sorumluluğunun Savunma sanayii 
Müsteşarlığına verilmesinden 97/12 sayılı kararın alınmasına kadar geçen 
süre DLHİ, DHMİ ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı elemanlarından oluşan 
komisyonların çalışmasıyla geçmiştir. Komisyon çalışmaları sırasında ihale 
kriterlerinin belirlenmesinde farklılıkların ortaya çıkmasının çalışmaları 
uzattığı yetkililerce bize ifade edilmiştir. Bu nedenle bu konuda herhangi bir 
soruşturma açılması söz konusu olmamıştır. 
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IV- BİLİRKİŞİ İNCELEMELERİ 

Komisyonumuzun 08.03.2000 tarihli toplantısında alınan karar 

gereği, soruşturma çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla, Başbakanlık 

Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'nca komisyon süresince 

görevlendirilen Başdenetçi K. Mehmet GÜLBURUN, 22.03.2000 tarihinden 

itibaren toplantılara ve çalışmalara iştirak ederek konuyla ilgili tespitlerde ve 

idari ve hukuki yönden görüş ve değerlendirmelerde bulunmuştur. 

Başdenetçi K. Mehmet GÜLBURUN tarafından, en son olarak, 

tüm çalışmaları kapsayacak şekilde yapılan tespit ve değerlendirmeler, 

24.05.2000 tarihli toplantıda Komisyonumuza sunulmuştur.( EK: 31 ) 

"Kurtköy Havaalanı Proje, İhale ve İnşaat İşlemleri İle İlgili Tespit 

Ve Değerlendirmeler" başlığı altında sıralanan tespitlerden sonra K. Mehmet 

GÜLBURUN tarafından yapılan idari ve hukuki değerlendirmeler şu 

şekildedir: 

" Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin Kurtköy Havaalanı etüt ve 
inşaatının DLHİ tarafından yürütülmesini öngören 7 Ekim 1996 tarihli kararı 
çerçevesinde yürütülen çalışmalara ilişkin tespitler sonucunda; Şubat-1997 
ayı itibariyle ihale öncesi hazırlıkların tamamlanarak ihale aşamasına 
gelindiği anlaşılmaktadır. Milli Savunma Bakanı'nca 25 Nisan 1997 tarihinde 
firma önseçim ve ihale ilân taslağının onaylanarak ihaleye çıkılması 
olurunun verildiği, ancak onay tarihi ile SSM evrak giriş tarihi arasında 
yaklaşık bir buçuk aylık bir zaman farkı olduğu belirlenmektedir. Gerek bu 
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farklılığın nedeni, gerekse ihalenin neden sonuçlandırılamadığı hususunda, 

ilgililerce net bir gerekçe ortaya konulamamıştır. 

İhale aşamasının başladığı Şubat / 1997 ayı ile İcra Komitesi'nin 
2. Kararını aldığı Kasım / 1997 ayı arasında yer alan ve ihalenin 
sonuçlandırılamadığı dönem olarak kabul edilebilecek sürenin yaklaşık 
yarısının Temmuz / 1997 ayı başındaki hükümet değişikliğinden önceki 
döneme tekabül ettiği ortaya çıkmaktadır. 

Kurtköy Havaalanı inşaat ve ihale işlerine ilişkin olarak, İcra 
Komitesi'nce ilgili kamu kurumlarına tevdi edilen görev, yetki ve 
sorumluluklar çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucunda ortaya çıkan 
belgeler ve tanık beyanlarından, ihaledeki gecikmenin DLHİ' den 
kaynaklanmadığı, SSM nezdinde meydana geldiği belirlenmektedir. 

İcra Komitesi'nin 2. kararı öncesi gelişmeler, yine yazışmalar ve 
tanık beyanları çerçevesinde irdelendiğinde; 3 Ekim 1997 tarihinde Genel 
Kurmay Başkanlığı'nca SSM' na gönderilen bir yazı ile, "Genel Kurmay 
Başkanı'nca projenin Başbakan ve Milli Savunma Bakanı'na takdim 
edilmesi" direktifinin verildiği, projenin takdimi ve bilahare Başbakanlık 
Konutunda yapılan ilgili kurumların temsilcilerinin de katıldığı üst düzey 
istişare toplantısında, ihalenin NATO ENF Dairesi tarafından yürütülmesi 
görüşünün ön plana çıktığı anlaşılmaktadır. Bu gelişmeler sonucu, İcra 
Komitesi 10 Kasım 1997 tarihinde aldığı kararla, bu kez işin NATO ENF 
Dairesi tarafından yürütülmesini öngörmüştür. 

Böylece İcra Komitesi'nin daha önce aldığı bir karar, aynı İcra 
Komitesi'nin aldığı yeni bir kararla değiştirilmiştir. Bunun dışında , kişisel ya 
da yetki dışı tasarrufta bulunulduğuna dair bir belgeye ya da özel bir 
talimata mevcut belgeler arasında rastlanmamıştır. Komisyona bilgi veren 
tanıklarda bu yönde bir iddiayı doğrulayacak beyanda bulunmamışlardır. Bu 
durumda karar 3238 sayılı Kanun çerçevesinde Başbakan, Milli Savunma 
Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı tarafından müştereken alınmış olup bu 
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Kanunun icra Komitesi'ne verdiği görev, yetki ve sorumluluk bir kişiye 
münhasır bulunmamaktadır. 

Konu, İcra Komitesi'nin daha önce aldığı bir kararı değiştirme 
yetkisinin olup olmadığı,yapılan değişikliğin daha önce alınan karara 
istinaden düzenlenen protokol hükümlerine aykırılık teşkil edip etmeyeceği 
hususları yönünden ele alınacak olursa; İşin gerektirdiği şartlarda bir karar 
organının kendi görev ve yetkisi kapsamında daha önce aldığı bir kararı 
yeni bir kararla değiştirmesi hukuken mümkün bulunmakta, İcra 
Komitesi'nin ilk kararına istinaden düzenlenen protokolde yeni kararla 
yürürlükten kaldırıldığı için protokol hükümlerine aykırılık söz konusu 
olmamaktadır. Eğer karar mercii niteliğindeki İcra Komitesi'nin yeni kararı 
olmadan, iş herhangi bir şekilde DLHİ' den alınıp NATO ENF'e verilseydi o 
zaman protokol hükümlerine, esas itibariyle de 3238 sayılı Kanun 
hükümlerine uyulmamış olacaktı. 

İcra Komitesi'nin 10 Kasım 1997 tarihli kararından sonra NATO 
ENF dairesi tarafından yürütülen ihale, genel olarak ihale usul ve esasları ile 
tekliflerin toplam mali boyutu yönünden değerlendirildiğinde; 

-İhalede 10 firmadan kapalı zarf usulü ile teklif alındığı, 

-Teklif zarflarının firmaların huzurunda açıldığı ve yüksek sesle 
okunarak tutanaklara geçirildiği, 

-Teknik Ait Komisyon tarafından firmaların en ucuz tekliften 
başlayarak bir sıralamaya tabi tutulduğu, 

-9 kişiden oluşan ihale komisyonunun, 1. ve 2. kısım inşaatlarının 
en düşük ve uygun teklifi veren firmalara Bakanlıklar Arası Altyapı Kurulu 
onayından sonra geçerli olmak üzere ihale edilmesine karar verdiği, 

-Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 
Genel Kurmay Başkanlığı ve T. Telekom Gn. Md. Temsilcilerinden oluşan 
Bakanlıklar arası Altyapı Kurulu'nun ihale komisyonunun söz konusu 
kararlarını uygun bularak onayladığı, 
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mevcut tutanaklardan anlaşılmıştır. Dolayısıyla, Devlet İhale Kanunu 
hükümleri cari olmamakla birlikte, usul yönünden yine bu kanunun 
öngördüğü esaslara paralel olarak işlem yapıldığı ortaya çıkmaktadır. 
İhaleye davet edilen firma sayısı açısından ise, Devlet İhale Kanunu 'nun 
44. maddesi hükmüne göre, "... hava meydanları... etüt ve proje işleri 
ihalesinin diğer ihale usulleri yerine teknik yeterlilikleri ve güçleri idarece 
kabul edilmiş en az üç istekli arasında kapalı teklif usulü ile yaptırılabileceği" 
mümkün iken bu ihaleye daha fazla firmanın davet edildiği görülmektedir. 

Usule ilişkin bu hususlar dışında, ihaleye katılan firmaların teknik 
yeterliliği; teknik yeterliliği haiz başka firmalar bulunup bulunmadığı; keşif 
özeti ve ihaleyi kazanan firmalarla imzalanan sözleşmelerde öngörülen işler 
ile sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkan keşif ve sözleşmede 
öngörülmemiş iş artışının teknik ve mali boyutu; müşavir konsorsiyum firma 
ile yürütülen işlemler; yapılan tüm işin teknik ayrıntısı; birim maliyeti 
oluşturan unsurların niteliği, metrajlara göre toplam maliyet, uygulanan 
eskalasyon, inşaatın teknik şartnameye uygunluğu ve nihayet DLHİ ile 
NATO ENF arasındaki maliyet mukayesesi gibi hususlar teknik konuları 
ihtiva etmektedir. Teknik konulara ilişkin olarak, özellikle işin DLHİ' den 
alınıp NATO ENF Dairesine verilmesiyle kamu zararına yol açılıp açılmadığı 
hususunun irdelenmesi yönünde, Soruşturma Komisyonu'nca teşkil edilen 3 
kişilik Teknik Bilirkişi Heyeti, inceleme ve değerlendirme raporunu 2 Mayıs 
2000 tarihi itibariyle Komisyona arz etmişlerdir. 

Teknik hususlar dışında, idari ve hukuki yönden yapmış olduğum 
tespit ve değerlendirmeleri Komisyonun takdirlerine arz ederim. " 

Yukarıdaki değerlendirmelerde söz konusu Teknik Bilirkişi Heyeti, 
konunun teknik yönden irdelenmesi, özellikle işin DLHİ' den alınıp NATO 
ENF Dairesi' ne verilmesiyle bir kamu zararına yol açılıp açılmadığı 
hususunun açıklığa kavuşturulması amacıyla,Komisyonumuzun 12.04.2000 
tarihli toplantısında alınan karar gereği oluşturulmuştur. 
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Bayındırlık ve iskan Bakanlığı'ndan Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 
Uygulama ve Koordinasyon Daire Başkanı Erdal KAYA (Inş. Müh.), MSB 
NATO ENF Dairesi'nden Meydan İnşaat Şube Müdürü Cevdet SEKMEN 
(Hv.lnş Müh. Bnb.), Ulaştırma Bakanlığı DLHİ Genel Müdürlüğü'nden sedat 
ÇINAR (Inş.Yük. Müh.)1 dan teşkil edilen teknik bilirkişi heyeti tarafından 
hazırlanan rapor 02.05.2000 tarihinde Komisyonumuza sunulmuştur.( EK: 
32) 

Komisyonumuzun 03.05.2000 tarihli toplantısında Rapor 
görüşülmüş, ayrıca Bilirkişi Heyetini oluşturan görevlilerce rapor hakkında ve 
konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunulmuştur. 

Söz konusu Raporda konuya ilişkin olarak " ön inceleme" ve " 
maliyet açısından inceleme" yapıldığı görülmüştür. 

"Maliyet açısından inceleme" başlığı altında; NATO ENF Dairesi 
tarafından "Anahtar Teslimi Birim Fiyat Usulü" ile 16 Ocak 1998 tarihinde 
ihale edilen işin sözleşme bedelinin, 16.134.444.600.000- TL'si inşaat işleri, 
2.032.168.205.888- TL'si de elektrik işleri olmak üzere toplam 
18.166.612.805.888- TL olduğu, anılan işin DLHİ tarafından Şubat / 1997 
ayında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde Bayındırlık ve Iskan 
Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı'nın 1997 yılı birim fiyatlarıyla hazırlanan 
keşif bedelinin ise 5.499.008.206.900- TL'si inşaat, 1.947.499.853.100- TL'si 
taşıma, 53.491.940.000- TU si de elektrik işleri olmak üzere toplam 
7.500.000.000.000- TL olduğu belirtilerek aşağıdaki şekilde değerlendirme 
yapılmıştır: 

"... Her iki bedeli eşit bazda inceleyebilmek amacıyla, MSB' ca 

sözleşmeye bağlanan iş kapsamında elektrik işleri olarak; alt yapı elektrik 

işlerinin yanı sıra "meydan aydınlatma / yaklaşma sistemi teçhizatı, 

regülatörler, aydınlatma kabloları, kuvvet santrali ve regülatör binaları, 

kesintisiz güç kaynakları, enerji dağıtım ve uzaktan kumanda sisteminin" 
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temin ve tesisi işlerinin bulunduğu, DLHİ Gn. Md.lüğünce hazırlanan keşif 

bedeli hesabında ise söz konusu tesislerin aydınlatma sisteminin alt yapısını 

oluşturmak amacıyla hendol kaideleri yapılması ve PVC boru döşenmesi 

bulunduğu dikkate alınarak, elektrik işleri mukayese işleminde dikkate 

alınmamıştır. 

Bu durumda MSB' nm sözleşme bedeli 16.134.444.600.000- TL 

olmakta, DLHİ Gn.Md.lüğünce hazırlanan keşfin 1998 yılı birim fiyatlarına 

göre değeri ise 12.779.820.874.584- TL olmaktadır. 

Ancak bir tesisin "ilk yatırım maliyetinin", hangi usul ve mevzuata 

göre ihale edilirse edilsin, o işin keşif bedeli veya sözleşme bedeli olmadığı, 

gerçekleştirilmesi için işin sonunda ödenmiş olan kesin hesap bedeli olduğu 

dikkate alındığında; 

MSB' ca uygulanan " Anahtar Teslimi Birim Fiyatlara dahil olan 

ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile belirlenen mevzuata göre ayrıca 

ödeme gerektirebilen ( örnek olarak); 

a) Granüle ariyet imla ve stabilize dolgu malzeme zati bedeli, 

b) Hafredilen zeminin cinsinin sert küskütük veya kaya olması, 

c) Hafriyat için " dar derin kazı yapılması" imalatı, 

d) Derinliği yüksek olan hafriyatlar için "iksa yapılması", 

e) Hafriyat esnasında "su veya balçık zammı"ödenmesi, 

f) İmalatlara giren her türlü malzeme veya hafriyattan çıkacak 

toprak veya molozun gereken her türlü mesafeden veya mesafeye nakli ile 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 506) 



- 5 2 -

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' na göre ihale edilen işlerin tenzilatı, 

malzeme fiyat farkları,gibi maliyete etki eden unsurların miktar ve 

bedellerinin tespit edilmesi mümkün olamamaktadır. Bu mukayesenin 

yapılabilmesi için, aynı işin aynı arazide ve aynı zaman dilimi içerisinde her 

iki usul ve mevzuata göre gerçekleştirilmiş olması ve yapılmış olan 

harcamaların evraklara kaydedilmiş olması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, bir tesisin Devlete maliyeti; 

a) İlk yatırım maliyeti, 

b) Tesisin kullanım ömrü(Onarım/Restorasyona alınma periyodu), 

c) Tesisin inşa süresi(Hizmete alınmasını müteakip oluşacak gelir 

veya kamu yararı), 

gibi parametrelere bağlı olduğu dikkate alındığında, söz konusu 

işin belirtilen kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesinin devlete kâr sağladığı 

veya zarara uğrattığı yönünde rakamlara dayanan somut bir sonuç ortaya 

koymak mümkün olamamaktadır." 

Bu tespit ve değerlendirmelerden sonra Bilirkişi Heyetince, aynı 

Raporda" sonuç ve öneriler" olarak aşağıdaki açıklamaya yer verilmiştir: 

"Anılan işin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde 

yürütülen usul ve mevzuatlar ile 6095 sayılı Kanun çerçevesinde yürütülen 

usul ve mevzuata göre söz konusu kuruluşlar tarafından 

gerçekleştirilmesine yönelik " İlk Yatırım Maliyeti" ile Devlete maliyetinin 
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mukayese edilmesi, yukarıda belirtilen hususlar nedeniyle mümkün 

olamamaktadır. 

Ancak, ilk yatırım maliyeti( işin sonunda ödenmiş olan kesin hesap 

tutarı) konusunda her iki mevzuata göre, benzer nitelikteki işlere yönelik 

olarak ilgili kuruluşlarca bugüne kadar ( son 10 - 15 yıl içinde ) yürütülen 

projelerin keşif veya ihale bedeli ile kesin hesap bedellerinin istatistiksel 

olarak değerlendirilmesi suretiyle fikir sahibi olunabileceği mütalâa 

edilmektedir." 

V- DEĞERLENDİRME : 

A- DEĞERLENDİRME: 

Kurtköy Havaalanı Proje, ihale ve inşaat işlemleriyle ilgili olarak 
yürütülen soruşturma çalışmaları sonucunda, konuya ilişkin iddialar, 
Komisyonumuzun 24.05.2000 tarihli toplantısında üyelere tek tek söz 
verilmek suretiyle değerlendirmeye sunulmuştur. 

Komisyonda söz alan milletvekilleri tarafından yapılan 
değerlendirmeler aşağıdadır. 

1- Mümtaz YAVUZ (Muş Milletvekili): 

"Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin, işi DLH'dan alıp NATO 
ENF'e vermesinin kendi yetki ve sorumluluğunda olduğu hususu doğrudur. 
Zaten konumuz da o değil. İkinci icra komitesi' nin , DLHİ'den kontrollüğü 
alıp NATO ENF'e vermesinin nedeni olarak, işi on ay gibi veya sekiz ay gibi 
geciktirmişler, yapmamışlar, şeklindeki gerekçelere bağlıyorlar. Kim 
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yapmamış ? İhale makamı olan Savunma Sanayii. Savunma Sanayiinde 
yapmayan kim; müsteşar ve maiyetindeki memurlar. Bunların bağlı olduğu 
yer neresi; Millî Savunma Bakanlığı ve Başbakanlık. 

Meselenin özü şudur: Bana göre, bu Komisyonun kuruluş amacı 
da bu; bu iş, niye DLHİ'den alınmış, NATO ENF'e verilmiş; işte, gecikmeden 
dolayı. Gecikmeyi yapan, maiyetindeki bir memurdur. Sorarsın, bir, iki, 
üçüncüde olmuyorsa, alırsın görevden, atarsın. Yani, yetki ve salahiyetinde 
olan bir şey. İhaleyi yaptırtmak için, kurum değiştirme yerine, aslında, 
Savunma Sanayii, ihaleyi yapmayan merciin yetkilisini değiştirmesi lazımdı. 
Şimdi, ne olmuş; ihale DLHİ'den alınmış, NATO ENF'e verilmiş, 7 trilyonluk 
iş de 44 trilyona mal olmuş. Ortada bir gerçek var. Devlet burada zarara 
uğratılmış. Hepimiz de bunu biliyoruz. Zaten bunun kuruluş amacı da bu 
değil mi; devlet zarara uğramış mı, uğramamış mı ? Bunların hepsinden 
hükümet sorumludur. O icra komitesi, maiyetindeki memura, nasıl ona ihale 
yapmıyorsun, on günde ihale yap dese yapmayacak mı? Yani, NATO ENF 
Millî Savunmaya bağlı da, Savunma Sanayii başka bir kuruma mı bağlı? 
Bunun hesabı da sorulmamış. Hesabı niye sorulmamış? Oradan alıp öbür 
tarafa verdiğin vakit, daha rahat şekilde, daha rahat firmalara işi vereceksin, 
dilediği fiyatlarla... Devletin bayındırlık birim fiyatları var, DLHİ'nin kendi 
fiyatları var, Yüksek Fen Kuruluna tasdik ettirmiş, NATO ENF'in kendi 
fiyatları var. Bu üç fiyatı uygulamıyorsun, efendim, teklif fiyatı... Teklif fiyatı 
kaç; kaç katı olursa olsun. Benim şahsî kanaatim, burada devlet zarara 
uğratılmıştır." 

2 - Ayşe Nazlı ILICAK (İstanbul Milletvekili): 

" Burada, ana mesele şudur: Niçin bu iş DLHİ'den alındı, NATO 
ENF'e verildi. Sayın Mesut Yılmaz'a bu.sorulmuş -zabıtlarda- geçen sene, 
diyor ki: "1988'den beri, proje geciktiği için biz bu değişikliği yaptık." 
Dolayısıyla, kendi izahatını tamamen gecikmeye dayandırıyor. Şimdi, bu 
gecikme doğruysa, yani, bu gecikme DLHİ'den kaynaklanıyorsa, Mesut 
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Yılmaz'ın açıklamaları haklıdır ve vazifesini yerine getirmiştir, araştırmıştır, 
bulmuştur bunun gecikmesinin sebeplerini, DLH'Idir bu gecikmenin sebebi, 
ondan almış ve bu işi süratle yürütmek üzere, NATO ENF'e vermiştir. Oysa, 
biz, şurada birkaç kişiyi dinleyerek meseleyi tespit ettik. Gecikme, bir kere 
-tekrar hatırlatıyorum-Mesut Yılmaz'ın ileri sürdüğü gibi 1988'den itibaren 
başlamıyor. 

Çünkü, master plan 1993'te hazırlandı. O zaman yetki Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı'nda. Ancak, kaynak olmadığı için çalışmalara 
başlayamıyor. Bundan dolayı, 1995'te DLHİ' ye bu görev veriliyor ve DLHİ' 
nin yatırım programına giriyor. Daha sonra da DLHİ' nin yatırım 
programından çıkarılıyor. Niye çıkarıldı diye baktığımızda, yine zabıtları 
incelediğimizde görülmektedir, DLHİ Savunma Sanayii Müsteşarlığına 
müteaddit defa başvuruyor, arazinin tahsisini istiyor. Ama, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı bu tahsisi yapmıyor. O sırada DLHİ Genel Müdürü Faruk 
Balâ'nın açıklamalarına bakıyoruz; diyor ki: "Bizim yatırım programına 
girdiğinde eğer arsa tahsisi yapılsaydı, ihaleye bir ay içinde çıkılırdı, 1,5 yıl 
da heba olmazdı". Dolayısıyla, bu gecikmenin kaynağını ikinci olarak 
buluyoruz; Savunma Sanayii Müsteşarlığının bu arsa tahsisini yapmaması. 

Daha sonra, 7 Ekim 1996' da, Başbakan Sn. Çiller, Milli Savunma 
Bakanı Sn. Tayan ve Genel Kurmay Başkanı, Sn. Karadayı bir karar alıyorlar 
ve Savunma Sanayii Müsteşarlığını devreye sokuyorlar ve DLHİ ile birlikte 
bir protokol imzalanıyor ve işin müştereken yürütülmesi öngörülüyor. Burada 
bir tartışma vardı, acaba ihalenin gecikmesinde DLHİ mi sorumluydu ? Çok 
açık olarak belgeler ortaya koydu ki; Savunma Sanayii Müsteşarlığı Nisan 
1997 ayından itibaren ihaleye çıkmayı savsaklıyor, haziranda da ihaleye 
çıkma aşamasına geliniyor, taslak bir önseçim müracaatı da hazırlanıyor. 

Şimdi, burada, işin DLHİ' den alınıp NATO ENF' e verilmesi 
konusuna hukuki açıdan baktığımızda; 10 Kasım 1997'de, Sayın Yılmaz'ın, 
Sayın Karadayı'nin ve Sayın İsmet Sezginin, elbette ki bunu değiştirme 
hakları var. Ancak bunun içeriğine bakmamız lazım. Elbette ki her şey 
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hukukî kılıfına uydurularak yapılıyor Türkiye'de. Ana amaç, gerçekten bir 
gecikme gerekçesi midir? Bu gerekçe doğru mu? diye baktığımızda, 
gecikme gerekçesinin doğru olmadığını, yani, en azından DLHİ'den 
kaynaklanmadığını görüyoruz. Demek ki, orada işin NATO ENF'e verilmesi 
yönünde Sayın Mesut Yılmaz üzerinde bir baskı söz konusu. Nitekim, 
evraklar daha detaylı incelendiğinde, işin NATO ENF'e verilmesi yönünde 
gayretler olduğunu görüyoruz. Çünkü, gecikmenin esbabı mucibesi, 
dayandığı dayanak yanlış. Çünkü, gecikme DLHİ' den kaynaklanmıyor. 
Burada şu yapılabilirdi: Savunma Sanayii Müsteşarlığına denilebilirdi: 
hemen ihaleye çık, bu DLHİ kanalından yapılsın. İş NATO ENF'e verilmekle 
fiyatların daha pahalı olacağı herkes tarafından biliniyor ve NATO 
müteahhidi denilen belirli evsaftaki kişilerin bu ihaleye katılacağını da biliyor. 
Sonuçta mesele, acaba, burada bir görevi ihmal mi var? Sorusuna geliyor. 
Gecikme tam tetkik edilmemiş, nedeni tam bulunmamış. 

Dolayısıyla.gecikmenin DLHİ'den kaynaklanmadığını herkes söylediği halde, 
bu işin DLHİ' den alınıp daha pahalı yaptırılacağını bile bile NATO ENF'e 
verilmesi birinci soru işaretini oluşturuyor. 

İkincisi, gecikme diye bu kadar alelacele karar verilmesine 
rağmen, halâ o hava meydanı uçuşa açılmamıştır ve açılmayacaktır. Çünkü, 
daha önce gazetelerde de çıktı, bunun planı projesi yapılmamış. Hangi uçak 
oradan uçacak? İç hatlar mı uçacak, dış hatlar mı uçacak ? Bu konuda ihtilaf 
var. Dolayısıyla, o havaalanı halâ açılmadı. Demek ki, bu gecikme iddiası 
doğru bir iddia değil. Bugün, bu anlaşılmaktadır. 

Üçüncüsü, uğranılan zarar meselesidir. Şimdi, burada, bize çok 
güzel belgeler geldi. Eğer bunu DLHİ yapsaydı, 1997 fiyatlarıyla 7,5 trilyon 
olacaktı. 1998 fiyatlarıyla yeniden bir hesaplama yapılmış ve bunun 12 
trilyon 877 milyar lira olacağı tespit edilmiş. Buna mukabil, NATO ENF 
sorumluları bize geldiğinde şunu dediler: Her ne kadar biz 18 trilyon 890 
milyar TL muhammen bedelle çıktık ve 18 trilyon liraya bu ihaleyi bağladık 
ise de, bizim yüzde 5 eksi artı sapmamız olabilir; dolayısıyla, onlar 7,5 
trilyon derken, biz de 18 trilyon derken, bu rakamlar aşağı yukarı birbirine 
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intibak etmektedir, 18 trilyon dediğimiz rakam da 1997 sonu rakamıdır. Diğer 
bir hususu hatırlatmak istiyorum; NATO ENF, her ay eskalasyon 
uygulamaktadır. Yani, 1998 yılı başından itibaren, bu fiyatlara eskalasyon 
uygulanmaya başlanmıştır. Şimdi, biz, eskalasyon uygulamasına şöyle bir 
şey söyleyemeye biliriz; çünkü, eskalasyon, gerçekten, içinde var. 
Dolayısıyla, o 18 trilyon lira zaten o eskalasyon fiyatlara göre belirli bir 
rakama gelecekti; ama, burada görüldüğü gibi, birinci kısımda; 458 milyar 
lira tutarında bir metraj artışı olmuş, ikinci kısımda da 470 milyar lira 
tutarında ikinci bir metraj artışı olmuş. Bir kere, aşağı yukarı 900 milyar lira, 
buradan ilave bir rakam gelmiş. Artı, esas itibariyle, metraj artışı dışında 
ilave işin de olmaması lazım. O zaman bazı işleri eksik tutarsınız, ilave iş 
geldi dersiniz. İlave işin rakamı düşük değil. İlave iş ve bu işe ilişkin 
eskalasyon fiyat farkıyla birinci kısımda toplam 5 trilyon 392 milyar lira ilave 
bir ödeme yapılmış. Yani, o kadar büyük bir rakam ki, ikinci kısımda da, 
yine, ilave iş ve bu ilave işin fiyat farkından dolayı, toplam 7 trilyon 52 milyar 
liralık bir fark yapılmış. Bunun metraj artışını da buna ilave ettiğimiz takdirde, 
aşağı yukarı 13 trilyon liralık, gerek metraj artışından gerek ilave işten bir 
rakam ortaya çıkmış. Dolayısıyla, ortada büyük bir kayıp var. Yani DLHİ'nin 
verdiği 1998 rakamından büyük bir kayıp var. 

Sn. Mesut Yılmaz konusuna geldiğimizde, ihaleye fesat mı 
karıştırmış? Yani, oradaki bilinen müteahhitlere, önceden, ben bu işi sizin 
tarafa aktarıyorum diye bir söz söylenmiş midir? Şimdi, bunu bizim 
bilmemize, tespit etmemize imkân yok; ama, en azından görevi ihmal 
konusu olduğu çok aşikâr meydandadır." 

3- Yusuf KIRKPINAR (İzmir Milletvekili): 

"Kurtköy Havaalanı ihalesinin NATO ENF Dairesi'ne verilmeden 
önce ortaya çıkan yaklaşık 9 aylık gecikmenin DLHİ' den kaynaklanmadığı 
hususu doğru. Ancak gecikme hükümet değişikliğinden önce başlamış. O 
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dönemin hükümeti emir verseydi, bu ihaleye çıkılmış olsaydı kim ne 
diyecekti ? Erteleme tamamen baştan var; yani, ihmal. 

NATO ENF' in uyguladığı ihalede fiyat farkı olduğu ileri sürülüyor. 
Müteahhitler gayet iyi bilir, eskalasyon varsa, fiyat artışı uygulanır. 
Eskalasyon eğer şartnamenin içerisinde varsa, yıllara sari ise bir iş 
uygulanır. Eğer şartnamede şu ibare olmuş olsaydı: "Bu ihalede fiyat farkı 
uygulanmayacaktır" denilmiş olsaydı ve bu fark verilmiş olsaydı o zaman bir 
suç unsuru ortaya çıkardı. 

İkinci bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Acaba -ihaleyi kazanan-
bu müteahhit firmayla bizim soruşturma yaptığımız kişinin bir illiyeti, bir bağı, 
bir bağlantısı var mı ?diye sormak istiyorum. Varsa, bunu bulup çıkarmakta 
fayda var. 

Üçüncüsü, yapılan işi yerinde tespit etmedik. Daha önce yerinde 
tespit edildiği şekliyle yüzde 99'u bitmiş diyoruz. Demek ki, iş bitmiş. Bu 
havaalanı neden uçuşa açılmamış ? Havaalanının uçuşa açılması için, üst 
yapıların tamamen bitmiş olması gerekir. 

Artı, burada, eğer bu soruşturma önergesi ven'lirken, Genelkurmay 
Başkanı'nı, Milli Savunma Bakanı'nı, Ulaştırma Bakanı'nı, dönemin 
Başbakanı'nı tamamen kapsayan bir önerge olsaydı, yargılama daha rahat 
yapılabilirdi; Çünkü, bunların arasından bir kişiyi seçmek, bence siyasî bir 
mülahazanın ötesine geçmiyor. O zaman eğer yargılanması gerekiyorsa, bu 
soruşturmayı tekrar açıp, bizim dışımızda yeniden verilip, bu şahısların da 
bunun içerisine alınması lazım. O zaman, bu işi bir kişinin üzerine yıkmak 
bence yanlış. 

Şimdi, burada, bu işin başlangıç tarihi ile ihale tarihi arasıda 
uzunca bir zaman var. O zamana kadar kimsenin sesi çıkmamış; iş bitince, 
ihaleye verilince sesler yükselmiş. Elbette, ihale yüksek fiyatla verilmiş. 
Elbette NATO ENF' in fiyatları DLHİ' nin fiyatlarıyla çok farklı, bu da doğru; 
ama, o dönemin karar mercii, bu işi buradan alıp buraya verme yetkisine 
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sahip. Yani, usulsüz bir iş yok. İşlemin hukuka uydurulduğu söyleniyor. Bu 
durumda, zaten bizim de yapacağımız bir şey kalmıyor." 

4 - Recai YILDIRIM (Adana Milletvekili): 

"Burada bir hususun dikkatten kaçtığı kanaatindeyim. Önceki 
hükümet döneminde Milli Savunma Bakanı Sn. Turhan Tayan, bu işin DLHİ 
tarafından daha uzun sürede ve daha pahalı yapılacağı gerekçesiyle, 
ihalenin Savunma Sanayi Müsteşarlığına aktarılması konusunda bir yazısı 
bulunmaktadır. Yani, neticede bu yazı, Sn. Çiller Hükümeti devam etmiş 
olsaydı, o hükümetin de, herhalde ihaleyi DLHİ'den alıp, Savunma Sanayi 
Müsteşarlığına vereceğini gösteriyor." 

5 - Mustafa ÖRS ( Burdur Milletvekili): 

" Bir konuya açıklık getirmek istiyorum, öncelikle, burada, biz bir 
şeyi karıştırıyoruz galiba. Yatırım programına almakla ihale aynı şey değil. 
Orada diyor ki, para Savunma Sanayi Müsteşarlığının, arsa Savunma 
Sanayi Müsteşarlığının. Teknik olarak da, şartlar olarak da, kanunlar olarak 
da DLHİ' nin bünyesinde yatırım programında kalmasının mümkün 
olmaması nedeniyle, arsa onların, para onların olduğu için, onların yatırım 
programına alınıyor. Tabiî ki, hangi dönemde olursa olsun, kim yapmışsa 
yapmış, doğru yapmış. Niye; yatırım programına almış, ihale yapma 
programı değil, orayı karıştırmayalım. İşin programa alınması farklı, ihale 
edilmesi farklıdır. Dolayısıyla, NATO ENF'e verilme noktasıyla, DLHİ'ye 
verilmesi müteahhitlik anlamında; yani, inşaatı yapma anlamındadır. Yatırım 
programına devredilmesi, prosedürün mecburiyetinden dolayıdır. Kim 
yapmışsa yapmıştır, doğru yapmıştır. 

Şimdi, rakamlara değinmek istiyorum.. Yüzde 5 meselesine de, 
ben, bu arada değinmek istiyorum. Birinci ödeme 18 trilyon, hakedişteki 
rakam 597 milyar TL, sözleşme bedeli 8 trilyon TL, yasal iş artışı 4 trilyon 
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TL, eskalasyon miktarı 6,5 trilyon TL, toplam yaklaşık 18 trilyon TL 
Kesintiden sonra 17 trilyon TL 

Diğeri de 23 trilyon 966 milyar TL Dökümüne baktığımız zaman 
inşaat işleri ile elektrik işleri, aydınlatma işleri, sözleşme bedeli 9. 900 milyar 
TL Yasal iş artışı 4 800 trilyon TL, ayrıca firmaya verilen 1 trilyon TL 
civarında bir para da var. Üçüncü ödemede, 2.176 milyar TL. Bunların 
toplamı, yaklaşık 43 trilyon TL tutuyor; yani, bir çok kişinin söylediği gibi 
yüzde 5 değil veya fiyatlar sabit değil. Bunların da kendi sistemleri bu 
olduğu için, o şekilde yapılmıştır. Pahalıya mal olduğu iddialarının birisi odur 
ve doğrudur da. 

Bunun başka bir ispatını, örneğini de, kendi arkadaşlarımın verdiği 
evraktan ben size ispat ediyorum. O günde bir yanlış bilgi verdi o 
arkadaşımız, sonradan da, bana göre yakışmayacak bir şekilde "imzasız" 
diyebildi, onun arkasına sığındı. Tabiî, bu bilinçli bir olaydı, imzasız verdi ki 
kasıtlı olarak bir şey derlerse resmî diyecekti. 

Bize, bu işin aynı keşfinin onların dediği gibi 7,5 trilyona değil 23 
trilyona mal olacağını ifade etmişlerdi. Gerekçe olarak ta, yaklaşık 6 trilyon 
malzeme bedelinin dahil olmadığı, 2 trilyon düşeceğiz bundan dedi -o da var 
burada- ayrıca da, nakliye tutarının ilave edilmesi gerektiğini söylemişti. Bu 
rakamlar, tabiî, 1998 birim fiyatlarıyla; ama, sonraki görüşmelerde malzeme 
bedellerinin dahil olduğu ortaya çıkınca, ben de soru sorduğumda "dikkat 
ederseniz, imzasız bir evrak" demişti. Buradan da, bu işin 23 trilyondan, 6, 2 
daha 8, nakliyenin de 2'si vardı onunla 10, 10 trilyon düştüğü zaman, onun 
dediği gibi 23 trilyona değil, 13 trilyona DLHİ' nin fiyatlarıyla mal olacağıdır 
ve aynı rakamın karşılığı NATO ENF'in fiyatlarıyla 18 trilyon TL dir. 

Yani, burada bu fiyatların yüzde 50 civarında fazla olduğu bellidir 
ve toplamı ilgilendiriyor; ama, bilgi olsun diye, çok önemli olduğu için 
rakamları da söylemek istiyorum: 21.011 en önemli göstergelerden birisidir, 
bunun malzeme fiyat farkı da yoktur. 1 339 000 TL, kalıp yaklaşık 2 300 000 
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TL, demir bedelleri 103 TL civarında, öbüründe de 170 milyon-180 milyon 
TL civarında, yüzde 50 oranında artış olduğu belli. 

Ayrıca, bu fiyatlardan sonra, bu kadar artıştan sonra, biraz önce 
burada gördüğümüz gibi çok detaylıdır, hepsi de var, gayet güzel 
dosyalamışlar. Malzemeyi her ay ayrı ayrı, kalıba da dahil 2 300 000 
küsurdan ayrıca, her ay -burada da var zaten fiyat farkları görünüyor- fiyat 
farkı verilmiş. Halbuki, kalıba hiçbir yerde, bir yıl boyunca fiyat farkı verilmez. 
Demir gibi değildir, demir, çimento, akaryakıtlarda verilir, ona verilmez. 
Buradan da, pahalıya mal olduğu belli oluyor. 

Bu arada, başka önemli bir evrak, bunu bir arkadaş söylemişti. 
Gerçi, ihalenin kendisini değil de, müşavir firmaya olan olay. Bu iş, NATO 
müşterek enfrastrüktür programına dahil bulunduğundan,damga vergisinden 
muaftır diyor. Halbuki, bu iş, NATO ENF'in işi değil, NATO ENF, burada 
yüklenici firma; yani, müteahhitlik hizmetlerini yapıyor. Bu iş, Savunma 
Sanayi Müsteşarlığının işi. Bana göre, bu da yanlış. 

Savunma Sanayi Müsteşarlığının yatırım programında olan bir 
iştir, parayı veren odur,. NATO ENF, burada sadece işin yürütülmesini 
sağlamıştır. Dolayısıyla, NATO ENF'in işi ibaresi yanlıştır, Savunma 
Sanayinin işidir. Yani, damga vergisinden muaf demek, bana göre yanlış. 

Şimdi, ayrıca, burada bir husus daha var. Firmaya "Pendik 
Kurtköy Havaalanı altyapı tesisleri ikinci kısım inşaatı ihalesi için davet 
edilmeniz uygun bulunmuştur" diyor 24'ünde. Sözleşme de 29'un da 
yapılıyor diye bir iddia vardı, bu kadar kısa zamanda nasıl oldu şeklinde... 
Burada da bir belirsizlik var. 

Bir şey daha söylemek istiyorum. Beni, müteahhit ilgilendirmiyor. 
Bir ara bir arkadaşımız söyledi, müteahhidin Mesut Yılmaz veya başka 
biriyle bağlantısı veya herhangi bir müteahhide verilmesi... Bu, beni 
ilgilendirmiyor, en azından ben öyle düşünüyorum. Niye ilgilendirmiyor, 
NATO ENF'in de belli bir sistemi var, DLHİ' nin da belli bir sistemi var, 
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başkalarının da belli bir sistemi var, o sistem içerisinde, kanunlar 
çerçevesinde tabiî ki yapılmak durumunda. 

Şimdi, burada evrak bazında kanunsuz işlem yok gibi deniliyor; 
ama, ben de diyorum ki, tabiî ki onları uygulayacaklar. Eğer DLHİ'nin 
fiyatlarıyla, ki, bir tane daha burada elimizde var. Çarşamba Havaalanı 42 
milyon dolara mal olmuş. Bunun aynı rakamını veya biraz daha fiyat farkıyla 
50 milyon dolar civarında olduğunu DLHİ'deki yetkili arkadaşlar söyledi, 
bunun karşılığı 24 trilyondur ve buradan da, bu işin yüzde 50 civarında 
pahalıya mal olduğu ispatlandı dedi ve sivil amaçlı, askerî amaçlı olma 
olaylarını da, diğer alanlardan farkı yoktur ki, burada hem Mesut Yılmaz'm 
hem diğer paşa geldiğinde de aynı şeyi söylemişti, ifadelerinde bellidir. Sivil 
amaçlıdır; ama, Türkiye'de her havaalanı askerî amaçlı kullanılabilir 
durumdadır, ondan dolayı da teknik olarak kullanma amacı olarak bir farklılık 
yoktur. 

Başka bir konu da, burada deniliyor ki, bu bir ileri teknoloji parkı 
projesidir. Güzel; ama, bakıyorsunuz ki, hedefe hâlâ ulaşılmış değildir, bu 
işin belli bir kısmıdır. Eğer, buradan bir an önce gelir sağlanacaktıysa, 
havaalanı bir an evvel sisteme sokulacaktı ise, bütün diğer işleri de ihale 
edilmeliydi, hepsi birlikte bitirilmeliydi. O zaman, tamam, biraz pahalıya mal 
olmuş; ama, biz, bunu bir an önce bitirdik, şu anda para kazanmaya 
başladık veya havaalanı kullanılmaya başlandı veya etrafındaki diğer binalar 
bitti, bütün proje -öyle diyorlar, kompleks, bütün proje- olmalıydı diyorum. 

Tabiî ki, bazı arkadaşlar söylediği için ben de söylüyorum, böylece 
bu durumda da, üç kişi imza atmış, doğrudur. Bizim, buradaki iddiada bir 
kişiyle ilgili olduğuna göre -kanaatlerimizi bildirmekte tabiî mahsur yok, ben 
de bildiriyorum- eğer, üç kişi sorumluysa, onunla ilgili olarak 
komisyonumuzun görevi, yetkisi var ise, onu da üç veya beş -müsteşarlık 
seviyesinde de olabilir, diğer bakanlar seviyesinde de olabilir- onların 
sorumluluğundadır. Ancak, bir başbakan olarak da bu işin başı olan kişi de, 
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herhalde en çok sorumlu olmak durumunda olan kişidir, o yanlışı 
yaptırmamak lazımdır. 

Bazı ifadelerde -tabiî ki evrakta değil; ama, bazı ifadelerde- denildi 
ki "Sen bu işi yapar mısın ? Yaparım, o zaman sen yap şeklinde" bir ifadesi 
olduğu Mesut Yılmaz'in söylediler; tamam o da olabilir, yapsın, kim yaparsa 
yapsın. Ancak, şunu diyebilirdi, bunun fiyatlarına, her şeye bakılmış, o 
zaman da Mesut Yılmaz orada demeliydi ki, tamam, bir an önce yapılacaksa 
yapılsın; ama, yüzde 50' ile değil de, 5, 10 fazlasına olabilirdi. Dolayısıyla, 
devlet burada, benim kanaatime göre, 15-17 trilyon TL civarında -genel 
toplamda da görüyoruz, evraklarda da görüyoruz, birim fiyat bazında tek tek 
de görüyoruz- zarara uğratılmıştır. Kanaatim budur." 

6- Sefer KOÇAK ( Ordu Milletvekili): 
11 Öncelikle iki konuyu tekrar hatırlatmak ve fiyatlarla ilgili bilgilerin 

tam net olarak anlaşılması için rakamlardan bahsetmek istiyorum. 

Birinci kısım inşaatı; 8 trilyon 168 milyar TL , ikinci kısım inşaatı; 
9 trilyon 999 milyar TL. Birinci kısım inşaatında 8 trilyon 168 milyar TL lik 
işte, 4 trilyon 508 milyar TL fiyat farkı çıkmış. Bu başka bir şekilde ihale 
edilseydi, kim yaparsa yapsın bu fiyat farkları muhakkak olacaktı. Bunun 
bilinmesini istiyorum; çünkü, yüzde 5'te yanlış bir algılanma olabilir 
düşüncesiyle. 3 trilyon 523 milyar TL de ilave iş verilmiş; bu ihale yapıldıktan 
sonra, burada elektrik için verilmiş, başka bir şekilde verilmiş ve bir ilave iş 
yapılması lüzumu hissedilmiş ve o ilave iş de verilmiş. İlave işin de fiyat 
farkı, 1 trilyon 870 milyar TL de ona fiyat farkı gelmiş. Sadece, burada 
birinci kısım 8 trilyon 168 milyar Tl lik işten, buradaki bu NATO ENF'in 
yetkilileri, bizim keşiflerimiz genelde gerçek keşiflerdir, yüzde 5 artı eksi 
oynamaz dedikleri bölümde, keşifte oynayan metraj farkı, birinci kısımda 
458 milyar TL olarak gelmiş, bu yüzde 5'in üzerinde değil; bunu belirtmek 
istiyorum. 
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Ikinci kısım iş, 9 trilyon 999 milyar TL, buna da 6 trilyon 357 
milyar TL fiyat farkı gelmiş, bu yasal bir fiyat farkı. 4 trilyon 388 milyar TL 
ilave iş verilmiş ikinci kısımla ilgili, onun da 2 trilyon 664 milyar TL fiyat farkı 
gelmiş ve ikinci kısım işle ilgilfde, yine, metrajdaki fark, 471 milyar TL fiyat 
farkı gelmiş; o da fazla değil. 

Bir konuyu daha belirtmek istiyorum. Millî Savunma Bakanının 
imzasıyla, 27 Kasım 1996 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı ve DLHİ'ye 
gönderilen bir yazı var. Bu çok önemli, onun için tekrar söylemek lüzumunu 
hissettim. Bu yazıda "DLHİ yatırım programında gözüken Kurtköy Havaalanı 
projesi, inşaat ve ihalesinin bu kuruluş tarafından yapılacak olmasının 
yatırımın gerçekleşme süresini uzatacağı ve inşaat maliyetlerini önemli 
ölçüde artıracağı, bu sebeple, ihalenin Savunma Sanayi Müsteşarlığı 
tarafından açılmasının daha uygun olacağı" hususundan bahisle, havaalanı 
projesinin DLHİ yatırım programından çıkarılması istenmiş, bakan 
döneminde. Bu daha önceki dönemde, çok önemli. 

Acaba, bir hükümet değişikliği olmasaydı, Sn. Mesut Yılmaz 
Başbakan olmasaydı, acaba verilecek cevap neydi, onu bilmiyoruz; ama, bu 
yazı onun için önemli. 

3 Ekim 1997 tarihinde de Genelkurmay Başkanlığınca Savunma 
Sanayi Müsteşarlığına gönderilen bir yazı var, bu yazı da çok önemli, bunu 
da önemsiyorum: "Genelkurmay Başkanlığınca projenin Başbakanlığa ve 
Milli Savunma Bakanlığına takdim edilmesi direktifinin verildiği -
Genelkurmay Başkanlığı tarafından- ayrıca İTEP Projesinin, master plana 
uygun olarak ve proje bütünlüğü bozulmadan millî stratejik hedefler 
doğrultusunda gerçekleştirilmesi amacıyla yazı ekiyle belirtilen yönetim 
teşkilatının kurulmasına ve çalışma takviminin esas alınmasına karar 
verildiği..." 

Şimdi, bütün bunlar dikkate alındığında şöyle bir şey çıkıyor 
karşımıza: NATO ENF'in yaptığı işlerde, uyguladığı metodun dışında Sayın 
Mesut Yılmaz, bu ihalede, özel bir uygulamayı yaptırdığı söz konusu mu? 
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Yani, NATO ENF bugüne kadar bir çok iş yapmış, sadece bu işi yapmıyor. 
Yaptığı işlerde uyguladığı metotların dışında bu işte özel bir metot 
uygulaması söz konusu mu? Aksi takdirde, herhangi bir iş var ise, yani 
bununla ilgili özel bir uygulama var ise, o zaman Sayın Başbakan suçludur, 
bir talimatla böyle bir şey yaptıysa. 

Aksi takdirde, NATO ENF'in kuruluşundan itibaren bugüne kadar 
yaptığı bütün işlerin hangi dönemin başbakanına rastlamışsa, NATO ENF 
pahalı yapıyor diye suçlanıyorsa, NATO-ENF'in, o güne kadar yaptığı bütün 
işlerde, bütün başbakanların suçlu olduğu ortaya çıkar. Ya da, sadece bu 
dönemde Mesut Yılmaz suçluysa, özel bir talimat vermiş olması lazım. 
NATO ENF'e "siz, özel bir uygulama yapacaksınız, şunları şunları 
yapacaksınız" demesi lazım, böyle bir şey dememişse, NATO-ENF'in 
kuruluşundan itibaren bugüne kadar iş yaptığı her dönemin başbakanı 
NATO-ENF'in fiyatları pahalı olduğu için, hepsi de devleti zarara uğratmıştır 
sonucuna varıyorum. Bu durumda da , NATO ENF'in lağvedilmesi lazım 
veya yurtiçindeki bütün milli bütçeden yapılan işlerin hiçbirinin NATO ENF 
tarafından ihale edilmesine müsaade edilmemesi lazım; bu Meclisin öyle 
karar alması lazım." 

7- Nail ÇELEBİ (Trabzon Millet vekili): 

" Kurtköy Havaalanı ile ilgili olarak verilmiş bir soruşturma 
önergesi var. Konuları soruşturma önergesi kapsamında yer alan iddialar 
çerçevesinde araştırıp değerlendirmek durumunda olduğumuzun bilincinde 
olmamız gerekiyor. 

Geçen yasama döneminde sonuçlandırılmayan (9/18) esas 
numaralı Meclis soruşturma önergesiyle ilgili olarak yapılan inceleme ve 
değerlendirme sonrasında, soruşturma konusu olan İstanbul Kurtköy 
Havaalanı ihalesi işinin, 1988 yılına dayandığı ve İTEP Projesi olarak 
uygulamaya konulmak istenilen bu projenin asıl amacının, 16-24 yılda 
elektronik ve uzay havacılığı konusunda, Türkiye'yi, dünya ülkeleri üzerine 
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çıkarmak olduğu, nitekim, 1995 yılında, alınan karar üzerine Savunma 
Sanayi Müsteşarlığınca 180 milyon dolar harcanarak 1 300 hektar arazinin 
kamulaştırıldığı ve bu kamulaştırılan arazi üzerinde yapılan master plan 
çerçevesinde proje için dört ana fonksiyon öngörüldüğü, bu fonksiyonların, 
sırasıyla, ticari ve sosyal bölge, ileri teknoloji endüstri parkı, ileri teknoloji 
enstitüsü ve havaalanı olarak belirlendiği tespit edilmiştir. Proje kapsamında 
olmak üzere, Sayın Başbakan, Sayın Genel Kurmay Başkanı ve Sayın Milli 
Savunma Bakanından oluşan Savunma Sanayi İcra Komitesinin 7.10.1996 
tarihinde 96/8 sayılı karar aldığını hepiniz biliyorsunuz. Bu kararda, 1993 
yılında master planı tamamlanan projenin havaalanıyla ilgili inşaat etüdünün 
ve takiben de inşaatının Ulaştırma Bakanlığı DLHİ Genel Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilmesine ve bu konudaki uygulamayı belirleyecek bir 
protokolün DLHi Genel Müdürlüğünce imzalanması için Savunma Sanayi 
Müsteşarlığının yetkili kılınmasına, gerekli kaynağın da Savunma Sanayi 
Destekleme Fonundan karşılanmasına karar verilmiştir. Bu karar sonrasında 
24.10.1996 tarihinde, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, DLHİ ve DHMİ 
arasında çerçeve protokol imzalanmış, çerçeve protokolün 3 üncü 
maddesinde ihale dosyasının DLHİ tarafından hazırlanarak, ihaleye 
çıkarılacağı belirtilmiştir. İhaleyle ilgili tekliflerin değerlendirilmesinin de 
Savunma Sanayi müsteşarlığı, DLHİ ve DHMİ personelinden oluşacak bir 
komisyon tarafından yapılması öngörülmüştür. Protokol dahilinde 
çalışmalara başlamak üzere, Savunma Sanayi Müsteşarlığının 5 Kasım 
1996 tarih ve 5148 sayılı yazılarıyla havaalanı inşaatının en kısa zamanda 
başlatılabilmesi için gerekli olan usul ve esasları belirlemek ve uygulamaya 
yönelik çalışmaları yapmak üzere, DLHİ ve DHMİ Genel Müdürlüklerine 
uzman elemanlardan oluşacak bir çalışma kurumunun teşkil edileceği 
bildirilmiştir. Çalışmalar, ilgili birimlerden olmak üzere, 7 Kasım 1996 
tarihinde, 14 kişi, 11 Kasım 1996'da da 12 kişi olmak üzere toplantılar 
yapılmış ve anılan toplantılarda havaalanı ihalesinin DLHİ tarafından 
düzenlenmesi benimsenmiştir. Ancak, 14 Kasım 1996 tarihindeyse 
Savunma Sanayi Müsteşarlığında yapılan toplantıda alınan karar gereği, 
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toplantıda bulunan DPT Müsteşarlığı temsilcisinin konuya ilişkin görüşleri de 
dikkate alınarak kaynak tahsisinde etkinlik ve işlemlerin süratle 
sonuçlandırılması bakımından havaalanı ihalesinin DLHİ Genel 
Müdürlüğü'nden her türlü destek sağlanmak suretiyle Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı tarafından yapılması hususunda mutabakat sağlanmıştır. 
Bunların altını çiziyorum, sırayla gidiyorum. 

Milli Savunma Bakanı Sayın Turhan Tayan imzasıyla DPT 
Müsteşarlığıyla DLHİ Genel Müdürlüğüne yazılan 27 Kasım 1996 tarih 5550 
sayılı, yazıyla da, 14 Kasım 1996 tarihli toplantıdan bahisle, DLHİ yatırım 
programında gözükmesi sebebiyle inşaat ihalesinin bu kuruluşumuz 
tarafından yapılacak olmasını, havaalanı yatırımının gerçekleştirme süresini 
uzatacağı ve inşaat maliyetlerini önemli ölçüde artırabileceği ve bu sebeple, 
ihalenin, Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından açılmasının daha uygun 
olacağı neticesine ulaşılmıştır -toplantıdan bahsediliyor, toplantıyı esas 
alınan Bakanlık makam oluru- ve yine Kurtköy Havaalanının, 24 Kasım 1996 
tarihli protokolünün 12 nci maddesin de, üzerinde mutabakat sağlandığı 
üzere, DLHİ Genel Müdürlüğü yatırım programından çıkarılması ve 
Savunma Sanayi Müsteşarlığının ileri teknoloji endüstri parkı ve havaalanı 
projesi kapsamında izlemeye alınması kararı, ilgili yerlere bildirilmiştir. 
Savunma Sanayi Müsteşarlığının 25 Aralık 1996 tarih ve 6032 sayılı 
yazılarıyla da DLHİ ve DHMİ Genel Müdürlüklerine DLHİ tarafından 
hazırlanmakta olan havaalanı uçuş üniteleri ait projeler dışında kalan tüm 
mimari ve mühendislik çalışmalarının ihale edilmek üzere bir uzman 
kuruluşa -DLHİ yapmıyor bunları, bunların hepsinin ayrı maliyetleri vardır-
yaptırılmasının uygun olacağı hususunda mutabakat sağlandığı bildirilmiştir. 
Konuyla ilgili olarak kurulacak komisyonda görev alacak yetkili personelin 
müsteşarlığa bildirilmesi istenmiştir. DLHİ Genel Müdürlüğü tarafından 
Savunma Sanayi Müsteşarlığına 3 Ocak 1997 tarih ve 189 sayılı olarak 
yazılan 24.10.1996 tarihli protokol çerçevesinde çalışmaları müştereken 
yürütülen Pendik-Kurtköy, İTEP Projesi kapsamında bulunan Kurtköy 
Havaalanı uçuş ünitelerinin inşaat ihale dokümanlarının hazırlanması ve bu 
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ihalenin değerlendirilmesi amacıyla kurulacak komisyona uzman personel 
isimleri bildirilmiş. 5 Şubat 1997 tarih ve 2137 sayılı yazı ekinde de, ihalesi 
Savunma Sanayi Müsteşarlığınca yapılacak olan İstanbul Kurtköy 
Havaalanı altyapı uçuş üniteleri inşaatı işine ait uygulama projeleri keşif 
icmali, teknik şartnameler gönderilmiş, aynı yazıda talep edilmesi halinde 
düzenlenecek protokol çerçevesinde teknik kontrollüğün DLHİ Genel 
Müdürlüğünce sağlanacağı bildirilmiştir. Milli Savunma Bakanı Sayın Turhan 
Tayan'm 24. 4. 1997 tarihli olurlarıyla, 24 Ekim 1996 tarihli protokol 
çerçevesinde yürütülen çalışmalara ait inşaat ihale dokümanlarıyla terminal 
binası proje ihale dokümanı hazırlanarak ihale aşamasına gelindiği 
belirtilerek, Kurtköy Havaalanıyla ilgili uçuş ünitelerinin inşaat ihalesi ve 
terminal binasının proje ihalesini yapmak üzere ihaleye davet edilecek 
şirketlerin belirlenmesi amacıyla bir örneği yazı ekinde verilen kriterlerle 
yeterlilik ilanı verilmesi ve yeterli görülen şirketlerden teklif alınarak nihai 
değerlendirmeyi yapması öngörülmüş. Bakanlık makamının olurları, 6 
Haziran 1997 tarih ve 2691 sayılı yazıyla yürürlüğe girmiştir. Yani, iki ay 
sonra. Milli Savunma Müsteşarlığınca altyapı ihalesiyle ilgili olarak ihale 
edilmesi planlanan firma, önseçim ihale ilanı -dikkatinizi çekiyorum- 12 
Haziran 1997 tarihli olarak belirlenmiş -öbürü 6 Haziran 1997 tarihinde 
işleme giren bir olur ve buna ilişkin hazırlanan işlemin yürürlüğe girdiğini var 
saydığımız zaman, 12 Haziran 1997 tarihinde de önseçim ihalesine 
müracaat edecek insanların müracaat tarihi olarak belirlemiş altı gün sonrası 
için...- Yine, 23 Haziran 1997 tarihinde isteklilere verilecek cevapların 
bildirileceği tarih olarak tarif edilmiş. Havaalanı kompleksine ait altyapı hariç, 
aydınlatmayla alakalı kısmı söylüyorum, aydınlatma işiyle ilgili ihale ilanının 
son müracaat tarihi de 19 Haziran 1997, önseçim sonucu da 27 Haziran 
1997 olarak isteklilere bildirilmesi öngörülmüş. Ancak, bakanlık makamının 
olur tarihleriyle ihale olurunun işleme girdiği tarihteki bu farklılıklar kadar, 
ihale ilanlarında belirtilen tarihlerle de uyumsuzluğu ve de gerçeğe aykırılığı 
açıkça görmemiz gerekmektedir. Dikkatinizi çekiyorum, onun için tarihe 
özellikle basa basa söylüyorum. 
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Yukarıda belirtilen çalışmalar devam ederken, göreve devam eden 
54 üncü Refahyol Hükümetinin 30.6.1997 tarihinde istifa ettiği ve yerine 
Anasol D hükümetinin kurulduğu gözden ırak tutulmamalıdır. Devlette 
devamlılık esası gözetilerek, ihale şartları hazırlıkları tamamlanan İTEP 
Projesinin ihale edilmesi gerekirken, Savunma Sanayi Müsteşarlığınca Milli 
Savunma Bakanı Sayın Turhan Tayan'ın olur tarihinden Ekim 1997 tarihine 
kadar herhangi bir çalışma yapılmaması ve nihayet, Genel Kurmay 
Başkanlığının 3 Ekim 1997 tarihli olarak Savunma Sanayi Müsteşarlığına 
yazdığı yazıdan da anlaşılacağı üzere, Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin 
kararları gereği Savunma Sanayi Müsteşarlığı koordinatörlüğü tarafından 
yürütülen İTEP Projesi hakkında, 28 Ağustos 1997 tarihinde, bu tarih de 
önemli, Sayın Genel Kurmay Başkanı'na bilgi özeti sunulmuştur ve arz 
sırasında, Sayın Genel Kurmay Başkanı'nm, projenin, Sayın Başbakana ve 
Milli Savunma Bakanı'na takdim edilmesi direktifini vermiştir. Açık ve net 
bunlar. Direkt Genel Kurmay Başkanı bu konuyu biz Başbakan ve Milli 
Savunma Bakan ı'na bu konuyu iletelim direktifini veriyor maiyetindeki 
insanlara. Direktif sonrasında -bu ne zaman oluyor; 28 Ağustosta- İTEP 
Projesinin yürütülmesiyle ilgili olarak yönetim teşkilatı oluşturuluyor -bakın 
hazırlıklar başlıyor orada- ve söz konusu teşkilatta, Genel Kurmay 
Başkanlığıyla Milli Savunma Bakanlığı temsilcileri yer alıyor; keza çalışma 
takvimi belirleniyor; çalışmaların 15 Kasım 1997 -bu tarihler çok önemlidir-
bitirilmeşini müteakip, gerekli görülmesi durumunda, projenin 11.12.1997 
tarihinde toplanacak Yüksek Askerî Şûra üyelerine takdim edilmesine ve 
takdim sonrasında da alınacak direktif doğrultusunda proje bütünlüğü 
bozulmadan gerçekleştirilmesi için izlenecek metot ve ikinci etap takvimin 
tespit edilmesine karar veriliyor. Bunlar kararlaştırılmış metinler. Genel 
Kurmay Başkanlığı'nın, 3 Ekim 1997 tarihli yazıları sonrasında, yazıda 
belirtilen hususlara çözüm getirmek maksadıyla, 31 Ekim 1997 günü, ilgili 
bütün tarafların iştirakiyle -DLHİ, DHMİ, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, 
Ulaştırma Bakanlığı ve ne kadar birim varsa Genel Kurmay Başkanının 
yetkileri de dahil olmak üzere- Başbakanlıkta bir toplantı düzenleniyor ve bu 
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toplantıda bütün tarafların yer aldığı, Sayın Başbakanın da, bu toplantıda, 
ilgili bütün kuruluşları dinlediği, Genel Kurmay Başkanlığı yetkililerince bu 
projenin askeri yönden büyük bir stratejik önem arz ettiği ve dolayısıyla, bir 
an evvel gerçekleştirilmesini zaruri olduğu belirtilerek, bu işin en kısa 
zamanda yapılabilmesi için konu hakkında ihtisas sahibi olan NATO ENF 
Dairesi tarafından yaptırılmasının uygun çözüm olacağının teklif edildiği; kim 
söylüyor bunu, Savunma Sanayi Müsteşarlığı söylüyor, ifadesinde söylüyor 
bunu; o toplantıya katılan Savunma Sanayi Müsteşarı söylüyor bunu. 
Bunlara dikkat edelim lütfen. Yani, tekrar etmek istiyorum; bir an evvel 
gerçekleştirilmesinin zarurî olduğu belirtilerek, bu işin en kısa sürede 
yapılabilmesi için konu hakkında ihtisas sahibi olan NATO ENF Dairesi 
tarafından yaptırılmasının uygun çözüm olacağının teklif edildiği, teklifin 
toplantıya katılanlar tarafından uygun görülerek, keyfiyetin, Savunma 
Sanayi İcra Komitesi'nde de görüşülerek karara bağlanması hususunda 
görüş birliğine varıldığı ortaya çıkıyor. 

Anayasanın -bunun altını tekrar çizerek tespit etmenizi istiyorum-
112 nci maddesinin Başbakana verdiği yetki çerçevesinde kurumlar 
arasındaki ilişkileri düzenlemek amacıyla Başbakanlıkta yapılan toplantılar 
sonrasında, konu, Savunma Sanayi İcra Komitesi'ne götürülmüş ve komite 
tarafından, oybirliğiyle, 10 Kasım 1997 tarih ve 1997/12 karar numarasıyla 
7.10.1996 tarih 96/8 sayılı kararın süratle uygulamaya aktarılmasını teminen 
değiştirilerek, Savunma Sanayi Müsteşarlığının koordinatörlüğünde 
yürütülen İTEP Projesinin altyapı inşaatının gerekli teknik bilgi ve tecrübeye 
sahip olan Milli Savunma Bakanlığı NATO ENF Dairesi Başkanlığı 
tarafından gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu aşamadan sonra, ihale 
ve yapım işlemleri, bana göre usulüne uygun yapılmıştır. Çünkü, bu usulüne 
uygun yapılan işlem NATO ENF Dairesinin tabi olduğu usul ve hükümlerdir. 
Bu usul ve hükümlerin nasıl yürütüldüğü soruşturmamızın konusu değildir 
diye ben değerlendiriyorum. Bu çerçevede görüşlerimi çok özet olarak 
tamamlamak istiyorum. Yukarıda bahsettiğim belgeler ve tanık beyanları 
muvacehesinde benim kanaatlerim şöyle: önergenin birinci maddesindeki 
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husus, 24.10.1996 tarihinde Savunma Sanayi Müsteşarlığı, DLHİ Genel 
Müdürlüğü ile DHMİ İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol 
çerçevesinde İstanbul Kurtköy Havaalanı İnşaatını yapması gerekirken, 
Başbakan Mesut Yılmaz'ın özel talimatları doğrultusunda bu protokol bir 
tarafa atılmak suretiyle ihalenin NATO ENF Dairesi Başkanlığı tarafından 
gerçekleştirilmesinin sağlandığı iddiasıdır. Bu iddiayla ilgili olarak benim özet 
değerlendirmem şudur; İstanbul Kurtköy Havaalanı ihalesi 7.10.1996 tarih 
96/8 sayılı Savunma Sanayi İcra Komitesi kararı eki çerçeve protokolle 
1996-97 yılları arasında görev yapan Rehahyol döneminde amacı dışına 
çıkarılmış olup -yani, ilk amacı, çerçeve protokoldeki amacı dışına çıkılmış-
30.6.1997 tarihinde göreve başlayan Anasol D hükümeti zamanında da ilgili 
bütün tarafların mutabakatı alınmak suretiyle ve nihayet Savunma Sanayi 
İcra Komitesi kararıyla NATO ENF Dairesine verilmiştir. Bu nedenle, kararın 
uygulanmasına taraf olanların hukuki sorumluluğu bana göre söz konusu 
değildir. 

Ancak, burada, şunu tespit etmek istiyorum; karar öncesi projenin 
ihale edilmesinde, Savunma Sanayi Müsteşarı'nın ihmali söz konusudur; 
bunu burada tespit etmek istiyorum. Bu nedenle, hakkında yasal işlem 
yapılması için komisyon suç duyurusunda bulunur mu bulunmaz mı o sizin 
takdirinizdedir; onu da burada ifade etmek istiyorum. 

Önergenin ikinci maddesinde, keşif özetine, kuvvet santralı ve 
enerji naklinden sonra ilave edildiği ve böylece devletin zarara uğratıldığı 
ifade edilmektedir ki, biraz önce hepimizin bahsettiği birinci ve ikinci 
kısımdaki bu ilave iş dediği, birincisinde 3 trilyon 523 milyar TL, ikincisinde 4 
trilyon 388 trilyon TL olarak tarif edilen rakamlardır bunlar. Bunlar, inşaatın 
gereği için yapılan hizmetlerdir diye düşünmek istiyorum ve görüyorum. 

Bizim konumuz Sayın Başbakanla alakalıdır, ben, konunun 
Başbakan açısından olan kısmını değerlendirmek istiyorum burada. Sayın 
Başbakanın görev ve sorumluluğu, Anayasanın 113 üncü maddesiyle 
belirlenmiştir. Bu yetki çerçevesinde Kurtköy Havaalanına ait ihalenin keşif 
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özetinin hazırlanması veya hazırlattırılmasın/n sorumluluğunun, Başbakan 
açısından değerlendirilmesi, bana göre hukuki değildir, dolayısıyla keşiflerde 
yapılacak eksiliş ve artışların sorumluluğu da Sayın Başbakandan ziyade 
teknik yönden sorumlu olan kişilere aittir. Kaldı ki, sorumluluk başkasında 
olsa bile, usulüne uygun olarak yapılan bir işlemden dolayı, bu kişiler 
hakkında sorumluluk izafe etmek de mümkün değil. Keşif özeti artışı, bana 
göre ihtiyaçtan doğmuştur, devletin zarara uğratılması, bu 
değerlendirmelerin ışığı altında söz konusu değildir. 

Önergenin üçüncü iddiası, keşif yapmakla görevli kuruluşun 
görüşü ve onayı alınmadan, işin ihale edilmesi ve sonuçta devletin zarara 
uğratılmaşıdır. Buna ilişkin tespitim şu; Savunma Sanayi İcra Komitesi kararı 
sonrasında işin ihalesi NATO ENF Dairesi Başkanlığı'na verilmiştir ve bunun 
proje değeri DLHİ tarafından tespit edilen proje değeri arasında farklılıklar 
vardır, bunu herkes biliyor. Ancak, bu farkın tespiti için oluşturulan bilirkişi 
heyetince 2 Mayıs 2000 tarihli komisyonumuza sunulan raporda, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu çerçevesinde yürütülen usul ve mevzuatlar dahilinde 
tespit edilen ilk yatırım maliyetiyle, 6095 sayılı Kanun çerçevesinde çalışma 
yapan NATO ENF Dairesinin yaptığı işlerin devlete olan maliyetinin 
mukayese edilmesine imkân bulunmadığı belirtildiğinden, devletin zarara 
uğratılıp uğratılmadığı hususu da bana göre tespit edilememektedir. 
Konunun uzmanı kendileridir, uzmanlar bunu tespit edememişse, ben 
komisyon olarak bunun hakkında karar verme yetkisine sahip değilim. Aksini 
ifade etmek, bana göre dayanaktan yoksun kalır diye düşünüyorum. 

Son iddia, ihalede tüm imalat kalemleri için DİE tarafından ihale 
edilen aylık enflasyon rakamlarına göre ödeme yapılacağının mukavelede 
yer almasının devleti ayrıca zarara uğrattığı iddiasıdır. Buna ilişkin olarak 
diyorum ki, 6095 sayılı Kanunun çerçevesinde görev yapan NATO ENF 
Dairesince yapılan ihalenin mukavelesinde yer alan bu usulün 
belirlenmesinde sorumluluk ihale makamınındır. Nitekim, mukaveleyi 
hazırlamak, imzalamak ve kontrol etmek kurumun yetkili organlarına aittir. 
Bu nedenle, yine, soruşturma önergesi çerçevesinde, tespitimi yapıyorum, 
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Sayın Başbakanın bu konuda herhangi bir sorumluluğu söz konusu olamaz. 
Kaldı ki, bundan dolayı da devletin zarara uğratıldığını ortaya koyabilecek 
bilirkişi tespiti de yoktur." 

8 - Mustafa BAŞ (İstanbul Milletvekili): 

" Komisyon tarafından yapılan çalışmalarda Devlet zarara uğratıldı 
mı, uğratılmadı mı ? tespit edilmemiş durumdadır. Bunu tespit etmek için 
bilirkişi heyeti de kuruldu. Yani, şu anda yapılmış olan bu iş , eğer 
Bayındırlık birim fiyatlarıyla yapılsaydı kaç liraya mal olurdu? Bilirkişi heyeti 
de, "bize zaman yetmedi, bunu tespit edemedik" dedi. Dolayısıyla, devletin 
zarara uğratıldığı iddiası var. İşi yapan kurum da "biz zarara uğratmadık" 
diyor. 

Bu Komisyon, Türkiye'deki bütün imkânları kullanma hakkına, 
yetkisine, salahiyetine sahip olduğuna göre, çok rahatlıkla, başka 
kurumlardan uzman insanlarla, bunu bir haftada tespit edebilirdi. Devletin 
zarara uğratılıp uğratılmadığını tespit etmediğimiz için, biz, tarih önünde 
sorumluyuz. Dolayısıyla, burada oy verirken de rahat bir şekilde oy 
veremiyoruz; çünkü, yapılan işlem, prosedürüne, hukuka uygun olarak 
yapılmış; ama, sonunda, devlet, 5 liralık işi 10 liraya mı yapmış, yoksa, 5 
liraya mı yapmış? Eğer zarara uğratılmadıysa, bütün konuştuklarımızın 
hiçbir önemi kalmıyor. Bizim Komisyonumuz burada sorumludur; Devletin 
zarara uğratılıp uğratılmadığını tespit edememiştir. Biz de, üyeler olarak 
buna rahat bir şekilde oy veremiyoruz. Bu bir haftada da tespit edilebilir, 
burada bir müzakerede bu yapılabilirdi demiştik; bilirkişi heyeti biz bunu altı 
ayda yaparız demişti. Biz üç ay çalıştık, bir ay daha zamanımız var. Gelin, 
devlet zarara uğratıldı mı, uğratılmadı mı ? -bu oylama bir siyasî oylama gibi 
algılanmasın kamuoyunda- bunu bir haftada, Türkiye'nin bütün uzman 
insanlarından istifade etmek suretiyle açıklığa kavuşturalım. Burada görev 
verme yetkimiz olduğuna göre, görev verelim, yetkilendirelim, hızlı bir 
çalışma yaptıralım, zarara uğratıldı mı, uğratılmadı mı ? Bu ortaya çıksın, 
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tartışmalar da bitsin. Aksi halde, bu oylamalar burada yapılıp reddedilse 
dahi, bu tartışmalar kamuoyunda devam eder, ilgililer hep zan altında kalır. 
Ben bunu teklif ediyorum. Bugün oylama yapmaya karar aldık; ama, bu çok 
önemli bir şeydir. Komisyonumuz da görevini yapmış olsun, eksik yapmamış 
olsun." 

9- Necati ALBAY ( Eskişehir Milletvekili)- Komisyon Başkanı: 

" Komisyon olarak, üç ayı aşkın bir süreden beri burada 
çalışıyoruz. Hepinizce de malum olduğu gibi, Komisyonun yetkileri oldukça 
geniştir. Dolayısıyla, üç aydır biz bunun üzerinde durduk ve bu konuyu 
inceledik. 

Ben, burada bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum: Hepimiz, 
dönüp dönüp, bir yerlerde kalıyoruz. Bu dönüp dönüp kaldığımız yer nedir, 
biliyor musunuz ? Türkiye'nin sorunlarıdır ve o da şudur: Devletimizin 
gerçekten şeffaf olmasını hepimiz istiyoruz. Devlet ihalelerinin şeffaf 
yapılmasını hepimiz istiyoruz. Niye; burada her kuruşta yetimin hakkı var, 65 
milyon insanın hakkı var Dolayısıyla, Devletimizin bugünkü mevcut ihale 
sistemi içerisinde, hepimizce malum olan, 2886 sayılı İhale Yasamız var. 
Devletin bazı birimlerinde kullanılır, bazı birimlerinde kullanılmaz. Teklif 
almak suretiyle de işler yapılabilir; hatta, anahtar teslimi, Meclisten yetki 
alınarak ta işler yapılabiliyor. Devletin bizatihi kendi parası olan Kirlerdeki 
ihalenin sistemi de çok daha farklı. 

Şimdi, ben size, geçen Meclis döneminden, hepinizin hafızalarını 
tazelemek için bir konuyu aktarmak istiyorum; Meclis de bu kararı geçirdi. 
Hepimizce biliniyor ki: Devletimizin imar işlerinde, yapım işlerinde Bayındırlık 
Bakanlığımız görevlendirilmiştir. Devletin birimlerinin ihtiyacı olan yapılar bu 
bakanlık uhdesinde yapılır, parası ilgili bakanlıklardan çıkması koşuluyla; 
ancak, Bayındırlık Bakanlığındaki birtakım işlerin aksadığı hususu hepimiz 
tarafından bilindiği için, geçen dönem Mecliste, 8 yıllık eğitimle ilgili olarak 
bir karar geçirdik. O kararda dedik ki: Millî Eğitim Bakanlığı, bundan böyle 
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yapacağı tüm inşaatları, müşavir firmalar bularak, müşavir firmalara kontrol 
ettirerek, anahtar teslimi fiyatla yaptırmaya yetkilidir. Bu yetkiyi Millî Eğitim 
Bakanlığına verdik. Buradaki hedef neydi; çok kısa sürede bu işlerin 
yapılmasının temin edilmesiydi ve bu işler, gerçekten, şeffaf bir şekilde, kısa 
sürede, Türkiye'mizde, yanılmıyorsam 259 tane okul ve bu okulların 
bağlantıları inşaatlar bitti ve zamanında eğitim hizmetlerine ayrıldı. 

Şimdi, üzerinde durmamız gereken husus, demek ki, 
Türkiye'mizdeki Devlet ihalelerinin yapılmasında bir eksiklik var, bir 
noksanlık var, bir yanlışlık var. Bu yapılanmanın, bu Meclisimiz tarafında 
dikkate alınması lazım. Bunun şeffaf bir şekilde ve tek sistem halinde 
Türkiye'de uygulanır hale getirilmesi lazım. Aksi takdirde, bu ve bunun gibi 
örneklerini göreceğimiz pek çok konuda, pek çok soruşturmalar açılır, bizler 
buralarda birbirimizle bu konuları tartışırız, sonuç belki elde edilir, belki elde 
edilmez, onu bilemiyorum. 

Ancak, ben tekrar kendi soruşturma komisyonumuzun gündemine 
gelmek istiyorum. Şimdi, buradaki olay şuydu: Sayın Başbakan tarafından iş 
DLHİ'den alındı, keyfî bir şekilde NATO ENF'e verildi, yanlış yaptı, görevini 
kötüye kullandı. İkinci husus, bu iş aşırı fiyatlara mal oldu. Üçüncü bir şık da, 
burada, fiyat farkı ödemeleri nedeniyle, bu işin maliyetinin daha yüksek 
olacağı hususuydu. Devlet İstatistik Enstitüsünün tespit edeceği enflasyona 
bağlı olarak, aylık fiyat artışları bu inşaatlara yansıtılacağı için, bunun 
maliyetinin yüksek olacağı değerlendirmesiydi. 

Şimdi, fiyat farkı, sözleşmelere konulmuş ve ödenmiştir. Teklif 
almak suretiyle bu iş yapılmıştır. Yapılan iş sadece altyapıdır; apronlar, taksi 
yolları ve iki tane pisttir. Tabiî, bu altyapının üzerinde, diğer üstyapı 
yapılmadan işletmeye açılması, sizler de takdir edersiniz ki mümkün değil. 
Bunun devamı olarak, üstyapıların da tamamlanarak buranın işletmeye 
açılması gerekir. 

Devletimizin bazı konularda, gerçekten, yeniden reorganize 
edilmesi önem arz etmektedir. İhale Kanunuyla ilgili olarak, Bakanlığımız bu 
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konuda birtakım çalışmalara başladı. Umarız, Devletimizin ihalelerini şeffaf 
bir şekilde bu yapacak hale getirecek olan sistemin kurulması için, yasa 
veya yönetmelikler hazırlanır ve bunlarla da, bundan böyle, milletvekilleri 
meşgul olmazlar, her şey kamunun gözü önünde şeffaf bir şekilde yapılır 
gider. Tabiî ki, devletimizin her kuruşunda, her insanımızın hakkı var. 

Şimdi, bizler bir görevle burada yükümlüyüz. Toplantının başında 
da söylediğim gibi, yapmış olduğumuz bir yemin var. Kimsenin etkisi altında 
kalmadan, kimsenin tesiri altında kalmadan, sadece ve yalnızca, kendi 
vicdanımızla doğruyu bulmak durumundayız. Doğruyu bulacak yola bizi 
götürecek bütün enstrümanları da buralarda sizler istediniz, yeterli oldu 
artık, karara geçelim dediniz ve biz bugün bu noktaya geldik. Şimdi, biz 
burada konuyu oylayarak, kararımızı vereceğiz. 

Kararların siyasî olmasını elbette hiçbirimiz istemeyiz. Biz burada 
siyasetten arındık. Siyasetin bizi burada ilgilendirmemesi lazım. İçimizde bu 
konuyu bilen teknik arkadaşlarımız var, teknik yönünü bilmeyen, idarî 
yönünü, hukukî yönünü bilen arkadaşlarımız var. Bu üç ayı aşkın süre 
içerisindeki bu incelemelerimiz sonucunda, elbette her birimizde birtakım 
kanaatler oluştu. Şimdi, bu kanaatlerimizin değerlendirilip toparlanması 
suretiyle nihaî kararı vereceğimiz ana geldik. Umarım, vereceğimiz 
karardan hiçbirimiz sonradan pişmanlık duymayız. Hiçbirimiz, sonradan, 
halkımıza ve vicdanımıza bunu anlatırken, ben şurada yanlış yaptım 
demeyecek şekilde de kararlarımızı vermek durumundayız. Bu, bizim için, 
her birimiz için, hepimiz için çok önemli bir karardır." 

B- OYLAMA : 

Komisyonumuzun 24.05.2000 tarihli son toplantısında söz alan 
üyelerin yukarıda yer alan değerlendirmelerinden sonra; öncelikle, İstanbul 
Milletvekili Sn. Mustafa BAŞ1 m, değerlendirmeleri sırasında yapmış " NATO 
ENF Dairesi tarafından yapılan ihalede ortaya çıkan fiyatların, Bayındırlık 
birim fiyatlarıyla mukayesesinin yapılarak Devletin zarara uğratılıp 
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uğratılmadığı hususunun açıklığa kavuşturulması ve netleştirilmesi amacıyla 
yeni bir bilirkişi komisyonu teşkil edilmesi" ne ilişkin*önerisi oylanmış ve 
yapılan oylama sonucunda öneri oy çokluğuyla reddedilmiştir. 

Daha sonra; Kurtköy Havaalanı ihale ve inşaat işlemlerine ilişkin 
olarak yapılan tüm bu tespit ve değerlendirmelerin sonucunda; hakkında 
soruşturma önergesi verilmiş olan dönemin Başbakanı Sn. A. Mesut 
YILMAZ1 in Yüce Divana sevk edilip edilmemesi hususuna ilişkin oylamaya 
geçilmiştir. 

Başkan, oylamanın üyelere tek tek söz verilmek suretiyle 
gerçekleştirileceğini ve söz alan üyelerin oylarını (Kabul) YÜCE DİVANA 
SEVK veya (Red) YÜCE DİVANA ŞEVKİNE GEREK GÖRMÜYORUM 
şeklinde kullanılacağını açıklamıştır. Bu açıklama sonrasında oylamaya 
geçilmiş ve oylamada kendisine söz verilen; 

1- Mümtaz YAVUZ ( Muş Milletvekili): 

"Benim oyum kabuldür. Yani, Yüce Divana gitmesinden yanayım." 

2 - Ayşe Nazlı ILICAK (İstanbul Milletvekili): 

"İhaleyi DLHİ' nin geciktirdiği gerekçesinin kabul görmeyeceği, 
ayrıca, DLHİ' nin fiyatına göre keşif bedeli 7,5 trilyon TL ve NATO ENF'in 
keşif fiyatına göre 18 trilyon TL olan birisin 42 trilyonu aşan bir fiyatla çıktığı 
ve Devletin zarara uğratıldığı kanaatini taşıdığım için, Sn. Mesut YILMAZ'ın 
görevini en azından ihmal ettiği fikrindeyim. Dolayısıyla, Yüce Divanda 
yargılanması kanaatindeyim." 

3 - Mustafa ÖRS ( Burdur Milletvekili): 

"Diğer söylediklerimin, kendi söylediklerimin hepsi geçerli olmak 
kaydıyla, bu ihale, bir NATO ödeneği olmadan yapılan ilk ihale olması 
hasebiyle, parasının sadece Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından 
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verilmesinden dolayı, ayrıca, her ne kadar fiyatlar belli değil deniyorsa da, o 
kişilerin verdiği raporda -rakamları okumaya gerek yok- çok net bir şekilde 
bellidir burada, ayrıca, diğer imzasız belgelerinde de bellidir. Bu 
gelişmelerden sonra, ilk alınan karardan vazgeçilip, NATO ENF'e verilmesi 
ve bu sabit olan -kanaat demiyorum- kesin olan daha pahalıya mal edilme 
olaylarından dolayı, yani, inşaat daha pahalıya mal edildiğinden dolayı, net 
bir şekilde, kesinkes bu olayda suç vardır, rakamlar da ortadadır. Ben de, 
Sayın Mesut YILMAZ' m Yüce Divanda yargılanmasından yana oyumu 
kullanıyorum." 

4 -Edip ÖZGENÇ (İçel Milletvekili): 

"Ben kanaatimi ret olarak beyan ediyorum. Yani, Sayın Mesut 
YILMAZ'ın Yüce Divanda yargılanmasına gerek olmadığı kanaatindeyim." 

5 - Mehmet Yaşar ÜNAL ( Uşak Milletvekili): 

" Şimdi, geciktirilmeyle ilgili konular, bir önceki hükümet 
döneminde başlamış. İkincisi,iş DLHİ' ye verilmiş ve ondan alınmış gibi bir 
iddianın geçerli olmadığını da gördük. Fiyatların pahalıya mal olduğu 
konusunda da, tespit edebildiğimiz bir husus yok. Yani, ilgililer dediler ki, biz 
bunu tespit edemeyiz, altı ay çalışmamız lazım. Bu durumda bir suç unsuru 
oluşmuş görünmüyor. Ben de önergenin reddedilmesi (Sn. Mesut YILMAZ'ın 
Yüce Divana sevk edilmemesi) yönünde oy kullanacağım." 

6 -Nail ÇELEBİ (Trabzon Milletvekili): 

"Daha önceki yaptığım değerlendirmeyi esas almak üzere 
görüşümü arz etmek istiyorum. Görüşüm, Sayın Başbakanın, Anayasanın 
112 nci maddesinde öngörülen yetkiler dahilinde görevini yaptığı 
yönündedir. Bu nedenle, iddialar çerçevesinde fail-fiil ilişkisini kuramadığım 
için, Sayın Başbakan hakkında suç izafesi yapma imkânım yok. Bu 
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vesileyle, Sayın Başbakanın Yüce Divana gönderilmesini gerektirecek bir 
suç olmadığı kanaatini taşıyorum." 

7 - Sefer EKŞİ ( Kocaeli Milletvekili): 

" Ben de Sayın Mesut Yılmaz hakkında verilen soruşturma 
önergesinde ileri sürülen iddiaların geçersiz olduğuna ve yapılan işlemlerin 
usul ve yasalara uygun olduğuna inanıyorum, önergenin reddi (Sn. Mesut 
YILMAZ'ın Yüce Divana sevk edilmemesi) yönünde oy kullanacağım." 

8 - Reşat DOĞRU (Tokat Milletvekili): 

" DLHİ' ye verilen işin, daha sonra buradan alınıp NATO ENF 
Dairesine verildiğini görüyorum. Şurası bir gerçek oluyor ki, burada belli bir 
miktar olarak yapılması gereken bir para, 42 trilyon TL gibi büyük bir paraya 
çıkmış daha sonrasında. Bu da şunu gösteriyor ki, Türkiye'deki ihale 
müessesesinin artık bitmiş olduğunu, müteahhitlik işlerinin de artık çeşitli 
yönleriyle Türkiye'nin gündemine getirilip, her yönüyle masaya yatırılıp 
incelenmesi gerektiğine inanıyorum. Burada, müteahhitlik müessesesi 
demek ki, tamamen bitmiş durumda. Yani, 10 liraya almış olduğunuz bir şey, 

. 30 liraya kadar çıkarılabiliyor. Ondan dolayı da, ben burada, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı'nın sorumlu olduğunu düşünüyorum. Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı sorumlu olduğuna göre, başka sorumlular da olabilir 
düşüncesiyle, burada kararsız olduğumu belirtmek istiyorum. Yani, ne gitsin 
ne gitmesin diyorum." 

9 - Recai YILDIRIM (Adana Milletvekili): 

" Ben de, soruşturma önergesindeki iddiaların tam sübut bulduğu 
kanaatinde değilim. Bir suçmuş gibi isnat edilen, işin DLHİ'den alınıp NATO 
ENF'e verilmesi hususuyla ilgili olarak bakıyoruz ki, 54 üncü hükümet 
döneminde de, Milli Savunma Bakanı'nın, aynı gerekçelerle, bu işin 
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DLHl'den alınıp, Savunma Sanayii Müsteşar!iğı'na verilmesi noktasında 
yazısı var. Demek ki, ben yapmadım, siz yaptınız noktasında bir şey var. 

İkinci husus NATO ENF yaptı çok pahalı yaptı, DLHİ yapsaydı 
ucuza yapardı gibi bir iddialar var. Şimdi, fiyat artışlarından ve ek işlerden 
dolayı orada artışlar söz konusu. DLHİ yapsaydı aynı artışlar söz konusu 
olmayacak mıydı ? Olacaktı muhakkak. Yani, burada, bu işin tam kesin 
olarak ortaya konulması söz konusu değil, ben de ret(Sn. Mesut YILMAZ'ın 
Yüce Divana sevk edilmemesi gerekir) diyorum." 

10 -Sefer KOÇAK (Ordu Milletvekili): 

" Ben de, Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin 7 Ekim 1996 
tarihindeki kararından sonra, Millî Savunma Bakanlığının 27 Kasım 1996 
tarihinde yazdığı işin DLHİ'den alınıp, Savunma Sanayi Müsteşarlığı 
tarafından ihaleye açılmasıyla ilgili yazısına dikkat çekmek istiyorum. Ayrıca, 
3 Ekim 1997 tarihinde Genelkurmay Başkanlığının İTEP Projesinin master 
planına uygun olarak ve proje bütünlüğü bozulmadan millî stratejik hedefler 
doğrultusunda gerçekleşmesi amacıyla yazdığı yazılar doğrultusunda 
Savunma Sanayi İcra Komitesinin 10 Kasım 1997 tarihinde, 96/8 sayılı İcra 
Komitesi kararının süratle uygulamaya aktarılması, teminen havaalanı etüt 
inşa işlerinin bugüne kadar yapılan çalışmalar dikkate alınarak Millî 
Savunma Bakanlığı NATO ENF Dairesi tarafından gerçekleştirilmesi 
konusunda aldığı kararla, NATO ENF'in bu işi ihale ettiğini ve NATO ENF'in 
ihalede bugüne kadar uyguladığı kriterlerinin aynısını uyguladığı 
düşüncesiyle Sayın Mesut YILMAZ'ın bu konuda bir sorumluluğunun 
olmadığı ve Yüce Divana şevkine gerek bulunmadığı kanaatindeyim ve 
reddediyorum." 
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11- Mustafa BAŞ (İstanbul Milletvekili): 

"Gerek alınan kararlar gerekse ihale zemininde yapılan işlerde, 
hepimizde aşağı yukarı ortak olarak meydana gelen kanaat, uygunluk; ama, 
diğer tarafta da, bu ihalenin NATO ENF tarafından yapılmasıyla, Devlete 
normal fiyatların 2 katı kadar büyük bir maliyet getirdiğini ve Devletin zarara 
uğratıldığı ortada ve ben, bu Komisyon çalışmaları boyunca yapılan işin çok 
pahalıya mal olduğu kanaatindeyim. 

Biraz önce de teklif ettiğim gibi, yapılan bir işi bugün kaça 
yapılmıştır diye, pekala teknolojinin, bilim adamlarımızın tespit etmesi 
mümkündür; dolayısıyla, komisyonumuz bu görevini -bana göre yapması 
gereken bu görevini- yapamamıştır. Sağlık bir karar vermek çok zordur; 
ama, bu soruşturma önerisinin Genel Kurul safhasında veya daha üst 
makamda müzakere edilerek, en azında ilgililerinde zan altında kalmaması 
açısından önergenin lehinde (Sn. Mesut YILMAZ'ın Yüce Divana sevk 
edilmesi yönünde) oy veriyorum; kabul ediyorum." 

12 - Hüseyin KANSU (İstanbul Milletvekili): 

" Bahse konu olan ihalenin DLHİ' den alınıp, NATO ENF Dairesine 
verilmesinin yanlışlığının altını çiziyorum. Bundan dolayı Devletin zarara 
uğradığı kanaatine varmış bulunuyorum. 

Bu Soruşturma Komisyonundaki görüşüm, lehtedir;önerge 
doğrultusunda(Sn. Mesut YILMAZ'ın Yüce Divana sevk edilmesi yönünde) 
kabul oyu veriyorum." 

13 - Yusuf KIRKPINAR (İzmir Milletvekili): 

" Bir zanlı dahi olsa, tespitlerim, iddiaların bir kişinin üzerine 
yıkılmasında büyük hata olduğudur. Yani, burada, işin NATO ENF'e 
verilmesinin, bir kişi tarafından karalaştırılan bir olay olmadığı kanaatine 
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vardığım için, ret (Sn. Mesut YILMAZ'ın Yüce Divana sevk edilmemesi 
yönünde) oy veriyorum." 

14 -Sulhiye SERBEST (İstanbul Milletvekili): 

" Komisyon olarak bu kadar zaman zarfında konuyla ilgili birçok 
şahsı dinledik, raporları inceledik; soruların cevaplarını bulduğumuza ben, 
şahsen inanıyorum, düşünüyorum. Buna bağlı olarak, benim şahsi 
kanaatim, o zaman ki Başbakan Mesut YILMAZ'ın Devleti zarara uğrattığı 
konusunda bir suçunun olmadığıdır; dolayısıyla, Yüce Divana gitmesine 
gerek olmadığını düşünüyorum. Yani ret oyu kullanıyorum." 

15 - Necati ALBAY ( Eskişehir Milletvekili): 

"Ben de, elbette hem yaptığım yeminin doğrultusunda, hem 
vicdanım doğrultusunda, hem de 2 yıldan beri, şu komisyonun başkanlığını 
yapan kişi olarak, bütün olayların safahatını biraz daha fazla incelediğim 
kanısıyla, ben de oyumun rengini belirtmek istiyorum. 

İnsanları, siyasî gücü kullanarak, suçlamak belki mümkün; ama, 
kendi vicdanınızla baş başa kaldığınız zaman, kamuoyunun karşısında 
bulunduğunuz zaman, herhalde, bunun hesabını, eğer suçlamışsanız, 
haksız yere suçlamışsanız, kendi suçlamanızı, kendi vicdanınızda kamuoyu 
karşısında herhalde kimseye anlatamazsınız. 

Onun için, biz, burada Komisyon olarak, 3 ayı aşkın bir süredir 
çalışıyoruz. Sizlerin yeterlilik önergesi vermesi sonucu, bugün oylamaya 
geldik ve oylarımızı, sizler o tertemiz, pak vicdanınıza danışarak da 
kullanıyorsunuz. Biraz evvel de söylediğim gibi, hiç kimsenin baskısı altında 
kalmadan, hiç çekinmeden doğru neyse, onu yapmak durumundayız. 
Elbette, her birimizin kanaatleri farklı olabilir, algılamalarımızdan 
kaynaklanmış olabilir veya konuya daha farklı nüfuz etmemizden 
kaynaklanmış olabilir. 
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Benim kanaatimde, bu olayda, bir suç göremediğimdir; dolayısıyla, 
Devletimizin bu kararı alırken, o zamanın hükümeti ve onun Başbakanı bu 
kararı alırken doğru bir iş yapmıştır. Neyi doğru yapmıştır? İstanbul'un 
gerçekten ikinci bir havaalanına ihtiyacı vardır ve bunun bir an evvel 
yapılması için karar almıştır. Bana göre, burada Sayın Başbakan suçlu 
değildir; görevini titizlikle takip ettiği için kendisine teşekkür edilmesi gerekir. 
Benim kanaatim ret (Sn. Mesut YILMAZ'm Yüce Divana sevk edilmemesi) 
yönündedir." 

Şeklinde oylarını gerekçeleri ile birlikte açıklamışlardır. 

Yapılan oylama sonucunda ; 5 (beş) KABUL oyuna karşılık 9 (dokuz) 
RED oyu kullanılmış ayrıca oylamada 1 (bir) üye de ÇEKİNSER kalmıştır. 

VI- SONUÇ VE KARAR : 

Değerlendirme bölümünde belirtilen ve Komisyonun çoğunluğu 
tarafından da tasvip gören nedenlerle; "İstanbul Kurtköy Havaalanı ihalesi 
için hazırlanmış olan protokol hükümlerini dikkate almadan ihalenin NATO 
ENF Dairesi tarafından gerçekleştirilmesini sağlamak suretiyle görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 240 inci 
maddesine uyduğu" iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ 
hakkında kurulan (9/18 ) esas sayılı Meclis Soruşturması Komisyonumuzun 
yaptığı çalışmalar sonrasında; Doğru Yol Partisi Zonguldak Milletvekili Sayın 
Ömer BARUTÇU ve 59 arkadaşı tarafından verilen önergede ileri sürülen 
iddiaları doğrulayacak herhangi bir bulgu ve belgeye rastlanmamış olup, 
iddiaların vaki olmadığı ve subuta ermediği neticesine varılmıştır. 

Bu nedenle, Komisyonumuz OY ÇOKLUĞU ile eski Başbakan 
A.Mesut YILMAZ'm YÜCE DİVANA ŞEVKİNE GEREK OLMADIĞINA 
karar vermiştir. 

Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun tasvip ve 
onayına saygıyla arz olunur. 
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T.B.M.M. BAŞKANLIĞI 

9/18 ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMA 
KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 

9/18 Esas sayılı Soruşturma Komisyonunun 24.05.2000 tarihinde 
yapılan 11. (son) toplantısındaki oylama sonucunun kararına itiraz şerhimin 
gerekçeleri şunlardır. 

Aynı soruşturma daha önceki komisyonda 17.12.1998 tarihli 
toplantısında 9'a 6 oylama sonucu ile Sayın Mesut YILMAZ'ın yüce divana 
gitmesi yönünde karar almıştır. 

İç Tüzüğün 109. maddesinde; 

Meclis Soruşturması önergesi veren veya daha önce TBMM'de ya da 
dışında bu konudaki görüşünü açıklamış milletvekilleri bu komisyona 
seçilemezler demektedir. 

Buna rağmen daha önceki komisyonda da görev yapan,üstelik başkan 
olarak görev yapan her türlü açıklama ve görüşlerini belirten ve imzalayarak, 
9'a 6 oyla alınan karara muhalefet yapıp, Sayın Mesut YILMAZ'ın yüce divana 
gitmesine gerek yoktur diyen milletvekili bu komisyonda da aynı başkanlık 
görevini aynı tavırla ilk günden itibaren yanlı ve savunma yapar şeklinde 
yürütmüş, devamlı bana müdahale ederek, söz haklarımızı kısıtlamıştır. 

İç Tüzük ihlalinden dolayı bu komisyonun yeniden kurulması şarttır. 
Yoksa kamu oyunda aklanmış sayılmayacağını bilmelidirler. 

Kurtköy Havaalanı inşaatı işinin yapılmasının kesinleştirilmesi Savunma 
Sanayii İcra Komitesinin 7.10.1996 tarihli kararı ile alınmıştır. 

Başbakan vekili Prof.Dr.Tansu ÇİLLER, Genel Kurmay Başkanı 
Orgene'ral İsmail Hakkı KARADAYI ve Milli Savunma Bakanı Turhan 
TAYAN imzalı kararda; 

İleri Teknoloji Endüstri Parkı Projesi kapsamında yapılan kamulaştırma 
ile ilgili işlemlerin tamamlanmasına müteakip 5 yıl içerisinde yatırım 
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çalışmalarının başlatılması gereği ve bu projenin 1993 yılında tamamlanmış 
bulunan Master Planı'da dikkate alınarak, 

a) "Proje kapsamındaki havaalanı ile ilgili inşaat etüdünün ve takiben de 
inşaatın Ulaştırma Bakanlığı DLH (Demiryolları, Limanlar , Hava Meydanları 
İnşaatı) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesine ve bu konudaki 
uygulamayı belirleyecek bir protokolün DLH Genel Müdürlüğü ile imzalanması 
için Savunma Sanayi Müsteşarlığının yetkili kılınmasına, 

b) Havaalanı İnşaat Etüdü ve inşaatı için gerekli olacak kaynağın 
Savunma Sanayi Destekleme Fonundan karşılanmasına karar verilmiştir." 
denilmektedir. 

Buna ilaveten de çerçeve protokol yapılmıştır. 

İstanbul/Pendik/Kurtköy'de uygulaması öngörülen İleri Teknoloji 
Endüstri Parkı (İTEP) Projesinin, havaalanı inşaatının gerçekleştirilmesini 
teminen bir tarafta Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) ve diğer tarafta 
Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel 
Müdürlüğü (DLHİ) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
(DHMİ) arasında aşağıdaki şartlarla işbu Çerçeve Protokol düzenlenmiştir. 

Madde 1- İTEP Projesi kapsamında öncelikle yapımı öngörülen havaalanı ve 
eklentilerinin ilişik master plan da dikkate alınmak suretiyle, kati proje SSM ile 
işbirliği içerisinde DLHİ tarafından gerçekleştirilecektir. 

Madde 2- Havaalanı projesinin süratle gerçekleştirilmesini teminen Antalya'da 
uygulanmakta olan havaalanı projesinin değerlendirilmesine öncelik verilecetir. 

Madde 3- İhale dosyası DLHİ tarafından hazırlanacak ve ihaleye çıkarılacaktır. 

Madde 4- İhale ile ilgili tekliflerin değerlendirilmesi SSM, DHLİ ve DHMİ 
personelinden oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılacaktır. SSM uygun 
gördüğü takdirde değerlendirme komisyonunda üniversite veya diğer 
kuruluşlardan da temsilci görevlendirecektir. 

Madde 5- Yapılacak bütün çalışmalarla inşaatın süratle sonuçlandırılması esas 
alınacaktır. 

Madde 6- Havaalanı inşaatı ile ilgili kaynak tahsisi, Savunma Sanayi İcra 
Komitesinin 96/8 sayılı kararı istikametinde, Savunma Sanayi Destekleme 
Fonundan yapılacaktır. 
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Madde 7- İnşaatın kontrolörlük hizmetleri DLHİ tarafından, ilgili personelin 
harcırak ve yol giderleri dışında,-herhangi bir şekilde ücret talep edilmeksizin 
gerçekleştirilecektir. SSM uygun ve gerekli gördüğü takdirde, kontrol 
faaliyetlerine iştirak edebilecektir. 

Madde 8- Havaalanının işletilmesi DHMİ tarafından yapılacaktır. 

Madde 9- Havaalanının işletilmesi ile ilgili masraflar düşüldükten sonra, geri 
kalan tüm gelir, Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunda kullanılmak 
üzere Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılacaktır. İşletme 
masraflarının asgari seviyede tutulması için her türlü çaba gösterilecektir. 

Madde 10- Taraflar havaalanının etkin bir şekilde işletilebilmesini teminen 
gerekli gayreti gösterecek, bu cümleden olarak, Ulaştırma Bakanlığınca hava 
trafiğinin dengeli bir şekilde Kurtköy'e yönlendirilmesini mümkün kılacak 
tedbirler alınacaktır. 

Madde 11- Ulaştırma Bakanlığı, hava trafiğine paralel olarak İTEP Projesinin 
amacı istikametinde öncelikle THY na ait Uçak Bakım Hangarları ve Kargo 
Tesisleri olmak üzere, Yeşilköy'de mevcut ve mutasavver bakım onarım 
tesislerinin Kurtköy'e yönlendilmesini sağlayacaktır. 

Madde 12- Bu protokolde yer alan hükümler muvacehesinde, DHLİ yatırım 
programında 95E030240 proje numarasıyla yer alan ve dış kredi ile 
gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul /Kurtköy Havaalanı İnşaatı Projesinin, 
yatırım programından çıkarılması için Ulaştırma Bakanlığınca gerekli girişimler 
yapılacaktır. 

Madde 13- İşbu çerçeve protokol 24.10.1996 tarihinde SSM , DLHİ ve DHMİ 
arasında üç nüsha olarak imzalanmış olup, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. İşbu 
protokolün uygulanması ile ilgili detay hususlar bilahare taraflar arasında 
imzalanacak ek protokollerle düzenlenecektir. 
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Daha sonra; 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, DLHİ Genel Müdürlüğüne ; 

Bilindiği üzere , Müsteşarlığımızın İstanbul Pendik-Kurtköy'de bulunan 
İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi (İTEP) kapsamında kurulacak 
KurtKöy Havaalanının altyapı proje ve ilahe dokümanlarının hazırlanması 
konusunda , 24 Ekim 1996 tarihli protokol çerçevesinde genel müdürlüğünüz ile 
müştereken bir çalışma yürütülmektedir. 

Bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirilmesi neticesinde , 
havaalanı uçuş üniteleri ihalesine esas projelerin DLHİ tarafından 20 Ocak 1996 
tarihine kadar tamamlanabileceği ve bu tarihte ihaleye çıkabileceği 
anlaşılmaktadır. Müsteşarlığımız tarafından görevlendirilecek personel ile 
birlikte , Havaalanı uçuş üniteleri inşaat ihale dokümanlarının hazırlanmasında 
ve bu ihalenin değerlendirilmesi amacıyla kurulacak komisyonda görev alacak 
Genel Müdürlüğünüz yetkili personelinin isim , soyad ve unvanlarının 2 Ocak 
1997 tarihine kadar Müsteşarlığımıza bildirilmesi ve sözkonusu personelin konu 
ile ilgili olarak yapılacak çalışmalara katılımının temini hususunda gereğini rica 
ederim. 

Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü , 
Savunma Sanayii Müsteşarlığına; 

24.10.1996 tarihli protokol çerçevesinde çalışmaları müştereken yürütülen 
İstanbul Pendik-Kurtköy'deki ileri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi 
(İTEP) kapsamında bulunan Kurtköy Havalanı uçuş ünitelerinin inşaat ihale 
dokümanlarının hazırlanması ile bu ihalenin değerlendirilmesi amacıyla 
kurulacak komisyonda Genel Müdürlüğünüzden kişilerin, 
görevlendirilmeleri uygun görülmektedir. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Müsteşarlık Makamına; 

Müsteşarlığımızın İstanbul Pendik Kurtköy'de kuracağı ileri Teknoloji 
Endüstri Parkı ve Havaalanı için hazırlattığı Master Plan 11 Ocak 1993 tarihinde 
tamamlanmıştır. Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin 24 Ağustos 1996 tarihli 
kararı doğrultusunda , kaynak ihtiyacı Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndan 
karşılanmak suretiyle Proje kapsamında inşa edilecek İstanbul Pendik Kurtköy 
Havaalanı'nın inşa ve işletmesi ile ilgili olarak 24 Ekim 1996 tarihinde DLHİ ve 
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DHMİ Genel Müdürlükleri ile protokol imzalanmıştır. Sözkonusu Protokol 
çerçevesinde bugüne kadar yürütülen çalışmalar neticesinde Havaalanı uçuş 
ünitelerinin (pist, taksi-rut ve apron) inşaat ihalesi aşamasına gelinmiştir. 

Kurtköy Havaalanı ile ilgili uçuş ünitelerinin inşaat ihalesini yapmak 
üzere; ihale dokümanlarının hazırlanması, ihaleye davet edilecek şirketlerin 
belirlenmesi ve uygun görülen şirketlerden tekliflerin alınıp değerlendirilmesi 
çalışmalarının bir komisyon marifetiyle tamamlanması gerekmektedir. 
Sözkonusu çalışmaları teminen kurulacak komisyonda ek'te isimleri belirtilen 
personelin görevlendirilmesi ve neticenin Müsteşarlık Makamına sunulması 
hususunu tensiplerinize arz ederim. Denilmektedir. 

Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığına; 

Savunma Sanayii İcra Komitesinin 96/8 sayılı kararı ile Müsteşarlığınız 
tarafından yürütülen İstanbul-Kurtköy İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve 
Havaalanı Projesi (İTEP) kapsamında yapılacak Kurtköy Havaalanı İnşaatı 
projeleri DLH İnşaatı Genel Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 

İhalesi Müsteşarlığınızca yapılacak olan İstanbul Kurtköy Havaalanı 
Altyapı (Uçuş Üniteleri) inşaatı işine ait uygulama projeleri, keşif icmali, teknik 
şartnameler yazımız ekinde gönderilmektedir. 

Havaalanı inşaatı sırasında talep edilmesi halinde düzenlenecek protokol 
çerçevesinde teknik kontrollük DLH İnşaatı Genel Müdürlüğümüzce 
sağlanacaktır. Demektedir. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ,Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne; 

Müsteşarlığımızın İstanbul Pendik Kurtköy'deki yürüttüğü İleri Teknoloji 
Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi kapsamında yapımı planlanan Kurtköy 
Havaalanı'nın inşaat çalışmaları Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin 96/8 Sayılı 
Kararı doğrultusunda başlatılmış bulunmaktadır. 

Havaalanı inşaatı ile ilgili olarak DLHİ, DHMİ ve Müsteşarlığımız 
arasında kurulan müşterek Çalışma Grubu'nun yaptığı değerlendirmeler ve 
DHMİ Genel Müdürlüğü'nün belirttiği ihtiyaç programı çerçevesinde, 
Kurtköy'de başlangıç kapasitesi 10 milyon yolcu/yıl olan bir uluslararası 
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havaalanı kurulması için çalışmalar devam etmektedir. DLHİ Genel Müdürlüğü, 
Kurtköy için DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen ihtiyaçları karşılamak 
üzere Uçuş Ünitelerinin yerleşimini yeniden projelendirilmiş ve bu yerleşime 
göre yeni bir Mania planı hazırlayarak Müsteşarlığımıza göndermiştir. 

Ek'te verilen Mania Planının Projenin Master Plan safhasında yayınlanmış 
bulunan Mania Planı yerine geçmek üzere ilgili kuruluşlara intikal ettirilmesi 
hususunda gereğini rica ederim. 

Demektedir. 

5 ve 14 Şubat 1997 de herşeyin hazır olduğu ihale aşamasına gelindiği bu 
şekilde SSM' ne bildirildikten sonra işlemler yavaşlıyor SSM gerekli hazırlığı 
kararı verip 1-15 ay içinde ihaleye çıkmıyor. Hükümet değişikliği gündemde 
olduğu için işlemlerin durmuş olabileceği düşünülebilir. 

Sonra ;SSM, Bakanlık Makamına; 

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin 24 Ağustos 1996 tarihli kararı 
doğrultusunda kaynak ihtiyacı Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndan 
karşılanmak suretiyle Müsteşarlığımızın İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve 
Havaalanı Projesi kapsamında inşa edilecek İstanbul Pendik Kurtköy 
Havaalanı'nın inşa ve işletmesi ile ilgili olarak 24 Ekim 1996 tarihinde DLHİ ve 
DHMİ Genel Müdürlükleri ile bir protokol imzalanmıştır. Sözkonusu Protokol 
çerçevesinde bugüne kadar yürütülen çalışmalar neticesinde Havaalanı uçuş 
üniteleri (pist, taksirut ve apron) inşaat ihale dokümanları ile terminal binası 
proje ilahe dokümanları hazırlanmış ve ihale aşamasına gelinmiştir. 

Kurtköy Havaalanı ile ilgili uçuş ünitelerinin inşaat ihalesi ve terminal 
binasının proje ilahesini yapmak üzere ihaleye davet edilecek şirketlerin 
belirlenmesi amacıyla bir örneği ekli kriterlerle yeterlilik ilanı verilmesini ve 
yeterli görülen şirketlerden teklif alınarak nihai değerlendirmenin yapılmasını 
tasviplerine arz ederim. 

Deniliyor. 

Bundan sonra 55. Hükümet kuruluyor. Proje maalesef bekletiliyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 506) 



- 9 1 -

Daha sonra 

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin İlgi (a) ve (b) Kararları gereği, 
SSM.lığı koordinatörlüğünde yürütülen İTEP Projesi ile ilgili Bilgi Özeti, Sn. 
Genelkurmay Başkanı'na arz edilmiştir. Arz sırasında Sn. Genelkurmay Başkanı, 
"Proje Sn. Başbakan ve Milli Savunma Bakanı'na takdim edilsin" direktifini 
vermişlerdir. 

Gerekli Brifıng,organizasyon, çalışma vs. 'lerden sonra; 

Takdim yapılmasını müteakip, alınacak direktif doğrultusunda, proje 
bütünlüğü bozulmadan gerçekleştirilmesi için izlenecek metot ve ikinci etap 
takvimin tespit edilmesine karar verilmiştir. 

Denildikten sonra; 

Savunma Sanayii İcra Komitesi: 

Savunma Sanayii Müsteşarlığınca yürütülmekte olan İleri Teknoloji Parkı 
ve Havaalanı Projesi kapsamında İstanbul/Pendik Kurtköy'de kamulaştırılan 
arazi üzerinde öncelikli olarak yapılacak Havaalanının etüt ve inşaatı konusunda 
Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin verdiği 7.10.1995 tarihli 95/8 sayılı kararın, 
süratle uygulamaya aktarılmasını teminen aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, 

a) İleri Teknoloji Endüstri Parkı Projesinin 1993 yılında tamamlanmış 
bulunan Master Planı çerçevesinde, Proje kapsamındaki birimlerden Havalanı ile 
ilgili etüt ve inşaat işlerinin Ulaştırma Bakanlığı ve Savunma Sanayii 
Müsteşarlığınca yapılan çalışmalar da dikkate alınarak, bu konuda gerekli teknik 
bilgi ve tecrübeye sahip olan Milli Savunma Bakanlığı Nato Ehfrastrüktür Daire 
Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmesine, 

b) Havaalanı inşaatına ilişkin mühendislik-proje, müşavirlik, kontrollük ile 
inşaat ve bununla ilgili diğer tüm faaliyetler için gerekli kaynağın Savunma 
Sanayii Destekleme Fonu'ndan karşılanmasına, 

c) Havaalanı etüd ve inşaatının gerçekleştirilmesi ve Savunma Sanayii 
Destekleme Fonu'ndan yapılacak ödemelerle ilgili usul ve esasların Milli 
Savunma Bakanlığı (Nato Enfrastrüktür Dairesi) ve Savunma Sanayii 
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Müsteşarlığı arasında düzenlenecek bir Protokol ile belirlenmesine,karar 
vermiştir. 

Diyerek DLH İnşaatı devre dışı bırakıyor. Çünkü 7.10.1996-96/8 sayılı 
aynı kararı Sn. Tansu ÇİLLER aldı. Onun kararını bozacak daha pahalıya mal 
edecek. 

Daha önce bütün hazırlıklar yapılmışken DLH İnş. hazır beklerken 
geçmişte önemli projeleri hayata geçirmişken Çarşamba Havaalanını en üstün 
teknoloji ve en kısa sürede en ucuza (42 milyon $) mal etmişken bu teşkilat devre 
dışı bırakılıyor. 

SSM'na kaynak sağlayalım derken iş başlamadan (+) ya geçmeden SSM' 
nın trilyonlarca parası yok edilmiştir. 

Bu rakam keşif tarihindeki işler karşılığı olarak 20 trilyon. 

İşin ilaveleriyle bittiğinde fiyat farkları da göz önüne alınırsa 60-70 
milyon $ yani 50 trilyona yakın. 

Şimdi gelelim ilk karardaki gibi DLHİ yapsaydı kaça mal olurdu. Nato 
Enfrastürüktür yapınca kaça mal olduğunun ispatına 

DLHİ'de 1997 fiyatları ile keşif 7,5 trilyon 
DLHİ'de 1998 fiyatları ile keşif 12 trilyon 
Nato Enfrastürük ise aynı işi 18.067 trilyona (2 kısımda) ihale ediyor. 

Ayrıca DLHİ % 20-25 gibi tenzilat söz konusudur. Nato Enfrastürük'de 
ilave olarak aylık fiyat farkı uygulanmıştır. 

Şimdi bunları diğer konularla beraber net olarak ortaya koyalım: 

Birim fiyatların hepsine baktığımızda genel toplamdaki gördüğümüz fark 
fazlasıyla vardır. Nakliyesi olmayan kalıp fiyatı 1.300.000 yerine 2.300.000 dür. 
Ayrıca her ay fiyat farkı ilave edilmektedir. Bu farklar kazı ,dolgu, beton ,demir 
velhasıl her kalemde vardır. 

24.10.1996 tarihinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı, DLHİ ve DHMİ 
Genel Müdürlüğü tarafından imzalanan protokol ile İleri Teknoloji Endüstri 
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Parkı (İTEP) kapsamında yer alan Îstanbul-Kurtköy Havaalanı inşaatı işinin 
ihalesiyle ilgili tekliflerin değerlendirilmesi SSM, DLHİ ve DHMİ personelinden 
oluşturulacak, bir komisyon tarafından yapılması ve SSM uygun gördüğü 
takdirde Komisyonda Üniversite veya diğer Kuruluşlardan da temsilci 
görevlendirilebileceği karar altına alınmıştır. 

Yukarıda arz edilen protokol muvacehesinde 1997 yılında "İstanbul 
Pendik-Kurtköy Havaalanı" uçuş üniteleri inşaatı işine ait keşif özeti ihale 
yapılmak üzere hazırlanmıştır. Alt yapıyı kapsayan bu projenin 1997 fiyatları ile 
genel toplam 7.500.000.000.000,- TL. tutmaktadır. 

İhalenin bu çerçevede yapılması beklenirken Başbakan Sayın Mesut 
YILMAZ'in özel talimatları doğrultusunda protokol bir tarafa atılmak suretiyle 
ihalenin Nato Enf Dairesi tarafından gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 

Bu cümleden olarak 17 Nisan 1997 tarih, 19434 Sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan, 

3348 Sayılı Ulaştırma Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki 
kanunun 9 uncu maddesine göre " Devletçe yaptırılacak Hava Meydanları 
bunlarla ilgili tesislerin alakalı kuruluşlarla iş birliği yaparak plan ve 
programlarını hazırlama, araştırma, etüt, istikşaf, proje, keşif, şartname ve inşaat 
ile bakım ve onarımları yapmak veya yaptırmak, yapımı tamamlananları ilgili 
kuruluşlara devretmek" kaydı yer almakta iken, finansmanı Nato tarafından 
karşılanmayan ve SSM üst fonundan sağlanan Havaalanı İnşaatı Proje ve 
Keşifleri özel bir müşavir firmaya yaptırılmış ve bu keşif özetine kuvvet santralı, 
enerji nakil ilave olunmuştur. 

7.5 trilyonluk keşif 1998 fiyatları ile 13 trilyondur. ( - tenzilat var) Bir 
yetkili de bunu teyit etmiştir, (tutanaklarda vardır) 

Fakat Nato Enf. 1998 fiyatları ve 18,067 Trilyon TL bedelle ihale etmiştir. 

İtirazımız SSM veya Nato Enf. değil fiyatların yüksek olması ve devletin 
zarara uğratılmasınadır. 

İşi Nato Enf. Yapsın veya yaptırsın, hangi mütaahit yaparsa yapsın ,ama 
normal fiyatları (DLHİ) ile yapsın. 
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Başka büyük yanlış da şudur; 

Müşavir firma görevlendirilmesi 29 Aralık 1997 de yapılmıştır. 
Görevlerinden biri de; 

Uygulama projelerinin ve detaylarının tanzimi ile işin ihalesine esas 
metraj, tüm ihale belgelerinin hazırlanması denilmektedir. 

Çok önemle dikkatinizi çekiyorum daha önce 24 Aralık 1997 tarihli bir 
yazı ile özel müteahhit daveti başlıyor, 9 Ocakta ihale yapılacak deniliyor. Ama 
aynı yazıda 24 Aralık 1997'den itibaren ihale dosyalarının verileceği belirtiliyor. 
Yani kambur üstüne kambur. Devamı da var. 

Böyle bir müşavir firmaya da 2,176 trilyon ödenmiştir. 

Önceden herşeyin hazır olduğunu söyleyenler bu kadar parayı ödemiştir. 

Önceden herşeyin hazır olduğunu söyleyenler bu kadar parayı ödemiştir. 
Müşavir firma sözleşmesinde işin Nato Enf. programına dahil olduğundan 
damga, resim ve harçtan muaftır. 

Denilmektedir. 

İş Nato Enf.'in değil; iş SSM'nındır. Nato Enf. ihalesini yapmıştır. İşin 
ödeneği Nato'dan değildir. SSM 'dendir. 

Havaalanı Askeri Havaalanı değil sivil olarak düşünülen askeri amaçla da 
kullanılacak olan (diğerlerinde olduğu gibi) projedir. 

Bu iş ilave işler malzeme fiyat farkları ile yaklaşık 55 milyon $ a mal 
olacaktı. 

Çarşamba havaalanı 1.5-2 yılda 42 milyon dolara bitti. 
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Kurtköy havaalanına ödenen para; 

2. 

Sözleşme bedeli 
İş Artışı 
Eskalasyon Farkı 
Minka Akreditif 

Sözleşme 
İş Artışı 
Eskalasyon Farkı 
Minka Akreditif 

(-) 

(-) 

3. Müşavir Firmaya Ödenen 

TOPLAM. 

8.167.995.355.888 
4.072.876.239.007 
6.447.475.906.566 
1.568.217.093.839 

17.120.130.407.622 

9.998.617.350.000 
4.881.151.617.694 
9.022.377.302.626 

201.414.250.080 
23.700.732.020.240 

2.176.781.748.808 

42.997.644.476.670 (43 Trilyon) 

Karşılığı 140 milyon dolar yani 2 katından fazla görüldüğü gibi 4-5 yerden 
aynı maliyet fazlalığı rakamlarla ispatlanıyor. 

İTİRAZIMIZ ,MSB'NİN VE SSM'İN ZARARA UĞRATILMASINADIR. 
NATO ENF.'E DE DEĞİLDİR. 

ZARAR BİZİM,HEPİMİZİN,DEVLETİMİZİN OLMUŞTUR. 

Bütün bu gerçekler ışığında devletin zarara uğratıldığı kesindir. Hem de 
zarara uğratılan SSM 'nin MSB'nindir. 

Sayın Mesut YILMAZ protokol değişikliği yaparak bu büyük zarara sebep 
olmuştur. Dolayısıyla yüce divanda yargılanması gerekmektedir. 

MUSTAFA ÖRS 
BURDUR MİLLETVEKİLİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 506) 



- 9 6 -

9/18 ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NA 

Kurtköy Komisyonu Ranoruna muhalefet şerhimdir. 

1. Birinci komisyonda ve ikinci komisyonda görüşlerine başvurulan bazı yetkili
lerin ifade ettikleri gibi Havaalanının ihale edilmesinin gecikmesinin müsebbi
bi DLH değildir. İhalenin ve işin başlamasının gecikmesinin kesin sorumlusu 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı olduğu resmi yazışmalarla belirlenmiştir. 

2. Havaalanının ihalesinin yapıhlması ve inşaatının başlatılmasının gecikmesi 
gerekçe gösterilerek işin Nato ENF dairesine verilmesi ve bunun için İcra 
Kurulunun kararının yeni bir kararla değiştirilmesi haklı ve doğru sebep 
değildir. 

3. İşin biran önce başlatılacağı gerekçesine rağmen ihale tarihi ve inşaata 
başlama tarihi yine gecikmiştir. 

İlk komisyonda Nato ENF Daire Başkanı Tuğgeneral Hüseyin Özdel "Planla
dığımız şekilde biz bu meydanın altyapısını, uçuşada açılacak şekilde 1998 
yılı Kasım ayı sonunda orada tayyarenin uçacağı şekilde planlıyoruz"(Komisyon 
9/18 Tarih 17.7.1998. Sh.30) sözlerine rağmen bugUnkU durum ortadadır. Dolayı
sıyla İcra Kurulu kararının değiştirilmesine gerekçe gösterilen havaalanının 
kısa sürede yapılması için Nato ENF Dairesine yaptırılması doğru çıkmamıştır. 

4. Yine birçok yerde ifade ve iddia edilen ihale sorumluluğu DLH1da değil 
Savunma Sanayi Müsteşarlığında olduğu anlaşılmıştır. 

5. Savunma Sanayi Müsteşarının ihale dosyaları hazırlıkları bitmesine ve 
kendisine teslim edilmesine ve de zaman zaman hatırlatılmasına rağmen dosyayı 
sebepsiz olarak aylarca bekletmiştir. İhalenin yapılmasını geciktirerek 
engellemiştir. 

6. Nato ENF ihalede uyguladığı fiyat özel bir fiyat olmuştur. Yaklaşık 17 
Trilyona ihale edilen iş için bugUn komisyona verilen bilgilere göre ikibuçuk 
katını şu anda geçmiştir. Kesin kabul yapılamadığı için isin sonunda kaç 
liraya mal olacağı da belli değildir. 
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7. Aynı iş DLH tarafından Bayındırlık birim fiyatlarıyla yapılsaydı Devlete 
kaç liraya mal olacaktı? Devlet burada zarar uğratıldı mı? Ugratıldıysa 
ne kadar? sorularına komisyon cevap bulamamıştır. 

Bu konuda oluşturulan Uç kişilik komisyon (Nato ENF, Bayındırlık 
Bak. DLH'dan birer uzman) bu işin tespiti için kendilerine altı ay bir zaman 
gerektiğini söyleyerek bu tespiti yapamadıklarını ifade etmişlerdir. Halbuki 
bugünkli teknolojiyle imkan ve şartlarla mevcut yapılmış bir işin Bayındırlık 
Birim fiyatlarıyla yaklaşık kaça mal olabileceğini çok kısa sürede yaoılbilir. 
Bu konuda birçok uzman insan bunu belirtmektedir. 

Daha komisyon çalışmalarının bitmesine 1.5 aydan fazla bir zaman 
olmasına rağmen önergelerimize rağmen komisyon bu konuyu aydmlatamamıştır. 
8. İhale dosyaları müşavir firma konsorsiyumu tarafından hazırlanarak 22 
Aralık 1997'de idareyeteslim edilmiş idare dosyaları 23-24 Aralık 1997'de 
ihaleye davet edilen firmalara vermiş ve ihalenin 7-9 Ocak 1998 tarihlerinde 
yapılacağını bildirmiş olmasına rağmen müşavir firma konsorsiyumu ile idare 
arasında yapılan Noter tasdikli sizleşme tarihi 29 Aralık 1997 olmuştur. 

Buda henUz idarenin Müşavirlik firmasıyla dosyaların hazırlatıldığını 
ve mütahitlere verildiğini sonradan da resmi prosüdürlerin yerine getirildiğini 
göstermektedir. 

9. Yaklaşık 17 trilyonluk bir iş için Nato ENF yetkilileri biz kesin proje 
yaparız bizde sapma olmaz demelerine rağmen metraj ve diğer artışların dışında 
yaklaşık iş toplamı miktarı kadar 16 Trilyon fiyat farkı ödenmiştir. Bu 
calib-i dikkat bir konudur. 

Yukarıda yazdığım ve bütün dosya muhteviyatı incelendiğinde de görülece
ği gerekçeler üzere karara muhalifipr/ 
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NAZLT ILICAK (İSTANBUL FP MİLLETVEKİLİ) 

KURTKÖY KOMİSYONU RAPORUNA KARŞI OY YAZISI 

KONU: Başbakan. A. Mesut Yılmazrın, Savunma Sahayı 
Müsteşarlığı îcra Komitesi'nin 7. Ekim. 1996 tarihli karannt değiştirerek, 
İleri Teknoloji Endüstri Parkr (ÎTEP) kapsamındaki İstanbur Kurtköy 
Havaalanı altyapı inşaatında, İhaleye çıkma ve inşaatı denettcme 
yetkisini, Demiryollarr, Limarrkır, Havameydantarı İnşaatGener 
Müdürlüğü (DLHİ) ile Savuımra Sanayr Müsteşarlığı (SSMydarrahrr 
Nato Enfrastrüktür Daire Başkanîığı'na^Nato Enf e) devretmesi.-Bu 
suretle, devletin zarara girmesine yol açarak görevini kötüye kultanması. 

1988'DEN ÎTİBARENt>RTA¥ri; ÇHCAN^ELİŞMEfcEIt 

SSM devrede: Savunma Sanayi Müsteşarlığı İcra Komitesi 
(Başbakan + MilliSavımrna-Bakarn + GcneHcurmay Başkanı); tTEP-
projesinin gerçekleştiırhrjest görevini t9-Mart r988 tarihinde Savunma-
Sanayi Müsteşarlığı'na verdi. Bu amaçla 13.6 hektarlık bir atan, Arsa 
Ofisi tarafından kamülaştırıfdi. Projenin master pranını uluslararası bir 
konsorsyum hazırladı, tyTaster ptan 1993te tamamlandı. 

Kaynak olmadığı için, Savunma Sanayi Müsteşarlığı uygulama 
çalışmalarına başlayamadı. Bir rakam vermek gerekirse, 1993 yılında 
Savunma Sanayi Müsteşarligırım senetik geliri 350 milyon dolardı. Diş 
borcu ise 2 milyar dolardan fazlaydı. T993 ve 1994 yıllarında, fon 
gelirlerini iyileştirmek amacıyla-7 kanun ve 3 kararname çıktı. Fonun 
gelirleri yükseltilerek eksiden artıya geçti. 

DLHİ devrede: Savunma Sanayi MÜsteşarlığı'nın kaynak 
yokluğu sebebiyle uygulama çalışmalarına başlayamaması yüzünden, 
Kurtköy Havaalanı inşaatı 1995'teDLHi'ye-verikli. DPT'den proje 
numarası alan havaalanı.inşaatı, bu kuruluşun yatırım programına:girdr. 
Arazi ise SSM'nin mülkiyetinde kaldı. DLHf, Savunma Sanayr 
Müsteşarlığından ve Milli Emlak Genci Müdürlüğü'nden:rxavaatannrnT 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 506) 
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yer alacağı arazinin kendilerine tahsis edilmesini talep etti. Arazi tahsisi 
yapılmadı. Gerek bu sebebten, gerek proje için devletin para ayırmaması 
dolayısıyla, inşaata bir türlü"başlanamadı. 

İstimlak edilen yerler 5 yır içinde amacına uygun kullanılmazsa 
sahibine geri döner kuralı göz önünde tutularak, 1996'dan itibaren 
projenin gerçekleşmesine hız verildi. 

7 Ekim 1996 tarihli IcraKomitesi kararı. DLHf ile SSM 
protokol imzalıyor: 7 Ekim 1996'da Savunma Sanayi IcraKomitesi 
(Başbakan vekili Tansu Çiller, Mitti Savunma Bakanı Turan Tayan ve 
Genelkurmay Başkanı İsmairHakkrKaradayr) SSM ile DfcüPmrr bir 
protokol imzalamasını kararlaştırdı. Bu karardoğrultusunda-24 Ekirrr 
1996'da Savunma Sanayt Müsteşarlığı HcDLHİ bir çerçeve-protokof 
imzaladı. Protokole göre; parayı SSM ödeyecek,, ihale şartnarn^miır 
hazırlanması ve teknik kontrollerin yapırmast görevini DLHî üstlenecek, 
işletme ise Devlet Hava Meydarrtarfna:(DîiMt) verilecekth 

SSM ve DLHt arasmdaki protokolün • imzalanmasından sortra-
olaylar aşağıdaki şekilde gelişjtîr 

* 25 Aralık 1996 tarirtfrtde SSM tarafmdan DLHİ'ye gönderiten 
yazıda; bugüne kadar yaprrarr çahşmaların.değerlendirilmesi.rtettcesrnde 
uçuş üniteleri ihalesine-esas projelerin BLHl tarafından 20-Ocak 1997 
tarihine kadar tamamlanabileceği ve bu tarihte ihaleye çıkriabüeceğr 
belirtilerek, ihale dokümanlarının hazırlanması ve bu ihalenin 
değerlendirilmesinde görev atacak personelin 2 Ocak 1997tarihine kadar 
müsteşarlığa bildirilmesi istendi. 

* 3 Ocak 1997 tarihinde-Dtrft tarafmdan SSM'na gönderiten-
cevabi yazıda, ihale dokümanlarının hazırlanması-ile ihalerrrrr 
değerlendirilmesi amacıyla oluşturulacak komisyon için iki personelin 
görevlendirildiği bildirirdi. 

* Savunma Sanayi; Müsteşarının 8 Ocak 1997 tarihli onayıyla, 
SSM'den 2, DLHİ'den 2 ve-ODTÜ'den 1 kişi olmak üzere-5- kişhtk îhate-
Komisyonu teşkil edildi. 

* DLHİ tarafındaıt hazırlanan Kurtköy Havaalanı uygtrîamtr 
projeleri, keşif icmali ve teknik şartnameler 5 Şubat 1997 tarihinde 
SSM'na gönderildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 506) 
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* Milli Savunma Bakanımın 25 Nisan 1997 tarihli oluru ite; ihaleye 
davet edilecek şirketlerin belirlenmesi amacıyla yeterlilik ilanı verilmesi 
ve yeterli görülen şirketlerden teklif alınarak nihai değerlendirmenin 
yapılması uygun görüldü. (Milli Savunma Bakam'nın olur tarihi 25 
Nisan 1997 olmakla birlikte, SSM evrak tarihi 6 Haziran I99ridi) 

* Bir ihale taslağı hazırtench. İhale-taslağı, V997 birim- ftyatrarıyra-, 
7.5 trilyon lira keşif bedeli üzerirrderryapıracak ihaleye, katrhna 
şartlarım ve kriterlerini belirtiyordu. Î2 Haziran'a kadar müracaat 
edilmesini ve ön seçim sonucunun 23 Haziran 1997 tarihîne kadar 
isteklilere bildirileceğini, yeterli görülen firma ya da ortak girişimlerin 
bir sonraki ihaleye davet edileceğini belirtiyordu. 

10 Kasım 1997tarihii fera Komitesi kararı. Nato Enf ve 
SSM protokol imzalıyor; Haziran T997MC son aşamaya gerinmiş 
olmasına rağmen, 715 trffyon tfnkeşif bedelli bu ihale yapılmadı. Aynı 
tarihlerde (Haziran 1997*06) Refahyol yıkıldı ve Mesut YıTmaz'm 
başbakanlığında i^asot-R Hükümeti kuruldu. Başbakan Yılmaz, 
Kurtköy Havaalanı inşaatının geciktiği gerekçesiyle, 10 Kasım 1997" 
tarihinde, Savunma Sanayi rcra Koniitesi'ni topladı. KenaMsmîtryatu stray 
Mitti Savunma Bakanı îsmet Sezgin ve Genelkurmay Başkanrfsmail 
Hakkı Karadayı'nırı da imzasıyla, havaalanı inşaatında Nato 
Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığının (Nato BnfJ görevlendirilmesi kararı 
verildi. Bu karara istinaden, SSM ve Nato Enf Dairesi arasında S Aratik 
1997'de bir protokol tanzim edildi. Protokolde, 7.5 trilyon"yerme -gene 
1997 fiyatfânyla- aym iş için tahmini 18 trilyon 891 milyar liralık bir 
bedel tesbit edildi. İşin, Nato-Enf m tâbi olduğu usul ve esaslara-görc, 31 
Aralık 1997 tarihine kadar ihale edilmesi kararlaştırıldı. 

GECÎKME VAR MrT 

Geçtiğimiz yasama döneminde, Mesut Yılmaz, Kurtköy 
Soruşturma Komisyonu üyelerinin sorularını yazılı olarak 
cevaplandırırken, Nato Enf İn görevlendirilmesini, inşaatın 1988'tien 
beri gecikmesine, bağlanmtstf. 
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Oysa 1988 yılında, SSK/fha görev verilmekle birlikte, o tarihte, arsa 
dahi kamulaştırılmamış, master plan yapılmamış ve SSVfhin kaynak 
ihtiyacı karşılanmamıştı. Kaidr krbtı gecikmenirrsorumlusırDLHÎ 
değildi. 

DLHİ, Savuma Şânayf İcra Komitesi tarafından Î988rde değil, 
7 Ekim 1996rda görevlen diri im iş, SSMHe arasındaki çerçeve 
protokol 24 Ekim 1996^da imzalanmış ve o tarihten itibaren 
aksatmadan mükellefiyetlerim yerine getirmişti. 

Birim fiyatlarının çok daha yüksek olduğunu bile bile, havaalanı 
yapım ve kontrolünün Nato Enfe devredilmesinde, hiçbir haklı gerekçe 
bulunmamaktadır. Mesut Yılmaz, 1988'den beri-Kurtköy Havaalanının 
inşaatına başlanmadığını Komisyon'a yazılı olarak beyan ederken, 
hakikati söylemiyordu. 

Gerçi Savunma Sanayi icra Komitesi, yakanda da bcftrttrğrmizr 
gibi, projenin gerçekleştirilmesi görevini, 19:Mart 1988 tanlıhıder 
Savunma Sanayi Müsteşarlığına vermişti ama, 1995 senesine kadar 
DLHİ devrede değildi. 

Bu arada projeye yönerikbazr adrmiar atıldı: 
1- IJ.6 hektarlık alan kamııia$tırıklı. 
2- Uluslararası bir konsorsyum, master plan hazırladı. Bu pîan 

1993 yılında tamamlandı. 
3- Savunma Sanayi Müsteşarlığı, kaynak sıkıntısı çektigi-tçin, 

inşaata başlayamadı. 
4- Kurtköy Havaarant mşaatmda BLHr'mtvgörevlendtrtmıe- tarihi 

1995'tir. DLHj. yatırım programmda yer. al an inşaatı, -hemSSM!naait 
olan arazinin kendilerine tahsis edilmemesi, hem de kaynak yokluğu 
yüzünden- gerçekleştiremedi. 

Bu konuda DLHİ eski Genel Müdürü Faruk Balcı, Komisyon'a 
bilgi verirken "Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Savunma Sanayi 
Müsteşarlığımdan arazinin tahsisini talep ettik. Yatırım 
programımıza girdiğinde arsa tahsisi yapılsaydı, ihaleye hemen 
çıkardık. 1.5 yıl boş yere heba oldu" demiştir. 
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DLHİ yetkilileri, SSM tte-protokot imzaladıktan sonra; üzcrlerine-
düşetı mükellefiyetleri gerçeklcştirdiklernır, ihale taslağımrr bile 
hazırlandığını, aina Savunma Sanayi Müsteşarlığı hn in bakan oluruna 
rağmen ihaleye çıkmadığını anlatmışlardır. 

DLHİ eski Genel Müdürü Faruk Balcı; Kurtköy Havaaram 
üralcsrnm neden geciktirildiği yolunda sotırlarr sorulara şu cevabı 
veriyordu: "İhaleyi, Saımıını^SaııayrMttsteşarhğı yapataktn Bizden 
İhale Komisyonumu oluşturacak isimler talep ettiler. ̂ Ofcak Î99T 
târihinde bildirdik. 5 Şubat 1997'de, uygııtema projelerini, k*şif 
icmalini, teknik şartnameterıVSavuuma Sanayi Müsteşarljgtea 
gönderdik. İnşaat işlen S trilyon 499 milyar ITra, taşımalar r trilyon 
947 milyar lira, elektrik 53 milyar lir'a - 7 trilyon 500 milyar lira. 
önkeşif bedeli toplan 7,5 trilyon liraydı. İhale aşamasına gelinmişti. 
Savunma Sanayi MiisteşarhğK bu ibareyi gerçekleştirmedi".̂  

Aynı şekilde, DLHİ Şube-Müdürü Nevzat Büzağa^ada-soruldtr. 
Düzağaç, "Kurtköy, DLRf yatırım programında uzuuyrtiar-
bekletilmiş bîr proje değil* cevabını verdi. Ayrıca, 1997tiıin başında 
her şeyin hazırlandığını.ama Savunma Sanayi Müsteşarhğı'nin ibateyi 
gerçekleştirmediğini belirtti: "Savunma Sânayi hemen ihaleye 
çıkabilirdi." dedi. 

DLHİ Şube Müdürü- Mttomt Erot da: benzer ifade He; "Ocak -
Nisan 1997 döneminde Savunma Sanayi Müsteşarlığı bünyesinde 
oluşturulan İhale Komisyonu'nda çatrştıkhrrmı, ihale aşamasına-
gelindiğini, sonradan Savunma Sanayi Müsteşarlığından 
kendilerine davet gelmedîğîııî""anlattı. 

Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın işi sürüncemede bıraktığını 
söyleyenlerden biri de Dtttr Etüt Proje Daire-Başkanı Sinan Sedat 
Çınar'dı. Çınar, "Bütün telmikçalrşmalar,teinin raporlarrSavunnnr 
Sanayi Müsteşarlığına gönderildi, 4 ay çatışıldı. Sonradan 
müsteşarlık, DLHİ elemanlarını bir daha çağırmadı" şeklinde 
konuştu. 
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FİYAT MUKAYESESİ 

DLHİ'nin (1997 fiyatlarıyla) önkeşif bedeli7;5 trilyörr Rraydt 
Aynı iş için, Nato Enfinkr ise-(gene 1997 fiyatlarıyla) 18 trilyonr 89* 
nıilyar liraya ulaşıyordu. 

Komisyon çalışmaları strasmda yapılan-mukayesede-, DLrrr'mn 
birim fiyatları ile Nato Enf in birim liyatlarrarasmda büyük: farklar 
gözlenmiştir. 
Bir kaç örnek vermek gerekirse: 

PLHf Nato Enf 
Her cins zeminde toprak kaztsı 
yapılması ve depoya atılması 172.Bin TL î milyon lOOfeiri TL 
(Metreküp) 

Her cins toprak kazısı ve dolguya 
konulması (metreküp) 265 biri TL I milyon 400\5ih TL 

Emniyet tel Örgü (metre) 3 milyon 21 bin TL 14 milyon TL 

Çapı 8-12 Betonarme (ton) 54 milyon 207 bin TL 210 milyon TL 

Çapı 14-50 Betonarme (ton)- 4& mityon 523bin TL 200 milyon TL 

Nato Enf, Kurtköy Havaalanı Alt Yapı Tesisleri l'inei kısım 
inşaatının 8 trilyon 52^mflyar 115 milyon TL, 2'nci kısım inşaatının f(T 
trilyon 361 milyar 936 milyon TL (Toplam l S' trilyon 89T"milyar) 
muhammen bedel üzerinden, yeterliliği tesbit edilen 10 firmadan kapalı 
zarla teklif alınması suretiyle, gerçekleştirilmesini kararlaştırdı. 

Ayrıca, mühendislik ve kontrollük hizmetleri işi, 994 milyar 556 
milyon lira bedelle, Hes. Müh. Ltd. Şirketi HeYalçm Teknik İnşaat 
Makine Mühendis ve Mimarlık AŞ Korrsorsyırrrm'na verildi. 

ihale Komisyonu, 7 Ocak 1998 tarihinde, l'mci kısırrrfrrştratı 8~ 
trilyon 168 milyar TL olaraken düşük teklifi veren METİS firmasına, 
2'nci kısım inşaatı 9 triryon 999 milyar-ftra olarak en dü$ük teklifi 
veren MON. AŞ Orhan Evintnş. San ve-Tic AŞ KonsorsytnTrtfmrirrare-
elti. 
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Kurtköy Hayaalant attyapı tesisîerinin l'inci ve 2'nci kısım inşaatı, 
ilave işler, metraj farkTarı ve fiyat artışları İle birlikte, Sî Aralık 
Î999 tarihi itibariyle 42 tnTyon 477 milyar liraya tamamlandı. 

İlave işlerin ve yapılan ödemelerin dökümü şöyle: 

SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI ALT YAPI TESİSLERİ I. KISIM İNŞAATI 

İhale tarihi; 7. Ocak. 19^8-
Sözleşme Bedeli: 8.167.995.455.888 TL 
Verilen Toplam iş artışı: 4.072.876. OSr.OOT 
(Yaptırılan ilave işler + metraj artışı) 

YAPTIRILAN İLAVE İSLER TOT AR t 

İSİN CİNSİ TÜRARr 

Saha Drenajı ve Çevre Yolu İnşaatı 1.493.713.123,347 TL 

Pist yaklaşma direkleri, otomatik 
kontrol sistemi ve scada sistemi 686.242.137.050 TL 

Çevreyolu nedeniyle pist dögu 
ucunda istinat duvarı iıış_aatı ve 
dolgusu 194.13vr.000.000 TL 

Muhammen bedel hesabında-BLHİ 
Gn. Md'lüğünttn EK-A raporu uyarınca 
pist ve apron dolgu sahalarındaBatriyattan 
çıkacak toprağın kullanılması esas atmarak 
hesaplama yapılmış, ancak..inşaat faaliyetleri 
esnasında toprak numuneleri üzerinde 
laboratııvar testlerine göre -DLHt Gn-. 
Mdluğttııtln EK-B. raporu uyarınca 
kullanılması mümkün olmadığından, 
ariyet malzemesi ile dolgu 
yapılması 1.240.400.900.000 TL 
TOPLAM:. 3.614.490.160.397 TL (% 44.25) 

Metraj Artışı: 458.385.978.610 TL ( % 5.61) 
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YAPILAN ÖDEMELER 

Sözleşme Bedeli: 8,167.995.45£88STL 
1-Metraj artışları: 458.3g5.978.6ta TL 
Fiyat farkları: 4.577.809.697.T55 TL 
TOPLAM: 13.204.19XJ16.653 .TL 
2-İlave işler: 3.523*.W.39±.384-TL 
Fiyat Farkı: 1 :869.666.Zr4".4I0 TL 
TOPLAM: 5.392.847.605.794 TL 

l'inci kısım, sözleşme bedeli oîan 8 trüyon 167 milyar yerine 18.5 
trilyon liraya (13 trilyon 204 milyar + S trityon 392 milyar} maLöttfu. 

SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI ALT YAPI TESİSLERt II. KlSLVl İNŞAATI 

îhale tarihi: 9. Ocak. 1998 
Sözleşme Bedeli: 9.998.617.350.000 TL 
VeriTen Toptanı iş artışı: 4,881.151.617:694 TL" 
(Yaptırılan ilave işler + metraj artışı) 

YAPTIRILAN İLAVE tSLBftTOTARI 

İSİN CİNSt TUTARİ 

Paralel tafcsiyölumm piste 
dönüştürülmesi 42 t.TÎ 9.750.000 TL 

Paralel pist ile terminal apronu 
arasındaki açık kanalın kapatı 
sisteme dönüştürülmesi 150.000.000.000 TL 

Paralel pistin kuzeyine beton 
kaplamalı kanal yapılması ..160.000.000.000 TL 

Paralel pistin asfalt banketlerinin 
3 in'deri 7.5 ui'ye çıkarılması ,286.000.000.000 TL 
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Terminal aprommım Kuzey Ağıt 
beresinin kapalı sistemle iştahı 
ve dolgusu (2x(2xl .5) kutu.menfez 
yapılması 1.779589.000.000 TL 

Muhammen bedel hesabında DLHİ-
Gn. Md'luğünün EK-A raporu uyarınca .paralel 
pist ve apron dolgu sahalarında hafriyattan 
çıkacak toprağın kullanılması esas alınarak 
hesaplama yapılmış, ancak. inşaat-faaliyetleri 
esnasında toprak numuneleri üzerinde 
laboratuvar testlerine göre DLHİ On-. 
Md'lüğünün KK-B raporu uyarınca 
kullanılması mümkün olmadığından, 
ariyet malzemesi ile dolgu 
yapılması I.6Tî.I2r.950;OOOTL 

TOPLAM: 4.4rO.230.700;0ÜÜ TL (% 44,11) 

Metraj Artışı: 470.920.917#94 TL (% 4:71) 

YAPILAN ÖDEMKLRRr 

Sözleşme Bedeli: 9,998.617,350.000 TL 
1 - Metraj artışları: 470.92rj.9rT.694 TL 
Fiyat farkları: 6.357:660.612.872 TL 
TOPLAM: 16.827.138.880566 TL 
2- tlave işler: 4.387.957.894.48 KfL 
Fiyat farkı: 2.664.601.471.754.TL 
TOPLAM: 7.052.559.366.235 TL 

2'nci kısım inşaat 9,999 trilyon İfra yerine (metraj artışları, itave işler ve 
bunların fiyat farklarıyla birlikte) 23.8 trilyon liraya (16 trifyön 827 
milyar + 7'triîyon 052 milyar) mal oldu. 
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Görüldüğü gibi, proje bedelinin % 4 4 ^ oranında ilâve iş yaptırıldı. 
Ayrıca % 5 civarında (İ.kısım için % 5:61,2. kısım için % 4.7tymetraj 
artışı ortaya çıktı.. Fiyat farklarıyla birlikte (her ay açıklanan toptan eşya 
fiyat oranına paralel bir fiyat eskalasyonu uygııfandı) proje, başlangıçtaki s 

18.1 trilyon yerine 42.4 bilyon liraya maTordu. <4. kısım l£5~tr41yon, 
2. kısım 23.8 trilyon liraji 

DLHÎ'nm-; 1997 fiyatlarıyla, 7.5 triryorrtira tutan önkeşrf bedelinin, 
enflasyon dikkate alınsa bile; 42.4 trilyon hraya ulaşamayacağa ortadadır: 
Nato JSnf, başlangıçtaki proje bedelinin % 44*8 civarında iFâve.iş 
yaptırmıştır ve maliyetlerin daha da büyümesine yol açmıştır. 

DEĞEREENDtRME 

İhaledeki gecikme-DLHİ'den-değil,; Savunma Sanayi Müsteşarhjğt'udan-
kaynaklanm ıştır. Dolayısıyla, Haziran 1997 tarihinde, ihaleye çıkış aşamasına 
da gelindiğine göre, -geçiRme gerekçesi iTert sürülerek- daha pahalı bir 
sisteme geçmek ve inşaatın sorumluluğunu Nato Enfe yüklemek gibi bir 
zannet ortada yoktur. Böyle bir zaruret bulunmamasına rağmen, \GKasım 
1997 tarihinde Mesut Yıhuaz, tsmetSezgtıt ve-Î3maH-Hakkı KaradayıHttn-
imzalanyla, DLHİ devredışı bırakılmıştır. 

Oysa Kurtköy sivifbir havaalanıdır. Ulaştırma Bakanlığı'nm görev ve 
yetkilerini belirleyen 3348 sayılı kanuna göre, havaalanı inşaatları yapım 
görevi DLHt'ye aittir. Aynı kanun-her türlü kamu kuruluşu, belediye; özef 
idare ve gerçek kişilerce yaptırılacak havaalanlarının proje ve.şartnamelerini 
inceleyip tasdik etme görevim de-DLHİ'yeveriyöf:Bu da, işin-gerçek 
sahibinin Ulaştımıa Bakanlığı'nın bünyesindeki" DLHİ olduğunu gösteriyor. 

DLHİ, Nato Enf m-havaalam projesini kanunf meçburiyeterağmen 
tasdik etmemiştir. Buna rağmen inşaat, gerçekleşmiştir. 

Bu konuda DLHİ adına konuşan, Yusuf Ziy* Çınar, "İhaleye çıkmadan-
projeleri kontrol etmeliydik, ihaleden sonra gene DLHİ tarafından tasdiki 
gerekirdi. Bu yapılmadı'• demiştir. 

İhale, Nato-Enfin yetkisi çerçevesinde gerçekleştiği içini hem-ismi-
önceden belli imtiyazlı bazı müteahhitler, teklif vermeleri için çağrılmış, hem 
de, yüksek birim fiyatları uygulandığı içiri maliyet yükselmiştir. 

Devleti hiçbir makür gerekçe yokken, bite bile zarara sokan Mesut 
Yılmaz'ın görevini ihmal, hatta suistknal suçunu işlediği kanaatini taşıyorum. 

AA»A2_M lUCftK 
/s4. AU 
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EKLERİN LİSTESİ 

Ek 1 - Savunma Sanayii icra Komitesinin 07.10.1996 tarihli 96/8 nolu Kararı 
Ek 2- İstanbul/Pendik/Kurtköy'de inşa ettirilecek Havaalanı için Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı ile DLHİ ve DHMİ arasında yapılan çerçeve protokolü 
Ek 3- Savunma Sanayii Müsteşarlığının DLHÎ Genel Müdürlüğüne 05 Kasım 1996 Tarih 

5148 sayılı yazısı 
Ek 4- 07 Kasım 1996 tarihli Savunma Sanayii Müsteşarlığı Toplantı Notu 
Ek 5- 13 Kasım 1996 İstanbul Toplantı tutanağı 
Ek 6- 14 Kasım 1996 Savunma Sanayii Müsteşarlığının Ist-Kurtköy Havaalanı 

Altyapı Faaliyetleri ile ilgili Toplantı Notu 
Ek 7- 22 Kasım 1996 Savunma Sanayii Müsteşarlığının Itep Projesi Kapsamında kurulacak 

Hava alanı toplantı notu 
Ek 8- Savunma Sanayi Müsteşarlığının DPT Müsteşarlığı ve DLHİ Genel Müdürlüğüne 

27 Kasım 1996 tarih 5550 sayılı yazısı 
Ek 9- Savunma Sanayi Müsteşarlığının Ulaştırma, Enerji, DPT, Ist.Büyükşehir, 

Karayolları, DHMÎ, DLHİ,Botaş, Teaş, ve İski'ye 27 Kasım 1996 tarih 5551 sayılı yazısı 
Ek 10- 2 Aralık 1996 tarih Savunma Sanayii Müsteşarlığının Itep Projesi kapsamında 

kurulacak havaalanı toplantı notu 
Ek 11- Savunma Sanayii Müsteşarlığının DLHÎ Genel Müdürlüğüne25 Aralık 1996 tarih 

6033 sayılı yazısı 
Ek 12- Ulaştırma Bakanlığı DLHİ'nin Savunma Sanayi Müsteşarlığına 3 Ocak 1997 tarih 

189 sayılı yazısı 
Ek 13- Savunma Sanayii Müsteşarlığının Müsteşarlık Makamına 08 Ocak 1997 tarih 81 

sayılı yazısı 
Ek 14- Ulaştırma Bakanlığı DLHl'nin Savunma Sanayi Müsteşarlığına 5 Şubat 1997 tarih 

2137 sayılı yazısı 
Ek 15- Savunma Sanayi Müsteşarlığının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne 14 Şubat 1997 

tarih 719 sayılı yazısı 
Ek 16- Savunma Sanayi Müsteşarlığının Bakanlık Makamına 06 Haziran 1997 tarih 2691 

sayılı yazısı 
Ek 17- Savunma Sanayii Müsteşarlığından Pendik-Kurtköy Havaalanı altyapı inşaatı için 

firma ön seçim ve ihale ilam 
Ek 18- Savunma Sanayii Müsteşarlığından Pendik-Kurtköy Havaalın mimarlık-mühendislik 

proje işi için firma ön seçim ve ihale ilanı 
Ek 19- Genel Kurmay Başkanlığının Savunma Sanayii Müsteşarlığına 03 Ekim 1997 tarih 

0716-70 sayılı yazısı 
Ek 20- Savunma Sanayii icra Komitesinin 10 Kasım 1997 tarih 97/12 nolu kararı 
Ek 21-Protokol 
Ek 22- Milli Savunma Bakanlığının Bakanlık Makamına 09 Aralık 1997 tarih 819/97 sayılı yazısı 
Ek 23- Milli Savunma Bakanlığının Bakanlık Makamına 09 Aralık 1997 tarih 813/97 sayılı yazısı 
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Ek 24- Milli Savunma Bakanlığının 29 Aralık 1997 tarihli Pendik-Kurtköy Hava alanı alt 
yapı tesisleri inşaatı müşavir mühendislik ve kontrollük hizmetlerine ait pazarlık 
şartnamesi ve sözleşmesi 

Ek 25- 08.03.2000 tarihli 9/18 sayılı birleşim tutanaklarının 11-13 ncü sayfalarında, 
keşiflerin müteahhit firmalar tarafından hazırlanmış olduğu, bu arada keşiflerin 
hazırlanması amacıyla sözleşme imzalanan müşavir firmaya büyük miktarda ödeme 
yapıldığı, ayrıca söz konusu işin Nato ENF Programına dahil olduğundan damga, resmi ve 
harçlardan muaf tutularak kayırma yapıldığı ve seçilmiş müteahhitlere peşkeş çekildiği 
yolundaki iddialara ilişkin açıklama 

Ek 26- Pendik-Kurtköy hava alanı alt yapı tesisleri 1 nci kısım inşaatı işine ilişkin belge ve 
ihale komisyon karan 

Ek 27- Kuzey Atlantik Andlaşması teşkilatı merkez kurulu başkanlığının 13 Ocak 1998 
tarihli 98(2)5 sayılı bakanlıklararası altyapı kurulu kararı 

Ek 28- Kuzey Atlantik Andlaşması teşkilatı merkez kurulu başkanlığının 13 Ocak 1998 
tarihli 98(2)5 sayılı bakanlıklararası altyapı kurulu kararı 

Ek 29- Saliha Gökçen hava alanı alt yapı tesisleri 1 kısım inşaatının 7 Ocak 1999 tarihli 
ihale yazısı 

Ek 30- Saliha Gökçen hava alanı alt yapı tesisleri II kısım inşaatının 9 Ocak 1999 tarihli 
ihale yazısı 

Ek 31- Kurtköy Hava alanı proje, ihale ve inşaat işlemleri ile ilgili tespit ve değerlendirmeler 
Ek 32- TBMM 9/18 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 12 Nisan 2000 
tarih 9/18-23 sayılı yazıya istinaden komisyona sunulan rapor 
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HİZMETE ÖZEL 

SAVUNMA SANAYİİ İCRA KOMİTESİ 

KnrflrNn:96/8 

Savunma Sanayii İcra Komitesi 7A0f\996 tarihinde: 

ileri Teknoloji Endüstri Parkı Projesi kapsamında yapılan 
kamulaştırma ile ilgili işlemlerin tamamlanmasını müteakip 5 yıl içerisinde 
yatırım çalışmalarının başlatılması gereği ve bu projenin 1993 yılında 
tamamlanmış bulunan Master Planı da dikkate alınarak, 

(a) Proje kapsamındaki Havaalanı ile ilgili inşaat etüdünün ve 
takiben de inşaatın Ulaştırma Bakanlığı DLH (Demiryolları, 
Limanlar, Hava Maydauları İnşaatı) Genel Müdürlüğü 
tararından gerçekleştirilmesine ve bu konudaki uygulamayı 
belirleyecek bir protokolün DLH Genel Müdürlüğü ile 
imzalanması için Savunma Sanayii Müsteşarlığının yetkili 
kılınmasına, 

(b) Havaalanı inşaat etüdü ve inşaatı için gerekli olacak kaynağın 
Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndan karşılanmasına, 

kaıar vermiştir. 

"N A 
Pror.ür. Tansu ÇİLLER 

Uaşbakan Vekili 

]*kU\ KAKAIMYI 
Orgeneral 
Genelkurmay Başkanı 

TurharPfAYAN 
Milli Savunma Bakanı 

IIİ7,ME!EÛ7,r.L ! ".'!: 
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lS1AfOUL/PENDlK/KUR7KÜY'DE JNŞA ETTİRİLECEK HAVAALANI İÇİN SAYUhNA 
SANAYİİ HÜSTEŞARLIĞI İLE DLHI VE DiHi ARASINDA YAPILAN 

ÇERÇEVE* PROTQKOLÖDÜR 

istanbul/fendik/Kurtköyde uygulaması öngörülen İ l e r i Teknoloji Endüstri 
rarkı ( I TEP) projesinin, havaalanı inşaatının gerçekleşt i r i lmesini 
inmlnpn h i r tarafla Savunma Sanayii Kisteşarhğı (SSM) ve diğer ta ra f ta 
Ulaştırma Bakanlığı Pemlryol l a n , Limanlar ve Hava Meydanları inşaatı 
Genel Müdürlürlüğü (DLHl) ve Devlet liava toydanları İşletmesi Genel , 
Mîjrjijrlüüü (DİMİ) arasında aşağıdaki şar t lar la işbu çerçeve Protokol 
düzenlenmiştir. 

rVîdde 1- İ7EP projesi.kapsamında öncelikle yapımı öngörülen Havaalanı 
ve ek lent i le r in in i l i ş i k master plan da. dikkate alınmak sure t iy le , 
k a l ' i proje SSM i le i ş b i r l i ğ i içerisinde DLHl tarafından gerçekleşt i 
r i l e cek t i r . 

Hadde 2 - Havaalanı Projesinin süratle gerçekleşt i r i lmesini temlnen 
Antalya'da uygulanmakta olan Havaalanı projesinin değerlendirilmesine 
öncelik ver i lecekt i r . 

Külde 3- ihale dosyası DLHl tarafından hazırlanacak Ye ihaleye ç ı k ı l a 
cakt ı r . 

Kvlde A- İhaleyle i l g i l i t e k l i f l e r i n değerlendirilmesi SSM, DLHl ve 
DİMİ personel inden oluşturulacak b i r komisyon tarafından yapı lacaktır . 
SSM uygun gördüğü takdirde değerlendirme komisyonunda üniversite veya 
i l iyor kuruluşlardan da temsilci görevlendirebi lecektir. 

K-ulıJe 5- Yapılacak bütün çalışmalarda inşaatın sürat le sonuçlandırı l 
ması esas alınacaktır. 

Kıdcle 6- Hjvaalanı inşaatı i l e i l g i l i kaynak t ahs i s i , Savurma Sanayii 
İcra Komitesinin 96/8 say ı l ı kararı istikametinde, Savunma Sanayii 
Destekleme Fonundan yapılacaktır. 

Kadde 7- İnşaatın kontrolörlük hizmetleri DLHl tarafından, i l g i l i 
personelin harcırah ve yol g ider ler i dışında,..herhangi b i r şekilde 
ücret talep edilmeksizin gerçek leşt i r i lecekt i r . $SM uygun ve gerekl i 
gördüğü takdirde, kontrol faal iyet ler ine i ş t i rak edebi lecekt lr . 

Kıdde 0- llıvaalanının iş le t i lmesi DİMİ tarafından yapı lacakt ı r . 

Külde 9- Havaalanının iş le t i lmesi i le i l g i l i masraflar düşüldükten 
sonra, geri kalan tüm g e l i r , Türk Si lahlı Kuvvetlerinin modernizasyo
nunda kul lanı lmak üzere Savunma Sanayii Destekleme Fonuna al.tarı lacak-
t ı r . İşletme masraflarının asgari seviyede tutulması i ç i n hertürlü çaba 
gösteri lecektir . 

ASLHİBJDİİ? 
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Hadde 10- Taraflar havaalanının etkin b i r şekilde iş le t i leb i lmesin i 
temlnen gerekil gayreti gösterecek, bu cümleden olarak, Ulaştırma 
Bakanlığınca hava t ra f i ğ in in dengeli b i r şekilde Kurtköye yön lend i r i l 
mesini mümkün kılacak tedbirler alınacaktır. 

Hadde 11- Ulaştırma Bakanlığı, hava t ra f i ğ ine paralel olarak ITEP 
Projesinin amacı istikametinde öncelikle THY'na a l t Uçak Bakım Hangar
lar ı ve Kargo Tesisleri olmak üzere, Yeşilköyde mevcut ve mutasavver 
bakım onarım tes is ler in in Kurtköye yönlendiri lmesini sağlayacaktır. 

Hadde İZ- Bu protokolde yer alan hükümler muvacehesinde. DLHİ yatır ım 
programında 95E03024O Proje numarası İ le yer alan ve dış kredi İ l e 
gerçekleştir i lmesi planlanan İstanbul/Kurtköy Havaalanı İnşaatı Proje
s in in , yatırım programından çıkarılması i ç i n Ulaştırma Bakanlığınca 
gerekl i g ir iş imler yapılacaktır. 

Madde 13- İşbu çerçeve Protokol 2^/10/1996 tar ihinde SSM, DLHİ ve 
DiiMl arasında üç nüsha olarak imzalanmış olup aynı tar ih te ' yürürlüye 
g i rm iş t i r . İşbu protokolün uygulaması i l e i l g i l i detay hususlar b i l â 
hare taraf lar arasında imzalanacak ek Protokoller i l e düzenlenecektir. 

Yo iç in DÖRT,AK 
Sıvuıırrvı Sınayil 

Müsteşarı 

Turhan TAYAN 
Hi11 i Savunma Bakanı 

Faruk DALCI 
DLHİ 

Genel Müdürü 

Ömer BARUTÇU 
Ulaştırma Baka/u 

ŞEREF ŞAHİDİ 

ProF.DR. TANSU ÇİLLER ASUGiÛIÛU 
Dışiş ler i Bakanı ve Başbakan Yrd. 

7?. 
% • : • 
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T.C. 
M.S.B. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 

5148 
SAYI : B041-SSM-007-0000-İTE-100- A n k a r a 
KONU : İstanbul-Kurtköy İleri Teknoloji Endüstri Parkı n . „ . 

ve Havaalanı Projesi « 3 ™ ı395 

(DAĞITIMDA GÖSTERİLMİŞTİR) 

1. İleri Teknoloji Endüstri Parkı (İTEP) Projesi kapsamında 
Istanbul/Pendik/kurtköy'de inşa edilecek havaalanı ile ilgili olarak 
Müsteşarlığımız, DLHİ ve DHMİ Genel Müdürlükleri arasında 24.10.1996 
tarihinde imzalanan Protokol ilişikte gönderilmiştir. 

2. Sözkonusu Protokolün sür'atle uygulamaya aktarılmasını teminen DLHİ ve 
DHMİ Genel Müdürlükleri temsilcilerinin iştiraki ile Müsteşarlığımızda 7.11.1996 
tarihinde bir toplantı yapılacaktır. 

3. Yapılacak toplantıda; Havaalanı inşaatının en kısa zamanda başlatılması ile 
ilgili usul ve esaslar belirlenecek ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak 
üzere Müsteşarlığımız, DLHİ ve DHMİ Genel Müdürlüklerinin uzman 
elemanlarından oluşacak bir "Çalışma Grubu" teşkil edilecektir. 

4. Çalışma Grubu öncelikle, İTEP Projesinin Master Planında öngörülen 
Havaalanı bölümüne, Antalya Havaalanı Projesinin uygulanabilme imkanını, 
Proje Müellifleri ile de görüşmek suretiyle değerlendirip bir rapor hazırlayacaktır. 

5. Yukardaki açıklamalar çerçevesinde 7.11.1996 Perşembe günü saat 15.00'de 
Müsteşarlığımızda (1 Nolu Toplantı Salonunda) yapılacak toplantıya yetkili 
temsilcilerinin iştirakinin teminini rica/arz ederim. 

Yalçın BURÇAK 
Müsteşar Vekili 

Eki : 24.10.1996 Tarihli Protokol 

DAĞITIM : 
Gereği. : Bilgi 
- DLHİ Genel Müdürlüğü'ne - Ulaştırma Bakanlığı'na 
- DHMİ Genel Müdürlüğü'ne 
Uzman 
D.Bşk. 
Müsteşar Yrd. : V. YAYAN 

rlugune ı 
Ş.KESİKMİNARE W - f l İ\ 
F. ÜRER U{\\ CC' V 

Koordinasyon 0 , V \ 
-S . KIZILKAYA ^ • ' " • • > % 
-E . DAYANIR 4m/f' & *) . 
-M.ERGÜN H/tJ fiğ 
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TOPLANTI NOTU 
- I -

TOPLANTI YERİ : SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 

TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ : 7 KASIM 1996 SAAT 15.00 

TOPLANTI KONUSU : DLHİ, DHMİ VE SAVUNMA SANAYİİ 
MÜSTEŞARLIĞI ARASINDA 24 EKİM 199tî TARİHİNDE İMZALANAN İTEP PROJESİ 
KAPSAMINDA İSTANBUL/PENDİK/KURTKÖY'DE KURULACAK HAVAALANI İLE 
İLGİLİ PROTOKOLÜN UYGULANMASI 

TOPLANTIYA KATILANLAR : EK-2 LİSTEDE VERİLMİŞTİR. 

TOPLANTIDA BELİRTİLEN GÖRÜŞLERİN ÖZETİ 

İlgili kuruluşlar arasında Kurtköy Havaalanfnın inşa ve İşletilmesi 
konularını düzenleyen 24 Ekim 1996 tarihli Protokolün (PROTOKOL) 
uygulamasına yönelik olarak belirtilecek görüşleri değerlendirmek üzere 
düzenlenmiş bulunan toplantı neticesinde üzerinde mutabakat sağlanan konular 5 
madde halinde aşağıda belirtilmiştir. 

1. DLHİ'nîn yatırım programında Kurtköy Havaalanfnın dış kredili olarak 
yapılması öngörülmüştür. Savunma Sanayii Müsteşarlığfnca (SSM) yürütülmekte 
olan İleri Teknoloji Endüstri Parkı Projesi (İTEP) kapsamındaki bu havaalanı için 
gerekli kaynak, 96/8 nolu Savunma Sanayii İcra Komitesi Kararı doğrultusunda, 
Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndan (FON) karşılanacaktır. Yatırım 
Programındaki dip notun bu şekilde değiştirilmesini teminen, SSM, bir yazı ile 
DPT Müsteşarlığına havaalanının dış kredi ile değil, FON'dan tahsis edilecek 
kaynakla inşa edileceğini bildirecektir. 

2. Kurtköy -Havaalanı SSM tarafından yürütülen entegre bir proje olan İTEP 
projesinin parçasıdır. Bu Havaalanın ihalesi uzman kuruluş olan DLHİ tarafından 
düzenlenecektir. Havaalanının inşa aşamasında DLHİ tarafından 2-3 partiyi 
geçmemek üzere hazırlanacak hakedişlere ilişkin ödemeler SSM tarafından 
DLHİ'nîn belirteceği Bütçe kalemine yapılacaktır. 

3. DLHİ Gn. Md.lüğü, DHMİ Gn. Md.lüğünden Kurtköy Havaalanı için ihtiyaç 
programını sormuştur. DHMİ'derı gelecek cevap da dikkate alınarak Antalya Dış 
Hatlar Terminal Projesinin Kurtköy'e uygulanabilirliği araştırılacaktır. Ancak 
kuruluşlar arasında bu toplantı öncesinde yapılan ilk değerlendirmelerde, her iki 
havaalanı terminalinin yerleşim sahasında 10 m.'ye varan kot farklılıkları tesbit 
edilmiştir. SSM danışmanının raporunda (EK-1) belirtilen ve DLHİ tarafından da 
paylaşılan görüşler dikkate alındığında Antalya Projesinin Kurtköy'e 
uygulanmasında önemli teknik, sakıncalar olduğu gözlenmiştir. Bu durumu bir 
daha değerlendirmek amacıyla, 11 Kasım 1996 tarihinde SSM'da Antalya 
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Projesinin müellifi Doğan Tekeli'nin de katılacağı bir toplantı düzenlenmesi 
kararlaştırılmıştır. 

4. Havaalanı alt yapı projeleri ve ihale için gerekli doküman SSM ile işbirliği 
içerisinde DLHİ tarafından veya DLHİ'nin talep etmesi durumunda SSM tarafından 
yaptırılacaktır. Altyapı projelerinin biran önce uygulamaya konulabilmesi için 
sahadaki su, elektrik ve dogalgaz deplasmanlannın ilgili kuruluşlar tarafından 
zamanında yapılabilmesini teminen, 14 Kasım 1996 tarihinde SSM 
koordinatörlüğünde bu kuruluşlarla bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 

5. Havaalanının hızla ve maliyet etkin olarak inşa edilebilmesi için alt ve üst yapı 
projelerinin ayrı bir şekilde hazırlatılması ve alt ve üst yapının âyn olarak ihale 
edilmesi benimsenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 506) 



- 116 -

İSTANBUL-KURTKÖY HAVAALANI İÇİN ANTALYA DIŞ HATLAR TERMİNAL 
BİNASI PROJESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNİ ARAŞTIRAN UZMAN RAPORU 

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin 96/8 sayılı kararı çerçevesinde Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı 
Genel Müdürlüğü (DLHİ) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
(DHMİ) arasında Kurköy Havaalanının inşaa ettirilmesi ile ilgili 24 Ekim 1996 tarihli 
Protokolün 2 nci maddesine göre Kurköy Havaalananı Projesinin süratle 

'gerçekleştirilmesini teminen Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminal Binası 
Projesinin değerlendirilmesi konusu incelenerek aşağıdaki 3 sayfadan ibaret rapor 
düzenlenmiştir. 3.11.1996. 

A) ANTALYA HAVAALANI DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI MİMARİ 
PROJELERİNİN KURTKÖY HAVAALANI İÇİN UYGULANABİLİRLİK DURUMU 

1. Kurtköy Havaalanı, İleri Teknoloji Endüstri Parkı, Dünya Havacılık Bakım Onarım 
Merkezi, Ticari ve Sosyal Bölgesi ve Üniversitesi ile Entegre bîr projenin 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Antalya Havaalanının sözkonusu 
projesi ise sadece dış hatlar terminal binası projesi olup, Kurköy Havaalanı'nın 
sahip olması gerekon İç hatlar, kargo. onarlar, Dünyn Havacılık Bakım Onarım 
Merkezi, İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Ticari ve Sosyal Bölgenin ihtiyaçlarının 
karşılanması için dizayn edilmemiştir. Örneğin, Kurtköy Havaalanı Master Planı 
Genel Yerleşim Planında uçak park sahasının ve bakım istasyonlarının kapasitesi 
ve genel yerleşim içindeki konumu, bu tesisleri Teknopark ile entegre etmek üzere, 
pistin güney-batısına gelecek şekilde planlanmıştır. Yine aynı planda kontrol kulesi 
ve teknik blokun yerleşimi, pistin ve terminal binasının konumu dikkate alınarak, 
hizmetlerin en verimli bir şekilde görülmesini temin edecek şekilde pistin kuzey batı 
köşesinde konumlandırılmıştır. Yakıt depoları da dahil olmak üzere, Antalya 
Havaalanından temamen farklı konumdaki bu gibi üstyapıların, terminal binasının 
genel mimari tasarımı yanında, maliyetleri önemli ölçüde etkileyecek olan altyapı 
mimarisi ve standartları da Antalya'dakinden farklı olarak projelendirilmek 
durumundadır. 

2. Kurtköy Havaalanına Antalya projesinin uygulanması durumunda, iç dizaynı 
sadece dış hatlara hizmet verecek biçimde (gümrük, bagaj sevisi, free-shoplar, 
güvenlik vb. birimleri içeren) tasarlanan bu projenin iç hatlara, kargoya, iç charter'a 
hizmet vermesi için önemli ölçüde (muhtemelen yeniden tasarımdan daha zaman 
alıcı ve maliyetli) tasarım değişikliklerine gidilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan 
İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesinin (İTEP) ihtiyaçları dikkate 
alınarak iç hatlarda yolcu başına 20 m2, dış hatlarda ise 30 m2 terminal alanı 
dizayn edilmiştir. Gelen ve giden yolcular gibi iç hat ve dış hat yolcuları da 
ayrılmıştır. Bagaj ve yolcu akışı sistem olarak ayrılmış olup, ancak bagajlar tek bir 
merkezden dağıtılmaktadır. Bütün bu hususlar değişik bir mimari tasarımı 
gerektirmektedir. 

3. Antalya Havaalanının sözkonusu dizaynı tek fazlı ve 5 milyon yolcu/yıl 
kapasitelidir.^ İTEP Havaalanı ise A fazda geliştirilecek modüler bir gelişimi 
öngörmekte ve birinci faz için 2,5 milyon yolcu/yıl olup toplam kapasite 8 milyon 
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yolcudur. Bu sebeple, Kurköy havaalanı için birinci faz inşaatı 33 000 m2 
öngörülürken Antalya Havaalanının sözkonusu projesinde öngörülen inşaat alanı 5 
milyon yolcu/yıla göredir. Bu projenin aynen uygulenmosı durumunda, Kurtköy de 
1 nci fazdan 2 nci faza geçerken A yıllık bir sürede kullanılmayacak olan 2,5 
milyon yolcu/yıl'lık bir boş kapasite inşaatı önceden gereksiz yere yapılmış 
olacaktır. Bu sebeple, teminal binasının mimari tasarımı temamen değişmek 
durumundadır. 

A. Kurköy Havaalanı bina giriş-çıkış yol bağlantıları, kavşak tasarımları, her iki 
Havaalanın genel yerleşim planlarının farklı olması nedeni ile, giriş-çıkış V* kavşak 
mimari tasarımlarının buna göre düzenlenmesini gerektirecektir. Ayrıca terminal 
binasının Yerleşim Planı içindeki konumu (kuzey, güney vs. bakış şekli), hakim 
rüzgara göre yerleşimi Antalya'daki Projeden farklılık gösterecektir. Bu sebeple, 
teminal binasının mimari tasarımı temamen değişmek durumundadır. 

5. Antalya Havaalanı projesi topografyası düz bir alanda gerçekleştirilirken, Kurköy 
Havaalanı terminal binalarının bulunduğu kısımda 10 m.'ye varan kot farkları 
bulunmakladır. Bu sebepte Kurtköy Havaalanı en az 2 bodrum kata sahip olacak 
şekilde ve kemerli bîr mimari (asarıma sahipken, Antalya Havaalanı bodrum kaisız 
prefabrik bir yapı olarak tasarlanmıştır. Kurtköy Havalanı Apron inşaatında 2.5 
milyon m3 dolgu 1,7 milyon m3 kazı bulunmaktadır. Bütün bu sebeplerden teminal 
binasının mimari tasarımı temamen değişmek durumundadır. 

6. Kurtköy Havaalanının apron dizaynı Antalya'dakinden farklı olarak modüler 
genişlemeye uygun şekilde planlanması gerekliğinden ve park edecek uçak sayısı 
açısından (lam kapasitede 45 uçak) değişiklik gösterdiğinden, terminal^ binasının 
genel mimari yapısında da bu doğrultuda değişiklik yapılması gerekecektir. 

7. Kurtköy Havaalanı terminal binalarının zemin etüdü Antalya Havaalanı'nın zemin 
etüdünden farklıdır. Bu nedenle yapılacak binaların strüktür dizaynı da farklı 
olacaktır. Bu durum statik ve betonarme projelerinin yeniden yapılması anlamına 
gelmektedir. 

8. Kurköy yöresinin iklim karekteristikleri, Antalya'nınkinden farklı olması 
münasebetiyle, Kurtköy terminal binasının dış cephe tasarımı, izolasyon, 
havalandırma, ısıtma-soğutma vb. tasarımlarının Antalya'nınkinden farklı olması 
gerekir. Kurtköy Havaalanının enerji ihtiyacının önemli bir kısmı Antalya'dakinden 
farklı olarak doğalgaz ve buhar ile temin edilecektir. Bu durum mimari tasarım 
yanında tesisat projelerinin de Antalyadakinden değişik olmasını gerektirir. 

9. Kurtköy Havaalanı'nın pistlerinin sayı, standardı, yönü ile oturduğu zemin ve 
bunun topografik özellikleri Antalya Havaalanından farklıdır ve kurtköy ıklım 
şartları dikkate alınarak 06-24 istikametinde yerleştirilmiştir. Kurtköy Havaalanında 
Antalya'dakinden farklı olarak 1,5 milyon m3 dolgu, 2.3 milyon m3 kazı yapılacaktır. 
Yine topografik açıdan pist ile terminal binası ilişkilerinin uyum içerisinde olmalarını 
teminen, terminal binası mimari tasarımının bu doğrultuda yapılması gerekir. 
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B) KURTKÖY HAVAALANPNIN EN KISA ZAMANDA VE MALİYET ETKİN BİR 
ŞEKİLDE İNŞAA EDİLEBİLMESİ İÇİN İZLENMESİ GEREKEN YOL 

1. Yukarda (A) şıkkında belirtilen hususlar dikkate alındığında Antalya Dış Hatlar 
Terminal Binası tatbikat projelerinin Kurtköy Havaalanı için aynen uygulanması 
mümkün görülmemektedir. Bu projelerin Kurtköy için revize edilerek kullanılması 
uygulanacak hiçbir yanının bulunmaması nedeni ile orijinal projenin tüm 
özolliklerinin ortadan kaldırılması anlamına gelecektir. Yino yukarda oçıklnncn 
sebeple böyle bir yöntem tatbikat projelerinin yeniden yapılmasından hem daha 
zaman alıcı ve hem de daha maliyetli olacağı gibi zorlamalar ilerde ciddi tasarım 
hatalarına neden olacaktır. Sonuç itibariyle zaman geçirilmeden Kurtköy Havaalanı 
Master Planı esas alınarak ve bu planda belirlenmiş olan genel yerleşim, pist 
yerleşimi, kapasite vb. özelliklere cevap veren orijinal bir mimari tasarım ve buna 
göre mühendislik ve proje çalışmalrının yaptırılması gerekmektedir. 

2. Orijinal proje ihale aşamasında teklifler alınırken farklı yorum ve önerilere imkan 
vermeyecek biçimde ve çok ayrıntılı olarak hazırlanmalıdır. Avan Proje ile ihnleye 
çıkılması farklı detay tasarım, fiyat ve malzeme teklrfteklrflerine neden olacağı ve 
inşaat aşamasında standart veya standart dışı ilave iş emirlerinin doğmasına, 
standart dışı iş emirlerinin fiyatlandırılmasında zorluklara neden olacağından 
önerilmem?.VU'di;-. Diğer taraftan bu durum, ihalenin değerlendirilmesinde sıkıntılar 
yaratacak ve yeni teklifler alınmasına, ihale iptallerine ve gereksiz yere zaman 
kaybına ve yüksek maliyetlere neden olacaktır. 

3. Mimari tasarımı ile birlikte böyle bir kati projeyi yapmak için DLHİ Genel 
müdürlüğünün imkanları müsait değildir. SSM, Kurtköy Havaalanı için hazırlanan 
Master Plan esas alınarak, Havaalanının inşaatı için ihtiyaç duyulan proje yapım, 
teknik danışmanlık ve kontrollük hizmetlerini, Kurtköy Projesinin bugüne kadar 
hazırlattırılmış ve DLHİ Genel Müdürlüğünce onaylanmış bulunan Genel Yerleşim, 
Mimari Konsept Tasarım, Pist Yerleşimi, Mania Planları ve diğer özgün konsept ve 
tasarımlar dikkate alınarak, özel bir kuruluşa bunun için hazırlanan bir sözleşme 
kapsamında yaptırılmalıdır. Kati projeler, mevzuat çerçevesinde, DLHİ Genel 
Müdürlüğü tarafından onaylanmalıdır. 

4. Alt ve üst yapıya ait Kati Projelen yapan firma Havaalanı için keşif, metraj, ihale 
dokümanı, idari ve teknik şartnameler ile sözleşme tasarısını hazırlamalı ve ihale 
safhasında ihale komisyonuna danışmanlık hizmeti de vermelidir. 

5. Kati Projeleri yapan firma, ihale sonrası Havaalanı inşaatı esnasında teknik 
danışmanlık ve kontrollük hizmetini vermeli ve/geçici ve kesin kabullerde gerekli 
dokümantasyonu hazırlamalıdır. I f\Y\ 

Prof. p ^ l e l i h ERSOY 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
İTEP Projesi Müşaviri 
ODTÜ Şehir Planlama Öğretim Görevlisi 
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TOPLANTI NOTU 
-II-

TOPLANTI YERİ : SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 

TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ :11 KASIM 1996 SAAT 16.00 

TOPLANTI KONUSU :DLHİ, DHMİ VE SAVUNMA SANAYİİ 
MÜSTEŞARLIĞI ARASINDA 24 EKİM 1996 TARİHİNDE İMZALANAN İTEP PROJIİSİ 
KAPSAMINDA İSTANBUL/PENDİK/KURTKÖY'DE KURULACAK HAVAALANI'NA 
ANTALYA DIŞ HATLAR TERMİNAL PROJESİNİN UYGULANMA DURUMUNUN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

TOPLANTIYA KATILANLAR : EK-2 LİSTEDE VERİLMİŞTİR. 

TOPLANTIDA BELİRTİLEN GÖRÜŞLERİN ÖZETİ 

Kurtköy Havaalanı'nın inşa ve işletilmesi konularını düzenleyen 24 Ekim 
1996 tarihli Protokolün (PROTOKOL) uygulamasına yönelik olarak, Antalya 
Havaalanı Dış Hatlar Projesinin Kurtköy Havaalanı'na uygulanması konusunda 
sözkonusu projenin müellifi Doğan TcKeli Mühendislik Bürosu'nun görüşlerini 
değerlendirmek üzere düzenlenmiş olan toplantıda, üzerinde mutabakata varılan 
konular aşağıda 3 madde halinde belirtilmiştir. 

1. Doğan Tekeli, Kurtköy Havaalanı Projesini inceleme fırsatı bulamadığını, 
bununla birlikte genel planlama prensipleri açısından konuyu değerlendiren bir 
not hazırladığını belirtmiş (EK-1) ve 5 yıl önce hazırlanmış bulunan Antalya Dış 
Hatlar Terminal Projesi'nin Antalya'ya özgü bir proje olduğunu, ancak orada 
uygulanan bazı fikirlerden faydalanılmasının mümkün olabileceğini, Projenin 
Kurtköy Havaalanına uygulanabilmesi için çok- "büyük revizyon geçirmesi 
gerektiğini, - bu açıdan Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) danışmanının 
raporunda (EK-2) belirttiği görüşlere tamamıyla katıldığını vurgulamıştır. 

2.Doğan Tekeli'nin Antalya Projesi'nin mimari konseptinin Kurtköy'e 
uygulanablirliği konusunu daha yakından incelemesine fırsat tanımak, tarafların 
konu üzerindeki görüşlerinin netleşmesini sağlamak ve Antalya projesiden 
kısmen de olsa faydalanabilme imkanını bir daha değerlendirmek amacıyla 13 
Kasım 1996 tarihinde İstanbul'da İTEP Projesi'nin Master Planı ile birlikte Mania 
Planları ve Pist Yerleşim Etüdlerini hazırlayan TEKFEN Mühendislik A.Ş. 
temsilcilerinin de katılacağı bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 
İstanbul'da yapılacak toplantıda görüşülecek husularm, teknik kıstasların Kurtköy 
için yeni bir proje hazırlattırılmasmı zorunlu kılıp kılmayacağını tesbite yönelik ve 
14 Kasımda yapılacak toplantıda verilecek karara esas olacak mahiyette olması 
benimsenmiştir. 
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3. Antalya Dış Hatlar Terminal Projesinin Kurtköy için uygulanmasının mümkün 
olmaması durumunda, Kurtköy Projesl'nin Master Planını hazırlayan TEKFEN 
Mühendislik A.Ş. ile işbirliği yapmanın, SSM tarafından projenin geliştirilmesini 
müteakip, üst yapı ile ilgili proje çalışmalarının sonuçlandırılması beklenmeksizin 
DLHİ tarafından öncelikle altyapı İhalesine çıkılmasının pratik bir yöntem olacağı 
ifade edilmiştir. 

4. DLHİ Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde SSM'in Havaalanı alt yapı ihalesine 
çıkabilmesi için öncelikle İSKİ, BOTAÇ ve TEAŞ tarafından yapılacak 
deplasmanların tamamlanması gerektiği belirtilmiş ve bu deplasmanların altyapı 
ihalesi için bir kritik yol teşkil etmemesi için sozkonusu kuruluşların konu ile ilgili 
ödenek taleplerini zamanında yapmaları hususunun önemi vurgulanmıştır. 
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TOPLANTI TUTANAĞI 

: 13 KASIM 1996 

: İSTANBUL 

1. Kurtköy Havaalanı Üst Yapıların yerleştiği bölgede Antalya havaalanı'na göre ortalama 10 m. kol 
farklılığı tesbit edilmiştir. Kurtköy Havaalanı için etaplama ile birlikte bu kot farklılıklarını da 
dikkate alan bir Konsept Genel Yerleşim Planı öncelikle hazırlanmalı ve bu Konsept plana göre 
mimari proje tasarlanmalıdır. 

2. Kurtköy için nnporiilen vıllıV volen sayısı 2.5 milvnııMan .haşlayıp 4 etnp sonunda 8 milvon'a 
ulaşılması önpörülmektedir.Antalva Projesi ise 5 milyon yolcu yıl olarak tasarlanmıştır. Dolayısıyla 
Antalya Projesinin uygulanması halinde, ilk yatırım önemli miktarda yüksek olacaktır. Aynen 
Kurtköy için iç hatlar C/06O dış hat. %40 ic hart yolcusunun da aynı terminalden yararlanacağı 
öngörüldüğü halde Antalya Terminali sadece dış hat yolcularına friympi verf*-pV|ir 

3. (Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) Danışmanı ProC Dr. Melih Ersoy'un hazırladığı raporda (Kk-1) 
ve Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali Binası Projesi Müellifi Doğan Tekeli'nin dikkat çektiği 
hususlar (îr':-'-, \iz;rir.dî yakılan ikinci bir değer!indirme sonucu, yukarıda 1 ve 2. mad^-de 
belirtilen hususlar dışında, bu sebeplerden de Kurtköy Havaalanı için yeni bir mimari tasanın 
hazırlanmasının ve buna göre uygulama projelerinin yapılmasının uygun olacağı kanantına oy birliği 
ile varılmıştır^/ 

Projenin hızla ve maliyet etkin olarak uygulamaya geçmesi için, öncelikle Altyapı projelerinin 
hazırlanıp, Altyapının ihale edilmesi buna paralel olarak üst yapı projelerine başlanması, bunların 
tamamlanmasını müteakip üst yapının ihale edilmesi uygun olacaktır. 

Şahin Kesikminare 
Koordinatör 

Prof Dr. Melih Ersoy 
SSMVProje Danışmanı 

Hidayet Saraç 
Tekfen Müh. AŞ 
Genel Müdür 

Prof. Ayla Karacabey 
Şehir Plan. Uzm. 

Mustafa Nevzat Düzağaç 
Şube Müdürü 
D.L.H.t. 

) 
Doğan Tekeli 
Doğaç Tekeli Müh. Bürosu Temsilcisi 

Atilla Konrat 
Tekren Müh. AŞ 
Teknik Müdür 

Füsun Ökse 
Tekfen 
Mimar 
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TOPLANTI NOTU 
III 

TOPLANTI TARİHİ : 14 KASIM 1996, SAAT 15.00 
TOPLANTI KONUSU : İST-KURTKÖY HAVAALANI ALTYAPI FAALİYETLERİ 
TOPLANTI YERİ : SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından İstanbul Pendik/Kurtköy'de 
yürütülen İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi kapsamında inşa 
edilecek havaalanı altyapısı ile ilgili olarak 14 Kasım 1996 Salı günü 
gerçekleştirilen toplantıda aşağıda belirtilen hususlar not edilmiştir. 

1. Havaalanının projelendirilmesi ve inşa edilip işletilmesi hususlarını düzenleyen 
24 Ekim 1996 tarihli Protokol'un (PROTOKOL) 2 nci maddesinde belirtilen 
Antalya'da uygulanmakta olan Havaalanı Projesinin Kurtköy İçin değerlendirme 
çalışmaları tamamlanmıştır. Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminal Projesi 
Müellifinin de katılımı ile yapılan değerlendirme çalışmaları sonucu hazırlanan 
Tutanak toplantıda sunulmuştur (EK:1). Bu Tutanakta belirtilen sebeplerden dolayı, 
Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali Projesi yerine Kurtköy için yeni bir proje 
yapılmasının uygun olacağı hususunda mutabakat sağlanmıştır. Bu durumda, 
Havaalanının en kısa zamanda işletmeye açılmasını terrıinerı, Havaalanı Projelerinin 
yapımında DLHİ Gn. Müdürlüğü'nün imkanları dışında SSM imkanlarının da devreye 
sokulmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. 

2. Toplantıda bulunan DPT Müsteşarlığı temsilcisinin konuya ilişkin görüşleri de 
dikkate alınarak, kaynak tahsisinde etkinlik ve işlemlerin sür'atle 
sonuçlandırılması bakımından, Havaalanı ihalesinin DLHİ Genel Müdürlüğü'nden 
hertürlü destek sağlanmak suretiyle SSM tarafından yapılması ve konu ile ÜğîTi 
o!arak~dâha öfrca UHT Müsteşarlığına SiMtefafmtferrTazTtaTrSTKasım 19ÖÖ tarih ve 
B041 SSM-007-0000-İTE-100-52089 sayılı yazının, bu istikamette yenilenmesi 
konusunda mutabakat sağlanmıştır. 

3. Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin 22.11.1990 tarih ve 90/6 sayılı kararı 
istikametinde, Proje sahasında yatırımı bulunan kuruluşların deplasman işi ile ilgili 
projelendirme, altyapı ve üstyapı faaliyetlerine ilişkin kaynak tahsisinin ilgili 
kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesini teminen gerekli tedbirler alınacaktır. Bu 
cümleden olarak, Havaalanı Kavşağı dahil olmak üzere, ilgili kuruluşların altyapı 
deplasman ve daha sonra tesis faaliyetleri ile ilgili DPT Müsteşarlığı'na yapacakları 
muhtemel yatırım taleplerini Bakanlık Makamı kanalı ile yapmalarının, bu taleplerin 
zamanında karşılanması ve altyapı gecikmelerinden dolayı Havaalanı inşa 
faaliyetlerinde bir kritik durum yaratılmasının önlenmesi bakımından yararlı 
olacağı hususunda mutabakat sağlanmıştır. 
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4. Proje sahasında deplâse edilecek altyapılarla ilgili güzergahlar SSM tarafından 
ilgili kuruluşlara bildirilecektir. Pist ile birlikte terminal binalarını da etkileyen 
İSKİ'ye ait su isale hatları ile TEAŞ'a ait enerji nakil hatlarının deplasman işlemi, 
gecikmelerin asgariye indirilmesini teminen, pist yerleşim etütlerinin 
tamamlanmasını ve terminal binaları yerleşim etütlerinin hazırlanmasını müteakip 
olmak üzere, iki kademeli olarak gerçekleştirilecek ve deplasman işlemine 
başlayabilmek için etüd çalışmasının tümüyle bitirilmesi beklenmeyecektir. 

Pist ile birlikte Havaalanı yan tesislerinin yerleşimini etkileyen BOTAŞ'a ait 
doğal gaz boru hattının yeni güzergahı ise, DHMİ tarafından belirtilecek ihtiyaç 
programı çerçevesinde, pistin saha yerleşim konsept çalışmalarının 
tamamlanmasından sonra BOTAŞ'a bildirilecektir. 

T.C.Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak Havaalanı giriş 
kavşağının projelendirme ve ihale çalışmalarının, SSM ile koordinasyon içerisinde, 
bu kuruluş tarafından yürütülmesi uygun görülmüştür. 
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TOPLANTINOTU 
IV 

TOPLANTI KONUSU :İTEP PROJESİ KAPSAMINDA KURULACAK 
HAVAALANI 

TOPLANTI TARİHİ :22 KASIM 1996 SAAT 14 
TOPLANTI YERİ :SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından yürütülen İstanbul 
Pendik/Kurtköy İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi kapsamında İnşa 
edilecek havaalanının altyapı tesislerinin ihale edilebilmesi için Proje sahasında 
yapılacak deplasmanların yeni güzergahlarını belirlemek üzere DLHİ Genel 
Müdürlüğü (DLHİ), DHMİ Genel Müdürlüğü (DHMİ) ve SSM arasında yapılan 
toplantıda tesbit edilen veya üzerinde mutabakat sağlanan konular aşağıda 
belirtilmiştir. 

1. Proje sahasından 1850, 900, 800 ve 100 mm çaplı su isale hatlarının geçtiği 
tesbit edilmiştir. Bu hatlardan 1850 ve 900 mm. çaplı olanlarının Havaalanı alt ve 
üst yapı tesisleri için bir engel yaratmadığı anlaşılmıştır. Havaalanı altyapı 
ihalesinin yapılabilmesi için proje sahasından geçen 100 ve 800 mm. mm çaplı su 
isale hatlarının havaalanı pistinin altından geçmeleri nedeniyle kritik bir durum arz 
ettiği ve bu deplasmanlar yapılmadan Havaalanı altyapı ihalesinin yapılamayacağı 
anlaşılmıştır. 800 ve 100 mm. çaplı hatların kuzeyden geçmekte olan 1850 mm. 
çaplı hatta parelel olarak sahayı geçip çıkması gerekmektedir. Ancak, ikinci bir 
alternatif olmak üzere, bu hatların, yukarıda belirtildiği şekilde sahayı terketmeden 
hemen önce veya sahaya girdikleri noktada kamulaştırma sınırının hemen 
yanından gitmek ve onu takip etmek kaydıyla saha içerisinden geçerek sahayı 
terkedebilecekleri de tesbit edilmiştir. 

2. Proje sahasından geçen 2 adet 154 KV ve birer adet 35 ve 345 KV enerji nakil 
hatlarının Havaalanı altyapı ihalesinin yapılabilmesi için, pistin üzerinden 
geçmemeleri nedeniyle, kritik bir durum arz etmediği anlaşılmıştır. Bununla birlikte, 
154 KV kartal adapazarı hattı başta olmak üzere, enerji nakil hatlarının Havaalanı 
trafik kontrol sistemleri ile üst ve altyapı tesislerinin işleyişini mutlaka etkileyeceği, 
etkileme derecesinin ve buna göre yeni güzergahlarının ise yapılacak çok disiplinli 
bir mühendislik çalışması ve üst yapı.yerleşim planlarının hazırlanmasından sonra 
tesbit edilebileceği belirlenmiştir. 

3. Proje sahasından geçen doğal gaz boru hattının pist altında kalarak Havaalanı 
alt yapı ihalesi için kritik bir durum arzetmesini önlemek ve DHMİ tarafından 
muhtemelen belirtilecek yeni ihtiyaç programı doğrultusunda ilave apron ile uçak 
park sahası kapasitesi yaratmak üzere, 7 Kasım ve 11 Kasım 1996 tarihlerinde 
yapılan toplantılarda SSM ve DLHİ arasında pistin kuzeye kaydınlabilme imkanının 
araştırılması konusunda bir mutabakat sağlanmıştır. Bu mutabakat çerçevesinde 
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DLHİ tarafından hazırlanan konsept pist yerleşim planı SSM, DLHİ ve DHMİ 
uzmanlarınca değerlendirilmiş ve yukarda belirtilen amaçlara hizmet edecek 
şekilde pistin kuzeye kaydırılması karıştırılmıştır. Bu durumda Havaalanı altyapı 
ihalesi için BOTAŞ'ın boru hattının deplase edilmesi gerekmemekte ancak üstyapı 
ihalesi için boru hattının deplasmanı gerekmektedir. Bu toplantıda doğal gaz boru 
hattı için pistin yerleşimi esas alınarak daha kısa bir deplasman güzergahı 
belirlenmiştir. Pistin kuzeye kayması ile yeni bir ışıklandırma şeridinin 
kamulaştırılması için kamulaştırılma planının tadilatı gerekebilecektir. Bu durum 
pistin sahaya aplikasyonu ile kesinleşecektir. 

4. Havaalanı proje ve mühendislik çalışmaları ve inşaatı için bir İş Programının 
geliştirilmesi konusunda bir durum değerlendirmesi yapılmış ve Havaalanı altyapı 
projelerinin kapsamının aşağıda belirtildiği üzere 3 kısımda ele alınabileceği 
anlaşılmıştır: 

a) Havaalanı saha içi altyapı projelendirilmesini etkileyen Bateri Limit (Saha) Dışı 
Alt Yapı Projeleri olarak hazırlanacak projeler: 

- içme ve kullanma suyu isale hattı projeleri, 
- Pis su/kanalizasyon kollektör projeleri, 
-Arıtma tesisi ile ilgili projeler, 
- Dogalgaz iletim projeleri, 
- Elektrik enerjisi temin projeleri, 
- Zayıf akım (telefon, data sistem vs) temin projeleri 

b) Bater Limit (saha) İçi Alt Yapı Projeleri olarak hazırlanacak projeler: 

- Pist, taksi-rut apron projelendirilmesi, 
- Dahili yollar, kavşaklar, terminal binasına giriş ve çıkışlardaki köprü veya viyadük 

projelendirilmesi, 
- içme ve kullanma suyu şebeke ve su deposu projeleri, 
- yağmur suyu drenaj projeleri, 
- Doğal gaz hattı dağıtım projeleri, 
- aydınlatma ve kuvvetli akım şebeke projeleri, 
- zayıf akım şebeke projeleri. 

Yukarda (a) ve (b) şıklarında belirtilen projelerin ön proje, avan proje, 
uygulama ve detay projeleri olarak tanzim edilmesi ve ilgili idarelerin onayı alınarak 
bunlara ait teknik şartname, keşif ve metrajlar hazırlanarak ihale dosyalarının 
oluşturulması gerekmektedir. 

c) Su, elektrik, dogalgaz deplasman projeleri ile saha dışı bağlantı ve kavşak 
projelerinin ilgili kamu kuruluşları tarafından yukarda belirtilen çalışmaları 
aksatmayacak şekilde zamanında yapılacağı varsayılmıştır. 

Halen bölgenin onaylı ve 1/25 000 ölçekli bir imar planı mevcuttur. Ancak 
1/10 000 ölçekli master plan ışığında bu planın revizyonu gerekmektedir. Revize 
edilecek 1/25 OOO'lik planlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanacaktır. 
bilahire onaylı 1/25 OOO'lik planlara göre 1/5000'lik planın tanzimi ve Anakent 
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tanzimi ve ilçe belediyesine onaylatılması gerekmektedir. Ancak özel izinle, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1/5000'likleri ve 1/1000'likleri res'en 
onaylayabilmektedir. 

Altyapı ihaleleri ile ilgili olarak yukarda belirtilen islerin kısa bir süre 
içerisinde uzman_kuıuUıs DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü tarafından yapılabilmesi 
içlnT^SM'nlrr müşaviri olan TekfenJ^hejTdjsJjk__A^Ş.'nin teknik ve donanım 
imKanlarındar^yararlanması halınde_iSOcakJL997-larihine_kadar hazırlanabHeceği 
tahmin edilmektedir. Böyle bjr yardımın bugün itibariyle alınmaması durumunda 
ise, DLHI tarafından bu proje için inşaat Proje ve Elektrik- Elektronik Proje 
Dairelerinden görevlendirilecek personelin DLHİ'deki asli işlerine de devam 
edecekleri dikkate alındığında, sözkonusu iş programını kesinleştirmenin çok zor 
olacağı belirlenmiştir. 

Diğer taraftan bu işlerle parelel bir şekilde yürütülecek olan altyapı 
deplasmanlarından altyapı ihalesi için kritik olan sadece su isale hatları 
deplasmanları ile ilglili olarak, İSKİ'nin yapması gereken uygun güzergah etüd 
çalışmaları ve bu hatta ait hidrolik hesaplar, boru hattı plan ve profil projeleri, ihale 
dokümanlarının hazırlanması ve ihale sonucu güzergahın değiştirilmesi DLHİ'nin 
insiyatifinde bulunmayan işler olacaktır. Müteahide yer teslimi için su isale hatları 
ito üjili o! •/.re!; yapılacak işlerin tEmEmlsnması gerekmekledir. İSKİ'nin yukarıda 
belirtilen mühendislik çalışmalarını ne kadar zamanda tamamlayabileceği, bunun 
için bir yardıma ihtiyaç duyup duymadığı, deplasman inşaatı için zamanında 
kaynak bulup bulamayacağı bunlarla yapılacak görüşmelerden sonra 
kesinleşecektir. 14 Kasım 1996 tarihinde yapılan toplantıda deplasman proje ve 
inşaatı konusunda kaynak ayırmalarının zor olduğunu belirtmeleri, bu konuda bir 
darboğaz oluşacağı kanısını uyandırmıştır. Böye bir darboğazın doğması 
durumunda SSM'in İSKİ'ye ne türlü bir destek sağlayacağı hususunun da açıklığa 
kavuşması gerekmektedir. 

5. HavaalanLaltvapı projeleri ile bir_bütünlük içerisinde yürütülmesi gereken ve üst 
düzeyde birjjzmanlık gerektiren üstyapı projeleri ve ihale dokümanlarının,JDL.Hİ 
irnka_nlarînm7yeterli olmaması nedeniyle, DLHİ'den gerekli yardım ve onaylar 
alınmak sjJretjyJeJ_SS.MJarafından uzman bir şirkete yaptırılmasının uygun olacağı 
anlaşîlmışjjj\___-.. 

6. Toplantıda üzerinde mutabakat sağlanan konularda deplasmanları yapacak 
kuruluşlara bilgi vermek ve yapacakları çalışmalara ışık tutmak üzere 2 Aralık 1996 
tarihinde saat 15.00'de SSM'de DLHİ, DHMİ, SSM ve ilgili kuruluşların katılımı ile 
bir toplantı düzenlenmesi benimsenmiştir. 

I T E P Î D A S T O P T C ; * . ?OC 
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T.C. 
M.S.B. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 

SAYI : B041-SSM-007-0000-İTE-100- 5 5 5 0 A n k a r a 
KONU: İstanbul-Kurtköy ileri Teknoloji Endüstri Parkı o -7 K IOOC 

ve Havaalanı Projesi c ' mm 1 3 3 6 

(DAĞITIMDA GÖSTERİLMİŞTİR) 

İLGİ: Savunma Sanayii Müsteşarlığfnın 8 Kasım 1996 tairh ve B041-SSM-007J 

0000-İTE-100-5208 sayılı yazısı 

ilgide kayıtlı yazı ile, Savunma Sanayii Müsteşarlığının İstanbul Pendik-
Kurtköy ileri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi kapsamında yapımı 
planlanan ve DLHİ Genel Müdürlüğü yatırım programına 95E030240 proje 
numarası ile girmiş bulunan havaalanının kaynak ihtiyacının Savunma Sanayii 
Destekleme Fonu'ndan karşılanacağı belirtilerek, Proje dip notunda yazılı 'dış kredi 
iîe gerçekleştirilecek' notunun 'kaynak ihtiyacı Savunma Sanayii Destekieme 
Fonu'ndan karşılanacaktır' şeklinde değiştirilmesi talep edilmişti. 

14 Kasım 1996 tarihinde ilgili kuruluşların katılımı ile Savunma Sanayii 
Müsteşarlığında yapılan değerlendirme toplantısında, Kurtköy Havaalanı'nın 
entegre bir projenin parçası olmasına ve kaynağının Savunma Sanayii Destekleme 
Fonu'ndan karşılanacak bulunmasına rağmen, DLHİ Gejıel Müdürlüğü yatırım 
programm^a_^özjJkmesi sebebiyle inşaat ihalesinTri bu kuruluşumuz tarafından 
yapılacak olmasını; Havaalanı yatırımının gerçekleşme süresini uzatacağı__ve__ 
inşaat maliyetlerini ö'nemn ölçülİej!ij£ırjMejg_ejU£eJıu_^^ 
Sanayii.iMüşteşarjjğı^ tarafından açılmasının daha uygun olacağı neticesine 
ulaşılmıştır. --

Sözkonusu değerlendirmelerin ışığı altında, Kurtköy Havaalanı'nın, ilgi yazı 
ekinde verilen 24 Ekim 1996 tarihli Protokol'un 12 nci maddesinde üzerinde 
mutabakat sağlandığı üzere, DLHİ Genel Müdürlüğü yatırım programından 
çıkarılması ve Savunma Sanayii Müsteşarlığfnın İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve 
Havaalanı Projesi (İTEP) kapsamında izlemeye alınması Jm^usunda gereğini rica 
ederim. 

sı hususuı 

Turhan TAYAN 
Milli Savunma Bakanı 

DAĞITIM: 
Gereği : 
-DPT Müsteşarlığına 
-DLHİ Genel Müdürlüğüne 
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H1ZMETE ÖZEL 
HİZMETE ÖZEL 

T.C. 
M.S.B. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 

SAYI : B041-SSM-007-0000-İTE-100- w O 5 1 A n k a r a 
KONU : İstanbul-Kurtköy ileri Teknoloji Endüstri Parkı 

ve Havaalanı Projesi 2 7 KaSitn ' " ° 

(DAĞITIMDA GÖSTERİLMİŞTİR) 

İLGİ: Savunma Sanayii Müsteşarlığfnın 8 Kasım 1996 tarih ve B041-SSM-007-
0000-İTE-100-5226 sayılı yazısı. 

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin 96/8 sayılı kararı ile Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı tarafından yürütülen İstanbul-Kurtköy İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve 
Havaalanı Projesi (İTEP) kapsamında kurulacak Kurtköy Havaalanfnın sür*atle inşası 
kararlaştırılmıştır. İlgili kuruluşların katılımı ile 14 Kasım 1996 tarihinde Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı'nda konu ile ilgili .olarak gerçekleştirilen toplantıda, Havaalanı arazisinde 
bulunan mevcut altyapı tesislerinin deplase edilmesinde meydana gelecek bir gecikmenin 
diğer faaliyetleri de önemli ölçüde etkileyeceği anlaşılmış bulunmaktadır. 

Savunma Sanayii icra Komitesi'nin 90/6 sayılı kararı doğrultusunda Havaalanı 
sahasında deplase edilecek hatlardan, su isale hatlarınının İSKİ, enerji nakil hatlarının 
TEAŞ, doğalgaz boru hattının BOTAŞ tarafından deplase edilmesi, Havaalanı TEM 
kavşağının ise T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmesi gerekmektedir. 

Havaalanı alt ve üst yapı projelerine ilişkin konsept çalışmalarının tamamlanmasını 
müteakip Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından bildirilecek güzergah doğrultusunda 
yapılacak deplasman işlerinin en kısa zamanda tamamlanabilmesini teminen, ilgili 
kuruluşlarımızın 1997 bütçelerine kaynak tahsis veya transfer etmek üzere gerekli 
tedbirleri almaları ve konu ile ilgili çalışmaları başlatmaları hususunda gereğini önemle 
rica/tensiplerine arz ederim. 

N ^ 
Turhan TAYAN 

Milli Savunma Bakanı 

DAĞITIM: 
Gereği : 
- Ulaştırma Bakanlığına 
- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına 
- DPT Müsteşarlığına 
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
- T.C. Karayolları Genel Müdürlüğüne 
- DHMİ Genel Müdürlüğüne 
- DLHİ Genel Müdürlüğüne 
- BOTAŞ Genel Müdürlüğüne 
- TEAŞ Genel Müdürlüğüne 
- İSKİ Genel Müdürlüğüne 

HbMETetea, HİZMETE ÖZEL 
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TOPLANTI NOTU 
-V-

TOPLANTI KONUSU :İTEP PROJESİ KAPSAMINDA KURULACAK 
HAVAALANI 

TOPLANTI TARİHİ :2 ARALIK 1996 SAAT 15.00 
TOPLANTI YERİ :SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından yürütülen istanbul 
Pendik/Kurtköy ileri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi kapsamında inşa 
edilecek havaalanının altyapı tesislerinin ihale edilebilmesi için Proje sahasında 
yapılacak deplasmanların yeni güzergahları konusunda yapılan çalışmaları 
değerlendirmek üzere DLHİ, TEAŞ, BOTAŞ ve İSKİ Genel Müdürlükleri ve SSM 
arasında yapılan toplantıda tesbit edilen ve üzerinde mutabakat sağlanan konular 
aşağıda belirtilmiştir. 

DHMİ Genel Müdürlüğü temsilcisinin katılamadığı toplantıda yapılan 
değerlendirmeler, DLHİ Genel Müdürlüğü tarafından üzerine pist yerleşimi ve 
önemli bağlantılarının leke olarak işlendiği ve daha sonra ilgili kuruluşlara birer 
adet elden teslim edilen 1/2000'lik plan üzerinde yapılmıştır.. 

1. İSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait altyapı tesisleri: 

Proje sahasından 1850, 900 ve 800 mm. çaplı su isale hatlarının geçtiği, 
100 mm. çaplı bir hattın ise mevcut olmadığı tesbit edilmiştir. 

1850 mm. çaplı hattın Havaalanı alt yapı tesisleri için bir engel yaratmadığı, 
üst yapıları etkileme durumunun ise Havaalanının üstyapı projelendirme 
safhasında açıklık kazanabileceği tesbit edilmiştir. Bu hattın durumu üstyapı 
projelendirme safhasında İSKİ ile koordinasyon içerisinde belirlenecektir. 

Proje sahasından geçen 800 mm. çaplı su isale hattının pist altında 
kalmadığı, bu sebeple altyapı ihalesi için deplasmanının gerekmediği, ancak pistin 
batı ucundan geçen kısmının ileride havaalanı işletmesini olumsuz yönde 
etkileyebileceği tesbit edilerek, bu kısımda kamulaştırma sınırının 10 m. içerisinden 
ve pist ışıklandırma şeridinin .altından geçecek şekilde deplase edilebileceği 
konusunda mutabakat sağlanmıştır. 

Su isale hatlarından 900 mm. çaplı hattın havaalanı pistinin altından 
geçmesi nedeniyle Havaalanı altyapı ihalesi için kritik bir durum arz ettiği tesbit 
edilmiş olup, bu hattın deplasmanı yerine, altyapı ihalesini etkilemeyecek bir 
noktadan kapatılarak devre dışı bırakılması benimsenmiştir. Sözkonusu hatta 
alternatif bir güzergah olarak, TEM-E5 Bağlantı Yolu parelelinde kamulaştırma 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 506) 



- 1 3 0 -

sınırını takip eden bir güzergah etüdünün yapılması benimsenmiştir. Topoğrafik 
şartlara göıe bu güzergah zaman zaman kamulaştırma sınırı içerisinden 
geçebilecektir. 

Havaalanı terminal binalarının bulunduğu bölgenin kuzeyinde atık su VR 
yağmur' suyu drenajları ile birlikte, dere ıslah ve kanalizasyon projelerinin 
geliştirilmesi gerekmektedir. Bunlar için yapılacak projelerin ve ayrılacak alanların 
İSKTiTe kooTdineli olarak yürütülmesi konusunda fikir birliğine vaılrjiLSİir. 

2. TEAŞ ve TEDAŞ Genel Müdürlüklerime ait altyapı tesisleri: 

Proje sahasından 2 adet 154 KV ve birer adet 34,5 ve 345 KV enerji nakil 
hatlarının pistin üzerinden geçmemeleri nedeniyle Havaalanı altyapı ihalesinin 
yapılabilmesi için kritik bir durum arz etmediği kesinleşmiştir. Bununla birlikte, 154 
KV kartal adapazarı hattı başta olmak üzere, enerji nakil hatlarının Havaalanı trafik 
kontrol sistemleri ile üst ve altyapı tesislerinin işleyişini mutlaka etkileyeceği, 
etkileme derecesinin ve buna göre yeni güzergahlarının ise yapılacak çok disiplinli 
bir mühendislik çalışması ve üst yapı yerleşim planlarının hazırlanmasından sonra 
tesbit edilebileceği belirlenmiştir. 

TEAŞ'ın sorumluluğunda olan 154 ve 345 KVluk enerji nakil hatları 
dışındaki 34,5 KVluk hattın TEDAŞ'ın sorumluluğunda olduğu belirlenmiştir. Bu 
hatla ilgili deplasman çalışmaları TEDAŞ Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak 
yürütülecektir. Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin 90/6 sayılı kararı doğrultusunda 
TEDAŞ ve TEAŞ Genel Müdürlükleri konu ile ilgili olarak yapacakları çalışmalar 
için bütçelerine gerekli ödeneklerin konulması hususunda girişimlerde 
bulunacaklardır. 

3. BOTAŞ Genel Müdürlüğü'ne ait altyapı tesisleri: 

DLHİ tarafından hazırlanan konsept pist yerleşim planı ve hizmet binaları 
dikkate alınarak BOTAŞ'a doğal gaz boru hattının takip etmesi gereken güzergah 
bildirilmiştir. Buna göre; Havaalanı apron kenarından itibaren 250 m. uzaklıkta 
doğal gaz boru hattının 35 m.lik güvenlik sınırı başlayacak ve boru hattı, apron 
sınırından itibaren 285 m. uzaklıktan geçecektir. Boru hattının öbür tarafında da 35 
m.lik bir güvenlik şeridi bırakılacaktır. Havaalanı altyapı ihalesi için BOTAŞ'ın boru 
hattının deplase edilmesi gerekmeyecek, buna karşılık üstyapı ihalesi için boru 
hattının deplasman ihtiyacı devam edecektir. Sözkonusu deplasmanın yaklaşık 7 
ay sürebileceği ifade edilmiştir. 

4. DLHİ Genel Müdürlüğü Tarafından Yapılacak İşler: 

İlgili kuruluşlar tarafından bugüne kadar yapılan verimli çalışmalar 
neticesinde, HayaaJam—altyopj ihalesinin yapılabilmesi için j 'roie sahasıpcjaki 
aity_apj„.c^pj^Diajılarının yapılması kritik bir konu olmaktan çıkarılmıştır. Bu 
durumda Altyapı ihale^Plçîn~lV_lvİo,lu Toplantı Notu Madde 4'de belirtilen 
mühendislik ve proje çalışmalarının yapılarak ihale dokümanlarının 
hazırlanmasının yeterli olacağı tesbit edilmiştir. DLHİ Genej_JMdürlüğü bu 
çalışmaların SSM'in müşaviri Tekfen Mühendislik Â.Ş'nin vereceği proje, 
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mühendislik ve teknik destekle kısa sûrede tamamlanabileceğini tekraren ifade 
etmiş ve yapılacak sözkonusu çalışmalar konusunda kendi imkanlarının bir önceki 
Toplantı Notunda (Toplantı Notu IV) açıklıkla belirtildiğini vurgulamıştır. Konu ile 
ilgili oiaralTbir İş Programının hazırlanabilmesi için SSM'in destek" konusundaki 
tavrının netleşmesi beklenmektedir. 

DLHİ Genel Müdürlüğü/nün, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve DHMİ 
Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yeni Pist Yerleşimini esas alan Mania 
Planlarını hazırlaması ve Henüz DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine 
resmen bildirilmeyen Havaalanı ihtiyaç programının bildirilmesi için DHMİ 
uzmanları ile bir görüşme yapması konusunda mutabakat sağlanmıştır. 

SSM, altyapı deplasmanları ile ilgili kuruluşlar tarafından yapılacak 
çalışmalara yardımcı olmak üzere, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nden temin 
edeceği 1/5000 ölçekli, üzerinde halihazır altyapılar işlenmiş kesin kamulaştırma 
sınırlarını gösteren ve mümkünse köşe koordinatlı 8 adet haritayı altyapı 
deplasman çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kuruluşlara iletecektir. 

5. Etkin ve ekonomik bir çalışma için ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon devam 
edecektir. Havaalanı altyapı ve üstyapı proje ve ihale dokümanlarının SSM ile olan 
mevcut sözleşmesi kapsamında DLHİ'nin vereceği temel bilgiler esas alınarak 
Tekfen Mühendislik A.Ş.'e (Tekfen), hazırlatllmasının birçok açıdan yararlı olacağı 
defaten ifade edilmiş ve Tekfen'in bu konuda SSM tarafından görevlendirilmesini 
takiben, Tekfen tarafından hazırlanacak proje ve dokümanların DLHİ tarafından 
onaylandıktan sonra uygulamaya konulmasını teminen, J3LHİ ve Ş£M arasında-bir 
Protokol düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Tekfen'in SSM 
tarafından görevlendirilmesi ile birlikte konu ile ilgili ön çalışmaların yapılarak, 
Havaalanı altyapı uygulamasına esas teşkil edecek bir İş Programı hazırlamak 
üzere, ilgili kuruluş temsilcilerinin iştirak edeceği bir toplantı düzenlemesi 
konusunda mutabakat sağlanmıştır. 

rTEPJDAfiTOPAJUN DOC 
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T.C. 
M.S.B. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 

ACELE vs MÜDDETL 

SAYI : B041-SSM-008-0000-İTE-0100- 6 0 3 3 
KONU: Istanbul-Kurtköy ileri Teknoloji Endüstri Parkı 

ve Havaalanı Projesi 

A n k a r a 

2 5 Aralık 1996 

DLHİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

Bilindiği üzere, Müsteşarlığımızın istanbul Pendik-Kurtköy'de bulunan ileri 
Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi (İTEP) kapsamında kurulacak 
Kurtköy Havaalanı'nın altyapı proje ve ihale dokümanlarının hazırlanması 
konusunda, 24 Ekim 1996 tarihli Protokol çerçevesinde, Genel Müdürlüğünüz ile 
müştereken bir çalışma yürütülmektedir. 

Bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirilmesi neticesinde, Havaalanı 
uçuş üniteleri ihalesine esas projelerin DLHİ tarafından^O ı.ıjüfr'k .1,RQR-*grîhinQ 

kadar tamamlanabileceği ve bu tarihte jhajeye^jKilafrilgfisfli anlaşılmaktadır. 
Müsteşarlığımız tarafından görevlendirilecek personenie birlikte, Havaalanı uçuş 
üniteleri inşaat ihale dökûmanjarınırujjgzirlanmasında ve _t?u ...ihalenin 
değerlendirilmesi amacıyla kurulacak komisyonda görev alacak Genel 
Müdürlüğünüz yetkili personelinin isim, soyad ve unvanlarının 24fej3jş 1997 tarihine 
kadar Müsteşarlığımıza bildirilmesi ye sözkonusu personelin konu'ile ilgili olarak 
yapılacak çalışmalara katılımının temini hususunda gereğini rica ederim. 

O 9 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

DemlryoIIar, Limanlar vo Hava Meydanları tnsaatı Genel Müdürlüğü 
A N K A R A 

SAYI : B. 1 1 . 0 . D L H . 0 . 1 5 . 0 0 . 0 1 . - / 6 IftO 
KONU : Kurtköy Havaalanı P r o j e s i . • 

...£&£&. 1997 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
(Savunma Sanayi Müsteşarlığına) 

İLGİ: 25.12.1996 tarih ve B.041-SSM.008.00.00.İTE.0100-6033 sayılı yazınız. 

24.10.1996 Tarihli protokol çerçevesinde çalışmaları müştereken yürütülen 
İstanbul Pendik-Kurtöy'deki İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı 
Projesi (İTEP) kapsamında bulunan Kurtköy Havaalanı uçuş ünitelerinin inşaat 
ihale dokümanlarının hazırlanması ile bu ihalenin değerlendirilmesi amacıyla 
kurulacak komisyonda Genel Müdürlüğümüzden Alt Yapı Şube Müdürü M.Nevzat 
DÜZAĞAÇ (UÇUŞ üniteleri Alt Yapı Proje) ile İnşaat Mühendisi Leman KESKİN'in 
(Keşif, İhale, Şartname), görevlendirilmeleri uygun görülmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Talat GUM60Y / 
Bakan a 
Müsteşar Yrd. 

T. C. 
M S.B. 

G Kî. Î: r •> *• 
ü°- „J 121 
I^h [J 0 7 Ocafc 1997 î 
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T.C. 
M.S.B. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 

SAYI 
KONU 

B041-SSM-008-0000-İTE-0100- 0 8 1 
istanbul Pendik-Kurtköy İTEP Projesi 
Uçuş Üniteleri ihalesi için Komisyon Kurulması 

Ankara 

Ü 8 İleti 'tt'VJ 

MÜSTEŞARLIK MAKAMINA 

Müsteşarlığımızın istanbul Pendik Kurtköy'de kuracağı ileri Teknoloji Endüstri 
Parkı ve Havaalanı için hazırlattığı Master Plan 11 Ocak 1993 tarihinde 
tamamlanmıştır. Savunma Sanayii icra Komitesi'nin 24 Ağustos 1996 tarihli kararı 
doğrultusunda, kaynak ihtiyacı Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndan 
karşılanmak suretiyle Proje kapsamında inşa edilecek istanbul Pendik Kurtköy 
Havaalanı'nın inşa ve işletmesi ile ilgili olarak 24 Ekim 1996 tarihinde DLHİ ve DHMİ 
Genel Müdürlükleri ile bir protokol imzalanmıştır. Sözkonusu Protokol çerçevesinde 
bugüne kadar yürütülen çalışmalar neticesinde Havaalanı uçuş ünitelerinin (pist, 
taksi-rut ve apron) inşaat ihalesi aşamasına gelinmiştir. 

Kurtköy Havaalanı ile ilgili uçuş ünitelerinin inşaat ihalesini yapmak üzere; 
ihale dokümanlarının hazırlanması, ihaleye davet edilecek şirketlerin belirlenmesi ve 
uygun görülen şirketlerden tekliflerin alınıp değerieriuiriimesi çalışmalarının bir 
komisyon marifetiyle tamamlanması gerekmektedir. Sözkonusu çalışmaları teminen 
kurulacak komisyonda Ek'te isimleri belirtilen personelin görevlendirilmesi ve 
neticenin r.ıusteociı'îık Meramına s\ /.il.-.,ası hurcunu tensiplerinde arz ederim. 

OLUR 
/ T 1 1997 

Yalçın BURÇAK 
MÜSTEŞAR 

ihale Komisyonu Personel, Listesi 
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Ek: İSTANBUL PENDİK/KURTKÖY HAVAALANI İHALE KOMİSYONUNDA 
GÖREV ALACAK PERSONEL LİSTESİ 

MESLEĞİ ADI SOYADI GÖREVİ KURUMU 

1. Mak.Müh.-Ekonomist Şahin KESİKMİNARE Proje Koordinatörü SSM 
(komisyon Başkanı) 

2. Ekonomist Oğuz HAMŞİOĞLU Uzman SSM 
(Komisyon Üyesi) 

3. Mimar Prof.Dr. Melih ERSOY öğretim Görevlisi ODTÜ 
(Komisyon Üyesi) (SSM MÜŞAVİRİ) 

4. inşaat Mühendisi M.Nevzat DÜZAĞAÇ Altyapı Şube Müdürü DLHİ 
(Komisyon Üyesi) 

5.inşaat Mühendisi Leman KESKİN Uzman DLHİ 
(Komisyon Üyesi) 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Demlryollar, Limanlar ve Hava Meydanları lıujaatı Genel Müdürlümü 
A N K A R A 

SAYI &11.0.DLH.0.15.00.01//2O 2 1 3 7 
KONU istanbul Kurtköy Havaalanı. 

5 ŞUBAT iyy7 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA 
(Savunma Sanayi Müsteşarlığı) 

Savunma Sanayii icra Komitesinin 96/8 sayılı kararı ile Müsteşarlığınız tarafından 
yürütülen Istanbul-Kurtköy ileri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi (İTEP) 
kapsamında yapılacak Kurtköy Havaalanı inşaatı projeleri DLH inşaatı Genel 
Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 

ihalesi Müsteşarlığınızca yapılacak olan istanbul Kurtköy Havaalanı Altyapı (Uçuş 
Üniteleri) inşaatı işine ait uygulama projeleri, keşif icmali, teknik şartnameler yazımız ekinde 
gönderilmektedir. 

Havaalanı inşaaiı sırasında talep edilmesi halinde düzenlenecek protokol 
çerçevesinde teknik kontrollük DLH inşaatı Genel Müdürlüğümüzce sağlanacaktır. 

Bilgilsrinizi vo görenini TKV. öckiri.n. 

EKLER 
EK-1 Uygulama projeleri (12x10 ad.) 
EK-2 Keşif icmali ve Analizler 
EK-3 Özel idari ve teknik şartnameler. 

d 
Talat GÜNST 

Bakan a. 
Müsteşar Yardımcısı 

İ.klcv-lWA G.-UUJ/N - İ ^ V ^ U A ^ J d t ı 
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HİZMETE ÖZEL 
HİZMETE'ÖZEL 

T.C. 
M.S.B. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 

SAYI : B041-SSM-008-0000-İTE-0100- 7 1 9 
KONU : Istanbul-Kurtköy İleri Teknoloji Endüstri Parkı 

ve Havaalanı Projesi 

ANKARA 

1 i» Şubat 1397 

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

Müsteşarlığımızın İstanbul Pendik Kurtköy'de yürüttüğü İleri Teknoloji Endüstri Parkı 
ve Havaalanı Projesi kapsamında yapımı planlanan Kurtköy Havaalanı'nın inşaat 
çalışmaları Savunma sanayi İcra Kopmistesi'nin 96/8 Sayılı Kararı doğrultusunda 
başlatılmış bulunmaktadır. 

Havaalanı inşaatı ile ilgili olarak DLHİ, DHMİ ve Müsteşarlığımız arasında kurulan 
müşterek Çalışma Grubu'nun yaptığı değerlendirmeler ve DHMİ Genel Müdürlüğü'nün 
belirttiği ihtiyaç programı çerçevesinde, Kurtköy'de başlangıç kapasitesi ÎO milyon yolcu/yıl 
olan bir uluslararası havaalanı kurulması için çalışmalar devam etmaktedir. pi,BİJGLeııeL, 
Müdürlüğü, Kurtköy için DriMLGn. Md.lûğü tarafından hj|Hjrjİpn ihtiyaçla" karşılamak üzere 
Uçuş Ünitelerinin yerleşimini yenirin projelendirmiş ve bu yerleşime göre yeni bir Mania 
plânı hazırlayarak Müsteşarlığımıza göndermiştir. 

Ek'te verilen Mania Planının Projenin Master Plan safhasında yayınlanmış bulunan 
Mania Planı yerine geçmek üzere ilgili kuruluşlara intikal ettirilmesi hususunda gereğini rica 
ederim. . 

DAĞİTİM: 
Gereği : 
- Sivil Havacılık Gn. Müd.lüğüne 

EKLER: 
EK-1 Kurtköy Havaalanı Mania Planı (3 adet) 

%\ YAYAN 
lüsteşar a. 

tusteşar Yardımcısı 

Bilgi: 
-DLHİ Gn. Md.lüğüne 
-DHMİ Gn. Md.lüğüne 

Uzm. 
Uzm. 
D.Bşk. 

O. HAMŞİOĞLIT \t>lX-ZÜ\.. 
Ş.KESİKMİNARE ' J ': • & 
RÜRER MA fir 
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HİZMETE ÖZEL 
T.C. 

M.S.B. 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı 

SAYI : B041-SSM-008-0000-İTE-0100- 2 C 9 1 
KONU: İstanbul-Kurtköy İleri Teknoloji Endüstri Parkı 

Ve Havaalanı Projesi 

A n k a r a 

0 6 Jfarâ 1397 

BAKANLIK MAKAMINA 

Savunma Sanayii İcra Komite'sinin 24 Ağustos 1996 tarihli kararı 
doğrultusunda kaynak ihtiyacı Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndan 
karşılanmak suretiyle Müsteşarlığımızın ileri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı 
Projesi kapsamında inşa edilecek İstanbul Pendik Kurtköy Havaalanı'nın inşa ve 
işletmesi ile ilgili olarak 24 Ekim 1996 tarihinde DLHİ ve DHMİ Genel Müdürlükleri 
ile bir protokol imzalanmıştır. Sözkonusu Protokol çerçevesinde bugüne kadar 
yütütülen çalışmalar neticesinde Havaalanı uçuş üniteleri (pist, taksirut ve apron) 
inşaat ihale dokümanları ile terminal binası proje ihale dokümanları hazırlanmış ve 
ihale aşamasına gelinmiştir. 

Kurtköy Havaalanı ile ilgili uçuş ünitelerinin inşaat ihalesi ve terminal 
binasının proje ihalesini yapmak üzere ihaleye davet edilecek şirketlerin 
belirlenmesi amacıyla bir örneği ekli kriterlerle yeterlilik ilanı verilmesini ve yeterli 
görülen şirketlerden teklif alınarak nihai değerlendirmenin yapılmasını tasviplerine 
arz ederim. 

Yalçın BURÇAK 
Müsteşar V. 

TURHAN TAYAN 
BAKAN 

Uzm. 
D.Bşk. 
Müst. Yrd. 

Ş.KESİKMİNARE/V.^-jj 
F.ÜRER zrA fi=r 
V.YAYAN^. 

HİZMETE ÖZEL HİZMETH ÖZEL 
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T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞINDAN 

PENDİK- KURTKÖY HAVAALANI ALTYAPI İNŞAATI İÇİN FİRMA ÖN 
SEÇİM VE İHALE İLANI 

Müsteşarlığımızca "Pendik-Kurtköy Havaalanı Uçuş Üniteleri (Pist, 
Apron, Taksirut) İnşaatı İşi" 1997 yılı birim fiyatları ile 7.500.000.000.000 TL 
keşif bedeli üzerinden, ihale dosyasında belirtilen esaslarda ve aşağıda 
belirtilen ön seçim şartlarına uygun olan Türk firmalarının ön seçimi sonucu 
Yeterlilik alan firmalar arasında davet usulü ile ihale edilecektir. 

Ön Seçime Katılabilme Şartları: 

Bu iş için istekli firmalar; 

1- Kanuni İkametgah Belgesini, 

2- Türkiye'de tebligat adresini belirtir belgeyi, 

3-1997 yılı Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini, 

4- Imzeı sirkülerini, istekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa 
vekaleten iştirak edenin vekaletnamesi ile Noter tasdikli İmza Sirkülerini, 

5- A Grubu her miktarda Müteahhitlik Karnesini, 

6- Her bir yıl için ayrı ayrı olmak üzere 1990'dan 1996 yıllına kadar 
(90 ve 96 dahil) SSK'dan alınacak pirim borcu olmadığına dair belge ile 10 
Mart 1997 tarih 22929 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Devlet İhaleleri 
Genelgesi sıra no 97/1 Ek-6 formunda hazırlanmış, bağlı oldukları Vergi 
Dairesinden herhangi bir vergi borçlarının bulunmadığına dair Vergi İlişiksiz 
Belgesini, 

7- 2886 Sayılı Kanuna göre cezalı durumda olmadığına dair 
taahhütnameyi, 

8- Aşağıda belirtilen formlar SSM'den alınacak örneklerine uygun 
olarak doldurulacaktır. Bu formlarda verilen bilgileri tevsik eden belgeler her 
forma ayrı ayrı eklenecektir; 

a)Ortak Girişim halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 
ortaklarca imzalanan ve tarafların yükümlülüklerini belirleyen Ortaklık 
Sözleşmesi, 
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b) Müteahhide İlişkin Bilgiler Formu (SSM Form 1), 
cjllgili Bankanın Genel Müdürlüğünden teyit edilecek kullanılmamış 

nakit ve teminat mektubu kredisinin herhangi birinin İşin keşif bedelinin % 
20'sinden daha fazla olması şartı ile, Kullanılmamış nakit ve teminat mektubu 
durumunu da gösterir Belge ile birlikte Mali Durum Bildirgesi (SSM Form 2), 

d) Önceki Deneyimler ve Halen Devam Eden İşler Bildirgesi (SSM 
Form 3), 

e) Firmada en az iki yıldan beri çalışmakta olan kilit personelin 
özgeçmişleri dahil Mesleki Teknik Personel Bildirgesi ile Organizasyon, 
Personel, Alt Müteahhit Bildirgesi (SSM Form 4), 

f) Her işe ait İş Bitirme Belgesi ile birlikte, Son On Yılda Bitirilen 
İşler ve 5 yıllık Taahhütleri için Diğer Bilgiler Formu (SSM Form 5), 

9-1997 yılına ait demirbaş ve amortisman defterinin Noter tasdikli 
fotokopisini * ekleyerek, bu işte kullanacağı yapı araçlarının mülkiyet 
durumlarını da belirten Yapı Araçlarına İlişkin Bildirimini, 

10- Bağlı bulunulan vergi dairesi tarafından onaylanmış 1994,1995 ve 
1996 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar Cetvelini, 

Savunma Sanayii Müsteşarlığına (SSM) müracaat dosyalarında ibraz 
etmeleri gerekmektedir. 

11- Yukarıda 10 madde halinde belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz 
olan Türk firmalarından Teknik Yeterlilik Şartı olarak; 

a)Tek sözleşme ile, yurt içinde veya dışında 1997 birim fiyatları ile 
en az işin keşif bedelinin %50'si kadar keşif bedelli bir konvansiyonel 
havaalanının, içinde 28 günlük eğilme-gerilme dayanımı asgari 40 kg/cm2 
olan, banket kaplamaları hariç ve pist, taksiyolu, taksitrak ve apronla ilgili 
olmak üzere 140.000 m2. beton kaplama veya 100.000 ton asfalt kaplama 
olan inşaat işini yapmış veya yapmakta olduklarını belgeleyen firmalar, 

veya; 

b) Tek sözleşme ile, yurt içinde veya dışında en az işin keşif 
bedelinin 1997 yılı Birim Fiyatları ile iki katı kadar büyüklükte ve Karayolları 
(TCK) Birim Fiyat Tariflerine uygun 'Tam Erişme Kontrollü Otoyolu" yapmış 
veya yapıyor olduklarını veya yan kuruluşlar hariç, müracaatçı firma olarak 
son Üç yılın (1994, 1995, 1996) herhangi birinde, ait olduğu yılın 30 Haziran 
tarihi itibariyle Merkez Bankası döviz satış kuruyla en az 75.000.000 
Amerikan Doları tutarında inşaat taahhüt cirosunu tek başına yaptıklarını 
bilançolarının ve Kar/Zarar Cetvellerinin resmi makamlardan tasdikli asıl 
veya suretleriyle belgeleyen firmalar 

Aşağıda belirtilen açıklama ve şartlar dahilinde ön seçime katılabileceklerdir. 
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Ortak Girişim halinde, Pilot firmalar 1-10 maddelerde istenen tüm 
belgelerle birlikte iş bitirme belgesi olarak (11/a) veya (11 A)) maddesine ait 
şartları tek başına sağlamak zorundadır. Ortak Girişim üyeleri ise (11/a) ve 
(11/b) maddelerinin dışındaki tüm şartlan sağlamak zorundadır. 

İş bitirme belgelerinde gösterilen sözleşme yılı fiyatları ile yapılan iş 
tutarı esas alınacak ve karne katsayısı ile 1997 yılına dönüştürülmüş 
olacaktır. 

Devam eden işlerde, işin önseçim son başvuru tarihinden önce tanzim 
edilmiş en son hak edişteki sözleşme yılı fiyatları ile yapılan toplam iş tutarı 
esas alınacak ve karne katsayısı ile 1997 yılına dönüştürülmüş olacaktır. 

12- Belge niteliğindeki dokümanların asılları veya Noter tasdikli 
suretleri değerlendirmeye alınacaktır. İş Bitirme Belgeleri, Bayındırlık ve 
Iskan Bakanlığı formlarına uygun olarak ilgili Kamu Kuruluşunun yetkili 
organlarınca düzenlenmiş ve onaylanmış olacaktır. Yurt dışı işlere ait 
belgeler, Türkçe veya Türkçeye çevrilmiş olarak, işin yapıldığı yerdeki Türk 
Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmış asılları 
veya Noter tasdikli suretleri olacaktır. 

Firmaların yeterlilik belgesi almak için SSM'ye ibraz ettikleri belge 
muhtevalarında gerçek dışı bilgiler bulunması ve/veya sahte olması halinde 
bu firmalar ihaleye iştirak ettirilmeyecek ve haklarında yasal işlem 
yapılacaktır. 

13- Yeterlilik Belgesi verilmesinde ihale ile ilgili özel maddeler 
dışındaki hususlar, konu ile ilgili Genel Hükümlüm göı=; deg&ı ienüiril&^ekîir. 

Firmalar yeterlilik açısından değerlendirmeye esas alınmasını 
istedikleri belgelerin bir listesini yapacak ve bu listeyi belgeleriyle birlikte 
müracaat dosyaları içinde diğer belge ve dokümanlardan ayrı bir bölüme 
koyacaklardır. 

14- İhale Dosyası Savunma Sanayii Müsteşarlığımın T.C. Vakıflar 
Bankası Bahçelievler Şubesi 2025117 nolu hesabına 100.000.000.-TL 
yatırılarak alınan makbuz karşılığı SSM'den temin edilebilir; Ancak firmalar 
istedikleri takdirde İhale Dosyasını satın almadan önce SSM'de görebilirler. 

15- isteklilerin, ihale Dosyasında belirtilen hususları da dikkate alarak, 
yeterlilik almak üzere, istenen belgelerle birlikte bir dilekçe ile son başvurma 
tarihi olan 12 Haziran 1997 saat 17.00'ye kadar Müsteşarlığımıza müracaat 
etmeleri gerekmektedir. 

İstekliler ön seçim dosyalarını Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
İnönü Bulvarı Kirazlıdere Mevkii Bahçelievler-06100 Ankara adresine elden 
teslim edeceklerdir. Posta ile gönderilen dosyalar kabul edilmeyecektir. 

16- ön seçim sonucu 23 Haziran 1997 tarihine kadar isteklilere 
bildirilecek olup, yeterli görülen firma veya Ortak Girişimlere ihaleye davet 
mektubu gönderilecek ve ihale tarihi bildirilecektir. 
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17- Bu işle ilgili geçici teminat 225.000.000.000.-TL. dir. 

18- Müsteşarlığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi değildir. 

İlgililere duyurulur. 
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T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞIMDAN 

PENDİK- KURTKÖY HAVAALANI MİMARLIK-MÜHENDİSLİK PROJE İŞİ İÇİN 
FİRMA ÖN SEÇİM VE İHALE İLANI 

Müsteşarlığımızca "İstanbul Pendik-Kurtköy Havaalanı kompleksine 
ait "Mimarlık- Mühendislik Proje ve İhale Dosyası Düzenleme İşi" pist, 
apron, taksirut altyapıları hariç, aydınlatma dahil olmak üzere; 1996 yılı 
birim fiyatları ile 596.881.974.000-TL keşif bedeli üzerinden, bu işe ait ihale 
dosyasında ve aşağıda belirtilen ön seçim şartlarına uygun olan ve Ortak 
Girişim kurarak müracaat eden firmaların ön seçimi sonucu Yeterlilik 
Belgesi verilen Ortak Girişimler arasında davet usulü ile ihale edilecektir. 

Ön Seçime Katılabilme Şartları: 

Bu iş için istekli Ortak Girişimler; 

1- Kanuni ikametgah Belgesini, 
2- Türkiye'de tebligat adresini belirtir belgeyi, 
3-1997 yılı Ticaret ve/veya Sanayi Odası Kayıt Belgesini, 
4- İmza sirkülerini, istoW!!er adına v&kaleten iştirak ediliyorsa 

vekaleten iştirak edenin vekaletnamesi ile Noter tasdikli İmza Sirkülerini, 
5- 1990-1995 Yıllarına ait SSK'dan alınacak pirim borcu olmadığına 

dair belgeyi ve 10 Msrt 1997 îır i ' ı 22929 sayılı Resmi Gazste'ds yayınlanan 
Devlet İhaleleri Genelgesi sıra no 97/1 Ek-6 formunda hazırlanmış, bağlı 
oldukları Vergi Dairesinden herhangi bir vergi borçlarının bulunmadığına 
dair Vergi İlişiksiz Belgesini, 

6 -2886 Sayılı Kanuna göre cezalı durumda olmadığına dair 
taahhütnameyi, 

7- SSM'den alınacak örneklerine uygun olarak; 
a) Pilot Firma Türk uyruklu olmak üzere en az bir yabancı firmanın 

katılımı ile kurulacak Ortak Girişime ait Noter tasdikli Ortak Girişim 
Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ve tarafların yükümlülüklerini 
belirleyen Ortaklık Sözleşmesini, 

b) Müteahhide İlişkin Formu (SSM Form 1), 
cjilgili Bankanın Genel Müdürlüğünden teyit edilecek 

kullanılmamış nakit ve teminat mektubu kredisinin herhangi birinin İşin 
keşif bedelinin % 10'undan daha fazla olması şartı ile, Kullanılmamış nakit 
ve teminat mektubu durumunu da gösterir Belge ile birlikte Mali Durum 
Bildirgesini (SSM Form 2), 

d) Önceki Deneyimler ve Halen Devam Eden İşler Bildirgesini (SSM 
Form 3), 

e) Ortak girişim firmalarında en az iki yıldan beri çalışmakta olan 
kilit personelin özgeçmişleri dahil Mesleki Teknik Personel Bildirgesi ile 
Organizasyon, Personel, Alt Müteahhit Bildirgesini (SSM Form 4), 

f) Diğer Bilgiler Formunu (SSM Form 5), 
8- Bağlı bulunan vergi dairesi tarafından onaylanmış 1995 ve/veya 

1996 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar Cetvelini 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 506) 



- 1 4 4 -

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na (SSM) müracaat dosyalarında ibraz etmeleri 
gerekmektedir. 

9- Yukarda 8 madde halinde belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olan 
firmalardan Teknik Yeterlilik Şartı olarak; 

a) En az 5.000.000 yolcu/yıl kapasiteli havaalanı Master Planı 
yapmış olduğuna dair iş Bitirme Belgesine, 

b) Halen uluslararası trafiğe açık en az 5.000.000 yolcu/yıl 
kapasiteli uluslararası (iç-dış hat) Terminal Binası mimari uygulama 
projelerini yapmış olduğuna dair iş bitirme belgesine, 

c) Halen uluslararası trafiğe açık en az 5.000.000 yolcu/yıl 
kapasiteli uluslararası (iç-dış hat) havaalanı ve terminal binası özel 
ekipmanlarının, Bagaj Sistemleri, Uçuş Bilgi Sistemleri, Yolcu Köprüleri, 
Hava Trafik Sistemleri, Terminal Binası Elektronik Sistemleri, Haberleşme 
Sistemleri, Meteoroloji Sistemleri, Pist Aydınlatma Sistemleri, vb. gibi 
sistemlerin projelendirilmesinin yapıldığına dair iş Bitirme Belcesine, 

sahip Ortak Girişimler, aşağıda belirtilen açıklama ve şartlar dahilinde ön 
seçime katılabileceklerdir. 

10- Belge niteliğindeki dokümanların asılları veya Noter tasdikli 
suretleri değerlendirmeye alınacaktır, iş Bitirme Belgeleri, Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı formlarına uygun olarak ilgili Kamu Kuruluşunun yetkili 
organlarınca düzenlenmiş ve onaylanmış olacaktır. Yurt dışı işlere ait 
belgeler, Türkçe veya Türkçeye çevrilmiş olarak, işin yapıldığı yerdeki Türk 
Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmış asıl veya 
Noter tasdikli suretler olacaktır. 

11- Ortak Girişimi oluşturan yabancı firmalara ait belgeler 2 ve 5. 
Maddeler hariç olmak üzere söz konusu firmanın bulunduğu ülkedeki Türk 
konsolosluğuna veya Türk Dışişleri Bakanlığı'na onaylattırılacaktır. Adı 
geçen belgelerin Türkçe tercümeleri de aynı makamca onaylanmış 
olacaktır. 

12- Firmaların yeterlilik belgesi almak için SSM'ye ibraz ettikleri belge 
muhtevalarında gerçek dışı bilgiler bulunması ve/veya sahte olması halinde 
bu firmalar ihaleye iştirak ettirilmeyecek ve haklarında yasal işlem 
yapılacaktır. 

13- Yeterlilik Belgesi verilmesinde ihale ile ilgili özel maddeler 
dışındaki hususlar, konu ile ilgili Genel Hükümlere göre 
değerlendirilecektir. 

Ortak Girişimler yeterlilik açısından değerlendirmeye esas alınmasını 
istedikleri belgelerin bir listesini yapacak ve bu listeyi belgeleriyle birlikte 
müracaat dosyaları içinde diğer belge ve dokümanlardan ayrı bir bölüme 
koyacaklardır. 
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14- İhale Dosyası Savunma Sanayii Müsteşarlığımın T.C. Vakıflar 
Bankası Bahçelievler Şubesi 2025117 numaralı hesabına 100.000.000.-TL 
yatırılarak alınan makbuz karşılığı SSM'den temin edilebilir; Ancak firmalar 
istedikleri takdirde İhale Dosyasını satın almadan önce SSM'de görebilirler. 

15- İsteklilerin, İhale Dosyasında belirtilen hususları da dikkate 
alarak, yeterlilik belgesi almak üzere, istenen belgeler eşliğinde bir dilekçe 
ile son başvurma tarihi olan 19 Haziran 1997 saat 17.00'ye kadar 
Müsteşarlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir. 

İstekliler ön seçim dosyalarını Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
İnönü Bulvarı Kirazlıdere Mevkii Bahçelievler- 06100 Ankara adresine elden 
teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

16- Ön seçim sonucu 27 Haziran 1997 tarihine kadar isteklilere 
bildirilecek olup, yeterli görülen Ortak Girişimlere ihaleye davet mektubu 
gönderilecek ve ihale tarihi bildirilecektir. 

17- Bu işle ilgili geçici teminat 17.907.000.000.-TL. dir. 

19- Müsteşarlığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi değildir. 

İlgililere duyurulur. 

! 
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HİZMETE ÖZEL 
T.C. 

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
A N K A R A 

Gn.P.P. : 0716-7o -97/SPKYD.(SSPYŞ.1) o â Ekin. 1997 
KONU : İleri Teknoloji Endüstri Parkı. 

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞINA 

İLGİ: (a) Savunma Sanayii İcra Komitesİ'nin 08 Ekim 1997 Tarih ve 87/6 Sayılı Kararı. 

(b) Savunma Sanayii İcra Komitesİ'nin 07 Ekim 1996 Tarih ve 96/8 Sayılı Kararı. 

(c) Gnkur.Bşk.lığının 12 Eylül 1997 Tarih ve Gn.P.P.:0716-64-97/SPKYD.(SSPYŞ-2) sayılı 
yazısı. 

1. Savunma Sanayii İcra Komitesİ'nin İlgi (a) ve (b) Kararları gereği, SSM.lığı koordinatörlüğünde 
yürütülen İTEP Proje?i ile i'ı/i! Bilqi 0••'.:•'•], ?•? Ar1-'. J . ^ * ' l . t pnh i j i ^ 
.arz edilmiştir. Arz sırasında Sn. Genelkurmay'Başkanı: "Pröîeİ3n. Başbakan ve Milli Savunma 
J3akanı'na takdim edilsin" direktifini vermişlerdir. 

2. Projenin halen bulunduğu aşamayı ve Sn. Genelkurmay Başkanı'mızın direktifleri gereği, 
yapılacak takdimin içeriğini tespit etmek maksadıyla, İlgi (c) ile, SSM.lığı tarafından, Gnkur.Bşk.lığı 
Karargahında bir brifing verilmiştir. 

3. (Brif ing sonunda, İTEP Projesinin 1993 yılında tamamlanan Master Plan çerçevesinde ^ 
öngörülen üniteleri de içerecek şekilde proje bütünlüğü bozulmadan ve proje kapsamında J 
belirlenen organizasyon ile bu organizasyonun Milli Stratejik Hedefler doğrultusunda 
gerçekleştirilmesi amacıyla; ı •—-•*- -

a. İTEP Projesinin yürütülmesi ile ilgili olarak EK-A'da belirtilen Yönetim Teşkilatı'nın 
kurulmasına, 

b. Söz konusu teşkilatta Gnkur^Bşk.lıgı, MŞBJığı temsilcilerinin de yer almasına, 

c. Proje ile ilgili çalışmalarda EK-B'deki Çalışma takviminin esas alınmasına, 

d. Çalışmaların 15 Kasım 1997 tarihinde bitirilmesini müteakip, gerekli görülmesi durumunda, 
projenin 11-12 Aralık 1997 tarihinde toplanacak Yüksek Askeri Şura üyelerine takdim edilmesine, 

e. Takdim yapılmasını müteakip, alınacak direktif doğrultusunda, proje bütünlüğü 
bozulmadan gerçekleştirilmesi için izlenecek metod ve ikinci etap takvimin tespit edilmesine karar 
Verilmiştir! ' " ~~"" " " ' " ~~" 

HİZMETE ÖZEL 
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HİZMETE ÖZEL fc*JL4tf7 •" ̂  '**-*-'£ U 
Gn.P.P. : 0716- 70 -97/SPKYD.(SSPYŞ.) O.'S Ekim 1997 

3. SSM.lığınca oluşturulacak proje yönetim yapısı kapsamında ilgili Gnkur. J. Bşk.lıklarmdan 
ihtiyaç duyulacak uzman personelin görevlendirilmesi ile ilgili esaslar, proje grubu görev talimatı ve 
faaliyet programının hazırlanması, SSM.lığı ile koordineli olarak belirlenecektir. 

4. İTEP Projesinin yürütülmesinde, MSB.lığı ile ilgili hususlar, Bakanlığın tensiplerine maruzdur. 
Rica ederim. 

' Çevik BİR 
Orgeneral 
II nci Başkan 

EKLER 
EK-A (İTEP Projesi Yürütme Teşkilatı) 
EK-B (Çalışma Takvimi) 

DAĞITIM 
Gerepi : Bilgi : 
M.S.B.lığına A Planı (1 Hariç) 
Gnkur.Mu.Elk.veBil.Sis.Bşk.lığına 
SSM.hğına (İVEDİLİĞİNDEN) 
Gnkur.Tek.Svn.Arşt.veSlh.D.Bşk.lığına 

—i 
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Hİ7METEÖZEL 

Karar No: B7/.12 

SAVUNMA SANAYİİ İCRA KOMİTESİ 

Savunma Saneyii İcra Komitesi 10 KE8im.../1887 tarihînde; 

. Savunma Sanayii Müsteşarlığınca yürütülmekte olan İleri Teknoloji Endüstri P f * ! 
ve Havaalanı Projesi kapsamında İstanbul/ Pendik Kurtköy'de kamulaştırılan arezi üzerinde 
öncelikli olarak yapılacak Havaalanının etüd ve inşaatı konusunda Savunma Sanayii İcra 
Komitesi'nin verdiği 7.10.1B&£tarihli 95/6" sayılı Kararın, sür'e'.le uygulamaya aktarılması-! 
temînen aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, 

a) İleri Teknoloji Endüstri Parkı Projesinin 1993 yiî:nda tamamlanmış bulunan 
Mssler Planı çerçevesinde, Proje kapsamındaki birimlerden Havaalanı Üe ilgili etüd ve 
İnşaat işlerinin, UlaşîırmB Bakanlığı ve Savunma Seneyil Müsteşarlığınca ytpılan çalışmalar 
da dikkate alınarak, bu konuda gerekli teknik bilgi ve tecrübeye sahip olan Milli Savunma 
Bakanlığı Nalo Enfrasîrüktür Daire Eeşkenlığı tarafından gerçekleştirilmesine, 

b) Havaalanı inşaatına İlişkin mühendislik-prcje, müşavirlik, kontrollük üe inşaat ve 
bununla ilgili diğer tüm faaliyetler için gerekli kaynağın Savunma Saneyii Destekleme 
Fonu'ndan karşılanmasına, 

c) Havaalanı etüd ve inşaatının gerçekleştirilmesi ve Savunma P-'-syi! ^'.'M:-:?;* 
Forv.'Yi'J;.'ı yep.'!w::.\ Meu'.-'v'.s üjiii i;s•:! Ve esesların i.'iii Savunma Bakanlığı (Nata 
Enfraslrüktür Dairesi) ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında düzenlenecek bir Pro'.oko! 
i!e belirlenmesine, 

Karar vermiştir. 

AAA&#£ bjU*-+^f-

M-
irnail Hakkı KARADAYI 

Orgeneral 
Genel Kurmay Başkanı 

A. Mesul YILMAZ 
Başbaken 

44-
İsmet SEZGİN 
Milli Savunma Bakanı 

HİZMETE OZEl 

A$y-.eJft|DlB 

SAVUNMA 6ANAYİI İCRA KOMITEÖİ 
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PROTOKOL 

İLGİ: Savunma Sanayii icra Komilesi'nin 10 Kasım 1997 gün ve 97/12 sayılı Kararı. 

1. TARAFLARIN TANİMİ : 

Bu protokolde MSB Savunma Sanayii Müsteşarlığı kısaca SSM, MSB. NATO Enf. D. 
Bşk.lığı da NATO ENİ7 olarak isimlendirilmiştir. 

2. İŞİN ADI : 

tşin adı "Pendik-Kurtköy I lava Alanı Alt Yapı İnşaatı" olarak belirlenmiştir. 

3. İŞİN KONUSU : 

SSM tarafından yürütülmekte olan İleri Teknoloji Endüstri Parkı Projesi (İTEP) 
kapsamında. İstanbul Pendik-Kurlköy'de kamulaştırılmış bulunan arazi üzerinde. EK-A 
Vaziyet Planında işaretlenmiş olan kaplamalı sahalar alt yapı inşaatlarının (Pist. paralel 
Taksiyolu. Bağlantı taksitrakları ve Apronlar) ihîi Karar uyarınca gerçekleştirilmesidir. 

A. İŞİN YAPIM SÜRESİ : 

İ?'n.İîltÜcşmin Ocak 1998 ayı içerisinde g^ç^kjeşnrLLexekT Yer TesIiminin_yapıJmas.i-ve_ 
inşaatların 31 Aralık 1999TârTh~me kadar tamamlanması öngjriUmjjştür. 

5. TARAFLARIN SORUMLULUKLARİ : 

5.1. Protokolün taraflarca imzasını müteakip, işin gerçekleştirilmesi için gereken ödenek. 7 
nci maddede belirtilen "MALİ HÜKÜMLER'"e uygun olarak SSM tarafından NATO 
HNF'in I'.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdiııdeki 350101022 nolu hesabına 
yatırılacaktır. 

5.2. NATO ENF işi EK-A, Vaziyet Planında gösterilen şekilde ve EK-B Keşifler çerçevesinde, 
SSM tarafından yapılmış olan çalışmaları da dikkate alarak, kendi usul ve şartnamelerine göre 
31 Aralık 1999 tarihine kadar gerçekleştirecektir. 

6. TEKNİK HUSUSLAR: 

6.1. İşin gerçekleştirilmesinde NATO ENF tarafından müşavir-mühendislik hizmetlerinden 
yararlanılacaktır. Bu amaçla. NATO ENF tarafından Jlava Alanları dizayn-etüd-projelendirme 
inşaat teknik denetimi üzerine deneyimli bulunan firmalar kullanılacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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6.2. İşin iha]e_ve Sözleşme uygulamaları NATO ENF'in tabi olduğu kanun, kararname. 
yönerge ve usjJİjexê öje_yAMıULİecejâir. 

6.3. İşin Sözleşmesi, keşif özeti, özel ve teknik şartnameleri, projeleri, birim fiyat analizi ve 
tarifleri, ihzarat, ithal malı malzeme ve iş makinaları listeleri ile diğer tüm Sözleşme 
muhteviyatı NATO ENF denetiminde müşavir firma/firmalar tarafından hazırlanacaktır. 

6.4. İşin ihalesine esas hazırlanacak ihale dosyası ihaleden önce SSM ile koordine edilecektir. 

6.5. İmalatların NATO ENF tarafından onaylanarak proje ve şartnamelere uygun olarak 
yürütülmesinin temini amacıyla. NATO ENF tarafından kontrollük teşkilatı kurulacak, NATO 
ENF'in belirleyeceği müşavir-mühendislik firması/firmaları elemanları da bu teşkilat 
içerisinde NATO ENF'e sorumlu olarak görev yapacaktır. 

6.6. NATO ENF inşaat çalışmaları esnasında is ilejiejne...seyi_ye-Sİnin ve imalat programı 
belirtir aylık faaliyet raporları ile inşaatın seyri hakkında SSN£yj^lgLy^re.cjektİr, 

6.7. SSM ihtiyaç görmesi halinde, inşaat çalışmalarının merkezi.denetimi amacıyla NATO 
ENF'in yapacağı inceleme ve kontrollerde gözlemci/gözlemciler bulunduracaktır. 

6.8. İşin gerçekleştirilmesi için NATO ENF tarafından tanzim edilecek Sözleşme dosyası, iş 
parogramı, uygulama projeleri ve hakcdiş raporları onay ve tahakkuk işlemlerini müteakip 15 
gün içerisinde bir nüsha olarak SSM'ye gönderilecektir. 

6.9. Havaalanı istimlak sınırları içerisinde kalan, yüksek gerilim havai hattı ile devlet 
karayolunun güzergahının değiştirilmesi ve havaalanı enerji temini gibi işler zaman 
yetersizliği nedeniyle ihale kapsamına alınmamış olup, bu işlerin gerçekleştirilebilmesi için 
ihtiyaç duyulacak ödenek. NATO ENF ile SSM arasında koordine edilmek suretiyle inşaat 
çalışmalarına uygun olarak SSM tarafından NATO ENF'in hesabına aktarılacaktır. 

6.10. [nşaal çalışmaları esnasında, SSM işin kapsamında değişiklik veya ilave tesis yapılması 
talebinde bulunabilecektir. Ancak, bu talep nedeniyle NATO ENF tarafından tesbit edilecek 
ilave ödenek ihtiyacı meydana gelirse, bu ihtiyaç SSM tarafından karşılanacaktır. 

6.11. Havaalanı Alt Yapı tesisleri ile diğer uçuş ünitelerinin teknik bütünlük içerisinde ve 
planlanan sürelerde kullanıma verilebilmesi amacıyla, alt yapı tesislerinin inşaatı sırasında 
uçuş ünitelerine yönelik etüd ve projelendirme çalışmalarının 1998 yılı içerisinde 
tamamlanarak ihale edilebilmesi için gerekli faaliyetler SSM'nin Master Planı doğrultusunda 
NATO ENF tarafından yüıütülecekttir. 

ŞfriahatttnMtT 

, •,, TöH. CKP- B*'V. 
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7. MALİ HÜKÜMLER: 

7.1. İşin tahmini bedeli EK-B Keşif Özetinde görüleceği üzere KDV Hariç 
18.891.132.000.000.-TL.dir 

7.2. Havaalanı inşaatına ilişkin mühendislik, proje, müşavirlik, kontrollük ve benzeri işlerin 
tahmini toplam bedeli, iş bedelinin % 5'ini geçemez. 

7.3. Ana işin ve Müşavir-Mühendislik Sözleşmelerinin imzalanmasını müteakip müteahit ve 
müşavir firmalara EK-C ve EKrD Sözleşme tasarılarındaki hükümler çerçevesinde NATO 
ENF tarafından yapılacak olan-avans, imalat, hizmet ve eskalasyon fiyat farkı ödemelerine 
ilişkin olarak NATO ENF tarafından tahmini harcama programı yapılarak SSM'ye 
bildirilecektir. SSM bildirilen programa uygun olarak kesinleşen ödemeler NATO ENF 
tarafından SSM'den talep edildikten sonra ihtiyaç duyulan ödeneği 10 işgünü içerisinde, 
NATO ENF'in T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki 350 101 022 nolu cari 
hesabına yatıracaktır. 

7.4. NATO ENF tahmini harcama programını EK-C ve EK-D Sözleşmelerin fiyat farkı 
maddeleri uyarınca tahakkuk edecek ödemeler doğrultusunda her üç ayda bir revize 
edilecektir. 

7.5. Sözleşme kapsamındaki işlerin tamamlanmasından sonra işin kesin hesabı 3 ay içerisinde 
NATO ENF tarafından tekemmül ettirilerek SSM'ye gönderilecektir. Kesin hakediş tutarının 
sözleşme bedeli esas alınarak (fiyat farkları dahil) yapılan harcama programının altında 
gerçekleşmesi halinde NATO ENF. üstünde gerçekleşmesi halinde ise SSM aradaki farkı 15 
gün içerisine! ödeyecektir. 

7.6. İş bu Protokol kapsamında doğan her türlü vergi, resim, harç, sigorta, vb. yasal 
kesintilerin usulüne göre yapılmasından ve süresi içerisinde ilgili yerlere yatırılmasından 
NATO ENF sorumludur. 

8. KABUL İŞLEMLERİ; 

işin devamı esnasında inşaatı tamamlanan tesisin yapılabilecek kısmi tesellümü ile işin 
bitiminde yapılacak geçici ve kesin kabul incelemeleri ve işlemleri EK-C Sözleşme 
hükümlerince NATO ENF tarafından gerçekleştirilecektir. Avcak SSM isterse incelemelerde 
gözlemci/gözlemciler bulunduracaktır. 

9. PROTOKOLÜN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ/YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI: 

9.1. Protokol taraflarca imzalnnıasım müteakip yürürlüğe girer. 

9.2. Protokol işin kesin kabul incelemelerinin yapılıp kabul tutanağının NATO ENF 
tarafından onaylanmasını ve tutanağın SSM'ye gönderilmesini müteakip kendiliğinden 
vürürlükten kalkar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 506) 

Saat t in MlT 
rtv.ls.Vb. 
Hv. Tes. Grp. BşK. 



- 1 5 2 -

10. EK PROTOKOLÜN YAPILMASI: 

Protokolün yürürlüğe girmesini müteakip, işin yapımı esnasında bu protokolda 
belirtilmeyen hususlar meydana gelirse, taraflardan birinin talebi üzerine ek protokol yapılır. 

11. Onbir maddeden ibaret olan bıi protokol 6 nüsha olarakS/177 \9pft tarihinde tanzim ve 
imza edilmiştir. 

EKLER: 
EK-A (Pendik-Kutköy Hava Alanı Vaziyet Planı 1/5000) 
EK-IJ (Muhammen Bedel Hesabı) 
EK-C (İnşaat İşleri Sözleşmesi) 
EK-D (Müşavir-Müheııdislik Hizmetleri Sözleşmesi) 

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI NATO ENF.D.BSK.LIĞI 

Hüseyin ÖZDEL 
Hv. Tuğgeneral 
NATO Enf. D. Bşk, 

Selahattin MlT 
Hv. Is. Yb. 
vJy. Tes. Grp. Bşk. 
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HİZMEÎEÖZEL T.C. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
A N K A R A 

MİY : 6161.27/ $iâ/97 NATO Enf.Hv.Myd. oj/iAralık 1997 

KONU : Pendik-Kıfrtköy Hava Alanı Alt Yapı 
Tesisleri 1 nci ve 2 nci Kısım İnşaatları. 

(DGSYA) 

BAKANLIK MAKAMINA 

İLGİ (a) Savunma Sanayii İcra Komitesinin 10 Kasım 1997 gün ve 97/12 sayılı kararı. 

(b) SSM ile MSB NATO Enf.D.Bşk.lığı arasında imzalanan 5 Aralık 1997 tarihli 
"protokol 

1. Savunma Sanayii Müsteşarlığınca yürütülmekle olan "İleri Teknoloji Endüstri Parkı" Projesini» 1993 
yılında tamamlanmış bulunan Mastcr Planı çerçevesinde, Proje kapsamındaki birimlerden lıa\a alanı ile ilgili 
etiıd ve inşaat işlerinin, Ulaştırma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığınca yapılan çalışmalar da 
dikkate alınarak, bu konuda gerekli teknik bilgi ve tecrübeye sahip olan Milli Savunma Bakanlığı NATO 
Enfrastrüktür Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmesi İlgi (a) ile karara bağlanmıştır. 

2. Söz konusu Projenin iş hacminin büyüklüğü ile ilgi (b) protokol uyarınca alt yapı işlerinin 31 Aralık 1999 
tarihine kadar tamamlanması zorunluluğu dikkate alınarak, ilk aşamada gerçekleştirilmesi planlanan "Pendik-
Kurlköy Hava Alanı Alt Yapı Tesisleri İnşaatı" işi iki kısım halinde ihale edilecektir. 

3. EK-A Keşif Özetinde görüleceği üzere , I nci Kısım (Pist.Güncy Park Apronu ve Bağlantı Taksitrakları) 
İnşaatı İşinin muhammen bedeli 8.529.195.500.000 TL. EK-B Keşif Özetinde görüleceği üzere 2 nci Kısım 
(Paralel Taksiyolu ve Kuzey Park Apronu) İnşaatı İşinin muhammen bedeli 10.361.936.500.000 TL. olup. 
gerekli kaynak İlgi (a) karar çerçevesinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından karşılanacaktır. 

4. Projenin inşaatına Sayın Başbakan'm direktifleri doğrultusunda Ocak 1998 ayı içerisinde başlanabilmesi 
amacıyla işin bölümlerine ilişkin ihalelerin bir an evvel yapılması gerektiği dikkate alınarak, ihalelere iştirak 
edecek firmaların zaman alıcı ilan yöntemi ile tespit edilmesi yerine aynı kriter ve standartlara uygun olarak 
ilan yolu ile ihale edilmiş olan işlerde; 

Son onbeş yıl içerisinde bizzat müteahhit olarak yurt içinde bir kamu sektörüne karşı inşa. temin ve tesis 
yönünden geçici ve kesin kabulünü yaptırmış ve bu süre zarfında müteahhitlik hizmetine devam etmiş olmak 
kaydı ile; 

(a) Tek Sözleşme ile, hava alanları ile ilgili banket kaplamaları hariç olmak üzere, içinde yirmisekiz 
günlük eğilme-gcrilme dayanımı en az 40 kg/cnr olan 35.000 nı2 beton kaplama (Pist . Taksiyolu. Taksitrak. 
Park Sahası. Uçak Sığınağı İçi veya Önü Apronu) bulunan bir inşaat işini ve. 

(b) Tek Sözleşme ile içinde hava alanı pist, taksitrak veya apron aydınlatma sistemine ait regülatör. 
izolasyon trafosu, lamba ve kablo işleri bulunan komple bir aydınlatma işinin temin ve tesisini gerçekleştirmiş 
olmak,koşullarını karşıladığı belirlenen: 

1- A.Nihat ÖZSAN İnş.San.A.Ş 
2-EKOİnş. vcTic.Ltd.Şti. „ . 
3- ERKEM İnş.San.vcTic.Ltd.Şli. 
4- KİSKA Kom. Şti. 
5-MAKİMSAN Asf.Taah.lnş. ve San.A.Ş. ' , , 
6-MAKTAŞ Mak.Elk.Tic.A.Ş. -^• / • ".•:./.;' 

HJZMETEOZEL -*&,&. 
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HİZMETE ÖZEL 

MİY :6I61.2,7/f/8 797 NATO Enf.Hv.Myd Ö? Aralık 1997 

7-MAKYALİnş.vcTic.A.Ş. 
8-METİŞ İnş.San. vcTic.A.Ş. 
9-MÖNİnş. vcTic.Ltd.Şti. 
10-Orhan EVİN İnş.San. ve Tic.A.Ş. 

Firmalarının davet edilmesi, işin büyüklüğü ve inşaat faaliyetleri için öngörülen sürenin kısalığı göz önüne 
alınarak firmaların ayrı ayrı veya imkanlarını birleştirerek konsorsiyum halinde teklif vermelerine müsade 
edilmesi faydalı ve gerekli görülmektedir. 

4. Uygun görüldüğü takdirde: 

a. "Pendik-Kurtköy Hava Alanı Alt Yapı Tesisleri 1 nci Kısım İnşaatı" İşinin EK-A'da belirtildiği üzere 
8.529.195.500.000 TL. muhammen bedel üzerinden , "Pendik- Kurtköy Hava Alanı Alt Yapı Tesisleri 2 nci 
Kısım İnşaatı" işinin EK-B'de belirtildiği üzere 10.361.936.500.000 TL. muhammen bedel üzerinden. 6095 
Sayılı Yasa ve 6/7543 Sayılı Kararname esasları çerçevesinde ve Bakaniıklararası Enfrastrüktür Kıınılu'nca 
uygun görülecek LİK-C ve EK-D Eksiltme Şartnamesi ve Sözleşme Tasarısı esaslarına göre yukarıda belirtilen 
firmaların davet edilerek müstakilen veya konsorsiyum halinde Kapalı Zarfla Teklif Alınması suretiyle ayrı 
a\ ıı ihale edilmesini. 

b. İhalelerin NATO Enfrastrüktür Hizmetleri Belge ve İhale Komisyonu tarafından yapılmasını, 

c. Söz konusu işler için yapılacak ödemelerin İlgi (a) ve (b) uyarınca Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
tarafından tahsis edilecek ödenekten karşılanmasını emirlerine arz ederim. 

t_ L 8 .12. 
Hüseyin ÖZDHL 
Hava Tuğgeneral 
NATO Enf.D.Bşk. 

EK-A (I .ıici Kısım inşaat İşleri Keşif Özeti) 
EK-B (2 nci Kısım İnşaat İşleri Keşif Özeli) 
EK-C (I .nci Kısım İnşaat İşleri Eksiltme Şartnamesi ve Sözleşme Tasarısı) 
F.K-D (2.nci Kısım İnşaat İşleri Eksiltme Şartnamesi ve Sözleşme Tasarısı) 

U Y G U N D U R 
<? Aralık. 1997 

11 j / M E'HA ÖZEL 
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HİZMLTIİOZİİL T.< . 
MİM.İ SAM NMA HAKANMĞI 

AN IvA UA 

MİY : 6I01.27/812 /97 NATO l-nr.llv.Myd 3 Aralık 1997 

KONU : Pendik-Kurtköy Hava Alam Alt Yapı 
Tesisleri İnşaatı Müşavirlik Hizmetleri 

HAKANLIK MAKAMINA 

İLGİ: (a) Savunma Sanayii İcra Komitesinin 10 Kasım 1907 gün ve 97/12 sayılı kararı 

(b) SSM ile MSB NATO IM.D.nşk.lığı arasında imzalanan 5 Aralık 1997 tarihli protokol. 

1. Savunma Sanayii Müsteşarlığınca yürütülmekte olan "İleri Teknoloji Kndüstri Parkı" Projesinin 
1993 yılında tamamlanmış bulunan Master Planı çerçevesinde. Proje kapsamındaki bilimlerden bava 
alanı ile ilgili elüd ve inşaat işlerinin, Ulaştırma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığınca yapılan 
çalışmalar da dikkate alınarak, bu konuda gerekli teknik bilgi ve tecrübeye sahip olan Milli Savunma 
Bakanlığı NATO [infraslrüktür Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmesi İlgi (a) ile karara 
bağlanmıştır. 

2. Anılan Proje kapsamında, ilk aşamada gerçekleştirilecek olan "Pendik-Kurtköy Hava Alanı Alt 
Yapı Tesisleri İnşaatı (I nci Kısım: Pist, Güney Park Apronu ve Bağlantı Taksitrakları, 2 nci Kısım: 
Paralel Taksiyolu ve Kuzey Park Apronu)" İşine ilişkin Müşavirlik Hizmetlerinin (Proje ve İhale 
Dokümanlarının Hazırlanması ve Kontrollük) yürütülebilmesi amacıyla, NATO Usulleri uyarınca 
l'K-A'da belirtilen işin muhammen bedeli olan 18 891.132 000 000TL nin LK-B de göıülcccği ü/ere 
°05 'ine tekabül eden (18 891 132 000 000TL x 0 05 ) 9 M 55(> 000 000 TL lık ödenek kullanı
lacaktır 

3 Söz konusu hizmetlerin yürütülebilmesi için , Projenin çok kısa süre içerisinde ihale edilmesinin 
gerekliliği ve kapsamında büyük miktarda kaplamalı sahalar ihtiva elliği dikkate alınarak, bugüne 
kadar hava alanlarının dizayn ve projelendirilmesi ile inşaat ve konlrolluğunda en fazla deneyime 
sahip olduğu bilinen IH'iS Mıih.Lld.Şti ile YALÇIN TI-KNİK İnş Mak.Muh ve Mim.A Ş nin 
imkanlarını birleştirmeleri sureliyle konsorsiyum halinde teklif vermek üzere davet edilmesi ve 
ihalenin Kapalı Zarfla Teklif Alına ve Pazarlık Yoluyla yapılması faydalı ve gerekli görülmekledir 
'I Uygun görüldüğü takdirde; 

a "Pendik-Kurtköy Hava Alanı Ali Yapı Tesisleri İnşaatı Müşavir Mühendislik ve Kontrollük 
Hizmetleri" İşinin I İRS Miih I.Ul.Şli. ı YALÇIN TI-KNİK. İnş Mak Milli ve Mim A S 
Konsorsiyumunun davet edilerek, 6095 Sayılı Yasa ve 6/7543 Sayılı Kararname esasları çerçevesinde 
Bakanlıklararası Hnfıaslıiiklüı Kurulunun uygun bulacağı KK-C Pazarlık Şartnamesi ye nSö/Jeşnle .̂ 
Tasarısı uyarınca Kapalı Zarfla Teklif Alma Yoluyla ihale edilmesini, 

b. İhalenin NATO Lnfıastıüklüı Dairesi Başkanlığı Belge ve İhale Komisyonu tarafından 
yapılmasını, .;. .:•- •..'. 

HİZMITLÖZI-I ' V § ' ^ ' ' 
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I I İZMI-TIİÖZIİL 

MİY : 6161.21/ 8(3 /97 NATO liNl'.Hv.Myd. 3 Aıalık I997 

c. İhale kuıuısu hizmetler için yapılacak ödemelerin İlgi (a) ve (b) uyarınca Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı tarafından tahsis edilecek ödenekten karşılanmasını emirlerine arz ederim. 

ÜKLJ-K...; 
LK-A (Keşil'Özcti) 
liK-IJ (Müşavirlik Ilizınctlcıi Halel IIcsahı) 
IİK-C (Pazarlık Şartnamesi ve Sözleşme Tasarısı) 

U Y G U N D U R 
İ Aralık 1997 7 

Tuıu^i Kİ LİNÇ 
tırgeneıal 

Müsteşar 

C*. r4 . „ 
IlüseyinöZDEL 
Hava Tuğgeneral 
NATO I?.nf.D Bşk. 

t 
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•SÖV i m 

HİZMETE ÖZEL T.C. Hbfö 5* ' * l * . 
'Saf.TJşarrf1*'" 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ^ t * * * 
ANKARA 

7 9 ARALIK 19Wi 

WttM> IH^MUMbo NOTERLİEI ^ ^ ^ » 
K r t « & R«l 14/6 Kızıl» 
Te» s 125 4 Q 4 0 - ANKARA 

PENDİK- KURTKÖY HAVA ALANI ALT YAPI TESİSLERİ 
İNŞAATI 

MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK VE KONTROLLÜK HİZMETLERİNE 
AİT PAZARLIK ŞARTNAMESİ VE SÖZLEŞME 

Bu 1} NATO Mösler«V Enfra etrüfcrür 
Programına d«b:l bu1undu£'ur.dr.n C005 
Satıh Kaxuoa istinaben clınen ? 1.12C7 
tarih ve C/7543 sayılı Çakanlar Kurulu 
Varan gereğince Damga Resmi ve harç
lar J an muaftır. ..•••; '""T-'J^^ 

•I'. . . . • ' • • ! ; ' •< "U 

HİZMETE ÖZEL j-ı n 
ÜHENDİSI.İK 

Sermayesi : 16.500 
itt\!,r;ıs-ç)i.. ıs/ıı -

Yenisehiı . ANKARA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 506) 



- 1 5 8 -

TÜRKÎYE CUMHURtYETÎ 
ANKARA OTUZDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 

T.C. 
Ankara 34. Noteri 

Nihat ERDEMİR 

Karanfil Sk. No. 14/5 
Tel: 42546 40 

Kızılay/ANKARA 

Harç damga vergisi ve 
değer pulu bedeli 1512 
sayılı kanuna göre mak
buz karşılığında tahsil 
edilmiştir. 

9 ARALIK 1997 
' O N A M A Ş E R H İ 

İŞBU HARİÇTE TANZİM VE İMZA EDİLEREK TASTİK EDİLMEK ÜZERE NO 
TERLİĞİMİZE GETİRİLEN PENDİK-KURTKÖY HAVA ALANI ALT YAPI TE 
SİSLERİ İNŞAATI MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK VE KONTROLLÜK HİZİMETLERİ 
NE AİT PAZARLIK ŞARTNAMESİ VE SÖZLEŞMESİ ALTINDAKİ İMZALARIN+ 
BIÖR TARAFTAN YALÇIN TEKNİK İNŞAAT VE MAKİNA MÜHENDİSLİK VE Mİ 
MARLIK A?S ADINA MÜNFERİDEN HAREKET EDEN MÜKERREM AYDIN KUTLU 
İLE HES MÜHENSİLKİ LİMÎTED ŞİRKETİ ADINA VEKALETEN HAREKET 
EDEN SAMİ SAVRAN İLE DİĞER TARAFTAN MİLLİ SAVUNMA BAKANI NA 
MINA MÜSTEŞAR KORGENERAL TUNCER KILINÇ'a AİT OLUP-İSLEMİN ACİ 
LİYETİNE BİNAEN GECİKMEYE MAHAL BIRAKMAMAK İÇİN MAHALLİNDE VE 
HUZURUMDA İMZALADIKLARINI 0NAYLARIM7BİND0KUZYÜZD0KSANYEDİYILI 
ARALIK AYİNİNİ YİRMİDOKUZUNCU GÜNÜ/29 12 1997 

IjgKAaA^.NOTERLtG^ 
i Memura 
SAKAL 

MÜSTENİDAT: 

1-ANKARA 39 NOTERLİĞİNDEN TANZİM VE TASTİKLİ 
22 TEMMUZ 1994 TARİH VE 13414 YEVMİYE NOLU SİRKÜLERE 
İSTİNADEN MÜKERREM AYDIN KUTLU'nun YUKARIDA UNVANI VE 
ADRESİ İYAZILI ŞİRKETİ MÜNFERİDEN TEMSİLE YETKİLİ OLDUĞU 
2-ANKARA 26 NOTERLİĞİNDEN TANZİM VE TASTİKLİ VEKALETNA 
MEYE İSTİNADEN HAREKET EDEN SAMİ SAVRAN'm SÖZLEŞME İM 
ZALAMAYA YETKİLİ OLDUĞU GÖRÜLDÜ. 
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08.03.2000 Tarihli ve 9/18 Sayılı Birleşim Tutanaklarının 11-13 ncü sayfalarında; 
Keşiflerin müteahhit firmalar tarafından hazırlanmış olduğu, bu arada Keşiflerin 
hazırlanması amacıyla Sözleşme imzalanan müşavir firmaya büyük miktarda ödeme 
yapıldığı, ayrıca söz konusu işin NATO Enf. Programına dahil olduğundan damga, 
resmi ve harçlardan muaf tutularak kayırma yapıldığı ve seçilmiş müteahhitlere 
peşkeş çekildiği yolundaki iddialara ilişkin açıklamalar aşağıda arz edilmiştir. 

1. Savunma Sanayii İcra Komitesinin 10 Kasım 1997 tarihli kararı üzerine, Projenin 
stratejik önemi ve aciliyeti dikkate alınarak, Hava Alanının Yerleşim Vaziyet Planı ve zemin 
etüdleri S.S.M. marifetiyle D.L.H.İ. Gn.Md.lüğünden temin edilmiş ve D.Bşk.lığı bünyesinde 
ilgili her branşta uzman personelden "Proje Yönetme Grubu" teşkil edilerek "Muhammen 
Bedel" tespit çalışmaları başlatılmıştır. Muhammen bedel tespit çalışmaları 05 Aralık 1997 
tarihinde tamamlanmış ve işe yönelik "Proje ihale Dokümanlarının Hazırlanması ve 
Müşavir Kontrollük Hizmetlerinin Yürütülmesi" Hizmetleri için EK-1 ihale Onayı 09 Aralık 
1997 tarihinde alınmıştır. Bu hizmetler için ihaleye davet edilmesi uygun bulunan "HES 
Müh.Ltd.Şti. + YALÇIN TEKNİK inş.Mak.Müh. ve Mim.A.Ş." Konsorsiyumundan Sözleşme 
imzalanıncaya kadar her türlü sorumluluk kendilerine ait olmak üzere ihale dosyalarının 
(Fiyatlandırılmamış Keşif Özeti, Teknik Şartnameler, Birim Fiyat Tarifleri, Birim Fiyat 
Analizleri, ithal Edilecek Malzemenin Cins ve Miktarını Gösterir Listeler, Makine-Teçhizat 
ve Laboratuvar Ekipman Listeleri, özel idari Şartnameler ve Projeler) hazırlanması 
çalışmalarına başlamaları talep edilmiştir. 

18 Aralık 1997 tarihinde müşavirlik hizmetlerine yönelik yapılan ihale sonucunda; 

A. Proje ve ihale Dokümanlarının Hazırlanması: 263.200.000.000 TL. 

D. Kontrollük Hizmetleri : 616.640.000.000 TL. 

TOPLAM : 879.840.000.000 TL. 

Bedel üzerinden Sözleşme yapılmasına karar verilmiştir. 

Müşavirlik hizmetleri bedeli, Projenin inşaat muhammen bedeli olan 
18.891.132.000..000JL.nın % 4,66'sına tekabül etmekte ve bu oran D.Bşk.lığımızca 
gerçekleştirilen MİLLÎ Bütçeli işlerde esas alınan % 5 oranının altında kalmaktadır. 

Müşavir konsorsiyum firması yukarıda muhtevası belirtilen ihale dosyalarını idarenin 
talebi üzerine yoğun bir çalışma sonucunda idare'ye 22 Aralık 1997 tarihinde teslim 
etmiştir. Diğer taraftan, söz konusu iş için davet edilecek inşaat firmalarının ve kullanılacak 
Sözleşmenin belirlenmesi amacıyla EK-2 İhale Onayı 09 Aralık 1997 tarihinde alınarak 
Sözleşme 16 Aralık 1997 tarihinde Bakanlıklararası Enfrastrüktür Kurulunun Onayına 
sunulmuştur. 

Müşavir firma konsorsiyumu tarafından hazırlanarak 22 Aralık 1997 tarihinde İdareye 
teslim edilen ihale dosyaları, 23 ve 24 Aralık 1997 tarihlerinde ihalelere davet edilmesi 
uygun bulunan firmalara verilerek, ihalelerin 7 ve 9 Ocak 1998 tarihlerinde yapılacağı 
bildirilmiştir. 

Müşavirlik Hizmetleri Sözlsşmesinin Noter Tasdiki ise prosedür gereği uygulanan İdari 
işlemler nedeniyle ancak 29 Aralık 1997 tarihinde mümkün olabilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 506) 



— 160 -

Projenin Stratejik önemi nedeniyle, geçmiş yıllarda muhtelif sebeplerden dolayı 
meydana gelen gecikmelerin asgari düzeye indirilmesi suretiyle, Projenin mümkün olan en 
kısa zamanda gerçekleştirilebilmesi amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin yürütülen 
olağan üstü çalışmalar sonucunda, görevin Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından 10 
Kasım 1997 tarihindeki kararıyla NATO Enf.DfBşk.lığma verilmesinden itibaren 60 gün 
içerisinde etüd-proje ve ihale işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, Keşiflerin ihaleye 
davet edilen firmalar tarafından hazırlanarak İdareye verildiği ve bu Keşiflerin tekrar 
firmalara verilerek teklif alındığı iddiası tamamen gerçek dışıdır. 

2. 18 Aralık 1997 tarihinde müşavirlik hizmetlerine yönelik ihale sonucunda, müşavir HES 
Müh.Ltd.Şti. + YALÇIN TEKNİK inş.Mak.Müh. ve Mim.A.Ş. Konsorsiyum firması ile yapılan 
EK-3 Sözleşme bedeli; 

A. Proje ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması: 263.200.000.000 TL. 

B. Kontrollük Hizmetleri : 616.640.000.000 TL. 

Olmak üzere Toplam : 879.840.000.000 TL. dir. 

D.Bşk.lığımızca bugüne kadar gerçekleştirilen projelere yönelik olarak, müşavirlik 
hizmetleri bedeli olarak NATO Bütçeli işlerde proje muhammen bedelinin % 8-12'si MİLLÎ 
Bütçeli işlerde ise proje muhammen bedelinin % 5'i esas alınmıştır. Müşavirlik hizmetleri 
ise iki bölüm halinde gerçekleştirilmektedir. 

(1) Proje ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması: Bu hizmetlerin bedeli müşavirlik 
hizmetleri bedelinin % 30'udur. 

(2) İnşaat süresince Sözleşmede belirtilen teknik personelin şantiyede istihdam 
edilmesi suretiyle "Kontrollük Hizmetleri" nin yürütülmesi : Bu hizmetlerin bedeli müşavirlik 
hizmetleri bedelinin % 70'idir. 

Söz konusu işe ait Proje ve İhale Dokümanlarının (Fiyatlandırılmamış Keşif özeti, 
Teknik Şartnameler, Birim Fiyat Analizleri, ithal Edilecek Malzemelerin Cins ve Miktarlarını 
Gösterir Listeler, Makine Teçhizat ve Laboratuvar Ekipman Listeleri ile özel idari 
Şartnameler ve Projeler) müşavir konsorsiyum firma tarafından 22 Aralık 1997 tarihinde 
idareye teslim edilmiş olmasına rağmen, bu hizmetler için ödeme evrakı (hakediş) 03 
Şubat 1998 tarihinde düzenlenmiş ve 09 Mart 1998 tarihinde ödeme yapılmıştır. 

Dolayısıyla, müşavir konsorsiyum firmasına haksız yere büyük miktarda ödeme 
yapıldığı iddiasının aksine, yukarıda muhteviyatı belirtilen proje ve ihale dokümanlarının 
hazırlanması hizmetleri için, bugüne kadar gerçekleştirilen MİLLÎ Bütçeli işlerde uygulanan 
oranların altında kalacak şekilde ve hizmetlerin yerine getirilmesinden yaklaşık 3 ay sonra 
ödeme yapılmıştır. 

Diğer taraftan, inşaat faaliyetlerin "Kontrollük Hizmetleri" ne ilişkin ödemeler EK-3 
Sözleşme uyarınca aylık ödemeler bazında yapılmıştır. Ayrıca, EK-3 Sözleşmenin 14 ncü 
Maddesi, inşaat işlerine verilen ilave iş artışı oranında (% 44) ilave ödeme yapılmasını 
öngörmesine rağmen, müşavir firma konsorsiyumunun Sözleşmesi kapsamına göre ayrıca 
yapmak zorunda olduğu etüd, projelendirme ve kontrollük hizmetleri dikkate alınarak EK-3 
Sözleşme bedeline göre % 26,31 oranında ödeme yapılmıştır. (EK-4 26 No.lu Müşavirlik 
Hakedişi) 

3. Söz konusu işin damga resmi ve harçlardan muaf tutularak kayırma yapıldığı ve 
seçilmiş müteahhitlere peşkeş çekildiği yolundaki iddialar tamamen gerçek dışıdır. 
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A. Bugüne kadar gerek NATO gerekse MİLLÎ Bütçeli olsun gerçekleştirilen işlerin 
tümünde 6095 Sayılı Yasa ve 6/7543 Sayılı Kararname uyarınca her türlü damga resmi ve 
harçlardan muafiyet uygulanmıştır. Anılan işin ihale ve Sözleşme işlemleri belirtilen Yasa 
ve Kararnameye göre yürütülmüş olduğundan, doğal olarak ayrı muafiyet uygulanmış olup, 
bu işle ilgili davet edilen firmalara yönelik özel bir uygulama yapılmamıştır. Ayrıca, 
muafiyet uygulaması ihaleden önce dağıtılan ihale dosyası muhteviyatındaki Sözleşmede 
belirtilmiş olduğundan, firmaların tekliflerini hazırlamalarında bu hususu dikkate almaları 
sağlanmıştır. 

B. işin ihalesine davet edilen firmalar EK-4 ihale onayında görüleceği üzere, 
D.Bşk.lığımızca o tarihe kadar ihale edilen benzer nitelikteki işlerde aranmış olan teknik 
ihtisas koşullarını karşıladığı belirlenen firmalardır. Ayrıca, davet edilen bu 10 firmanın 
yarıdan fazlasının D.L.H.I. Gn.Md.lüğünce gerçekleştirilen Hava Alanı projelerinin 
ihalelerine davet edilerek veya yeterlik alarak iştirak etmiş/etmekte oldukları bilinmektedir. 

Arz olunur. 

y<\. A.£ - ^ . - ':"/r* 
t>:. :fT v .; : ' - ; \ f 
flüâeyin pZDEL-A 
Havâ^uğgeriefal' 
NÂ^Er i toO^şk. . 
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"PENDIK-KURTKÖY HAVA ALANI ALT YAPI TESİSLERİ 1 NCI KISIM 
İNŞAATI" İŞİNE İLİŞKİN BELGE VE İHALE KOMİSYON KARARI 

İŞİN ADI 

İHALE ŞEKLİ 
FİNANSMANI 

BEK.NUN EKSİLTME ŞARTNA
MESİ VE SÖZLEŞME TASARISI
NI TASDİK TARİHİ VE NO.SU 

TEKLİF TARİHİ 

Pendik-Kurtköy Hava Alanı Alt Yapı Tesisleri 1 nci Kısım 
İnşaatı. 
Kapalı zarfla teklif alma. 
8.529.195.500.000 TL. (Savunma Sanayii Destekleme Fo
nundan) 

19 Aralık 1997 gün ve 97 (37)196 UNGY-IV/2100/97/1-Enf. 
7 Ocak 1998 

İHALE SAFHASI : MSB.hğının 17 Eylül 1997 gün ve MİY. : 3958-423-96/ 
NATO Enf.D.Pl.Prog. sayılı onayı ile kurulan Belge ve İhale Komisyonumuz 7 Ocak 1998 tarihinde 
toplanarak ihaleye katılmak üzere yeterli görülerek davet edilen firmalarm teklif zarflarını firma 
yetkili temsilcileri önünde sırası iie açmış ve teklif bedelleri yüksek sesle okunarak, tutanağa 
geçirilmiştir. Daire Başkanlığınca oluşturulan bir Teknik Alt Komisyon tarafından incelenen tekliflerin 
sıralamaları ve tutarları aşağıda belirtildiği gibidir. 

FİRMA ADI 
METİS İnş. ve Tic.AŞ. 
ANihat ÖZSAN İnş. ve San.AŞ. 
KİSKAKom.Şti. " 
MÖN İnş. ve Tic.Ltd.Şti. + 
Orhan EVİN İnş.San. ve Tic.A.Ş. Konsorsiyumu 
EKO İnş. ve Tic.Ltd.Şti. 
MAKYAL İnş. ve Tic.AŞ. 
MAKİMSAN Asf.TaaLİnş.San. ve T{c 
MAKTAŞ Mak.Elk.Tic.AŞ. 
ERKEM İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. 

TEKLİF TUTARI 
8.167.995.455.888 TL. 
8.340.435.027.420 TL. 
8.395.000.000.000 TL. 

8.487.367.731.000 TL. 
8.513.000.000.000 TL. 

V'.:>vllP. 8.728.000.000.000 TL. 
8.754.268.768.200 TL, 
8.839.000.000.000 TL. 

Kşf. Uzmanı 

8.987.000.000.000 TL. 

Bu duruma göre proje için verilen en düşük ve geçerli teklifin 8.167.995.455.888 TL. bedelle 
METİS İnş. ve Tic.A.Ş. tarafından verildiği saptanmış ve verilen teklifin, projenin güncel 
muhammen bedel çerçevesinde tahsis edilen ödeneğinin içerisinde kaldığı görüldüğünden bu bedel 
uygun bedel olarak kabul edilmiştir. _/") " ^ 
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KARAR : "Pendik-Kurtköy Hava Alanı Alt Yapı Tesisleri 1 nci Kısım İnşaatı" İşinin 
şartnamesi hükümlerini karşılayan ve projesinin ödeneği içinde kalan en düşük ve uygun teklifi veren 
METİS İnş. ve Tic.A.Ş. firmasma 8.167.995.455.888 TL. (Sekiztrilyonyüzaltmışyedimilyardokuz-
yüzdoksanbeşmilyondöryüzellibeşbinsekizyüzseksensekiz TL.) bedelle merciin (BEK) onayından 
sonra geçerli olmak kaydı ile ihalesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE 
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"PENDİK-KURTKÖY HAVA ALANI ALT YAPI TESİSLERİ 2 NCİ KISIM 
İNŞAATI" İŞİNE İLİŞKİN BELGE VE İHALE KOMİSYON KARARI 

İŞİN ADI 

İHALE ŞEKLİ 
FİNANSMANI 

BEK.NUN EKSİLTME ŞARTNA
MESİ VE SÖZLEŞME TASARISI
NI TASDİK TARİHİ VE NO.SU 
TEKLİF TARİHİ 

Pendik-Kurtköy Hava Alanı Alt Yapı Tesisleri 2 nci Kısım 
İnşaatı. 
Kapalı zarfla teklif alma. 
10.361.936.500.000 TL. (Savunma Sanayii Destekleme Fo
nundan) 

19 Aralık 1997 gün ve 97 (37)196 UNGY-IV/2100/97/1-Enf. 
9 Ocak 1998 

İHALE SAFHASI : MSB.hğının 17 Eylül 1997 gün ve MİY. : 3958-423-96/ 
NATO Enf.D.Pl.Prog. sayılı onayı ile kurulan Belge ve İhale Komisyonumuz 9 Ocak 1998 tarihinde 
toplanarak ihaleye katılmak üzere yeterli görülerek davet edilen firmalann teklif zarflanm firma 
yetkili temsilcileri önünde sırası ile açmış ve teklif bedelleri yüksek sesle okunarak, tutanağa 
geçirilmiştir. Daire Başkanlığınca oluşturulan bir Teknik Alt Komisyon tarafından incelenen tekliflerin 
sıralamalan ve tutarları aşağıda belirtildiği gibidir. 

FİRMA ADI 
MÖN İnş. ve Tic.Ltd.Şti. + 
Orhan EVİN İnş.San. ve TicAŞ. Konsorsiyumu 
MAKİMSAN Asf.Taah.İnş.San. ve 
METİS İnş. ve TicAŞ. 
KİSKAKom.Şti.. 
MAKTAŞ Mak.Elk.Tic.A.Ş. 
A.Nihat ÖZSAN İnş. ve San.A.Ş. 
EKO İnş. ve Tic.Ltd.Şti. 
ERKEM İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. 
MAKYAL İnş. ve Tic.A.Ş. 

TicAŞ. 

TEKLİF TUTARI 

9.998.617.350.000 TL 
10.267.104.750.000 TL 
10.283.000.000.000 TL 
10.349.000.000.000 TL 
10.764.000.000.000 TL 
10.822.000.000.000 TL 
10.893.000.000.000 TL 
10.975.000.000.000 TL 
11.360.000.000.000 TL 

Bu duruma göre proje için verilen en düşük ve geçerli teklifin 9.998.617.350.000 TL. bedelle 
MÖN İnş. ve Tic.Ltd.Şti. + Orhan EVİN İnş.San. ve Tic.A.Ş. Konsorsiyumu tarafından verildiği 
saptanmış ve verilen teklifin, projenin güncel muhammen bedel çerçevesinde tahsis edilen ödeneğinin 
içerisinde kaldığı görüldüğünden bu bedel uygun bedel olarak kabul edilmiştir. 

ov °Kl 
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K&RAR : "Pendik-Kurtköy Hava Alanı Alt Yapı Tesisleri 2 nci Kısım İnşaatı" İşinin şartna
mesi hükümlerini karşılayan ve projesinin ödeneği içinde kalan en düşük ve uygun teklifi veren MÖN 
İnş. ve Tic.Ltd.Şti. + Orhan EVİN İnş.San. ve Tic.A.Ş. Konsorsiyumuna 9.998.617.350.000 TL. 
(Dokuztrilyondoku2yüzdoksansekizmilyaraltıyüzonyedimilyonüçyüzellibin TL.) bedelle merciin 
(BEK) onayından sonra geçerli olmak kaydı ile ihalesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı :506) 



HtZMETE ÖZEL 
- 166-

T.C 
KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASI TEŞKİLATI 

MERKEZ KURULU BAŞKANLIĞI 

BAKANLIKLARARASI ALTYAPI KURULU KARARI 

Toplantı tarihi 

Karar Sayısı 

Konu 

İlgi 

Dilim ve seri numarası 

Harcama yetkisi durumu 

Finansman şekli 

KARAR 

13 Ocak 1998 

98(2)5 UNGY-IV/4999/98/ENF 

Pendik/Kurtköy havaalanı altyapı tesisleri 
birinci kısım inşaatı belge ve ihale komisyon kararı 

: Milli Savunma Bakanlığının 12 Ocak 1998 
tarihli ve MİY:6161.27/79/98 NATO ENF HV İNŞ. 
sayılı yazıları 

,. 8.529.195.500.000 TL 

MİLLİ 

Kurul, sözkonusu belge ve ihale komisyon 
kararını uygun bulmuştur. 

M £ 
Dışişleri Bak.Tem. 
B.ATALA 

ÖZARMAĞAN 
AKYILDIRIM 

A S l Ş l N e ^ 

Genkur.Bşk. Tem. . 
--x * ] » - -—- —; ; -•^L*-^ 

Savunma Bak. Tem. 

Maliye Bakanlığı Tem. T.Telekom A.Ş.Gn.Md.Tem. 
Asimin Ayv.:0.Lr. 

HİZMETEÖZEL 
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T.C 
KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASI TEŞKİLATI 

MERKEZ KURULU BAŞKANLIĞI 

BAKANLIKLARARASI ALTYAPI KURULU KARARI 

Toplantı tarihi 

Karar Sayısı 

Konu 

İlgi 

13 Ocak 1998 

98(2)6 UNGY-IV/4999/98/ENF' 

Pendik/Kurtköy havaalanı altyapı tesisleri 
ikinci kısım inşaatı belge ve ihale komisyon kararı 

: Milli Savunma Bakanlığının 12 Ocak 1998 
tarihli ve MİY:6161.27/80/98 NATO ENF HV İNŞ. 
sayılı yazıları 

Dilim ve seri numarası 

Harcama yetkisi durumu 

Finansman şekli 

KARAR 

10.361.936.500.000 TL 

MİLLİ 

Kurul, sözkonusu belge ve ihale komisyon 
kararını uygun bulmuştur. 

Dışişleri Bak.Tem 
B.ATALA 
R.ÖZARMAĞAN 
M.AKYILDIRIM 
ASIĞIN 'EU-^ 

Genkur.Bşk. Tem. Milli Savunma Bak. Tem. 

* ı . v ^ 

Maliye Bakanlığı Tem. T.Telekom A.Ş.Gn.Md.Tem. 

HİZMETE ÖZEL 
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SABİHA GÖKÇEN HAVA ALANI ALT YAPI TESİSLERİ I.KISIM İNŞAATI 
îhale Tarihi. .7.0cak 1999 
Sözleşme Bedeli :8.167.995.455.888 TL 
Verilen Toplam İş Artışı :4.072.876.139.007 TL 

Yaptırılan İlave îşler Tutan 

İşin Cinsi Tutan 

Saha Drenajı ve Çevre Yolu İnşaatı 1.493.713.123.347 TL 

Pist Yaklaşma Direkleri.Otomatik Kontrol Sistemi 
ve Scada Sistemi 686.242.137.050 TL 

Çevre yolu nedeniyle Pist doğu ucunda istinat duvarı 
İnşaası ve dolgusu 194.134.000.000 TL 

Muhammen Bedel hesabında DLHİ Gn.Md.lüğünün 
EK-A raporu uyarınca,pist ve apron dolgu sahalarında 
hafriyattan çıkacak toprağın kullanılması esas alınarak 
hesaplama yapılmış.ancak inşaat faaliyetleri esnasında toprak 
numuneleri üzerinde yapılan labaratuvar testlerine göre 
DLHİ Gn.Md.lüğünün EK-B raporu uyarınca kullanılması 
mümkün olmadığından, ariyet malzemesi ile dolgu yapılması 1.240.400.900.000 TL 

TOPLAM: 3.614.490.160.397 TL(% 44.25)) 

Metraj Artışı: 458.385.978.610 TL.( % 5.61) 

YAPILAN ÖDEMELER 

Sözleşme Bedeli: 8.167.995.455.888 TL 

1-Metraj Artışları: 458.385.978.610 TL 

Fiyat Farkları: 4.577.809.692.155 TL. 

TOPLAM.: . 13.204.191.126.653 TL 

2-İlave İşler. 3.523.181.391.384 TL 

Fiyat Farkı: 1.869.666.214.410 TL 

TOPLAM.: 5.392.847.605.794 TL 

NOT. Sözleşme kapsamındaki işler (ilave işler dahil) 31 Aralık 1999 tarihi itibariyla 
%99.25 seviyesinde tamamlanmış olup , ilave işlerden geriye kalan 
(3.614.490.160.397 TL- 3.523.181.391.384 TL=)91.308.769.013 TL.tutanndaki işler 
(Çevre Yolu ve Otomatik kontrol + Scada Sistemi ) Haziran 2000 ayı sonunda 
tamamlanacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 506) 
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SABİHA GÖKÇEN HAVA ALANl ALT YAPI TESİSLERİ II.KISIM İNŞAATI 
İhale Tarihi. 9.0cak 1999 
Sözleşme Bedeli. 9.998.617.350.000 TL 
Verilen Toplam İş Artışı 4.881.151.617.694 TL 

Yaptırılan İlave İşler Tutarı 

İşin Cinsi , Tutarı 

Paralel Taksiyolunun Piste Dönüştürülmesi 421.719.750.000 TL 

Paralel Pist İle Terminal Apronu Arasındaki 
Açık Kanalın Kapalı Sisteme Dönüştürülmesi 150.000.000.000 TL 

Paralel Pistin Kuzeyine Beton Kaplamalı 
Kanal Yapılması 160.000.000.000 TL 

Paralel Pistin Asfalt Banketlerinin 3 m'den 
7.5 m'ye Çıkarılması 286.000.000.000 TL 

Terminal Apronunun Kuzey Ağıl Deresinin 
Kapalı Sistemle İslahı ve Dolgusu(2x(2xl .5) kutu menfez 
yapılması 1.779.389.000.000 TL 

Muhammen Bedel hesabında DLHÎ Or; Vllüğünün 
EK-A raporu uyarınca,paralel pist ve apron dolgu sahalarında 
hafriyattan çıkacak toprağın kullanılması esas alınarak 
hesaplama yapılmış.ancak inşaat faaliyetleri esnasında toprak 
numuneleri üzerinde yapılan labaratuvar testlerine göre 
DLIÜ Gn.Md.lüğünün EK-B raporu uyarınca kullanılması 
mümkün olmadığından, ariyet malzemesi ile dolgu yapılması 1.613.121.950.000 TL 

TOPLAM: 4.410.230.700.000 TL (% 44.11) 

Metraj Artışı. 470.920.917.694 TL ( % 4.71) 

YAPILAN ÖDEMELER 

Sözleşme Bedeli. 9.998.617.350.000 TL 

1-Metraj Artışları:. 470.920.917.694 TL 

Fiyat Farkları: 6.357.660.612.872 TL. 

TOPLAM.: 16.827.198.880.566 TL 

2-İlave İşler. 4.387.957.894.481.TL / ' ' : .? ' '£ V 

Fiyat Farkı: 2.664.601.471.754 TL i f e : •'•• 

TOPLAM.: 7.052.559.366.235 TL & ^ 1 . ^ ' 

NOT. Sözleşme kapsamındaki işler (ilave işler dahil) 31 Aralık 1999 tarihi itibariyla " """ " 
%99.85 seviyesinde tamamlanmış olup geriye kalan 22.272.805.519 TL.kesin hesaba 
bırakılmıştır. 
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KURTKÖY HAVAALANI PROJE , İHALE VE İNŞAAT 
İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 

I- KONU : 
Başbakan A. Mesut Yılmaz 'm .İstanbul Kurtköy Havaalanı ihalesi 

için hazırlanmış protokol hükümlerini dikkate almadan ihalenin NATO ENF 
Dairesi tarafından gerçekleştirilmesini sağlamak suretiyle görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 240'ıncı maddesine uyduğu 
iddiası. 

II- İNCELEMELER: 
TBMM Genel Kurulu'nun 23.11.1999 tarih ve 656 sayılı kararı 

çerçevesinde konu ile ilgili olarak kurulan (9 /18) sayılı Meclis Soruşturma 
Komisyonu'na intikal eden belgeler ve tanıkların beyanları çerçevesinde idari 
ve hukuki yönden yapılan incelemeler sonucunda Kurtköy Havaalanı ihale 
ve inşaat işlemlerine ilişkin olarak tespit edilen hususlar aşağıdadır. 

A- SAVUNMA SANAYİİ İCRA KOMİTESİNİN 7 EKİM 1996 TARİHLİ 
KARARI İLE 10 KASIM 1997 TARİHLİ KARARI ARASINDAKİ ÇALIŞMALARA 
İLİŞKİN TESPİTLER: 

- 3238 sayılı Savunma Sanayii Müsteşarlığı Hakkında Kanun'un 5. 
maddesi hükmü gereği, Basbakan'm başkanlığında Genel Kurmay Başkanı ve 
Milli Savunma Bakam'ndan teşkil eden Savunma sanayii İcra Komitesi 7 Ekim 
1996 tarihinde aldığı 96/8 sayılı kararla; Kurtköy Havaalanı ile ilgili etüt ve 
inşaatın DLHİ (Demiryolları, Limanlar, Hava Meydanları İnşaatı) Genel 
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesini, bu konudaki uygulamayı 
belirleyecek protokolün DLHİ genel Müdürlüğü ile imzalanması için SSM 
(Savunma Sanayii Müsteşarlığı)'nın yetkili kılınmasını ve projenin 
finansmanının Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndan karşılanmasını 
öngörmüştür. 
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- Anılan karar uyarınca DLHİ, SSM ve DHMİ (Devlet Hava 

Meydanları İşletmesi) arasında 24 Ekim 1996 tarihinde bir çerçeve protokol 

imzalanmıştır. 

Çerçeve protokol ile; ihale dosyasının DLHİ tarafından 

hazırlanması ve ihaleye çıkılması; ihaleyle ilgili tekliflerin ise SSM, DLHİ ve 

DHMİ personeli ile gerektiğinde üniversite ve diğer kuruluşlardan 

görevlendirilecek personelden oluşacak komisyonca değerlendirilmesi 

öngörülmüştür. Ayrıca; daha önce 95 E 30240 proje numarası ile 

DLHİ yatırım programına girmiş olan Kurtköy Havaalanı inşaat projesinin 

DLHİ'nin yatırım programından çıkarılması için girişimlerde bulunulması ile 

çalışmalara ilişkin diğer hususlar protokol hükümlerine bağlanmıştır. 

- SSM'ca DLHİ ve DHMİ'ye gönderilen 5 Kasım 1996 tarihli 

yazıda; kuruluşlar arası bir çalışma grubu teşkili ile bu grubun Kurtköy 

Havaalanı için Antalya Havaalanı Projesinin uygulanabilme imkanını 

araştırması ve 7 Kasım 1996 günü yetkili temsilcilerin iştiraki ile bir toplantı 

yapılması istenmiştir. 

- SSM, DLHİ ve DHMİ yetkili temsilcileri arasında 7 Kasım 1996 

ve 11 Kasım 1996 tarihlerinde yapılan iki toplantıda proje ile ilgili görüşmeler 

ve değerlendirmeler yapılmıştır. 

Toplantılarda; Antalya Havaalanı Projesinin teknik nedenlerle 

Kurtköy Havaalanı için uygulanamayacağı tespit edilmiştir. 

- Kuruluşların yetkili temsilcileri arasında 13 Kasım 1996 tarihinde 

yapılan toplantıda; "...öncelikle altyapı projelerinin hazırlanıp ihale edilmesi, 

buna paralel olarak üstyapı proje ve ihale çalışmalarına geçilmesi" 

öngörülmüştür. 

14 Kasım 1996 tarihinde yapılan toplantıda ise; "...Kurtköy 

Havaalanı ihalesinin DLHİ'den her türlü destek sağlanarak SSM'ca 

yapılması..." uygun bulunmuştur. 

- Anılan yetkililer arasında 22 Kasım 1996 tarihinde yapılan 

toplantıda; Havaalanı projesinin öngörüldüğü şekilde yürütülebilmesi için su, 
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elektrik, doğal gaz deplasman projeleri ile saha dışı bağlantı ve kavşak 
projelerinin ilgili kamu kuruluşları tarafından zamanında yapılması gerektiği 
belirlenmiştir. Ayrıca, alt yapı ihaleleri ile ilgili işlerin DLHİ tarafından kısa 
sürede bitirilebilmesi için SSM'nın müşaviri olan Tekfen Mühendislik A.Ş.'nin 
teknik ve donanım imkanlarından yararlanılması; alt yapı projeleri ile bir 
bütünlük içerisinde yürütülmesi gereken üst yapı projeleri ve ihale 
dokümanlannın DLHİ imkanlarının yeterli olmaması nedeniyle DLHl'den 
gerekli yardım ve onaylarda alınmak suretiyle uzman bir şirkete yaptınlması 
uygun bulunmuştur. 

- Toplantılarda alınan kararlara paralel olarak; Milli savunma 
Bakanı imzasıyla 27 Kasım 1996 tarihinde DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) ve 

DLHİ'ye gönderilen yazıda; "...DLHİ yatırım programında gözüken Kurtköy 
Havaalanı Projesi inşaat ve ihalesinin bu kuruluş tarafından yapılacak 
olmasının yatırımın gerçekleşme süresini uzatacağı ve inşaat maliyetlerini 
önemli ölçüde artıracağı, bu sebeple ihalenin SSM tarafından açılmasının 
daha uygun olacağı" hususundan bahisle, havaalanı projesinin DLHİ yatırım 
programından çıkarılması istenmiştir. 

- Aynı tarih itibariyle ve yine Milli Savunma Bakanı imzasıyla ilgili 
kuruluşlara gönderilen bir başka yazıda; "...Havaalanı arazisinde bulunan 
mevcut alt yapı tesislerinin deplase edilmesinden meydana gelecek bir 
gecikmenin, diğer faaliyetleri de önemli ölçüde etkileyeceği" hususundan 
bahisle, "...deplase edilecek hatlardan su isale hatlarının İSKİ, enerji nakil 
hattının TEAŞ, doğal gaz boru hattının BOTAŞ, TEM kavşağının ise T.C. 
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmesinin gerektiği" belirtilmiş 
ve bu kuruluşların 1997 bütçelerine kaynak tahsis veya transfer etmek üzere 
gerekli tedbirleri almaları talep edilmiştir. 

- 2 Aralık 1996 tarihinde SSM ve DLH'nın yanı sıra TEAŞ, BOTAŞ 
ve İSKİ yetkililerinin de katıldığı bir toplantı daha yapılmış ve proje sahasındaki 
alt yapı deplasmanları konusunda mutabakat sağlanarak, proje ve ihale 
çalışmalarına başlanması öngörülmüştür. Ayrıca DLHi'nin, çalışmaların SSM 
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müşaviri Tekfen firmasının vereceği mühendislik ve teknik destek ile kısa 
surede tamamlanabileceğini ifade ettiği ve DLHİ ile SSM arasında bir protokol 
düzenlenmesinin uygun olacağının değerlendirildiği anlaşılmıştır. 

- 25 Aralık 1996 tarihinde SSM tarafından DLHİ'ye gönderilen 
yazıda; bu güne kadar yapılan çalışmaların değerlendirilmesi neticesinde uçuş 
üniteleri ihalesine esas projelerin DLHİ tarafından 20 Ocak 1997 tarihine kadar 
tamamlanabileceği ve bu tarihte ihaleye cıkılabileceği belirtilerek, ihale 
dokümanlannın hazırlanması ve bu ihalenin değerlendirilmesinde görev alacak 
personelin 2 Ocak 1997 tarihine kadar müsteşarlığa bildirilmesi istenmiştir. 

- 3 Ocak 1997 tarihinde DLHİ tarafından SSM'na gönderilen 
cevabi yazida; ihale dokümanlarının hazırlanması ile ihalenin değerlendirilmesi 
amacıyla oluşturulacak komisyon için iki personel görevlendirildiği bildirilmiştir. 

- Savunma Sanayii Müsteşarının 8 Ocak 1997 tarihli onayıyla; 
SSM'dan 2, DLHİ'den 2 ve ODTÜ'den 1 kişi olmak üzere 5 kişilik ihale 
komisyonu teşkil edilmiştir. 

- DLHİ tarafından hazırlanan Kurtköy Havaalanı uygulama 
projeleri, keşif icmali ve teknik şartnameler 5 Şubat 1997 tarihinde SSM'na 
gönderilmiştir. 

- SSM'ca 14 Şubat 1997 tarihinde Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü'ne gönderilen yazı ile; DLHİ'nin uçuş ünitelerinin yerleşimini 
yeniden projelendirerek bir Mania plan hazırladığı hususundan bahisle, yeni 
Mania Planının Master Plandaki Mania planı yerine geçmek üzere ilgili 
kuruluşlara intikal ettirilmesi istenmiştir. 

- Milli Savunma Bakanı'nm 25 Nisan 1997 tarihli oluru ile; Kurtköy 
Havaalanı ile ilgili uçuş ünitelerinin inşaat ihalesi ve terminal binasının proje 
ihalesini yapmak üzere ihaleye davet edilecek şirketlerin belirlenmesi amacıyla 
bir örneği ekli kriterlerle, yeterlilik ilanı verilmesi ve yeterli görülen şirketlerden 
teklif alınarak nihai değerlendirmenin yapılması uygun görülmüştür. Milli 
Savunma Bakanı'nm olur tarihi 25 nisan 1997 olmakla birlikte, SSM evrak 
tarihinin 6 Haziran 1997 olduğu belirlenmiştir. 
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- Söz konusu yazı eki, Kurtköy Havaalanı alt yapı İnşaatı İçin firma 

ön seçim ve İhale İlanı taslağı ile 1997 yılı birim fiyatlarıyla 7,5 trilyon lira keşif 

bedeli üzerinden yapılacak ihaleye katılabilme şartları ve kriterleri öngörülerek; 

isteklilerin ön seçim dosyalan ile birlikte 12 Haziran 1997 tarihine kadar 

müracaat etmeleri gerektiği, ön seçim sonucunun 23 Haziran 1997 tarihine 

kadar isteklilere bildireceği ve yeterli görülen firma veya ortak girişimlerin tarihi 

daha sonra belirlenecek ihaleye davet edilecekleri belirtilmiştir. 

- Kurtköy Havaalanı mimarlık-mühendislik proje İşi firma ön seçim 

ve ihale ilanı duyuru taslağında da, 596,9 milyar lira keşif bedelli proje ve ihale 

dosyası düzenleme işi ihalesine katılma şartlan ve kriterleri belirlenerek; ön 

seçim müracaat tarihi 19 Haziran 1997, ön seçim sonucunun bildirilme tarihi 

27 Haziran 1997 olarak öngörülmüştür. 

Ancak taslak olarak belirlenen söz konusu firma ön seçim ihale 

ilanlarının yapıldığına dair bir belgeye rastlanmamıştır. 

- Böylece Temmuz/1997 ayına kadar gelinmiş, ancak icra 

Komitesi'nin 7 Ekim 1996 tarihli kararından itibaren devam eden yaklaşık 9 

aylık süreç bu noktada durmuş, ihale çalışmaları sonuçlanmamıştır. 

- Temmuz/1997 ayı başında ise hükümet değişikliği söz konusu 

olmuştur. 

-3 Ekim 1997 tarihinde Genel Kurmay Başkanlığı'nca SSM'na 

gönderilen yazıda; "Genel Kurmay Başkanı'nca projenin Başbakan ve Milli 

Savunma Bakanı'na takdim edilmesi direktifinin verildiği" ayrıca "İTEP 

projesinin, master plana uygun olarak ve proje bütünlüğü bozulmadan milli 

stratejik hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmesi amacıyla yazı eki ile 

belirtilen yönetim teşkilatının kurulmasına ve çalışma takviminin esas 

alınmasına karar verildiği" ifade edilmiştir. 
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B- SAVUNMA SANAYİİ İCRA KOMİTESİ'NİN 10 KASIM 1997 
TARİHLİ KARARINDAN SONRA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN 
TESPİTLER: 

- Savunma Sanayii İcra Komitesi 10 Kasım 1997 tarihinde aldığı 

97/12 sayılı kararla; "96/8 sayılı İcra Komitesi kararının süratle uygulamaya 

aktarılmasını teminen Havaalanı ile ilgili etüt ve inşaat işlerinin bugüne kadar 

yapılan çalışmalarda dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığı Nato 

Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı (NATO ENF) tarafından gerçekleştirilmesini" 

öngörmüştür. 

- İcra Komitesinin Kurtköy Havaalanı Proje ve inşaat işinin 

NATO ENF Dairesi tarafından yürütülmesine ilişkin bu kararına istinaden SSM 

ve NATO ENF Dairesi arasında 5 Aralık 1997 tarihinde bir protokol tanzim 

edilmiştir. 

Protokolle, tahmini bedelli 18.891 milyar lira olan işin NATO 

ENF'in tabi olduğu usul ve esaslara göre 31 Aralık 1999 tarihine kadar 

gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. 

- 8 Aralık 1997 tarihinde NATO ENF Dairesi Başkanlığı'nca Milli 

Savunma Bakanlığı makamına sunulan; "Kurtköy Havaalanı Alt Yapı Tesisleri 

1'inci kısım inşaatının 8.529.195.500.000- TL, 2'inci kısım inşaatının 

10.361.936.500.000,-TL muhammen bedel üzerinden, Bakanlıklar Arası 

Enfrastrüktür Kurulu'nca uygun görülecek eksiltme şartnamesi ve sözleşme 

tasarısı esaslarına göre, bu işle ilgili yeterliliği tespit edilen (isimleri belirtilmiş) 

10 firmadan müstakilen veya konsorsiyum halinde kapalı zarfla teklif alınması 

suretiyle ayrı ayrı ihale edilmesi" şeklindeki teklif yazısı Bakanlık 

Müsteşarlığı'nca 9 Aralık 1997 tarihinde onaylanmıştır. 

- NATO ENF dairesi Başkanlığı'nca Bakanlık Makamına sunulan 

9 Aralık 1997 tarihli bir başka yazı ile belirtilen; "Havaalanı ile ilgili 

944.556.600.000,-TL ödenek bedelli müşavir mühendislik ve kontrollük 

hizmetleri işinin, HES Müh. Ltd.Şti + Yalçın Teknik İnş. Mak. Müh. Ve Mim. A.Ş. 

konsorsiyumu davet edilerek Bakanlıklar Arası Enfrastrüktür Kurulu'nun uygun 
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bulacağı pazarlık şartnamesi ve sözleşme tasarısı uyarınca kapalı zarf usulü 

ile ihale edilmesi" şeklindeki teklifi de aynı tarih itibariyle onaylanmıştır. 

- Müşavir firma konsorsiyumu tarafından hazırlanarak 22 Aralık 1997 

tarihinde idareye teslim edilen ihale dosyalarının, 23 ve 24 Aralık 1997 

tarihlerinde ihalelere davet edilen firmalara verildiği ve ihalelerin 7 ve 9 Ocak 

1998 tarihlerinde yapılacağının bildirildiği yazışmalardan anlaşılmıştır. Ancak 

müşavir firma kpnsorsiyumu ile idare arasında yapılan noter tasdikli sözleşme 

tarihi 29 aralık 1997 olarak görülmekte ve ihale dosyalannm teslim alınma 

tarihinden bir hafta sonrasına tekabül etmektedir. Bu konuda ilgililerce yapılan 

açıklamada; "sözleşmenin noter tasdikinin prosedür gereği uygulanan idari 

işlemler nedeniyle ancak 29 Aralık 1997 tarihinde mümkün olabildiği" ifade 

edilmektedir. 

-NATO ENF dairesi bünyesinde teşkil edilen 9 kişilik ihale komisyonu 

tarafından yürütülen ihale çalışmaları çerçevesinde; 10 firmadan kapalı zarf 

usulü ile teklif alındığı.teklif zarflarının firmaların huzurunda açıldığı ve yüksek 

sesle okunarak tutanaklara geçirildiği, teknik alt komisyon tarafından firmaların 

en ucuz tekliften başlayarak bir sıralamaya tabi tutulduğu ve sonuçta ihale 

komisyonunun 7 ocak 1998 tarihinde " 1. Kısım inşaatının 8.168 milyar lira 

olarak en düşük ve uygun teklifi veren METİS firmasına, 2. Kısım inşaatının 

yine 9.999 milyar lira olarak en düşük ve uygun teklifi veren MÖN A.Ş + Orhan 

Evin Inş. San. ve Tic. A.Ş., konsorsiyumuna, Bakanlıklar Arası Altyapı Kurulu 

onayından sonra geçerli olmak üzere ihale edilmesine" karar verdiği 

anlaşılmıştır. 

-Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 

Genel Kurmay Başkanlığı ve T.Telekom Gn. Md. temsilcilerinden oluşan 

Bakanlıklar arası Altyapı Kurulu 13 Ocak 1998 tarihinde ihale komisyonunun 

söz konusu kararlarını uygun bularak onaylamıştır. 

-Kurtköy Havaalanı alt yapı işi I. Kısım inşaatı ile ilgili olarak 8.168 

milyar lira bedel üzerinden ihaleyi kazanan firma ile imzalanan sözleşme 

kapsamında yürütülen işlerin 31.12.1999 tarihi itibariyle % 99.25 lik kısmının 
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tamamlandığı; bu tarihe kadar sözleşme bedeli üzerine 458 milyar lira metraj 

artışı ve 4.578 milyar lira fiyat farkı tahakkuk ettirildiği, ayrıca 3.523 milyar lira 

ilave iş ile bu işe ilişkin 1.870 milyar lira fiyat farkı hesaplandığı, dolayısıyla 

belirtilen tarih ve tamamlanan iş itibariyle toplam 18.597 milyar lira ödeme 

yapıldığı anlaşılmıştır. 

- II. Kısım inşaatı ile ilgili olarak 9.999 milyar lira bedel üzerinden 

konsorsiyum firma ile imzalanan sözleşme kapsamında yürütülen işlerin ise 

31.12.1999 tarihi itibariyle % 99.85 lik kısmının tamamlandığı; bu tarihe kadar 

sözleşme bedeli üzerine 471 milyar lira metraj artışı ve 6.357 milyar lira fiyat 

farkı tahakkuk ettirildiği, aynca 4.388 milyar lira ilave iş ile bu işe ilişkin 2.664 

milyar lira fiyat farkı hesaplandığı, dolayısıyla belirtilen tarih ve tamamlanan iş 

itibariyle toplam 23.880 milyar lira ödeme yapıldığı belirlenmiştir. 

Böylece 31.12.1999 tarihi itibariyle I. ve II. Kısım inşaatları için, ilave 

işler/metraj farkları ve fiyat artışlarıyla birlikte toplam 42.477 milyar lira ödeme 

yapılmıştır. (Sözleşmeye göre ilave iş oranı % 44' tür.) 

- Müşavirlik hizmetleri ile ilgili olarak 29 Aralık 1997 tarihinde HES 

Müh.Ltd.Şti+Yalçın Teknik İnş.Mak.ve MimAŞ. konsorsiyumu ile imzalanan 

sözleşme kapsamında da, 879.840 milyon lirası sözleşme bedeli, 231.486 

milyon lirası da ilave iş karşılığı olmak üzere toplam 1.111 milyar lira ödeme 

yapılmıştır. 

III- DEĞERLENDİRMELER: 

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin Kurtköy Havaalanı etüt ve 

inşaatının DLHİ tarafından yürütülmesini öngören 7 Ekim 1996 tarihli kararı 

çerçevesinde yürütülen çalışmalara ilişkin tespitler sonucunda; Şubat-1997 ayı 

itibariyle ihale öncesi hazırlıkların tamamlanarak ihale aşamasına gelindiği 

anlaşılmaktadır. Milli Savunma Bakam'nca 25 Nisan 1997 tarihinde firma 

önseçim ve ihale ilân taslağının onaylanarak ihaleye çıkılması olurunun 

verildiği, ancak onay tarihi ile SSM evrak giriş tarihi arasında yaklaşık bir 
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buçuk aylık bir zaman farkı olduğu belirlenmektedir. Gerek bu farklılığın 

nedeni, gerekse ihalenin neden sonuçlandırılamadığı hususunda, ilgililerce net 

bir gerekçe ortaya konulamamıştır. 

İhale aşamasının başladığı Şubat / 1997 ayı ile İcra Komitesi'nin 

2. Kararını aldığı Kasım / 1997 ayı arasında yer alan ve ihalenin 

sonuçlandırılamadığı dönem olarak kabul edilebilecek sürenin yaklaşık 

yarısının Temmuz / 1997 ayı başındaki hükümet değişikliğinden önceki 

döneme tekabül ettiği ortaya çıkmaktadır. 

Kurtköy Havaalanı inşaat ve ihale işlerine ilişkin olarak, İcra 

Komitesi'nce ilgili kamu kurumlanna tevdi edilen görev, yetki ve sorumluluklar 

çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucunda ortaya çıkan belgeler ve tanık 

beyanlarından, ihaledeki gecikmenin DLHİ' den kaynaklanmadığı, SSM 

nezdinde meydana geldiği belirlenmektedir. 

İcra Komitesi'nin 2. kararı öncesi gelişmeler, yine yazışmalar ve 

tanık beyanlan çerçevesinde irdelendiğinde; 3 Ekim 1997 tarihinde Genel 

Kurmay Başkanlığınca SSM' na gönderilen bir yazı ile, "Genel Kurmay 

Başkanı'nca projenin Başbakan ve Milli Savunma Bakanı'na takdim edilmesi" 

direktifinin verildiği, projenin takdimi ve bilahare Başbakanlık Konutunda 

yapılan ilgili kurumların temsilcilerinin de katıldığı üst düzey istişare 

toplantısında, ihalenin NATO ENF Dairesi tarafından yürütülmesi görüşünün 

ön plana çıktığı anlaşılmaktadır. Bu gelişmeler sonucu, İcra Komitesi 10 

Kasım 1997 tarihinde aldığı kararla, bu kez işin NATO ENF Dairesi tarafından 

yürütülmesini öngörmüştür. 

Böylece İcra Komitesi'nin daha önce aldığı bir karar, aynı İcra 

Komitesi'nin aldığı yeni bir kararla değiştirilmiştir. Bunun dışında , kişisel ya da 

yetki dışı tasarrufta bulunulduğuna dair bir belgeye ya da özel bir talimata 

mevcut belgeler arasında rastlanmamıştır. Komisyona bilgi veren tanıklarda bu 

yönde bir iddiayı doğrulayacak beyanda bulunmamışlardır. Bu durumda karar 

3238 sayılı Kanun çerçevesinde Başbakan, Milli Savunma Bakanı ve Genel 

Kurmay Başkanı tarafından müştereken alınmış olup bu Kanunun İcra 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 506) 



- 179 -

Komitesi'ne verdiği görev, yetki ve sorumluluk bir kişiye münhasır 

bulunmamaktadır. 

Konu, İcra Komitesi'nin daha önce aldığı bir karan değiştirme 

yetkisinin olup olmadığt.yapılan değişikliğin daha önce alınan karara istinaden 

düzenlenen protokol hükümlerine aykırılık teşkil edip etmeyeceği hususları 

yönünden ele alınacak olursa; işin gerektirdiği şartlarda bir karar organının 

kendi görev ve yetkisi kapsamında daha önce aldığı bir karan yeni bir kararla 

değiştirmesi hukuken mümkün bulunmakta, İcra Komitesi'nin ilk karanna 

istinaden düzenlenen protokolde yeni kararla yürürlükten kaldınldığı için 

protokol hükümlerine aykırılık söz konusu olmamaktadır. Eğer karar mercii 

niteliğindeki İcra Komitesi'nin yeni karan olmadan iş herhangi bir şekilde 

DLH'dan alınıp NATO ENFe verilseydi o zaman protokol hükümlerine, esas 

itibariyle de 3238 sayılı Kanun hükümlerine uyulmamış olacaktı. 

İcra Komitesi'nin 10 Kasım 1997 tarihli kararından sonra NATO ENF 

dairesi tarafından yürütülen ihale, genel olarak ihale usul ve esaslan ile 

tekliflerin toplam mali boyutu yönünden değerlendirildiğinde; 

-İhalede 10 firmadan kapalı zarf usulü ile teklif alındığı, 

-Teklif zarflarının firmalann huzurunda açıldığı, ve yüksek sesle 

okunarak tutanaklara geçirildiği, 

-Teknik Alt Komisyon tarafından firmaların en ucuz tekliften 

başlayarak bir sıralamaya tabi tutulduğu, 

-9 kişiden oluşan ihale komisyonunun, 1. ve 2. kısım inşaatlarının en 

düşük ve uygun teklifi veren firmalara Bakanlıklar Arası Altyapı Kurulu 

onayından sonra geçerli olmak üzere ihale edilmesine karar verdiği, 

-Dişişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 

Genel Kurmay Başkanlığı ve T.Telekom Gn. Md. Temsilcilerinden oluşan 

Bakanlıklar arası Altyapı Kurulü'nun ihale komisyonunun söz konusu 

kararlarını uygun bularak onayladığı, 

mevcut tutanaklardan anlaşılmıştır. Dolayısıyla, Devlet İhale Kanunu 

hükümleri cari olmamakla birlikte, usul yönünden yine bu kanunun öngördüğü 
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esaslara paralel olarak işlem yapıldığı ortaya çıkmaktadır. İhaleye davet edilen 
firma sayısı açısından ise, Devlet ihale Kanunu 'nun 44.maddesi hükmüne göre, 
" ... hava meydanları... etüt ve proje işleri ihalesinin diğer ihale usulleri yerine 
teknik yeterlilikleri ve güçleri idarece kabul edilmiş en az üç istekli arasında kapalı 
teklif usulü ile yaptırılabileceği" mümkün iken bu ihaleye daha fazla firmanın davet 
edildiği görülmektedir. 

Usule ilişkin bu hususlar dışında, ihaleye katılan firmaların teknik 
yeterliliği;teknik yeterliliği haiz başka firmalar bulunup bulunmadığı; keşif özeti ve 
ihaleyi kazanan firmalarla imzalanan sözleşmelerde öngörülen işler ile 
sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkan keşif ve sözleşmede 
öngörülmemiş iş artışının teknik ve mali boyutu; müşavir konsorsiyum firma ile 
yürütülen işlemler; yapılan tüm işin teknik ayrıntısı; birim maliyeti oluşturan 
unsurların niteliği, metrajlara göre toplam maliyet, uygulanan eskalasyon, inşaatın 
teknik şartnameye uygunluğu ve nihayet DLHİ ile NATO ENF arasındaki maliyet 
mukayesesi gibi hususlar teknik konuları ihtiva etmektedir. Teknik konulara ilişkin 
olarak, özellikle işin DLH' dan alınıp NATO ENF Dairesine verilmesiyle kamu 
zararına yol açılıp açılmadığı hususunun irdelenmesi yönünde , Soruşturma 
Komisyonu'nca teşkil edilen 3 kişilik teknik bilirkişi heyeti, inceleme ve 
değerlendirme raporunu 2 Mayıs 2000 tarihi itibariyle Komisyona arz etmişlerdir. 

Teknik hususlar dışında, idari ve hukuki yönden yapmış olduğum 
tespit ve değerlendirmeleri Komisyonun takdirlerine arz ederim. 

ı 24 Mayıs 2000 

K.Mehmet GÜLBüJRUN 
Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu- Başdenetçi 
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ELGI 

RAPORUN KONUSU 

RAPOR 

: TBMM.Bşk.lığı (9/18) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komis
yonu Bşk.lığmın 12 Nisan 2000 gün ve A.01.1. GEÇ.9/18-23 esas 
numaralı yazısı. 

: MSB.NATO Enf. D.Bşk.lığmca ihalesi gerçekleştirilen "İstanbul-
Kurtköy (Sabiha GÖKÇEN) Hava Alanı Alt Yapı Tesisleri İnşaatı" 
İşine ilişkin olarak İlgi yazı uyarınca teknik inceleme ve değerlen
dirme yapılması. 

RAPORUN TARİHİ : 2 Mayıs 2000 

İNCELEME : A) Konuya ilişkin olarak yapılan ön incelemede; 

1) Hava Alanı İnşaatının Ulaştırma Bakanlığı DLHİ.Gn.Md.lüğünce 1995 Yılı Yatırım 
Programına dahil edildiği, arazi mülkiyetinin SSM.ye ait olması ve ödeneğin SSM. tarafından 
karşılanacak olması nedenleriyle Savunma Sanayii İcra Komitesinin 96/8 sayılı kararı (EK-1) 
uyarınca imzalanan 24 Ekim 1996 tarihli protokol (EK-2) çerçevesinde 1997 yılında SSM.nin 
yatırım programına alındığı, 

2) Bu kapsamda; 45 m x 3000 m pist, 
30 m x 3000 m paralel taksiyolu, 
200 m x 1000 m ve 158 m x 400 m ebatlarında iki adet aprondan, 

oluşan alt yapı ünitelerine yönelik olarak 1997 yılı birim fiyatlarıyla, 7,5 trilyon TL. olarak 
hesaplanan keşif özetinin (EK-3) 5 Şubat 1997 tarihinde bir yazı (EK-4) ile ŞSM.'ye gönderildiği, 
3) Bilahare, DLHİ., DHMI. ve SSM. Personelinden oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleriyle 
Mart 1997 tarihinde işin ihale aşamasına getirildiği, 
4) Kasım 1997 tarihine kadar ihaleye yönelik her hangi bir gelişme olmadığı ve Savunma Sanayii 
İcra Komitesi tarafından 10 Kasım 1997 tarihinde 97/12 sayılı karar (EK-5) ile 7 Ekim 1996 tarih 
ve 96/8 sayılı İcra Komitesinin kararının; 

"a) İleri Teknoloji Endüstri Parkı Projesinin 1993 yılında tamamlanmış bulunan Master Planı 
çerçevesinde, Proje kapsamındaki birimlerden hava alanı ile ilgili etüd ve inşaat işlerinin, 
Ulaştırma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığında yapılan çalışmalar da dikkate alınarak, 
bu konuda gerekli teknik bilgi ve tecrübeye sahip olan Milli Savunma Bakanlığı NATO 
Enfrastrüktür Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmesine, 

b) Hava alanı inşaatına ilişkin mühendislik-proje, müşavirlik, kontrollük ve inşaat ile bununla 
ilgili diğer tüm faaliyetler için gerekli kaynağın Savunma Sanayii Destekleme Fonundan 
karşılanmasına, 

c) Hava alanı etüd ve inşaatının gerçekleştirilmesi ve Savunma Sanayii Destekleme 
Fonundan yapılacak ödemelerle ilgili usul ve esasların Milli Savunma Bakanlığı (NATO 
Enfrastrüktür Dairesi) ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında düzenlenecek bir protokol ile 
belirlenmesine," 

şeklinde değiştirildiği, SSM .nin 11 Kasım 1997 tarihli yazısı (EK-6) ile bildirilerek hava 
alanı inşaasına ilişkin olarak tüm dokümanların DLHİ.Gn.Md.lüğü tarafından MSB.NATO Enf. 
D.Bşk.lığına teslim edilmesinin talep edildiği, 
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5) Hava alanı zemin etüdleri ile yerleşim planı ve ön keşif gibi dokümanların DLHİ. 
Gn.Md.lüğünce 1 Aralık 1997 tarihinde yazı (EK-7) ile SSMye teslim edildiği, 
6) Savunma Sanayii İcra Komitesinin yukarıda belirtilen 10 Kasım 1997 gün ve 97/12 sayılı 
karan uyarınca SSM. ile MSB.NATO Enf. D.Bşk.lığı arasında bir protokolün (EK-8) 5 Aralık 
1997 tarihinde imzalandığı, 
7) Savunma Sanayii İcra Komitesinin 10 Kasım 1997 tarihli kararından sonra MSB.NATO Enf. 
D.Bşk.lığınca 14 Kasım 1997 tarihinde hava alanı arazisi harita bilgilerinin tutanakla (EK-9) elden 
teslim alındığı ve SSMdeki mevcut bilgi ve dokümanın da temin edilerek oluşturulan Proje 
Yürütme Grubu tarafından Milli Bütçeli işlerde uygulanmakta olan usullere göre 5 Aralık 1997 
tarihi itibariyle muhammen bedelin 18.891.132.000.000 TL. olarak (Elektrik İşleri Hariç 
17.148.320.000.000 TL.) (EK-10) tespit edildiği, 
8) Anılan tesislerin inşaatı için tespit edilen muhammen bedel hesabında NATO Bütçeli işlerde 
uygulanmakta olan NATO Birim Fiyatları (NHB)'nın kullanılması halinde (EK-1 l)'de görüleceği 
üzere muhammen bedelin elektrik işleri hariç 23.285.861.441.590 TL. olarak hesaplandığı, 
9) Müşavirlik hizmetleri (Proje ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması ile Kontrollük) ve İnşaat 
İhale Onaylarının (EK-12 ve EK-13) 9 Aralık 1997 tarihinde MSB.NATO Enf. D.Bşk.lığı 
tarafından alınarak ihale işlemlerine başlandığı, 
10) İhale dosyalarının hazırlanmasına davet edilen müşavir konsorsiyum firması tarafından İhale 
ve Sözleşme işlemlerinden önce idarenin talimatı üzerine başlandığı, (EK-14) 
11) Müşavirlik hizmetleri ihalesinin 18 Aralık 1997 tarihinde yapıldığı (EK-15) ve Sözleşmenin 
29 Aralık 1997 tarihinde Ankara 34 ncü Noterliğince tasdik edildiği, 
12) İhale dosyalarının müşavir konsorsiyum firma tarafından hazırlanarak 22 Aralık 1997 tari
hinde idareye elden teslim edildiği (EK-14), 
13) İhale dosyalarının; 

"Son onbeş yıl içerisinde bizzat müteahhit olarak yurtiçinde bir kamu sektörüne karşı inşa 
temin ve tesis yönünden geçici ve kesin kabulünü yaptırmış ve bu süre zarfında müteahhitlik 
hizmetine devam etmiş kaydı ile; 

a) Tek Sözleşme ile, hava alanları ile ilgili banket kaplamaları hariç olmak üzere içinde 
yirmisekiz günlük eğilme-gerilme dayanımı en az 40 kg/cm2 olan 35.000 m2 beton kaplama (Pist, 
Taksiyolu, Taksitrak, Park Sahası, Uçak Sığınağı İçi veya Önü Apronu) bulunan bir inşaat işini ve, 

b) Tek Sözleşme ile içinde hava alanı pist, taksitrak veya apron aydınlatma sistemine ait 
regülatör, izolasyon trafosu, lamba ve kablo işleri bulunan komple bir aydınlatma işinin temin ve 
tesisini gerçekleştirilmiş olmak," 

Firma seçim kriterlerine göre belirlenerek idare tarafından 23-24 Aralık 1997 tarihlerinde davet 
edilen (EK-16 ve EK-17) inşaat firmalarına verildiği, davet edilen on firmanın bazılarının 
DLHİ.Gn.Md.lüğünce geçmiş yıllarda gerçekleştirilen işlerin ihalelerinde yeterlik almış veya 
davet edilmiş oldukları, söz konusu ihalenin bu firmaların iştirakiyle 7-9 Ocak 1998 tarihlerinde 
gerçekleştirildiği (EK-18 ve EK-19) ve Sözleşmelerin 16 Ocak 1998 tarihinde imzalandığı, 
14) İşin yer tesliminin (EK-20) 27 Ocak 1998 tarihinde yapılarak inşaat faaliyetlerine başlandığı 
ve Sözleşme kapsamında iş artışı olarak yaptırılan paralel taksiyolunun piste dönüştürülmesi, saha 
drenajı ve çevre yolu, beton kaplamalı kanallar gibi ilave işler de dahil 31 Aralık 1999 tarihinde % 
99 seviyesinde tamamlanmış olduğu, belirlenmiştir. 

B) Maliyet açısından inceleme; 
1) "İstanbul-Kurtköy Hava Alanı Alt Yapı Tesisleri İnşaatı" İşi, 

45 m x 3000 m pist, 
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30 m x 3000 m paralel taksiyolu, 
240 m x 1000 m ve 158 m x 400 m ebatlarında iki adet apron, 
Hava alanı enerji temini, uzaktan kumanda ve aydınlatma/yaklaşma sistemleri, 
İşlerini kapsayacak şekilde MSB.NATO Enf. D.Bşk.lığmca 7 ve 9 Ocak 1998 tarihlerinde 

6095 Sayılı Kanun ve 6/7543 Sayılı Kararname Esaslarına göre ve NATO standartlarına göre 
hazırlanmış teknik şartnameler kullanılmak suretiyle "Anahtar Teslimi Birim Fiyat usulü" ile ihale 
edilerek 16 Ocak 1998 tarihinde, 

a) İnşaat İşleri .16.134.444.600.000 TL. 
b) Elektrik İşleri : 2.032.168.205.888 TL. olmak üzere, 

TOPLAM : 18.166.612.805.888 TL. bedel üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. 
2) Anılan işin, Ulaştırma Bakanlığı DLHİ.Gn.Md.lüğünce Şubat 1997 tarihinde 2886 Sayılı 
Devlet ihale Kanunu çerçevesinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığının 1997 
yılı Birim Fiyatlarıyla hazırlanan keşif bedeli; 

a) İnşaat İşleri : 5.499.008.206.900 TL. 
b) Taşımalar (İnşaat İşleri İçin) : 1.947.499.853.100 TL. 
c) Elektrik Alt Yapı İşleri : 53.491.940.000 TL. olmak üzere, 

TOPLAM : 7.500.000.000.000 TL.dir. 

3) Her iki bedeli eşit bazda inceleyebilmek amacıyla, MSB.lığınca sözleşmeye bağlanan iş 
kapsamında elektrik işleri olarak; Alt yapı elektrik işlerinin yanı sıra "Meydan 
aydınlatma/yaklaşma sistemi teçhizatı, regülatörler, aydınlatma kabloları, kuvvet santrali ve 
regülatör binaları, kesintisiz güç kaynaklan, enerji dağıtım ve uzaktan kumanda sisteminin" 
temin ve tesisi işlerinin bulunduğu, DLHİ.Gn.Md.lüğünce hazırlanan keşif bedeli hesabında ise, 
söz konusu tesislerin aydınlatma sisteminin alt yapısını oluşturmak amacıyla hendol kaideleri 
yapılması ve PVC boru döşenmesi bulunduğu dikkate alınarak, Elektrik işleri mukayese işleminde 
değerlendirmeye alınmamıştır. 

Bu durumda, MSB.lığının sözleşme bedeli: 16.134.444.600.000 TL. olmakta, DLHİ.Gn. 
Md.lüğünce hazırlanan keşfin 1998 yılı Birim Fiyatlarına göre değeri ise 12.779.820.874.584 TL. 
(EK-2 Solmaktadır. 
4) Ancak, bir tesisin "İlk Yatırım Maliyetinin", hangi usul veya mevzuata göre ihale edilirse 
edilsin, o işin keşif bedeli veya sözleşme bedeli olmadığı, gerçekleştirilmesi için işin sonunda 
ödenmiş olan kesin hesap bedeli olduğu dikkate alındığında; 

MSB.lığınca uygulanan "Anahtar Teslimi Birim Fiyaflara dahil olan ancak 2886 Sayılı Devlet 
İhale Kanunu ile belirlenen mevzuata göre ayrıca ödeme gerektirebilen (örnek olarak); 

a) Granüle Ariyet İmla ve Stabilize dolgu malzeme zati bedeli, 
b) Hafredilen zeminin cinsinin sert küskülük veya kaya olması, 
c) Hafriyat için "Dar Derin Kazı Yapılması" imalatı, 
d) Derinliği yüksek olan hafriyatlar için "İksa Yapılması", 
e) Hafriyat esnasında "Su veya Balçık "Zammı" ödenmesi, 

f) İmalatlara giren her türlü malzeme veya hafriyattan çıkacak toprak veya molozun gereken her 
türlü mesafeden veya mesafeye nakli ile, 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre ihale edilen işlerde işin tenzilatı, malzeme fiyat farkları, 
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gibi maliyete etki eden unsurların miktar ve bedellerinin tespit edilmesi mümkün olama
maktadır. Bu mukayesenin yapılabilmesi için, aynı işin aynı arazide ve aynı zaman dilimi 
içerisinde her iki usul ve mevzuata göre gerçekleştirilmiş olması ve yapılmış olan harcamaların 
evraklara kaydedilmiş olması gerekmektedir. 
5) Diğer taraftan, bir tesisin "Devlete Maliyeti"; 

a) İlk yatırım maliyeti, 
b) Tesisin kullanım ömrü (Onarım/Restorasyona Alınma Periyodu) 
c) Tesisin inşa süresi (Hizmete Alınmasını Müteakip Oluşacak Gelir veya Kamu Yararı) 
gibi parametrelere bağlı olduğu dikkate alındığında, söz konusu işin belirtilen kuruluşlar 

tarafından gerçekleştirilmesinin devlete kar sağladığı veya zarara uğrattığı yönünde rakamlara 
dayanan somut bir sonuç ortaya koymak mümkün olamamaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER: 
Anılan işin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde yürütülen usul ve mevzuatlar ile 

6095 Sayılı Kanun çerçevesinde yürütülen usul ve mevzuata göre söz konusu kuruluşlar tarafından 
gerçekleştirilmesine yönelik "İlk Yatırım Maliyeti" ile Devlete maliyetinin mukayese edilmesi, 
yukarıda belirtilen hususlar nedeniyle mümkün olamamaktadır. 

Ancak, ilk yatırım maliyeti (İşin Sonunda ödenmiş Olan Kesin Hesap Tutan) konusunda her iki 
usul ve mevzuata göre, benzer nitelikteki işlere yönelik olarak ilgili kuruluşlarca bu güne kadar 
(Son 10 - 15 Yıl İçinde) yürütülen projelerin keşif veya ihale bedeli ile kesin hesap bedellerinin 
istatiksel olarak değerlendirilmesi suretiyle fikir sahibi olunabileceği mütalâa edilmektedir. 

Arz ederiz. 

Sedat ÇINAR 
înş.Y.Müh. 
Ulaştırma Bakanlığı 
DLHÎ.Gn.Md.lüğü 

İnş.Müh. 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
Yapı İşleri Genel Md.lüğü 
Uygulama ve Kopr.D.Bşk. 

şk.lığı 
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9/18 DİZİ PUSULASI 

EK 

1 

TARİH 

-
SAYI 

-
SAYFA 
1 Klasör 

ÖZÜ 

Komisyon Yazıları (Giden Evrak) 
TARİH 

16.02.2000 
21.02.2000 
21.02.2000 
28.02.2000 
01.03.2000 
01.03.2000 
02.03.2000 
08.03.2000 
08.03.2000 
08.03.2000 
08.03.2000 
08.03.2000 
22.03.2000 
22.03.2000 
22.03.2000 
27.03.2000 
03.04.2000 
01.03.2000 
06.04.2000 
10.04.2000 
10.04.2000 
12.04.2000 
12.04.2000 
12.04.2000 
12.04.2000 
12.04.2000 
12.04.2000 
19.04.2000 
19.04.2000 
26.04.2000 
26.04.2000 
04.05.2000 
15.05.2000 
16.05.2000 

SAYI 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
-

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

TOPLAM SAYFA 

SAYFA 
2 

2 

2 

82 

GİDECEĞİ YER 
TBMM Başkanlığına 
Gündem 
TBMM Tutanak Md. 
Gündem 
TBMM Başkanlığına 
Zonguldak Mv.Ömer Barutçu 
Gündem 
TBMM Başkanlığına 
İhsan Gülay DLH Gn.Md. 
Sav.San.Müst.Ali Ercan 
Gündem 
Yüksek Dent.Kurul Bşk. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Gündem 
TBMM Genel Sekreterlik 
Faruk Balcı Eski DLH Gn.Md. 
Gündem 
TBMM Başkanlığına 
Gündem 
Faruk Balcı 
Ulaştırma Bakanlığına 
Bayındırlık ve İskan Bak. 
Savunma Sanayi Müsteşar. 
Ulaştırma Bak.DLH Gn.Md. 
Tutanak 
Y.Bürçak Eski Sv.San.Müste. 
Gündem 
Gündem 
Savunma San.Müsteşarı 
Savunma San.Müsteşarı 
Gündem 
Gündem 
Gündem 
TBMM Başkanhğı-RAPOR 

119 
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EK 
2 
3 

4 

'S 
6 
7 
8 

TARİH 
-

. 

. 

. 

. 

. 

SAYI 
-

-

. 
-
-
-

SAYFA 
1 klasör 

1 klasör 

1 Dosya 
12 

1 Dosya 
2 adet 

OZU 
Komisyon Toplantı Tutanakları 

TARİH 
23.02.2000 
01.03.2000 
08.03.2000 
22.03.2000 
05.04.2000 
12.04.2000 
19.04.2000 
26.04.2000 
03.05.2000 
10.05.2000 
24.05.2000 

TOPLANTI SAYISI 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

TOPLAM SAYFA 

SAYFA 
22 
12 
65 
89 
6 
96 
39 
21 
104 
34 
56 

544 
Gelen Evrak Dosyası 

TARİH 
16.02.2000 

23.02.2000 
25.02.2000 
20.03.2000 
28.03.2000 
25.12.1996 
13.04.2000 
12.04.2000 
14.04.2000 

-

25.04.2000 

-

SAYI 

30026 
33837 
487 
-

6033 
5353 

-
424 
-

2820 

-

TOPLAM 

SAYFA 
12 

Klasör 
ve ekleri 

1 
1 
1 

1 Klasör 
9 
1 
1 
1 
2 

1dosya 

1-dosya 

GELDİĞİ YER 
20.Dönemde 9/28 Esas Nolu 
Soruşturma Kom.Tekmil 
Dosyalan 
TBMM Kan.ve Kar. Md. 
TBMM Kan.ve Kar.Md. 
Baş.Yüksek Denetleme Kur. 
Milli Savunma Bakanlığı 
Savunma Sanayi Müsteş. 
Ulaştırma Bak.DLHÎ Gn.M. 
TBMM Başkanlığına 
Bayındırlık APK Kurul Bşk. 
Yalçın Burçak'in 
Kom.Sun.Belge 
Milli Savunma 
Bak.Savunma Sanayi 
Müste. 
Milli Savunma 
Bak.lnceleme Raporu 

2 DOSYA-13 KLASÖR-17 SAYFA 
Esas Dosya ve Ekleri 
Devam Cetveli 
Komisyon Kararlan 
Gelen Giden Evrak ve Zimmet Defteri 

O 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 502) 

20 nci Yasama Döneminde İstanbul Milletvekili Halit Du-
mankaya ve 71 Arkadaşı Tarafından Verilen Başbakanlık 
Örtülü Ödeneğini 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 77 nci Maddesine Aykırı Bir Şekilde Harcamak Su
retiyle Hazineyi Zarara Uğratarak Görevini Kötüye Kullan
dıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
Maddesine Uyduğu iddiasıyla Eski Başbakan Tansu Çiller 
ve Maliye Eski Bakanı ismet Attila Haklarında Anayasanın 
100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge ve (9/27) 
Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Görevinden ayrılsın veya ayrılmasın Başbakan veya bir bakanın göreviyle ilgili cezaî sorum
luluğu gerektiren fiillerinin ortaya çıkarılması, başka bir deyimle, suç işlemesi; üstelik bunun ba
ğımsız yargı organları tarafından verilen kararlarla tescil edilmesi, Yüce Parlamentonun konuya el 
koymasını bir zorunluluk haline getirmektedir. 

Bilindiği gibi, TBMM son zamanlarda kendisinden beklenen işlevleri yapamamakla suçlan
makta ve daha aktif çalışması için yoğun bir kamuoyu baskısı altında bulunmaktadır. Siyasetin ve 
siyasetçilerin kirlilikten arındırılması ve halkımızın "temiz toplum" beklentilerine yanıt verilebil
mesi açısından da Meclis soruşturması mekanizmasının yerinde ve etkili bir biçimde kullanılması
na özen gösterilmelidir. 

1995 yılı erken genel seçimleri sırasında, kendisini emekli Orgeneral Necdet Öztorun olarak 
tanıtarak dönemin Başbakanı Tansu Çiller'le görüşüp İstanbul-Kadıköy yakasında DYP'nin başarı
lı olması, ANAP'ın 30 000 oyunun DYP'ye kanalize edilmesi için yapılacak seçim çalışmalarını fi
nanse etmek üzere para talebinde bulunan C. Selçuk Parsadan adlı dolandırıcıya 5.5 milyar liranın 
iki defada ödendiği mahkeme kararıyla kesinleşmiştir. Selçuk Parsadan Mahkemeye verdiği ifade
de; Sayın Tansu Çiller'in örtülü ödeneği "gönül hazinesi" olarak kullandığını beyan etmiştir. Özel 
Kalem Müdürü Akın İstanbulluoğlu ise basına yansıyan demeçlerinde, örtülü ödeneğin siyasî amaç
larla ve partizanca kullanıldığını ima etmiştir. 

Başbakanlık örtülü ödeneğinin harcanma amaçlarıyla ilgili getirilen yasal sınırlamalar, 1050 
numaralı Muhasebei Umumiye Kanununun (değişik) 77 nci maddesinde gösterilmiştir. Buna göre 
örtülü ödenek; 

- Kapalı istihbarat ve savunma hizmetleri, 
- Devletin yüksek güvenliği ve yüksek menfaatlerinin isterleri, 
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- Siyasî, sosyal konularla, kültürel ve Devletin itibarı alanlarında ve olağanüstü hizmetlerin 
sağlanmasında hükümet icapları sayılan maksat ve gayeler 

için sarfedilir. 
Anılan maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre ise örtülü ödenek, Başbakan ve ailesinin kişi

sel harcamalarına ve siyasal partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarına sarf olunamaz. Oy
sa, Sayın Tansu Çiller Selçuk Parsadan'a örtülü ödenekten ödeme yaparken Kanun çerçevesi için
de davranmak gibi bir kaygı gütmemiş ve haksız ödeme yaparak Hazineyi 5.5. milyar TL. zarara 
uğratmıştır. Bu durum, Ankara 9 uncu Ağır Ceza Mahkemesinin 9.7.1997 gün ve E.1996/145; 
K. 1997/112 sayılı kararı ve Yargıtay 6 ncı Ceza Dairesinin 16.1.1998 tarihli onama kararı ile hük
me bağlanarak "kesinlik" kazanmıştır. 

Söz konusu kararla dokunulmazlıkları bulunmayan ve suça fer'an iştirak eden kişiler "mahkûm 
olmuşlar" ancak, Sayın Tansu Çiller ve Maliye eski Bakanı İsmet Attila'nın dokunulmazlıkları ol
masından dolayı yargılamaları yapılamamıştır. Yargıtay 6 ncı Ceza Dairesi, görevli mahkeme
nin "örtülü ödeneğin amacı dışında kullanıldığı" yolundaki kararını onamış ve hüküm kesinleşmiş
tir. 

Olayın meydana geldiği sıralarda kamuoyunda ve basında ortaya atılan iddia ve haberlere da
yalı olarak;-İstanbul Milletvekili Zekeriya Temizel ve 60 arkadaşı tarafından verilen ve TBMM Ge
nel Kurulunun 19.6.1996 tarihli 64 üncü Birleşiminde görüşülerek reddedilen (9/8 Esas Numaralı) 
Meclis Soruşturması önergesi, yukarıda açıklanan kesin delil niteliğini haiz kesinleşmiş mahkeme 
kararından daha önce verilmişti. Bu yüzden ortaya çıkan yeni durum karşısında soruşturma önerge
si verilmesi sadece siyaseten düşünülmüş bir husus değildir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Başbakanlık örtülü ödeneğini; 1050 sayılı Muhasebei Umumi
ye Kanununun (değişik) 77 nci maddesine aykırı bir şekilde 5.5 milyar TL'yi siyasal amaçlarla har
camak suretiyle Hazineyi zarara uğratan eski Başbakan Sayın Tansu Çiller ile, harcama kararname
sinde imzası bulunan Maliye eski Bakanı İsmet Attila haklarında Türk Ceza Kanununun 240 inci 
maddesindeki görevi kötüye kullanma suçunu oluşturan eylemlerinden dolayı, Anayasanın 100 ün
cü ve TBMM İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılması için 
gereğini arz ve talep ederiz. 

Halit Dumankaya Abdülkadir Baş Ömer Ertaş 
İstanbul Nevşehir Mardin 

Hüseyin Yayla Yusuf Pamuk Emin Kul 
Hatay İstanbul İstanbul 

Enis Sülün Evren Bulut Şükrü Yürür 
Tekirdağ Edirne Ordu 

Levent Mıstıkoğlu Adil Aşırım Miraç Akdoğan 
Hatay İğdır ' Malatya 

Yavuz Köymen Bülent Akarcalı İbrahim Cebi 
Giresun İstanbul Trabzon 

Y. Selahattin Beyribey Aslan Ali Hatipoğlu Süleyman Hatinoğlu 
Kars Amasya Artvin 

İbrahim Yılmaz Bülent Atasayan Ahmet Neidim 
Kayseri Kocaeli Sakarya 

Ali Kemal Başaran Mete Bülgün Necati Güllülü 
Trabzon Çankırı Erzurum 
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Avni Kabaoğlu 
Rize 

Hüsnü Sıvahoğlu 
Balıkesir 

Naim Geylani 
Hakkâri 
Ali Er 

İçel 
Süleyman Çelebi 

Mardin 
İbrahim Yaşar Dedelek 

Eskişehir 
Muzaffer Arslan 

Diyarbakır 
Işın Çelebi 

İzmir 
Mehmet Ali Bilici 

Adana 
Şamil Ayrım 

İğdır 
Cavit Kavak 

İstanbul 
Mahmut Erdir 

Eskişehir 
Fikret Uzunhasan 

Muğla 
Mehmet Yaşar Ünal 

Uşak 
İbrahim Yavuz Bildik 

Adana 
Hadi Dilekçi 
Kastamonu 

Yaşar Okuyan 
Yalova 

Hikmet Aydın 
Çanakkale 

Adem Yıldız 
Samsun 

Lale Aytaman 
Muğla 

Feridun Pehlivan 
Bursa 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

Rıfat Serdaroğlu 
İzmir 

Refaiddin Şahin 
Ordu 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Müjdat Koç 
Ordu 

Süha Tanık 
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rı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 mcı maddesine uyduğu" iddiasıyla, Eski Başba
kan Tansu Çiller ve Maliye Eski Bakanı İsmet Attila haklarında kurulan (9/27) Esas Numaralı Mec
lis Soruşturması Komisyonunca yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen rapor ekleri ile birlikte 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hüseyin Akgül 
Manisa 

Komisyon Başkanı 

EKLER: 
EK-1 (Soruşturma Komisyonu Raporu) 
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01- KOMİSYONUN KURULUSU : 

İstanbul Milletvekili Halit DUMANKAYA ve 71 Arkadaşının, "Başbakanlık Örtülü 
Ödeneğini 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 77 nci maddesine aykırı bir şekilde 
harcamak suretiyle Hazineyi zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu" iddiasıyla Eski Başbakan 
Tansu Çiller ve Maliye Eski Bakanı İsmet Attila haklarında Anayasanın 100 üncü ve 
İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin olarak 
TBMM Başkanlığına verdikleri 18.06.1998 tarihli (9/27) Esas Numaralı Önerge, 08.07.1998 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 118 inci Birleşiminde okunmuş ve 
Genel Kurulun aldığı karar gereğince 06.10.1998 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunun 2 inci Birleşiminde görüşülerek Meclis Soruşturması açılmasına, 
Soruşturma Komisyonunun iki aylık görev süresinin, komisyonun başkan, başkanvekili, 
sözcü ve kâtip seçimi tarihinden başlaması karar verilmiştir. 

TBMM Genel Kurulunun 22.12.1998 günlü 35. Birleşiminde, (9/27) esas numaralı 
Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimi yapılmış, 29.12.1998 tarihinde toplanan 
(9/27) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunca başkan, başkanvekili, sözcü ve 
kâtip seçimi yapılmış ve komisyon göreve başlamıştır. 

TBMM Genel Kurulunun 23.03.1999 günlü 62. Birleşiminde, (9/27) esas numaralı 
Meclis Soruşturması Komisyonunun görev süresi karar tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır. 

18.04.1999 tarihinde Milletvekili Genel Seçimleri yapılmış ve Komisyon görev süresini 
ve görevini bitirememiştir. 

TBMM Genel Kurulunun 23.11.1999 günlü 23. Birleşiminde, "Geçen yasama 
döneminde kurulmuş Meclis soruşturması komisyonlarınca rapora bağlanmış olan önergeler 
ile rapora bağlanmamış olan önergelerde belirtilen ilgililer hakkında, geçen yasama 
döneminde ilgileri nedeniyle birleştirilen (9/40) ve (9/41) esas numaralı Meclis soruşturmaları 
önergeleri için görüşme yapılmaksızın 15 Meclis soruşturması komisyonu kurulmasına ve 
komisyonların ilk iki aylık çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi 
tarihinden başlamasına ilişkin TBMM Başkanlığı önergesi (3/402)" görüşülerek kabul edilmiş 
ve bu çerçevede (9/27) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun da yeniden 
kurulması kararlaştırılmıştır. 

TBMM Genel Kurulunun 01.02.2000 günlü 54. Birleşiminde, (9/27) esas numaralı 
Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimi yapılmıştır. 

16.02.2000 tarihinde toplanan (9/27) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonunun 1 no.lu toplantısında, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi yapılmış 
ve komisyon göreve başlamıştır. 

12.04.2000 tarihinde toplanan (9/27) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonunun 4 no.lu toplantısında, komisyonun 2 aylık görev süresinin sona erme tarihi 
olan 18.04.2000 tarihinden itibaren 2 aylık ek süre talep edilmesine karar verilmiştir. 

TBMM Genel Kurulunun 13.04.2000 günlü 80. Birleşiminde, (9/27) esas numaralı 
Meclis Soruşturması Komisyonunun görev süresi karar tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır. 

02- ÖNERGEDEKİ İDDİALAR : 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 71 Arkadaşının imzaladığı soruşturma 
önergesinde; (Ek: 1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 502) 
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"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Görevinden ayrılsın veya ayrılmasın Başbakan veya bir bakanın göreviyle ilgili 

cezai sorumluluğu gerektiren fiillerinin ortaya çıkarılması, başka bir deyimle, suç işlemesi; 
üstelik bunun bağımsız yargı organları tarafından verilen kararlarla tescil edilmesi, Yüce 
Parlamentonun konuya el koymasını bir zorunluluk haline getirmektedir: 

Bilindiği gibi, TBMM son zamanlarda kendisinden beklenen işlevleri 
yapamamakla suçlanmakla ve daha aktif çalışması için yoğun bir kamuoyu baskısı altında 
bulunmaktadır. Siyasetin ve siyasetçilerin kirlilikten arındırılması ve halkımızın «temiz 
toplum» beklentilerine yanıt verilebilmesi açısından da Meclis Soruşturması mekanizmasının 
yerinde ve etkili bir biçimde kullanılmasına özen gösterilmelidir. 

1995 yılı erken genel seçimleri sırasında, kendisini emekli Orgeneral Necdet 
öz torun olarak tanıtarak dönemin Başbakanı Tansu ̂ Çiller'le görüşüp İstanbul -Kadıköy 
yakasında DYP'nin başarılı olması, ANAP'ın 30.000 oyunun DYP'ye kanalize edilmesi için 
yapılacak seçim çalışmalarını finanse etmek üzere para talebinde bulunan C. Selçuk 
Parsadan adlı dolandırıcıya 5.5 milyar liranın iki defada ödendiği Mahkeme kararıyla 
kesinleşmiştir. Selçuk Parsadan Mahkemeye verdiği ifadede; Sayın Tansu Çiller'in örtülü 
ödeneği «gönül hazinesi» olarak kullandığını beyan etmiştir, özel Kalem Müdürü Akın 
Istanbulluoğlu ise basına yansıyan demeçlerinde, örtülü ödeneğin siyasî amaçlarla ve 
partizanca kullanıldığını ima etmiştir. 

Başbakanlık örtülü ödeneğinin harcanma amaçlarıyla ilgili getirilen yasal 
sınırlamalar, 1050 numaralı Muhasebe-i Umumiye Kanununun (değişik) 77 nci maddesin de 
gösterilmiştir. Buna göre örtülü ödenek; 

- Kapalı istihbarat ve savunma hizmetleri, 

- Devletin yüksek güvenliği ve yüksek menfaatlerinin isterleri, 

- Siyasî, sosyal konularla, kültürel ve Devletin itibarı alanlarında ve olağanüstü 
hizmetlerin sağlanmasında hükümet icapları sayılan maksat ve gayeler için sarfedilir. 

Anılan maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre ise örtülü ödenek, başbakan 
ve ailesinin kişisel harcamalarına ve siyasal partilerin idare, propaganda ve seçim 
ihtiyaçlarına sarf olunamaz. Oysa, Sayın Tansu Çiller Selçuk Parsadan'a örtülü ödenek ten 
ödeme yaparken Kanun çerçevesi içinde davranmak gibi bir kaygı gütmemiş ve haksız 
ödeme yaparak Hazine'yi 5.5 milyar TL. zarara uğratmıştır. Bu durum, Ankara 9 uncu Ağır 
Ceza Mahkemesi'nin 9.7.1997 gün ve E. 1996/145; K. 1997/112 sayılı kararı ve Yargıtay 6 
ncı Ceza Dairesi'nin 16.1.1998 tarihli onama kararı ile hükme bağlanarak «kesinlik» 
kazanmıştır. 

Söz konusu kararla dokunulmazlıkları bulunmayan ve suça fer'an iştirak eden 
kişiler «mahkum olmuşlar» ancak, Sayın Tansu Çiller ve Maliye Eski Bakanı İsmet Attila'nın 
dokunulmazlıkları olmasından dolayı yargılamaları yapılamamıştır. Yargıtay 6 ncı Ceza 
Dairesi, görevli mahkemenin «örtülü ödeneğin amacı dışında kullanıldığı» yolundaki kararını 
onamış ve hüküm kesinleşmiştir. 

Olayın meydana geldiği sıralarda kamuoyunda ve basında ortaya atılan iddia 
ve haberlere dayalı olarak; İstanbul Milletvekili Zekeriya Temizel ve 60 arkadaşı tarafından 
verilen ve TBMM Genel Kurulun 19.6.1996 tarihli 64 üncü Birleşiminde görüşülerek 
reddedilen (9/8 esas Numaralı) Meclis Soruşturması önergesi, yukarıda açıklanan kesin delil 
niteliğini haiz kesinleşmiş mahkeme kararından daha önce verilmiştir. Bu yüzden ortaya 
çıkan yeni durum karşısında Soruşturma önergesi verilmesi sadece şiyaseten düşünülmüş 
bir husus değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 502) 
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Yukarıda açıklanan nedenlerle, Başbakanlık örtülü ödeneğini; 1050 sayılı Muhasebe-
i Umumiye Kanunu'nun (değişik) 77 nci maddesine aykırı bir şekilde 5.5 milyar TL.'yi siyasal 
amaçlarla harcamak suretiyle Hazine'yi zarara uğratan eski Başbakan Sayın Tansu Çiller ile, 
harcama kararnamesinde imzası bulunan Maliye eski Bakanı İsmet Attila haklarında Türk 
Ceza Kanununun 240 inci maddesindeki görevi kötüye kullanma suçunu oluşturan 
eylemlerinden dolayı, Anayasa'nın 100 üncü ve TBMM İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılması için gereğini arz ve talep ederiz;1' 

Denilmektedir. 

03- KOMİSYONCA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR : 

a- Toplantılar: 

16.02.2000 tarihinde toplanan (9/27) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonunun 1 no.lu toplantısında, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi yapılmış 
ve komisyon göreve başlamıştır. 

01.03.2000 tarihinde toplanan (9/27) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonunun 2 no.lu toplantısında, komisyon çalışmalarının zamanı ve tutanak tutulması 
ile ilgili hususlarda bazı kararlar alınmıştır. 

28.03.2000 tarihinde toplanan (9/27) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonunun 3 no.lu toplantısında, konu üzerinde müzakere yapılmıştır. 

12.04.2000 tarihinde toplanan (9/27) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonunun 4 no.lu toplantısında, komisyonun 2 aylık görev süresinin sona erme tarihi 
olan 18.04.2000 tarihinden itibaren 2 aylık ek süre talep edilmesine karar verilmiştir. 

19.04.2000 tarihinde toplanan (9/27) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonunun 5 no.lu toplantısında, konu üzerinde müzakere yapılmıştır. 

26.04.2000 tarihinde toplanan (9/27) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonunun 6 no.lu toplantısında, Zekeriya TEMİZEL, Halit DUMANKAYA, Ali Naci 
TUNCER ve Akın İSTANBULLU 'nun 10.05.2000 tarihinde bilgilerine başvurulmasına karar 
verilmiştir. 

10.05.2000 tarihinde toplanan (9/27) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonunun 7 no.lu toplantısında, Zekeriya TEMİZEL ve Halit DUMANKAYA 'nın 
bilgilerine başvurulmuştur. 

23.05.2000 tarihinde toplanan (9/27) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonunun 8 no.lu toplantısında, Akın İSTANBULLU 'nun bilgilerine başvurulmuştur. 

31.05.2000 tarihinde toplanan (9/27) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonunun 9 no.lu toplantısında, boşalan Komisyon Başkanlığı ve katip üyelik için seçim 
yapılmış ve Ali Naci TUNCER 'in bilgilerine başvurulmuş ve ayrıca Tansu ÇİLLER ve İsmet 
ATTİLA'nın savunmalarını yapmak üzere 07.06.2000 tarihindeki Komisyon Toplantısında 
hazır bulunmaları istenilmiştir. 

07.06.2000 tarihinde toplanan (9/27) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonunun 10 no.lu toplantısında, Tansu ÇİLLER'in yazılı savunması okunmuş, İsmet 
ATTİLA'nın savunması dinlenilmiş ve Komisyon Karar toplantısının 13.06.2000 günü 
yapılması kararlaştırılmıştır 
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13.06.2000 tarihinde toplanan (9/27) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonunun 11 no.lu karar toplantısında, konu hakkında nihai değerlendirme ve oylama 
yapılmıştır. 

b- Yazışmalar: 

- 16.02.2000/A.01.GEÇ.9/27-1 tarih ve sayılı yazıyla, TBMM Başkanlığına, 
Komisyonunun 16.02.2000 tarihli 1 no.lu toplantısında yapılan başkan, başkanvekili, sözcü 
ve kâtip seçimi sonuçları bildirilmiştir. 

- 25.02.2000/A.01.GEÇ.9/27-2 tarih ve sayılı yazıyla, ilgililere, Komisyonunun 
01.03.2000 tarihli toplantısı duyurulmuştur. 

- 25.02.2000/A.01.GEÇ.9/27-3 tarih ve sayılı yazıyla, Tutanak Müdürlüğüne, 
Komisyonunun 16.02.2000 tarihli 1 no.lu toplantısında aldığı tam tutanak tutulması ile ilgili 
kararı bildirilerek gereğinin yapılması istenmiştir. 

- 01.03.2000/A.01.GEÇ.9/27-4 tarih ve sayılı yazıyla, TBMM Başkanlığına, Komisyon 
toplantıları sırasında Komisyon üyelerinin Genel Kuruldan izinli sayılmaları talebi iletilmiştir. 

- 02.03.2000/A.01.GEÇ.9/27-5 tarih ve sayılı yazıyla, ilgililere, Komisyonunun 
08.03.2000 tarihli toplantısı duyurulmuştur. 

- 02.03.2000/A.01 .GEÇ.9/27-6 tarih ve sayılı yazıyla, Eski Başbakan Tansu 
ÇİLLER'e Komisyonun kuruluş, konu ve çalışmaya başlama tarihinden bilgi verilmiştir. 

- 02.03.2000/A.01.GEÇ.9/27-7 tarih ve sayılı yazıyla, Maliye eski Bakanı İsmet 
ATTİLA 'ya Komisyonun kuruluş, konu ve çalışmaya başlama tarihinden bilgi verilmiştir. 

- 03.03.2000/A.01.GEÇ.9/27-8 ila 64 tarih ve sayılı yazılarla, konu ile ilgili önerge 
sahiplerinden 57'sinden, komisyonun sağlıklı bir karara varabilmesi için, ellerinde mevcut 
bilgi ve belgelerin gönderilmesi, ifade edecekleri bir husus varsa komisyona bizzat bilgi 
vermeleri istenmiştir. 

Bursa Milletvekili Hayati KORKMAZ tarihsiz yazısı ile; "elinde bilgi ve bulunmadığı" nı 
bildirmiştir. 

İzmir Milletvekili Süha TANIK 07.03.2000 tarihli yazısı ile; "konuya ilişkin bilgi ve 
belgeleri TBMM Başkanlığına arz ettiğini, gerek görüldüğü takdirde sözlü olarak komisyona 
bilgi verebileceğini" bildirmiştir. 

Halit DUMANKAYA 08.03.2000 tarihli yazısı ile;"Soruşturma Önergesini hazırlayan 
kişi ve birinci imza sahibi olarak bilgilendirmek ve ilgili dokümanları vermek zorunluluğu 
bulunduğu bu nedenle tarafına bildirilmesi halinde toplantıda hazır olacağı" nı bildirmiştir. 

Çevre Bakanı Fevzi AYTEKİN 09.03.2000 tarih ve 744 sayılı yazısı ile; "Komisyon 
çalışmalarına önergede belirtilen hususlarda ekleyeceği herhangi bir konu ve belgenin 
bulunmadığı" nı bildirmiştir. 

19 ve 20. Dönem Milletvekili Süleyman HATİNOĞLU 09.03.2000 tarihli yazısı ile; 
"önergede belirtilen iddialar dışında yeni bir bilgi ve belgeye sahip olmadığı ve dosyalardaki 
mevcut bilgilerden ve iddialardan hareketle neticeye gidilmesinde yarar bulunduğu" nu 
bildirmiştir. 
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- 02.09.2000/A.01.GEÇ.9/27-65 tarih ve sayılı yazıyla, TBMM Genel Sekreterliği 
Kütüphane, Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğünden, örtülü Ödenek ve PARSADAN 
konularında 11.05.1996 tarihli Hürriyet Gazetesinde ve takip eden günlerde diğer basında 
ele alınan konuya ilişkin gazete kupürlerinin 27.03.2000 tarihine kadar Komisyona 
gönderilmesi istenilmiştir. 

- 09.03.2000/A.01.GEÇ.9/27-66 tarih ve sayılı yazıyla, Maliye Bakanlığı'ndan, 
Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere bir uzman görevlendirilmesi istenmiştir. 

Maliye Bakanlığının 28.03.2000 tarih ve 5204 sayılı yazısı ile; "Komisyon 
Çalışmalarına katılmak üzere Bütçe Başkontrolörü Hami ÖRENAY 'm görevlendirildiği" 
bildirilmiştir. 

- 09.03.2000/A.01.GEÇ.9/27-67 tarih ve sayılı yazıyla, Sayıştay'dan, Komisyon 
çalışmalarına yardımcı olmak üzere bir uzman denetçi görevlendirilmesi istenmiştir. 

Sayıştay Başkanlığının 09.03.2000 tarih ve 915 sayılı yazısı ile; "Komisyon 
çalışmalarına yardımcı olmak üzere Başdenetçi Ali ÖZEKin görevlendirildiği" bildirilmiştir. 

- 09.03.2000/A.01.GEÇ.9/27-68 tarih ve sayılı yazıyla, içişleri Bakanlığı'ndan, 
Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere bir Mülkiye Müfettişi görevlendirilmesi 
istenmiştir. 

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 31.03.2000 tarih 225-24/1878-10 sayılı 
yazısı ile; "Komisyonda görev yapmak üzere Mülkiye Başmüfettişi Ekrem BAY'ın 
görevlendirildiği" bildirilmiştir. 

- 09.03.2000/A.01.GEÇ.9/27-69 tarih ve sayılı yazıyla, Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığımdan, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 1996/145 Esas Numaralı Dava 
Dosyasının 24.03.2000 tarihine kadar Komisyona gönderilmesi istenilmiştir. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 09.03.2000 tarih ve 13 sayılı yazısı ile; "Ankara 9. 
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığının 09.07.1997 gün ve E. 1996/145 sayılı kararının ilişikte 
sunulduğu" bildirilmiştir. 

- 09.03.2000/A.01.GEÇ.9/27-70 tarih ve sayılı yazıyla, İçişleri Bakanlığı'ndan, 
Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere bir Kontrolör görevlendirilmesi istenilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 28.03.2000 tarih ve 755 sayılı 
yazısı ile; "Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere Kontrolör Mehmet DEMlRTAŞ'ın 
görevlendirildiği" bildirilmiştir. 

- 09.03.2000/A.01.GEÇ.9/27-71 tarih ve sayılı yazıyla, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu Başkanlığından, Komisyonun soruşturma konusu ile ilgili olarak Akın 
İSTANBULLU hakkında bir soruşturma yapılıp yapılmadığının sorularak, yapıldı ise 
soruşturmaya ait belgelerin gönderilmesi istenilmiştir. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 09.03.2000 tarih ve 464 sayılı yazısı ile; 
"Kurulları tarafından Komisyonun soruşturma konusu ile ilgili olarak Akın İSTANBULLU 
hakkında yapılmış herhangi bir inceleme ve soruşturmanın bulunmadığı" bildirilmiştir. 

- 22.03.2000/A.01.GEÇ.9/27-72 tarih ve sayılı yazıyla, Başbakanlık 
Müsteşarlığından, Komisyonun soruşturma konusu ile ilgili olarak Akın İSTANBULLU 
hakkında bir soruşturma yapılıp yapılmadığının sorularak, yapıldı ise soruşturmaya ait 
belgelerin gönderilmesi istenilmiştir. 
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Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 29.3.2000 tarih ve 090/0477 sayılı yazısı ile; 
"Başbakanlık Memurin Muhakemat Komisyonun 9.12.1998 tarihli Kararı ve Kararı onayan 
Danıştay 2. Dairesinin 29.6.1999 tarih ve Esas No 1999-1824 Karar No 1999-1912 sayılı 
Karara ilişkin yazılar evrakının ilişikte olduğu" bildirilmiş, 

Yazı ekinde de; 

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün Başbakanlık Teftiş 
Kurulu'na 14.12.1998 tarih ve 32939 sayılı "Memurin Muhakemat Komisyonu Kararının 
ilişikte olduğu" yönünde ki yazısı, 

Başbakanlık Memurin Muhakemat Komisyonunun sanık Akın İSTANBULLU hakkında 
9.12.1998 tarihli "Teftiş Kurulu Başkanının Komisyona yaptığı açıklamalar ve müfettiş 
görüşü komisyonca uygun görülerek Akın İSTANBULLU nun Meni Muhakemesine karar 
verildiği" yönündeki kararı, 

Başbakanlık Hukuk Müşavirliğinin Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne 
11.12.1998 ve 2967 sayılı "Fezleke ve Memurin Muhakemat Komisyonu Kararını içeren 
dosyanın incelenmek üzere Danıştay Başkanlığına gönderilmesi" yönündeki yazısı, 

Başbakanlık Hukuk Müşavirliğinin Danıştay Başkanlığına 11.12.1998 tarih ve 12965 
sayılı "Memurin Muhakemat Komisyonunun 16.11.1998 tarihli Meni Muhakeme Kararı ve 
Fezlekeyi içeren dosya karar verilmek üzere ilişikte gönderilmekte olduğu" yönündeki yazısı, 

Danıştay İkinci Dairenin Esas No 1999-1824 Karar No 1999- 1912 Sanık AKIN 
İSTANBULLU hakkındaki "Sanık hakkında Merkez Memurin Muhakemat Komisyonunca 
verilen Kararın incelendiği ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunun 77 inci maddesi 
uyarınca örtülü ödeneği kullanma yetkisinin Başbakana ait olduğu ve sanığın da soruşturma 
konusu toplam 5.5 milyar TL. sı ödemeyi dönemin Başbakanı nın talimatıyla yaptığı 
anlaşıldığından meni muhakemesine ilişkin olarak verilen Kararın onanmasına 29.6.1999 
gününde oybirliği ile karar verildiği" şeklindeki kararının yer aldığı görülmüştür. 

- Sayıştay Başdenetçisi Ali ÖZEK, 23.03.2000 tarihli dilekçesi ile; "Mazereti 
dolaysıyla yapılan görevlendirmeden affedilmesi" ni istemiştir. 

- 23.03.2000/A.01.GEÇ.9/27-73 tarih ve sayılı yazıyla, Sayıştay'dan, evvelce yapılan 
talep üzerine görevlendirilen ancak Komisyon Başkanlığına mazeret beyan eden Sayıştay 
Başdenetçisi Ali ÖZEK'İN yerine, Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere başka bir 
uzman denetçi görevlendirilmesi istenilmiştir. 

Sayıştay Başkanlığı 'nın 27.03.2000 tarih ve 267 sayılı yazısı ile; "Uzman Denetçi 
Alev GÖRÜR' ün Komisyona uzman olarak görevlendirildiği" bildirilmiştir. 

- 27.03.2000/A.01.GEÇ.9/27-74 tarih ve sayılı yazıyla, ilgililere, Komisyonunun 
28.03.2000 tarihli toplantısı duyurulmuştur. 

- 28.03.2000/A.01.GEÇ.9/27-75 tarih ve sayılı yazıyla, Zekeriya TEMİZEL'den, 
komisyonun sağlıklı bir karara varabilmesi için, soruşturma konusu ile ilgili elindeki mevcut 
bilgi ve belgeler ile delil niteliği taşıyan dokümanların gönderilmesi, şahitlik yapma 
arzusunda ise, bilgi vereceği hususu komisyona yazılı olarak bildirmesi istenilmiştir. 

- 27.03.2000/A.01.GEÇ.9/27-76 tarih ve sayılı yazıyla, Yargıtay Başkanlığından, 
Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesinin E. 1998/415 sayılı dosyası ile, Ankara 9. Ağır Ceza 
Mahkemesinin E. 1996/145 sayılı dosyalarının birer suretlerinin gönderilmesi istenilmiştir. 
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Yargıtay Birinci Başkanlığının 31.03.2000 tarih ve 10-1310 sayılı yazısı ile; "Ankara 
29. Asliye Hukuk Mahkemesinin E. 1998/415 sayılı dosyası, Ankara 9. Ağır Ceza 
Mahkemesine ait E. 1996/145, K. 1998/415 sayılı mavi klasör, Yargıtay 6. Ceza Dairesi 
pusulasına eki dosyası, 4. Hukuk Dairesinin 30.03. 2000 tarih ve 2000/91 sayılı yazı örneği 
dosyaların ilişikte olduğu ve incelenerek geri gönderilmesi," bildirilmiştir. 

- 28.03.2000/A.01.GEÇ.9/27-77 tarih ve sayılı yazıyla, ilgililere, Komisyonunun 
12.04.2000 tarihli toplantısı duyurulmuştur. 

- 10.04.2000/A.01.GEÇ.9/27-78 tarih ve sayılı yazıyla, Yargıtay Başkanlığına, Ankara 
29. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1998/415 esas sayılı dosyası ile, Ankara 9. Ağır Ceza 
Mahkemesinin 1996/145 esas sayılı dosyalarının iade edildiği bildirilmiştir. 

Yargıtay Birinci Başkanlığının 11.04.2000 tarih ve 2000/1310-719 sayılı yazısı ile; 
"1998 /415 Esas sayılı dava dosyası ve ekleri dizi pusulasına göre alındığı" bildirilmiştir. 

- 12.04.2000/A.01.GEÇ.9/27-79 tarih ve sayılı yazıyla, TBMM Başkanlığına, 
Komisyonunun 12.04.2000 tarihli 4 no.lu toplantısında aldığı, komisyonun 2 aylık görev 
süresinin sona erme tarihi olan 18.04.2000 tarihinden itibaren 2 aylık ek süre talepli kararın 
bildirilerek gereği talep edilmiştir. iS;~ 

TBMM nin, 9/27 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev süresinin 
Uzatılmasına ilişkin, 13.04.2000 tarih ve 683 sayılı Kararı ile; "Komisyonun görev süresinin 
Genel Kurulun 13.4.2000 tarih ve 80 inci birleşiminde 18.4.2000 tarihinden itibaren 2 ay 
uzatılması" kararlaştırılmıştır. 

- 13.04.2000/A.01.GEÇ.9/27-80 tarih ve sayı.'ı yazıyla, ilgililere, Komisyonunun 
19.04.2000 tarihli toplantısı duyurulmuştur. 

- 19.04.2000/A.01.GEÇ.9/27-81 tarih ve sayılı yazıyla, ilgililere, Komisyonunun 
26.04.2000 tarihli toplantısı duyurulmuştur. 

- 19.04.2000/A.01.GEÇ.9/27-82 tarih ve sayılı yazıyla, Zekeriya TEMİZEL'den, 
Komisyonunun 19.04.2000 tarihli 5 no.lu toplantısında aldığı karar gereğince bilgisine 
başvurulacağı belirtilerek, 26.04.2000 tarihindeki komisyon toplantısında hazır bulunması 
istenilmiştir. 

Zekeriya TEMİZEL in 26.4.2000 tarihle kayıtlı cevabi yazısı ile; Komisyonun konuyla 
ilgili bilgisine başvurulması kararı uyarıca konu ile ilgili bazı açıklamaların yapılmıştır. 

- 19.04.2000/A.01.GEÇ.9/27-83 tarih ve sayılı yazıyla, Halit DUMANKAYA'dan, 
Komisyonunun 19.04.2000 tarihli 5 no.lu toplantısında aldığı karar gereğince bilgisine 
başvurulacağı belirtilerek, 26.04.2000 tarihindeki komisyon toplantısında hazır bulunması 
istenilmiştir. 

Halit DUMANKAYA 'nın 24.04.2000 tarihli yazı ile; "Komisyonun 26.04.2000 tarihinde 
yapılacak olan toplantısına katılamayacağını" bildirilmiştir. 

- 26.04.2000/A.01.GEÇ.9/27-84 tarih ve sayılı yazıyla, ilgililere, Komisyonunun 
10.05.2000 tarihli toplantısı duyurulmuştur. 

- 26.04.2000/A.01.GEÇ.9/27-85 tarih ve sayılı yazıyla, Zekeriya TEMİZEL'den, 
Komisyonunun 26.04.2000 tarihli 6 no.lu toplantısında aldığı karar gereğince şahit olarak 
dinleneceği belirtilerek, 10.05.2000 tarihindeki komisyon toplantısında hazır bulunması-
istenilmiştir. 
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- 26.04.2000/A.01.GEÇ.9/27-86 tarih ve sayılı yazıyla, Halit DUMANKAYA'dan, 
Komisyonunun 26.04.2000 tarihli 6 no.lu toplantısında aldığı karar gereğince bilgisine 
başvurulacağı belirtilerek, 10.05.2000 tarihindeki komisyon toplantısında hazır bulunması 
istenilmiştir. 

- 26.04.2000/A.01.GEÇ.9/27-87 tarih ve sayılı yazıyla, Başbakanlık eski Özel Kalem 
Müdürü Akın ISTANBÜLLU'dan, Komisyonunun 26.04.2000 tarihli 6 no.lu toplantısında 
aldığı karar gereğince bilgisine başvurulacağı belirtilerek, 10.05.2000 tarihindeki komisyon 
toplantısında hazır bulunması istenilmiştir. 

Başbakanlık eski Özel Kalem Müdürü Akın İSTANBULLU 'nun 09.05.2000 tarihli 
yazısı ile; "Komisyonun 10.5.2000 tarihinde yapılacak toplantısında hazır bulunmasının 
rahatsızlığı nedeniyle mümkün olmadığını ve rahatsızlığına ilişkin raporun bir örneğinin ekte 
sunulduğu" bildirilmiştir. 

- 26.04.2000/A.01.GEÇ.9/27-88 tarih ve sayılı yazıyla, Ali Naci TUNCER'den, 
Komisyonunun 26.04.2000 tarihli 6 no.lu toplantısında aldığı karar gereğince bilgisine 
başvurulacağı belirtilerek, 10.05.2000 tarihindeki komisyon toplantısında hazır bulunması 
istenilmiştir. 

- 03.05.2000/A.01.GEÇ.9/27-89 tarih ve sayılı yazıyla, Devlet Bakanlığından, 
Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere Milli Piyango İdaresi Hukuk Müşavirlerinden 
birisinin görevlendirilmesi istenilmiştir. 

Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ 'nün, 11.05.2000 tarih ve 0646 sayılı yazısı ve Eki Milli 
Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün 09.05.2000 tarih ve 1191 sayılı yazısı ile; "Bakanlığına 
bağlı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Bahtiyar AY'ın 08.05.2000 tarihi 
itibariyle görevinden ayrılarak Komisyon çalışmalarına katıldığı" bildirilmiştir. 

- 10.05.2000/A.01.GEÇ.9/27-90 tarih ve sayılı yazıyla, Meclis İdare Amirliğinden, 
Komisyonda görevli uzmanlar için Meclis Giriş Kartı düzenlenmesi istenilmiştir. 

- 15.05.2000/A.01.GEÇ.9/27-91 tarih ve sayılı yazıyla, Başbakanlıktan, 
Komisyonunun 26.04.2000 tarihli 6 no.lu toplantısında, Başbakanlık eski Müsteşarı Ali Naci 
TUNCER, Başbakanlık eski Özel Kalem Müdürü Akın İSTANBULLU, Başbakanlık Müsteşarı 
Ahmet SAĞAR, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Zeynel YEŞİLAY'ın bilgilerine 
başvurulması yönündeki aldığı karar gereğince, adı geçenlerin tanık olarak dinlenebilmeleri 
için C.M.U. Kanununun 49. maddesi izin verilmesi istenilmiştir. 

- 15.05.2000/A.01.GEÇ.9/27-92 tarih ve sayılı yazıyla, Ali Naci TUNCER'den, 
Komisyonunun 26.04.2000 tarihli 6 no.lu toplantısında aldığı karar gereğince bilgisine 
başvurulacağı belirtilerek, 23.05.2000 tarihindeki komisyon toplantısında hazır bulunması 
istenilmiştir. 

- 15.05.2000/A.01.GEÇ.9/27-93 tarih ve sayılı yazıyla, ilgililere, Komisyonunun 23 ve 
24.05.2000 tarihli toplantısı duyurulmuştur. 

- 15.05.2000/A.01.GEÇ.9/27-94 tarih ve sayılı yazıyla, Zeynel YEŞİLAY'dan, 
Komisyonunun 26.04.2000 tarihli 6 no.lu toplantısında aldığı karar gereğince bilgisine 
başvurulacağı belirtilerek, 23.05.2000 tarihindeki komisyon toplantısında hazır bulunması 
istenilmiştir. 

Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Zeynel A. YEŞİLAY 'in 22.5.2000 tarih ve 01-
51/01187 sayılı cevabi yazısı ile; "İlgi yazı uyarınca komisyonun 23.05.2000 tarihindeki 
toplantısına çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle katılamayacağını, soruşturma konusu olan 
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olay sırasında Başbakanlıkta görevli olmaması nedeniyle bir bilgisinin bulunmadığı ancak 
örtülü ödenek uygulamasına ilişkin açıklamanın ekte yapıldığı" bildirilmiştir. 

- 15.05.2000/A.01.GEÇ.9/27-95 tarih ve sayılı yazıyla, Ahmet ŞAĞAR'dan 
Komisyonunun 26.04.2000 tarihli 6 no.lu toplantısında aldığı karar gereğince bilgisine 
başvurulacağı belirtilerek, 23.05.2000 tarihindeki komisyon toplantısında hazır bulunması 
istenilmiştir. 

-Başbakanlık Müsteşarı Ahmet SAĞAR 'in 22.05.2000 tarih ve 131-01375 sayılı 
yazısı ile; "İlgi yazı uyarınca komisyonun 23.05.2000 tarihindeki toplantısına çalışmalarının 
yoğunluğu nedeniyle katılamayacağını, soruşturma konusu olan olay sırasında 
Başbakanlıkta görevli olmaması nedeniyle bir bilgisinin bulunmadığı ancak örtülü ödenek 
uygulamasına ilişkin açıklamanın ekte yapıldığı" bildirilmiştir. 

- 15.05.2000/A.01.GEÇ.9/27-96 tarih ve sayılı yazıyla, Akın İSTANBULLU'dan 
Komisyonunun 26.04.2000 tarihli 6 no.lu toplantısında aldığı karar gereğince bilgisine 
başvurulacağı belirtilerek, 23.05.2000 tarihindeki komisyon toplantısında hazır bulunması 
istenilmiştir. 

- 31.05.2000/A.01.GEÇ.9/27-97 tarih ve sayılı yazıyla, ilgililere, Komisyonunun 
31.05.2000 tarihli toplantısı duyurulmuştur. 

- 23.05.2000/A.01.GEÇ.9/27-98 tarih ve sayılı yazıyla, Ali Naci TUNCER'den, 
Komisyonunun 26.04.2000 tarihli 6 no.lu toplantısında aldığı karar gereğince bilgisine 
başvurulacağı belirtilerek, 31.05.2000 tarihindeki komisyon toplantısında hazır bulunması 
istenilmiştir. 

- 24.05.2000/A.01.GEÇ.9/27-99 tarih ve sayılı yazıyla, Yargıtay Başkanlığından, 
Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesinin E: 1998/415, K: 1999/735 sayılı kararına ilişkin 
temyiz incelemesi sonucunun bildirilmesi ile dava dosyası içerisindeki bazı ifadelerin 
gönderilmesi istenilmiştir. 

Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 31.05.2000 tarih ve 2000 /165 sayılı cevabi yazısı ile; 
"İlgi yazıyla istenen ve Dairelerince temyiz incelemesi tamamlanarak mahkemelerine iade 
olunan Ankara Asliye 29. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1998/415-1999/735 sayılı dosyası ile 
5 esaslı dosyasında C. Selçuk PARSADAN a ait ifade tutanakları ile dairelerinin, "Dosyadaki 
yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektiriri nedenlere, özellikle delillerin 
değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz 
itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına oyçokluğu ile karar 
verildi" ği yönündeki karar örneğinin (Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 15.05.2000 gün ve E. 
2000/2011, K. 2000/4738 sayılı İlamı) yazı ekinde gönderildiği" bildirilmiştir. 

- 31.05.2000/A.01.GEÇ.9/27-100 tarih ve sayılı yazıyla, TBMM Başkanlığına, 
Komisyonunun 31.05.2000 tarihli 9 no.lu toplantısında yapılan başkan ve kâtip seçimi 
sonuçları bildirilmiştir. 

- 01.06.2000/A.01.GEÇ.9/27-101 tarih ve sayılı yazıyla, Maliye Eski Bakanı İsmet 
ATTİLA'dan, Komisyonunun 31.05.2000 tarihli 9 no.lu toplantısında aldığı karar gereğince 
savunmasının alınabilmesi için, 07.06.2000 tarihindeki komisyon toplantısında hazır 
bulunması istenilmiştir. 

Maliye Eski Bakanı ve Afyon Milletvekili İsmet ATTİLA tarafından, 07.06.2000 tarihli 
komisyon toplantısında elden aynı tarihli bir yazılı savunma metni verilmiştir. 
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- 01.06.2000/A.01.GEÇ.9/27-102 tarih ve sayılı yazıyla, Eski Başbakan Tansu 
ÇlLLER'den, Komisyonunun 31.05.2000 tarihli 9 no.lu toplantısında aldığı karar gereğince 
savunmasının alınabilmesi için, 07.06.2000 tarihindeki komisyon toplantısında hazır 
bulunması istenilmiştir. 

Eski Başbakan Tansu ÇİLLER tarafından, Komisyon evrak kaydında 06.06.2000 
tarih ve 34 sayı ile kayıtlı tarihsiz bir yazılı savunma metni gönderilmiştir. 

- 01.06.2000/A.01.GEÇ.9/27-103 tarih ve sayılı yazıyla, ilgililere, Komisyonunun 
07.06.2000 tarihli toplantısı duyurulmuştur. 

- 08.06.2000/A.01.GEÇ.9/27-104 tarih ve sayılı yazıyla, ilgililere, Komisyonunun 
13.06.2000 tarihli toplantısı duyurulmuştur. 

04- İNCELEME : 

(9/27) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunca yürütülen soruşturma 
çerçevesinde yapılan yazışmalar sonucunda temin edilen bilgi ve belgeler ile alınan 
ifadelerden; 

1- 05.10.1995 tarihinde İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Tansu ÇİLLER'in Başkanlığında 
Afyon Milletvekili İsmet ATTİLA'nın da Maliye Bakanı olarak görev aldığı 51. Hükümetin 
göreve başladığı, 30.10.1995 tarihine kadar görevde kaldığı, bu tarihte İstanbul Milletvekili 
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER'in Başkanlığında Afyon Milletvekili İsmet ATTİLA'nın da Maliye 
Bakanı olarak görev aldığı 52. Hükümetin göreve başladığı, 06.03.1996 tarihine kadar 
görevde kaldığı, 

2-11 Mayıs 1996 tarihli Milliyet ve Hürriyet Gazetelerinde Celalettin Selçuk Parsadan 
'in Emekli Orgeneral Necdet Öztorun 'un adını kullanarak dönemin Başbakanına ve Özel 
Kalem Müdürüne ulaştığı, "DYP yararına seçim çalışması" yapacağını açıklayarak "örtülü 
ödenekten" toplam 5.500.000.000 TL' nin kendisine verilmesini sağladığını iddia eden 
haberler üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 20.06.1996 tarih, 1996/921 sayılı bir 
iddianame düzenlenerek, Celalettin Selçuk Parsadan, Hüseyin Cahit Parsadan, Mukadder 
Balkan ve Ali YİĞİTOĞLU haklarında T.C.K.'nun 3679 sayılı Kanun ile değişik 64/1, 504/3-
7-son, 80, 522/1, 39. Maddeleri uyarınca cezalandırılmaları talebiyle Ankara 9. Ağır Ceza 
Mahkemesinin 1996/145 esasında Kamu Davası açıldığı, (EK: 2 / 286-290) 

3- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Hazırlık Soruşturması safhasında 
sanıklardan Celalettin Selçuk PARSADAN'ın 27.05.1995 tarihinde verdiği ifadesinde; 

1995 yılının Kasım ayının ilk Perşembe gününün akşamı idi saat 19.00 sıralarında 
Alibeyköy'de bulunan dayımın oğlu Erdener GÜLER 'e ait olan yazıhaneden telefonla 
Başbakanlık konutunda bulunan ve hatırladığım kadarıyla 468 69 69 (469 68 68 de olabilir) 
numaralı telefonu emekli Kurmay Albay Selçuk Akın adı ile aradım. Sekreterlikten ismini şu 
an ilginç bulmam nedeniyle unutamadığım "Cafer" isimli şahsa kendimi Selçuk Akın adı ile 
tanıtıp eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli General Necdet ÖZTORUN Paşamın acil 
olarak Sayın Başbakan Tansu ÇİLLER ile görüşmek istediğini duyurdum. Yaklaşık 3-4 
dakika kadar bekletildim. Hemen arkasından direk olarak Başbakan Tansu ÇİLLER 'in 
cevap verdiğini duydum. Bana hitaben "Sayın Paşam Kusura Bakmayın sizi uzun süredir 
arayamadım. Aramakta ihmal ettim. 3-4 bakanla toplantı halindeydim. Emirleriniz uzun ise 
sizi yarın saat 11.00'de arayayım" şeklinde konuşmaya başladı. Ben de mevzunun çok uzun 
olduğunu zaman alacağını söyledim. Bunun üzerine ertesi gün saat 11.00'de 
görüşebileceğimizi belirttim. Görüşme hususunda mutabakat sağlayıp karşılıklı olarak hal 
hatır sorduktan sonra kapattık. Kapatmadan önce Kenedi Caddesinde Ali YİĞİTOĞLU 'na 
ait "Kemalistler Merkezi" adı altında faaliyet gösteren işyerinin 467 68 60 ve 467 73 60 
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numaralı telefonlarından beni arayabileceğini bildirdim. Ertesi gün yani Cuma günü saat 
11.00 de belirttiğim telefonlardan Başbakan Tansu Çiller 'in beni aradığını arkadaşım Ali 
YİĞİTOĞLU telefonla Alibeyköy 'deki yeğenim Erdener GÜLER 'e ait telefonu arayarak 
bildirdi. Hemen konuta ait telefonu aradım. Kendimi emekli Kurmay Albay Selçuk Akın 
olarak tanıtıp Necdet ÖZTORUN Paşa 'nın Başbakan Tansu Çiller ile görüşmek istediğini 
hatırlatıp beklediğini bildirdim. Başbakan Tansu ÇİLLER hemen bağlandı ve karşılıklı olarak 
konuşmaya başladık. Hal hatır ettikten sonra konu seçimlere ve politik olaylara geçti. 
Karşılıklı konuşmalarımız sırasında Sayın Cumhurbaşkanından yakındığını duydum. Daha 
sonra ortak sıkıntımız olan Anavatan Partisi ile ilgili şikayetlerimizi karşılıklı olarak duyurduk. 
Hatta Başbakan Tansu ÇİLLER, Anavatan Partisi döneminde benim Genel Kurmay 
Başkanlığımın resmen gasp edildiğinden söz edip şu an Cumhurbaşkanı olan Sayın 
Süleyman DEMİREL 'in buna müdahale etmeyip seyirci kaldığını belirtti. Bende bu 
düşüncelerine katıldığımı bildirdim. Daha sonra asıl konuya geçmemizin uygun olacağını 
hatırlatıp Kadıköy yakasında oturan, beni tanıyan ve Genel Kurmay başkanı olamadığım için 
üzüntülerimi paylaşan ve beni destekleyen tüm subayların, muvazzaf subay ve 
astsubayların, keza, emekli subay ve astsubaylarım benim arkamda olduklarını, beni 
etkilediklerini belirterek ANAP'ın 30-35 bin oyunu Doğru Yol Partisine aktarmak için 
çalışacağımı, ancak bu konuda tek eksiğimizin parasızlık olduğunu anlattım. Bunun üzerine 
Başbakan Tansu ÇİLLER 'in bir sevinç çığlığı atarak "Gönül hazinemden ne istersiniz?" 
şeklinde cevap verdiğini duydum ve 8 haftalık çalışma için haftalık 3 milyar olmak üzere 
toplam 24 milyara ihtiyacımız olduğunu, bu parayı örtülü ödenekten karşıladığı taktirde 
sorunun aşılacağını ve Kadıköy yakasında ANAP'ın kesinlikle yenilgiye uğrayacağını, 
DYP'nin başarılı olacağını anlattım. Anlattıklarımdan ikna olacak ki ve bana hitaben iki 
dakika içinde Akın İSTANBULLU 'nun beni arayacağını ve örtülü ödenekten hemen 3 milyar 
alabileceğimi bildirdi ve karşılıklı iyi dileklerde bulunduktan sonra bir süre daha sohbet edip 
telefonu kapattık. Yaklaşık 5 dakika sonra arkadaşım Ali YİĞİTOĞLU, İstanbul'daki telefonla 
aradı ve Başbakanlık özel Kalem müdürü Akın İSTANBULLU 'nun beni aradığını söyledi. Bu 
bilgi üzerine Akın İSTANBULLU 'yu telefonla arayıp kendimi tanıttıktan sonra, Akın 
İSTANBULLU bana hitaben "Sayın Paşam 3 milyarınız hazır, alacak arkadaşınızın ismi-soy 
ismi yeterli olur. Eski Başbakanlık binasında bekliyorum. Adamınızı hemen yollayabilirsiniz" 
şeklinde cevap verdi. Bende parayı alabilmek için "Mukadder BALKAN" isimli bayanın 
geleceğini bildirdim. Karşılıklı iyi dileklerimizi duyurduktan sonra telefonu kapattım. Daha 
sonra kardeşim Hüseyin Cahit PARSADAN 'a ait yazıhanede bulunan 445 56 60 ve 445 56 
61 numaralı telefonları aradım. Telefona çıkan cevap veren Mukadder BALKAN 'a hemen 
Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Akın İSTANBULLU 'ya gidin "Beni ÖZTORUN Paşam 
gönderdi." şeklinde hatırlatma yapıp ismini ve soyadını söyle ve herhangi bir açıklama 
yapma, vereceği 3 milyarı beraberinde götüreceğin çantaya koy ve geri getir" şeklinde 
talimat verdim. Aynı anda Kardeşim Hüseyin Cahit PARSADAN 'ı isteyip kendisine "Cahit, 
Mukadder 'le birlikte gidin, parayı alıp tüymesin" şeklinde uyarıda bulundum. Yaklaşık 15-20 
dakika sonra kardeşim beni telefonla arayıp parayı aldıklarını bildirdi. Bunun üzerine paranın 
1.500.000.000 TL'yi Alibeyköy Emlakbank'taki hesabıma yollamasını 300.000.000 TL'yi 
Mukadder BALKAN 'a vermesini, 250.000.000 TL'yi işçilere ve Ali YİĞİTOĞLU 'na 
vermesini, kalanını da kendisinin üzerinde muhafaza etmesini dilediği gibi harcamasını 
belirttim. Bana parayı tahminimce Emlak Bankası K.Esat şubesinden göndermiş olabilir. 
Göndermiş olduğu parayı Alibeyköy 'deki Emlak Bankası hesabına aktarıldığını kontrolüm 
sonrası öğrendim. 10 Kasım 1995 günü Akın İSTANBULLU 'yu ikinci hafta için söz verilen 3 
milyarı almak için aradım. Akın İSTANBULLU telefonla bana "her gün 3-4 il başkanı 15-20 
ilçe başkanı para için arıyor, örtülü ödeneği sıfırladık. İlerde DYP'den para alıp yerine 
koymamız gerekecek. Ayrıca örtülü ödeneğe bir miktar para bekliyoruz. Bana önümüzdeki 
Salı'ya kadar müsaade et" şeklinde cevap verdi. Takip eden hafta içinde Akın İSTANBULLU 
'yu bulamadım. 14.11.1995 tarihinden sonra hemen her gün Akın İSTANBULLU 'yu telefonla 
aradım. Söz verdiği halde yerine getirmemesi nedeniyle gerek kendisine gerekse 
sekreterliğini yapan çalışanlara hakarete varan sözler yönelttim. 10.12.1995 günü yeniden 
Akın İSTANBULLU 'yu aradığımda parayı alacağıma kanaat getirdim. 11.12.1995 günü 
STAR TV 'de Haber Koordinatörü Ardan ZENTÜRK ile irtibat kurdum. Örtülü ödenekten 3 
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milyar lira dolandırdığımı, 1 milyon dolar karşılığında açıklayabileceğimi bildirdim. Ardan 
ZENTÜRK konuyu patronuna yani Cem Uzaner 'e ileteceğini ve sonuçtan bilgi vereceğini 
belirterek ayrıldı. 11.12.1995-16.10.1996 tarihleri arasında bir dizi görüşme yapmamıza 
rağmen bana verilen ücret konusunda mutabakat sağlayamadık. 16.12.1995 tarihinde ise 
seçim yasaklarının başlaması nedeniyle bu programı da gerçekleştiremedik. 18 Aralık 1995 
günü Erdener GÜLER beni aradı ve Akın İSTANBULLU 'nun daha önceden Necdet 
ÖZTORUN Paşa 'ya ait olduğunu söylediğim ve Akın İSTANBULLU ya bıraktığım ancak 
yeğenim olan Erdener GÜLER 'e ait olan 0542 210 21 66 numaralı telefonu aradığını bunun 
üzerine "yanlış numara" diyerek telefonu kapattığını bildirdi. Bunun üzerine herhangi bir şey 
olmamış gibi Akın İSTANBULLU 'nun makam telefonunu aradım. Telefona çıktığında 
mahcup bir tavırla "Paşam beni dinler misin?" şeklinde istekte bulundu. Bende sert bir tavırla 
"Ne söyleyeceksen söyle" şeklinde cevap verdim. Bunun üzerine bana hitaben "Paşam size 
2,5 milyar TL daha ayarlayabildik. Hiç olmazsa cebinizden çıkmaz, Başbakanım sizden 
defalarca özür dilememi istedi, sizden özür diliyorum. Seçimlerden sonra inşallah daha güzel 
şeyler yapacağız" şeklinde cevap verdi ve parayı hemen alabileceğimizi, paranın hazır 
olduğunu bildirdi. Bende parayı Mukadder BALKAN vasıtasıyla aldıracağımı duyurdum. 
Mukadder BALKAN ile Kardeşim Hüseyin Cahit'i aradım. Telefonla 2,5 milyarın hazır 
olduğunu gidip almalarını bildirdim. Yaklaşık 15-20 dakika sonra telefon irtibatları 
kurduğumda parayı Mukadder BALKAN 'm aldığını tespit ettim. Kardeşim Hüseyin Cahit'e 
paranın 1.250.000.000 TL'sini Akbank Parmakkapı şubesinde Erdener GÜLER 'in hesabına 
havale ettirmesini 250.000.000 TL'yi Mukadder BALKAN 'a vermesini, geri kalan parayı da 
harcamasını belirttim. 1.250.000.000 TL'yi yeğenim Erdener GÜLER bankadan çekip bana 
getirdi. Bu şekilde Başbakanlık uhdesinde bulunan örtülü ödenekten iki aşamada toplam 
5.500.000.000.-TL parayı ilgilileri yanıltıp kandırmak suretiyle aldım. Bu hususta çeşitli 
gazetelerde ve televizyonlarda yer verdiğim açıklamalar doğrudur."... " Sayın Necdet 
ÖZTORUN Paşa'nın ismini ve unvanını kullanmam adı geçen generalin Anavatan Partisinin 
iktidarda olduğu dönemde hak ettiği halde Genel Kurmay Başkanlığına getirilmemesinden 
kaynaklanmaktadır. Bu sebeple o tarihte Başbakan olan Tansu ÇİLLER 'i daha kolay ikna 
edeceğim düşüncesiyle ismi geçen general kimliğine bürünüp irtibat kurdum ve kısmen de 
olsa amacıma ulaştım." "Mukadder BALKAN iki aşamada tahsil işini tamamlamada paranın 
alınması ve dağıtılması işleminde görev aldı. Olayın mağdurlarının ikna edilmesinde 
herhangi bir sorumluluk üstlenmedi" "Başbakanlık özel Kalem Müdürlüğünü yapan ve 
sadece telefonla irtibat kurduğum Akın İSTANBULLU 'yu.da olay öncesi ve sonrası yüz yüze 
gelip tanışmamız konuşup görüşmemiz olmadı. Sadece basında yer alan resimler nedeniyle 
dış görünüşü hakkında bilgi sahibi oldum." Dediği, (EK: 2 / 301-304) 

4- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Hazırlık Soruşturması safhasında 
sanıklardan Mukadder BALKAN'ın verdiği 17.05.1995 tarihli ifadesinde; 

"1995 yılı Ekim ayı sonlarında ajansın ekonomik durumu bozulmuştu. Bu nedenle 
hak ettiğim ücretleri alamıyordum. Konuyu ajansı yöneten patronum Cahit Hüseyin 
Parsadan'a ilettim. Kendisi isteğimi haklı bulmakla birlikte ödeme yapacak durumda 
olmadığını, ancak Başbakanlıktan 3-5 milyar arasında bir para beklediklerin, işi abisi olan 
Selçuk'un takip ettiğini, bu parayı aldıkları taktirde alacağını fazlasıyla söyledi. Paranın 
miktarı itibariyle Hüseyin Cahit'in söylediklerini dikkate almadım. Şaka olarak 
değerlendirdim. 3 Kasım 1995 günü patronum Hüseyin Cahit, Başbakanlıktaki işin 
gerçekleştiğini 3 Milyar para alacaklarını, gerekli bağlantının sağlandığını, randevu saatinin 
ayarlandığını, benim ismimim Başbakanlık özel Kalem Müdürlüğüne bildirildiğini ve paranın 
bana teslim edileceğini açıkladı. Bunun üzerine bu açıklamasını ciddi bulmadığımı, benimle 
dalga geçmemesini söyledim. Ancak Hüseyin Cahit "Abla birlikte gideceğiz..." şeklinde 
cevap verdi. Ben de "sen niye gitmiyorsun" diye sordum. Giyim ve kuşamını kastederek "bu 
halimle nasıl giderim." Şeklinde cevap verdi. 3 Kasım 1995 saat 14.00 sıralarında Hüseyin 
Cahit Parsadan ile birlikte bir taksi ile önce Bayındır Holding'e gidip Bayındır Holding'in 
muhasebe müdürü olduğunu hatırladığım Erdinç Çağlar'dan Selçuk Parsadan'ın tertiplediği 
gece için sattığı 25 adet davetiye bedelini aldık. Daha sonra parayı taksiyle giderken Cahit'e 
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verdim. Daha sonra aynı taksi ile dönüş yaparak Genel Kurmay Kavşağından hareketle 
Başbakanlık Bayındırlık Bakanlığı ve Yargıtay binalarının bulunduğu ve Kızılay tarafına çıkan 
caddeye geçtik. Başbakanlığın önüne araç sokmadıkları için taksiden indik. Benim elimde 
turuncu kahverengi taba renkli bond çanta vardı. Çantayla birlikte yanımda Hüseyin Cahit 
Parsadan olduğu halde Başbakanlık binasına yürüdük. Kontroller yapıldı. Bu arada kimliğimi 
verip Başbakanlık özel Kalem Müdürü Akın İstanbullu ile randevum olduğunu bildirdim. 
Görevliler telefon ettiler ve bana Akın Istanbullu'nun beni beklediğini söylediler. Beni buyur 
ettiler. Hüseyin Cahit Parsadan ile birlikte koridorun solundaki merdivenlerden birinci kata 
çıktık. Arada bulunan polis memuruna Akın istanbullu ile görüşmek istediğimi ve kendisinin 
beni beklediğini hatırlattım. Polis Memuru "Mukadder Hanım, değil mi" diye sorunca "Evet 
benim" dedim. Ve beni bir müddet yürüttükten sonra bir salona soktu. Salona girdiğimde 
sağda bulunan kapıyı göstererek "Akın Bey'in odası burası" diye söyledi. Kapıyı açıp içeri 
girdiğimde yaklaşık 1.70-1.75 cm. boylarında koyu renkli takım elbisesi bulunan, buğday 
renkli hafif kır saçlı yaklaşık 45 yaşlarında biraz kilolu, bıyıksız, özenle giyinmiş bir şahsın 
masanın kenarında ayakta beklediğini gördüm. Kendimi tanıttım. Beni buyur etti. Benim 
sormam üzerine kendisinin Akın İstanbullu olduğunu açıkladı. Daha sonra kısa bir 
konuşmadan sonra Akın Istanbullu'nun bana hitaben "Mukadder Hanım, sanırım alacağınız 
miktarı biliyorsunuz. Bana yukarıdan 3 Milyar söylendi. Aramızda yanlış anlaşılma olmasın" 
dedi. Ben de miktarın doğru olduğunu söyledim. Bunun üzerine yerinden kalktı. Oturma 
yönüne göre sağda bulunan iç içe açılan iki kapıyı anahtarla açtıktan sonra elinde 1 
milyonluk desteler halinde paralarla döndü. Önce poşet aradı. Ancak elimdeki çantayı 
görünce çantaya koymamı önerdi. Ve çantayı açtım. Parayı koyduğu sırada paranın 3 ayrı 
deste halinde hazırlandığını gördüm. Çantayı kapattıktan sonra bir makbuz koçanını önüme 
uzatıp bana hitaben "Makbuza adınızı, soyadınızı yazdıktan sonra imzalayın. Verdiğimi 
unutuyorum. Başbakan'a hesap verirken kolay oluyor..." şeklinde söyledi. Ben de uzattığı 
makbuz koçanını alıp baktığımda makbuzun üzerinde rakam ve yazı ile 3 Milyar meblağ 
yazıyordu. Makbuzun altına adımı, soyadımı yazıp imzamı attıktan sonra geri verdim. Bende 
makbuzun sureti yoktur. Makbuz sureti de verilmedi. Teslim ve işlerini yaptıktan sonra Akın 
Istanbullu'nun yanından ayrıldım. Ve koridorda bekleyen Hüseyin Cahit ile birlikte binanın 
giriş kapısına geldik. Kimliklerimizi alıp dışarıya çıktık. Bir taksiye binerek ajansa geri 
döndük. Parayı yolda Hüseyin Cahit çantayla birlikte teslim aldı. Büroda bulunduğumuz 
sırada 300.000.000 TL para verdi. O ana kadar yaklaşık 150 Milyon lira alacağım vardı. Bu 
vesile ile parayı verdi. Fazla olan bölümü ise uzun süre düzenli ödeme yapamadığını bu 
nedenle ikramiye olarak verdiğini söyledi. Diğer çalışanlara da alacakların dağıttıktan sonra 
para çantası ile birlikte iş yerinden ayrıldık. Giderken "Abla ben Abime para çıkaracağım" 
dedi. Uzaklaştı. Akbank Nenehatun Şubesi vasıtasıyla parayı yolladığını tahmin ediyorum. 
Zira daha önceki para gönderme işlemlerini bu banka ile yapıyordu. Büronun çevresinde 
başka bir banka şubesi olmadığından bu banka ile çalışıyordu. Bu sebeple kastettiği 
bankanın Akbank Nenehatun şubesi olduğunu tahmin ediyorum. 3 Milyar tutarındaki paranın 
alınması ve teslim işlemlerinden sonra bir süre Selçuk Parsadan büroyu aramaz oldu. Bu 
hususu Hüseyin Cahit ile konuşurken Hüseyin Cahit kardeşi için gönderdiğimiz parayı 
kumarda bitirsin bizi aramadığına göre henüz parayı bitirmemiştir diye yorum yaptı. Aralık 
ayı ortasında Selçuk Parsadan telefonla büroyu arayıp kardeşini sordu. Arama sebebini 
sorduğumda Başbakanlıkta paramız var almak için onu takip ediyorum dedi. Benim ne 
parası parayı aldık ya şeklindeki sorum üzerine para 5.5 Milyar 3 Milyarını aldık 2.5 milyar 
daha alacağız şeklinde söyledi. Konuyu kardeşi Hüseyin Cahit'e aktardım. O da bana Abla 
inşallah bu parayı seçimden önce alırız Çiller seçilemezse alamayız dedi. Bunun üzerine 
Başbakanlıkla ne ilgileri olduğunu bu kadar büyük paraları ne için aldıkların sorduğumda 
Hüseyin Cahit bana hitaben orasını karıştırma Abim bir iş takip ediyor. Bu para onun için 
şeklinde cevap verdi. Yaklaşık 3-4 gün sonra hatırladığım kadarıyla 18 Aralık 1995 günü 
öğlen saatlerinde Selçuk Parsadan beni. telefonla aradı. Başbakanlıktan 2.5 Milyar para 
alacağını söyledi. Saat 14.30'da randevu aldığını parayı hemen gidip almamızı bildirdi. 
Hüseyin Cahit ile buluşup randevu saatinde daha önce gittiğim Başbakanlık binasına gittim. 
Kendimi tanıtıp kimliğimi teslim ettikten sonra 1. kata tek başıma çıktım. Bekleyen 
görevlilerden yardım istedim. Akın Istanbullu'nun sekreteri olduğunu tahmin ettiğim kumral, 
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saçları omzunda 1.60 cm. boyunda yaklaşık 25 yaşlarında bir bayana götürdü. Bu bayan 
bana "Mukadder Hanım değil mi" şeklinde soru sorunca "Evet benim" dedim. Bunun üzerine 
sekreter olduğunu düşündüğüm bayan beni geniş bir koridorda solda özel kalem ve 
Başbakanlık odası kalacak şekilde bir süre yürüttü. Daha sonra sağ tarafta içinde 
tahminimce toplantı yaptıkları bir odaya götürüp oturdu ve bana hitaben "Akın Bey'in 
misafirleri var, biraz bekleyeceksiniz" dedi. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra ismini 
bilmediğim ve eşgalini tahmin ettiğim bayan elinde büyükçe bir zarfla yanıma geldi. Bana 
hitaben "Akın Bey'in misafirleri ile işi bitmedi" dedi. Parayı çantaya koyduktan sonra alelade 
bir kağıt uzattı. Aldığıma dair bilgi babında not düşmemi istedi. Bende uzattığı kağıda "Akın 
Istanbullu'dan 2.5 Milyar teslim aldım" diye adımı soyadımı yazıp imzaladım. Düzenlediğim 
kağıdı sekretere verdikten sonra binadan dışarı çıktım. Parayı da dışarıda bekleyen 
H.Cahit'e teslim ettim. Birlikte taksiyle Akbank Nenehatun Şubesine gittik. Bankada çanta 
içindeki paradan 250 Milyon TL parayı bana verdi ve avans olarak verdiğini söyledi. Geriye 
kalan paradan 900 Milyon TL'yi kendi hesabına yatırdı. Bir bölümünü ise Selçuk Parsadan 
hesabına çıkarttığını tahmin ediyorum. Her iki tahsil sonrasında paraları Selçuk Parsadan 
adına mı yoksa güvendiği bir şahsın adına mı yolladığını paraların miktarlarını, yerine ulaşıp 
ulaşmadığını kesinlikle bilmiyorum. Sadece anlatımlarından hal ve hareketlerinden alınan 
paraların bir bölümünün Hüseyin Cahit tarafından kardeşi olan Selçuk'a gönderdiğini 
öğrendim. Bu paraların örtülü ödenekten emekli bir generalin ismini kullanarak hile ile 
alındığını ve bu işe farkında olmayarak alet edildiğimi gazete ve televizyonlarda ki 
yayınlardan öğrendim. Başlangıçta olayın iç yüzünü öğrenseydim bu olaylara kesinlikle 
katılmazdım. Selçuk Parsadan bu kadar büyük çaplı bir dolandırıcılık olayını organize 
edecek yetenekte değildir. Daha doğrusu seçimde yardım edeceği vaadi ile bu dolandırıcılık 
işini organize edecek bilgi ve beceriye sahip değildir. Bir başka iş için organize ettiği 
kanaatindeyim, iki ayrı zamanda toplam 5.500.000.000 TL. parayı Başbakanlık özel Kalem 
Müdüründen alınması şeklinde gerçekleşen olayı bilerek ve isteyerek katılmadım. Paraların 
meşru bir ilişki nedeniyle ödendiği kanaatiyle Başbakanlığa gidip paraları teslim aldım. Bu 
nedenle yüklenen dolandırıcılık suçunu kabul etmem suçsuzum,"Dediği, (EK: 2 / 306-311) 

5- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen.Hazırlık Soruşturması safhasında 
sanıklardan Hüseyin Cahit PARSADAN ve Ali YİĞİTOĞLU'nun ifadelerinin alınamadığı, 

6- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Hazırlık Soruşturması safhasında 
tanık olarak dinlenen Akın İSTANBULLU 'nun 20.05.1996 tarihli yeminli ifadesinde; 

"1995 yılı sonlarında tahminimce ekim ayı veya takip eden Kasım ayı içinde Kara 
Kuvvetleri eski komutanı emekli general Necdet ÖZTORUN olarak sekreterlikçe bağlanan 
kişi Atatürk'le ilgili bir derneklerinin olduğunu derneğin faaliyetlerinin geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak amacını taşıyacağını konuyu önceden Başbakana ilettiklerini isteklerini özel 
kaleme iletmelerinin uygun olacağı şeklinde cevap aldıklarını bu sebeple beni aradıklarını 
belirtip yardımcı olup olamayacağımı sordu. Bende yardım taleplerinin ne olduğunu bu 
konuya açıklık getirdiklerinde konuyu değerlendirmeye alacağımı belirttim. Bunun üzerine 
telefonla beni arayan kişi isteklerini belirleyip netleştirdikten sonra yeniden arayacağını 
belirterek telefonu kapattı. Bu görüşme dışında herhangi bir şekilde aranmadım. Necdet 
ÖZTORUN vasıtasıyla herhangi bir kişiye kesinlikle para vermedim. Bu konuda basında 
çıkan haberler hayali ve gerçek dışıdır." Dediği, (EK: 2 / 305) 

7- Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 1996/145 esasında devam eden kamu davası 
safahatında, sanıklardan Celalettin Selçuk PARSADAN'ın 18.07.1996 tarihli ilk duruşmada; 

"Ben Tansu ÇİLLER'i aramadım. Söylediklerimin hepsi iftiradır."Dediği, son celsede 
ise müsnet suçu işlemediğini beyan ettiği, (EK: 2 /134 ve 115) 

8- Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 1996/145 esasında devam eden kamu davası 
safahatında, sanıklardan Mukadder BALKAN'ın 11.09.1996 tarihli duruşmada; 
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"Bize isnat edilen suç Devleti dolandırmaktır, dolandırma olayında isimleri geçen 
Tansu ÇİLLER ve Akın İSTANBULLU benimle birlikte yargılanmadığı sürece ifade 
vermeyeceğim" Dediği, (EK: 2/131) 

9-Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 1996/145 esasında devam eden kamu davası 
safahatında, sanıklardan Hüseyin Cahit PARSADAN 'm 11.09.1996 tarihli duruşmada; 

"Biz Başbakanlıktan her hangi bir para almadık. Hakkımızdaki İddia doğru değildir. 
Ayrıca her kişi bankalardan başkasının adıyla üçüncü bir şahsa havale gönderebilir" Dediği, 
(EK: 2/131) 

10- Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 1996/145 esasında devam eden kamu 
davası safahatında, sanıklardan Ali YİĞİTOĞLU'nun 27.02.1997 tarihli duruşmada; 

"Benim İddianamede yazılı hususlardan haberim yoktur. Ben Cahit PARSADAN'ın 
yanında korumalık yapıyorum. Bir reklam ajansı açtık. Ben Cahit PARSADAN'ın yanında 
maaşlı çalışan bir işçiyim. Selçuk PARSADAN'ı da yanında çalıştığım kişinin ağabeyi olması 
nedeniyle bir iki defa gördüm. Daha sonra askere gittim. Cahit PARSADAN'ın yanında 1995-
1996 yıllarında çalıştım. Kesin tarihlerini bilemiyorum, Selçuk PARSADAN'ın bahsettiği gibi 
bir telefon konuşması yapmadım." Dediği, (EK: 2/125) 

11- Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 1996/145 esasında devam eden kamu 
davası safahatında, dinlenen tanıklardan Akın ISTANBULLU'nun 11.09.1996 tarihli 
duruşmada; 

"Benim Cumhuriyet Savcılığına verdiğim ifadede belirttiğim gibi Necdet ÖZTORUN 
Paşa adıyla benimle yapılan telefon görüşmesinde Atatürkçü bir kuruluş kurmak istediklerini, 
bu konuda yardım talep ettikleri, söylendi. Ben de yapılacak yardımın projelendirilmesini 
söyledim. Bundan sonra bir gelişme olmadı. Daha sonra iddiaları gazetelerden ve 
televizyondan öğrendim." Dediği, (EK: 2/130) 

12- Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 1996/145 esasında devam eden kamu 
davası safahatında, dinlenen tanıklardan Yeni Yüzyıl Gazetesi Ankara Muhabiri Şebnem 
GÜNGÖR'ün 11.09.1996 tarihli duruşmada; 

"Tarihi hatırlayamadığı bir günde Hürriyet Gazetesinde Emin ÇÖLAŞAN 'm 
sütununda örtülü ödenekten 5.500.000.000 TL alınmış olduğunu okuyunca telefonla Akın 
İSTANBULLU 'yu aradığını, olayın doğru olup olmadığını sorduğunu, olayın ve rakamın 
doğru olduğunu ancak paranın Emekli subayların DYP'ye oy vermesi için değil Atatürkçü bir 
derneğe bina alınması için verilmiş olduğunu adı geçenin böyle söylediğini," İfade ettiği, (EK: 
2/130) 

13- Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 1996/145 esasında devam eden kamu 
davası safahatında, dinlenen tanıklardan HÜRRİYET Gazetesi Ankara Muhabiri olan 
Muharrem SARIKAYA'nın 11.09.1996 tarihli duruşmada; 

"13 Mayıs 1996 tarihli Sabah ve Yeni Yüzyıl gazetelerinde Akın İSTANBULLU 'nun 
örtülü ödenekten 5.500.000.000 TL'nin Selçuk PARSADAN 'a Atatürkçü bir demek için 
verilmiş olduğu haberini okuyunca bu haberin doğru olup olmadığı hususunda İSTANBULLU 
'yu telefonla aradığını ve haberin doğru olup olmadığını sorduğunda, "Haberin esas itibariyle 
doğru olduğunu, ancak paranın Atatürkçü bir dernek için değil Atatürkçü bir olgu için 
verilmiş" olduğunu söylediğini, Atatürkçü olgudan ne kastedildiğini sormadığını, konunun 
açılmadığını," İfade ettiği, (EK: 2/130) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 502) 



- 2 1 -

14- Şahitler Şebnem GÜNGÖR ve Muharrem SARIKAYA 'nın bu beyanlarda 
bulunduğu celsede hazır olan Akın ISTANBULLU'nun; 

"Adı geçen şahitlerle onların anlattığı şekilde konuşması olmadığını ve kendilerine 
herhangi bir beyanda bulunmadığını," Söylediği, (EK: 2 /130) 

15- Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 1996/145 esasında devam eden kamu 
davası safahatında, dinlenen tanıklardan SABAH Gazetesi Başbakanlık Muhabiri olarak 
görev yapan Şükrü KÜÇÜKŞAHİN'in 05.11.1996 tarihli duruşmada; 

"Başbakan'ın örtülü ödenekten Selçuk Parsadan 'a 5.500.000.000.-TL para verdiği 
yolundaki iddialar ile ilgili olarak Gazeteden iki arkadaşın araştırma yaptığını, Başbakanlık 
Muhabiri olarak kendisinin de Akın İSTANBULLU 'yu tanıdığından durumu teyit ettirmek 
istediğini, Akın İSTANBULLU ile yaptığı görüşmede iddiayı anlatıp "Necdet ÖZTORUN Paşa 
'n:n adını kullanarak örtülü ödenekten yardım alındığı iddialarının doğruluk derecesini 
sorduğunda Akın İSTANBULLU 'nun kendisine "evet doğrudur. Bu yardımın Atatürkçü 
Düşünce Derneği adına yapıldığını bir hanımın gelip iki aşamada kendisinden 
3.000.000.000.TL ve 2.500.000.000. TL olmak üzere toplam 5.500.000.000 TL aldığını" 
söylediğini, konuşmanın daha sonraki bölümünde bu parayla Doğru Yol Partisine 30 bin oy 
sağlayacağı yolunda söylentiler bulunduğunu ifade edince "bunun doğru olmadığı" cevabını 
verdiğini anlatmış ve "paranın Atatürkçü Düşünce Derneği 'ne verildiğini söylemiştim. 
Hatırladığıma göre Atatürkçü Subaylar Derneğine verilmiş" olduğunu belirterek ifadesini bu 
şekilde düzeltmiş ve bu görüşmenin telefonla olduğunu," İfade ettiği, (EK: 2 /127-128) 

16- Yine aynı mahkemede Şükrü KÜÇÜKŞAHİN 'in dinlendiği celsede hazır 
bulunmayan Akın ISTANBULLU'nun ise, mahkemeye postayla gönderdiği 20.11.1996 tarihli 
müracaatında, tanık Şükrü KÜÇÜKŞAHİN 'in ifadesi ile ilgili olarak; 

"Şükrü KÜÇÜKŞAHİN ile hiçbir vasıta ile, hiçbir yerde, hiçbir konuda konuşmuş 
değilim. Tanık Şükrü KÜÇÜKŞAHİN 'in beyanları hilafı hakikattir." Dediği (EK: 2/193) 

17- Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 1996/145 esasında devam eden kamu 
davası safahatında, dinlenen tanıklardan Başbakanlık eski Müsteşar Yardımcısı Ahmet 
KÖKSAL'ın son duruşmada; 

"Olayın öğrenilmesini müteakip bana bağlı olan Hukuk Müşavirliği görevlileri ile bir 
toplantı yapıp hazine zararlarının tazmini için davayı müdahale edilmesi konusunda Maliye 
Bakanlığına yazı yazılması görüşüne vardık. Bu nedenle bahis konusu yazıyı yazdık. Biz 
olayı basından öğrendik. Hazine zararı olup olmadığını bilmiyorum. Ancak dava açıldığına 
göre hazine zararı varsa bunun tazmini için davaya müdahale edilmesi için bu yazıyı yazdık." 
Dediği (EK: 2/116) 

18- Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 1996/145 esasında devam eden kamu 
davası safahatında; 

a- Başbakanlık Hukuk Müşavirliğinin Başbakan adına Müsteşar Yardımcısı Ahmet 
KOKSAL imzası ile Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Müdürlüğüne 
yazdığı; 

"Selçuk PARSADAN aleyhine Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 1996/145 
esasında örtülü ödenekle ilgili işlenen suç nedeniyle açılan davada adı geçenin 
cezalandırılması ve Hazine zararının tazmini zımmında CMUK nun 365 ve müteakip 
maddelerine göre davayı müdahale edilmesini ve sonucundan bilgi verilmesini rica ederim." 
şeklindeki yazı. (EK: 2 / 263) 
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b- C. Selçuk PARSADAN in hazırlık tahkikatında verdiği ifadede belirttiği telefon 
numaraları ile Başbakanlık telefonları ile yapılan telefon görüşmeleri belirtilen Türk 
Telekominikasyon Müdürlüklerinden gelen yazılar ve ekleri. (EK: 2 / 313-340) 

c- Akbank Nenehatun Şubesinin sanıkların hesaplarına yatırılan paraları gösterir 
23.5.1996 tarih 181 sayılı yazısı. (EK: 2 / 343) 

d- Emlakbank Alibeköy Şubesinden gelen 30.5.1996 tarih, 1691 sayılı yazı ekleri. 
(EK: 1/101) 

e- Emlakbank Küçükesat Şubesinin 29.5.1996 tarih ve 2607 sayılı yazısını, (EK: 2 / 
341) 

Delil olarak incelendiği, 

19- Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 09.07.1997 tarih ve E: 1996/145, K: 
1997/112 sayılı kararı ile; 

" 1 - Sanıklar Celalettin Selçuk Parsadan, Hüseyin Cahit Parsadan ve Mukadder 
Balkan'ın suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, kastın yoğunluğu, sanıkların 
şahsi ve sosyal durumları dikkate alınarak cezanın asgari haddin üstünde tayini uygun 
görülerek hareketlerine uyan TCK.nun 64. maddesi delaletiyle TCK.nun 504/3-7 maddeleri 
gereğince taktiren 5'er yıl ağır hapis, 11.000.000.000'er TL ağır para cezası ile 
cezalandırılmalarına, 

Suç konusu paranın değeri pek fahiş olduğunun TCK.nun 522.maddesine göre bu 
cezaları 1/2 nispetinde artırılarak 7 yıl 6'şar ay ağır hapis, 16.500.000.000.-TL ağır para 
cezası ile cezalandırılmalarına, 

Sanıklar C. Selçuk Parsadan ile Mukadder Balkan'ın hazırlık tahkikatı sırasında 
suçlarını itiraf ederek olayın ortaya çıkmasına katkıda bulunmaları diğer sanık Hüseyin Cahit 
Parsadan'ın da duruşmada müşahade edilen davranışları lehlerine takdiri hafifletici sebep 
olarak kabul edilerek TCK.nun 59. maddesine göre bu cezalarının 1/6'sı indirilerek sanıklar 
C.Selçuk Parsadan, Hüseyin Cahit Parsadan ve Mukadder Balkan'ın NETİCETEN 6 SENE 
3'ER AY AĞIR HAPİS, 13.750.000.000' er TL AĞIR PARA CEZASI İLE AYRI AYRI 
CEZALANDIRILMALARINA, 

Sanıklar hakkında TCK.nun 80.maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, 

Tayin edilen ceza miktarı itibariyle sanıkların kaçma şüphesi bulunduğundan 
CMUK.nun 104.maddesine göre TUTUKLANMALARINA, 

Haklarında çıkartılacak tevkif müzekkerelerinin infaz için C. Savcılığına tevdiine, 

2- Diğer sanık Ali YİĞİTOĞLU'nun müsnet suça bilerek katıldığına dair 
mahkumiyetine yeter delil bulunmadığından, BERAATİNE, 

5.500.000.000 TL'nın sanıklar C. Selçuk Parsadan, Hüseyin Cahit PARSADAN ve 
Mukadder Balkan'dan talep tarihi olan 28.06.1996 tarihinden itibaren hesabedilecek yasal 
faizi ile birlikte müteselsilen tahsiline, 

199.800.000 TL nispi harcın aynı sanıklardan müteselsilen alınmasına, 

15.000.000 TL maktu, 55.500.000 TL nispi vekalet ücretinin de aynı sanıklardan 
müteselsilen alınıp müdahil Hazineye verilmesine, 
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Beraat eden sanığın sebep olduğu masraf hariç olmak üzere 2.745.000 TL mahkeme 
masrafının da aynı sanıklardan müteselsilen alınmasına,..." 

şeklinde OY ÇOKLUĞU ile hüküm verildiği, (EK: 2 / 84-100) 

20- Bahse konu mahkeme kararına vaki temyiz talebi üzerine Yargıtay 6. Ceza 
Dairesinin 16.01.1998 tarih E.1997/10021, K. 1998/1 sayılı kararıyla; 

Sanık Mukadder Balkan müdafiinin yasal süresinin geçmesinden sonra vaki temyiz 
isteminin CMUK.nun 317 maddesi uyarınca reddine, 

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, kararın dayandığı gerekçeye ve takdire göre, 
müdahil vekilinin sanık Ali YİĞİTOGLU'na yönelik temyiz itirazları yerinde görülmemiş 
olduğundan reddiyle adı geçen sanık hakkındaki usul ve yasaya uygun ve takdire müstenit 
olunan beraat hükmünün ONANMASINA, 

Yasa maddesinde öngörülen haksız menfaatin hangi amaç ileri sürülerek sağlandığı 
dosya içeriğine göre kesinlikle tespit edilememiş ise de; sanıkların PTT işletmesinin 
haberleşme araçlarını vasıta olarak kullanıp kandıracak nitelikte hile ve desiseler yaparak, 
hataya düşürmek suretiyle kamu kurumunun zararına dolandırıcılık suçunu işledikleri, 
sanıkların ve tanıkların ifadeleri ile Türk Telekom A.Ş. ile Emlakbank ve Akbank Şubelerinin 
cevabi yazıları kayıt ve belgeler karşısında, sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. 

Ancak; 

Hükmolunan tazminat miktarı itibariyle nisbi harcın fazla tayini, 

Bozmayı gerektirmiş, müdahil vekili ile sanıklar Celalettin Selçuk Parsadan ve 
Hüseyin Cahit Parsadan müdafilerinin temyiz dilekçesindeki itirazları, ve adları geçen 
sanıklar müdafilerinin duruşmadaki savunmaları ile tebliğnamedeki düşünce bu itibarla 
yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedeni 
yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden CMUK.nun 322. maddesinin verdiği 
yetkiye dayanılarak hükmolunan nisbi harcın 199.800.000 liradan 198.000.000 liraya 
indirilmesi suretiyle, sair yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK 
ONANMASINA ..." 

şeklinde OYBİRLİĞİ ile karar verildiği, (EK: 1 /167-168) 

21- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 21.01.1998 tarih ve 97851 sayı ile, 6. Ceza 
Dairesinin 16.01.1998 gün ve 10021-1 sayılı düzeltilerek onama kararına karşı Yargıtay 
Birinci Başkanlığına, 

"CMUK.nun 254. maddesine göre 'mahkeme irad ve ikame edilen delilleri 
duruşmadan ve tahkikattan edineceği kanaate göre takdir eder' 

Yerel Mahkemece kabul edilen 'oluş' dosya içeriğine uygun bulunmaktadır. 

Hal Böyle iken ve gereği bulunmadığı halde, olayda dolandırıcılık suçunun 
unsurlarının oluşup oluşmadığı hususunu dahi tartışmalı kılacak biçimde, düzeltilerek onama 
kararına 'yasa maddesinde öngörülen haksız menfaatin hangi amaç ileri sürülerek 
sağlandığı dosya içeriğine göre kesinlikle tespit edilememiş ise de' ibaresi eklenerek hüküm 
teşviş edildiğinden (karıştırıldığından) Yüksek Yargıtay 6. Ceza Dairesinin anılan kararından 
bu kısmın çıkarıldıktan sonra hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmesi..." 

gerekçesiyle itirazda bulunduğu, (EK: 1 /169-170) 
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22- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 6. Ceza Dairesinin 16.01.1998 gün ve 

10021-1 sayılı düzeltilerek onama kararına itirazi Yargıtay Birinci Başkanlığına yaptığı 
21.1.1998 tarih 97851 sayılı müracaatı üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulunca verilen 
17.03.1998 gün ve E. 1998/6-18 K: 1998/91 sayılı kararıyla; 

"... Açıklanan nedenlerle, özel Daire onama kararında yer alan bir tümcenin 
karardan çıkarılması için itirazda bulunulamayacağından, Yargıtay C. Başsavcılığının 
itirazının REDDİNE,..." OY ÇOKLUĞU ile karar verildiği, (EK: 1 /171-208) 

23- Başbakanlık adına, Hazine Avukatları Fatma BAYRAKTAROĞLU ve Dilek 
BACANLI (Maliye Bakanlığı, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü) 
tarafından 30.06.1998 tarihinde Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dava 
dilekçesi ile; 

5,5 Milyar TL hazine alacağının yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsili talebiyle 
İstanbul Milletvekili ve DYP genel Başkanı eski Başbakan Tansu ÇİLLER ile Başbakanlık 
eski özel Kalem Müdürü Akın İSTANBULLU aleyhine dava açılması talebinde bulunulduğu, 

Dilekçede özetle; C. Selçuk Parsadan ve iki arkadaşı aleyhine Ankara 9. Ağır Ceza 
Mahkemesinin 1996/145 esasında "Dolandırıcılık" isnadıyla açılan kamu davasına 
Başbakanlıkça müdahil olunduğu, yargılama sonucunda anılan mahkemenin 09.07.1997 
gün ve 1997/112 K. Sayılı kararıyla sanıkların mahkumiyetine ve hazine zararının tahsiline 
karar verildiği ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 17.03.1998 gün ve E. 1998/6-8, K. 
1998/91 sayılı ilamı ile kesinleşen bu mahkeme karan üzerine Ankara 6. icra Müdürlüğü 
nezdinde 1998/2597 D. No ile takibe geçildiği belirtilerek, 

Hazine zararının sanıklardan tahsilinin güç ya da imkansız olması, icra takibinin 
sonucunun beklenmesi ve tahsilatın sağlanmaması halinde diğer sorumlular eski Başbakan 
Tansu ÇİLLER ile Başbakanlık eski Özel Kalem Müdürü Akın İSTANBULLU 'ya karşı talep 
hakkının zaman aşımına uğraması ihtimaline ve Başbakanlığın 19.06.1998 tarih ve 06643 
sayılı yazısına binaen bu davayı açma zaruretinin hasıl olduğu belirtilip, 

Ayrıca, eski Başbakan Tansu ÇİLLER ile Başbakanlık eski özel Kalem Müdürü Akın 
İSTANBULLU 'nun 5,5 Milyar TL hazine zararından C. Selçuk Parsadan ve iki arkadaşı ile 
birlikte müteselsilen sorumlu oldukları belirtilerek Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 1981/5348-
6847 sayılı kararının dayanak gösterildiği, 

Dava Dilekçesinin 5 adet ekinin olduğu, bunlardan, 

1. Ek'in; Ankara 9 ncu Ağır Ceza Mahkemesinin 09.07.1997 gün E.1996/145, 
K. 1997/112 sayılı kararının bir örneği, 

2. Ek'in; Başbakanlık Hukuk Müşavirliğinin 22.06.1998 tarih ve B.02.0.HUK-721-02-
96-244/06647 sayılı Başbakan adına Müsteşar Yardımcısı Celal DERYA imzasıyla Maliye 
Bakanlığına yazılan, 

C. Selçuk Parsadan ve arkadaşları hakkında dolandırıcılık suçundan açılan kamu 
davası sonucunda Ankara 9 ncu Ağır Ceza Mahkemesinin 09.07.1997 gün E. 1996/145, K. 
1997/112 sayılı kararının bir örneğinin ekte gönderilmek suretiyle, kesinleşen bu karar 
gereği olarak diğer sanıklarla birlikte, örtülü ödenekten haksız olarak C. Selçuk Parsadan, 'a 
5,5 milyar TL ödenmesine sebebiyet veren eski Başbakan Tansu ÇİLLER ile Başbakanlık 
Özel Kalem eski Müdürü Akın İSTANBULLU aleyhine anılan paranın faizi ile birlikte 
müteselsilen tahsili için tazminat davası açılarak, davanın gelişiminden de bilgi verilmesi, 

yönündeki yazısı, 
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3. Ek'in; Dava dilekçesinde dayanak gösterilen Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 
14.05.1981 tarih ve 1981/5348-6347 sayılı, 

Müteselsil borçlulardan birinin tazminat ödemeye mahkum olmasının, ödetmede 
tekerrüre yol açmamak kaydıyla, idarenin müteselsilen sorumlu olan davalılar hakkında da 
dava açmak imkanını ortadan kaldırmayacağı, 

yönündeki kararı, 

4. Ek'in; 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 77. maddesi metni, 

5. Ek'in; Dava dilekçesinde dayanak olarak alınan, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 
1994/1944-8054 sayılı ilamı, 

olduğu, (EK: 4/135-158) 

24- 07.09.1998 kayıt tarihli, Davalılar eski Başbakan Tansu ÇİLLER ile Başbakanlık 
Özel Kalem eski Müdürü Akın İSTANBULLU Vekili Av. Ömer Asım LİVANELİOĞLU 
tarafından Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesine verilen cevap dilekçesinde; 

"Usul yönünden, 

. Davalı müvekkillerinin iş bu davada taraf sıfatlarının olmadığı, 

. Davanın zaman aşımına uğradığı, 

. Davacı tarafın dava dilekçesi eklerinin usulüne uygun şekilde taraflarına tebliğ 
ettirilmediği, 

Esas yönünden, 

. Müvekkillerinin, Ankara 9 ncu Ağır Ceza Mahkemesince haklarında mahkumiyet 
kararı tesis edilen kimselere örtülü ödenekten her hangi bir para ödemediklerini, söz konusu 
mahkeme kararında sanıkların dolandırıcılık fiilleri neticesinde bir kamu zararının oluştuğu 
kabul edilmekle beraber müvekkillerinin bu suçun sanığı veya mağduru olarak kabul 
edilmemiş ve eski Başbakan Tansu ÇİLLER 'in tanık olarak ifadesine dahi başvurulmadığı, 
dolayısıyla müvekkillerinin hiçbir şekilde taraf olmadığı bu ceza davası sonucunda verilen 
kararın, davalı müvekkillerinin sanıklara örtülü ödenekten para ödedikleri yolunda bir kesin 
hüküm ya da kanıt oluşturamayacağı, 

. Esasen bir an için aksi düşünülse dahi, müvekkillerinin bu hususta sorumlu 
tutulmalarının hukuken mümkün olmadığı, Yargıtay 6. Ceza Dairesinin Yargıtay Ceza Genel 
Kurulu kararı ile de onanarak kesinleşen kararında "Yasa maddesinde öngörülen haksız 
menfaatin hangi amaç ileri sürülerek sağlandığı dosya içeriğine göre kesinlikle tespit 
edilememiş..." denilmekte olduğu, böyle olunca da müvekkillerinin 1050 sayılı Muhasebe-i 
Umumiye Kanununun 77. maddesi hükmüne aykırı bir davranışından söz edilemeyeceğini, 
ortada hukuka aykırı bir fiil olmayınca da tazminat sorumluluğundan söz edilemeyeceği ve 
aynı nedenlerle de her hangi bir kusurlarından bahsedilemeyeceği, 

ifade edilerek sonuç olarak haksız olduğu iddia edilen davanın reddinin talep edildiği, 
(EK: 4/123-127) 

25- 21.10.1998 kayıt tarihli, Davacı Başbakanlık tarafından Ankara 29. Asliye Hukuk 
Mahkemesine verilen cevaba cevap dilekçesinde; 
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. Davalıların haksız fiilden doğan tazminat davasında taraf olarak gösterilmesinin 

haklarında ceza davası açılmış olmasına ya da mahkumiyet yönünde hüküm kurulmasına 
bağlı olmadığı, haksız fiilin suç teşkil etmemesi ve cezai takibatı gerektirmemesi halinde 
dahi tazminat sorumluluğunun söz konusu olacağını, bu çerçevede davalılar vekilinin taraf 
sıfatına ilişkin itirazlarının yerinde olmadığı, 

. Zaman aşımının söz konusu olmadığı, 

. Dava dilekçesinin eklerinin bu dilekçe ekinde gönderildiği, 

. Ceza davasının sanıklarına örtülü ödenekten para verilmediğinin doğru olmadığı, 
örtülü ödeneğin sarf yetkisinin yalnızca Başbakana ait olduğuna ve bu ödenekten Parsadan 
ve diğerlerine para ödendiği 9. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı ile kesin bir biçimde 
saptandığına göre böyle bir iddiada bulunmanın kesinleşen mahkeme kararının etkisini 
reddetmek anlamına geleceği, Ceza Mahkemesinin kararının iş bu davada kesin delil 
niteliğinde olduğu, 

. Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 16.1.1998 tarih ve 1997/10021 Esas 1998/1 Karar sayılı 
Kararı ile eklenen cümle karşısında davacıların sorumlu olamayacağı, 

Haksız menfaatin hangi amaç ileri sürülerek sağlandığının dosya içeriğine bakılarak 
tespit edilemeyeceği kararının, dolandırıcıların amaç ve saikine münhasır olarak 
değerlendirilmesi gereken Tansu Çiller ve Akın Istanbullu'nun amaç ve saiki yönünden yargı 
içermeyen bir hüküm olduğu, 

Zarardan dolandırıcılar kadar Devlet tarafından yalnız Devletin yüksek menfaatlerine 
sarf için tanınan yetkiyi gereği gibi kullanmayan davalıların da sorumlu olduğu, harcamanın 
siyasi gaye ile yapıldığının kabulü halinde kasıt nedeni ile davalıların sorumlu olacaklarına 
şüphe olmadığı, siyasi gaye ile sarf edilmediği, bu sarfın Atatürkçü Düşünce Derneği zannı 
ile yapıldığı kabul edilirse bile Devletin yüksek menfaatlerine sarfı öngörülen örtülü ödeneğin 
hiçbir araştırmaya, belgeye, sağlıklı bilgiye dayanmaksızın telefonla beyan edilen bir isme 
itibar ile keyfi surette sarfının acık bir ihmal olduğu, bu ihmal ile zararın ortaya çıkmasına 
neden olan kişilerin B.K. 41 inci maddeleri karşısında tazminle sorumlu olacaklarının tabii 
olduğu, 

. Olayda hukuka aykırılık olduğu, 

Bu nedenlerle davanın kabulünün gerektiğinin, 

ifade edildiği, (EK: 4/117-121) 

26- Davalılar Vekilinin Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği 06.11.1998 
kayıt tarihli Cevaba cevap dilekçesine karşı Beyan Dilekçesi ile; 

Davalıların bu davada taraf sıfatının olmadığı, 

Tansu Çiller hakkında Meclis Soruşturması, Akın İstanbullu hakkında da MMHK 
hükümlerine göre soruşturma açılmış olduğu, hukuken ceza kovuşturması niteliğini taşıyan 
bu kovuşturmaların sonucunun bu davada bekletici sorun olarak kabul edilmesi gerektiği, 

Ortada hukuka aykırı fiil olmadığı, bir konuda özel hüküm var ise genel hukuk 
prensiplerine göre karar verilemeyeceği, 

Ortada hukuka aykırı bir fiil olmayınca tazminat sorumluluğundan da söz 
edilemeyeceğinin, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 502) 



- 2 7 -
ifade edildiği, (EK: 4/111-114) 

27- Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.03.1999 tarih ve 26.05.1999 günlü 
duruşmalarında, Akın İSTANBULLU hakkındaki men'i muhakeme kararının Danıştay 
Başkanlığındaki inceleme sonucunun beklenilmesine, Dosyanın bilirkişiye verilmesine karar 
verildiği, (EK: 4 / 78) 

28- Bilirkişi olarak görev yapan Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. İhsan ERDOĞAN 'in 09.07.1999 tarihli raporunda; 

" 1 - Tazminat talebinin B.K.60/1 maddesine göre zamanaşımına uğradığı, davalıların 
fiillerinin suç olmaması dolayısıyla da B.K.60/11. maddesi gereği daha uzun zaman aşımı 
süresinin olamayacağı, 

2- Davalılara atfedilen fiil, kusur ve hukuka aykırı olmadığından, haksız fiil olarak 
nitelendirilmesinin, bu nedenle de davalıların ferden veya müteselsilen sorumlu olmalarının 
mümkün olmadığı," nın ifade edildiği, (EK: 4 / 56-65) 

29- Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesine Davacı Başbakanlık Vekilleri tarafından 
yazılan 21.07.1999 tarihli, bilirkişi raporuna karşı beyanlarının sunulmasına ilişkin dilekçenin 
Sonuç bölümünde; 

"Yalnızca maddi vakıaları değerlendirmeye yetkili kılınan ve hukuki mütalaa vermesi 
yasak olan bilirkişi bu sınırlamanın da ötesine geçerek savunma mahiyetinde düzenlediği 
mütalaasının gerek usul kuralları ve gereksi içerik itibariyle tarafımızca kabulüne imkan 
bulunmamaktadır. 

Belirtilen gerekçelerle hukuki ve fiili gerçeğe uygun olmayan bilirkişi raporunun 
hükme esas alınmaması ve davamızın kabulü yönünde karar vermesinin ..." talep edildiği, 
(EK: 4 / 49-55) 

30- Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesine Davalılar Vekilinin verdiği 11.11.1999 
dosya kayıtlı bilirkişi raporunun beyanlarına karşı beyan dilekçesi ile; 

Davacının talebinin zamanaşımına uğradığı ve haksız fiil sorumluluğunun başta 
kusur ve hukuka aykırılık olmak üzere hiçbir unsurunun oluşmadığı belirtilerek davanın 
reddine karar verilmesinin talep edildiği, (EK: 4 / 41-45) 

31- Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.11.1999 gün ve E. 1998/415, K. 
1999/735 sayılı kararı ile; 

"Davacı vekili mahkememize verdiği 30.06.1998 tarihli dilekçesini yargılama 
sırasında özetle; Celalettin Selçuk Parsadan, Hüseyin Cahit Parsadan ve Mukadder Balkan 
isimli şahısların emekli orgeneral Necdet öztorun'un isim ve unvanını kullanmak sureti ile 
Başbakan'ın tasarrufunda bulunan-örtülü ödenekten 3.11.1995 tarihinde 3.000.000.000 TL. 
18.12.1995 tarihinde 2.500.000.000 TL olmak üzere toplam 5.500.000.000 TL'nin 
kendilerine ödenmesini sağladıklarını bu kişiler hakkında Ankara 9. Ağır Ceza 
Mahkemesinin 1996/145 sayılı kamu davasında 5.500.000.000 TL hazine zararının alınması 
amacıyla davaya müdahale edildiğini 09.07.1997 gün ve 1997/112 sayılı karar ile sanıkların 
mahkumiyetine hazine zararının tahsiline karar verildiğine Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 
1998/6-8, 1998/91 sayılı ilamı ile kesinleşen mahkeme kararına istinaden alacak için Ankara 
6. icra Müdürlüğünün 1998/2597 no.lu takip dosyası ile takibe geç geldiğini henüz tahsil 
edilemediğini, ödemede tekerrüre esas olmamak kaydıyla idarenin müteselsilen sorumlu 
olan davalılar hakkında da dava açmak durumunda kaldıklarını, davalıların örtülü ödenekten 
toplam 5.500.000.000 TL'yi Doğru Yol Partisi'nin propaganda ve seçim ihtiyaçlarını 
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karşılamak saikiyle harcadıklarını, gayenin siyasi olduğunu bu nedenlerle hazine zararı olan 
3.000.000.000 TL'nin 03.11.1995, 2.500.000.000 TL'nin ise 18.12.1995 tarihinden itibaren 
yasal faizi ile davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava eylemiştir. 

Davalılar vekili mahkememize verdiği davalılar hakkında kesinleşmiş bir hükümle 
haksız fiil ve sorumluluklarının olmadığından husumet ehliyeti ve taraf sıfatının olmadığını, 
Başbakanlığın ceza davasına 28.06.1996 tarihli dilekçe vererek müdahale talebinde 
bulunduklarını zararı ve faili en geç bu tarihte öğrendiklerini davanın zaman aşımına 
uğradığını, müvekkillerinin bu davada taraf olmadıklarını, yargılanmadıklarını, kendileri 
aleyhine sonuç doğuramayacağını, örtülü ödenekten siyasi propaganda ve seçim ihtiyaçları 
saikiyle para harcandığı yönündeki iddianın mesnetsiz olup kesinleşen kararla da 
belirlendiğini davalı tarafın hukuka aykırı bir fiili olmadığını, bu nedenle kusurundan da 
bahsedilemeyeceğini 1050 sayılı yasanın Başbakanın ve ailesinin şahsi masrafları ve siyasi 
partilerin idare, propaganda seçim ihtiyaçları için yapılacak harcamaların hukuka aykırı 
olduğunu belirlediğini, bunun dışındaki konuların tamamen Başbakanın taktirine bırakıldığını, 
yersiz açılan davanın reddini istemişlerdir. 

Dava; davacının davalıların haksız fiilleri işledikleri, dolandırıcılık fiilinden mahkum 
olan Celalettin Selçuk Parsadan ve arkadaşları ile birlikte B.K. 41. Madde uyarınca tekerrüre 
esas olmak üzere müteselsilen sorumlu olduklarından 5.500.000.000 TL'nin yasal faiziyle 
tazmini isteminde ibaret olup, bildirilen tüm deliller dosyaya intikal ettirilmiş celbedilen 
Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 1996/145, 1997/112 sayılı dosyasında davacının Kamu 
Hukuku, müdahilin Başbakanlık, sanıkların C. Selçuk Parsadan, Mukadder Balkan, Ali 
Yiğitoğlu, suçun dolandırıcılık suçu olduğu sonuçta sanıkların cezalandırılmalarına karar 
verildiği, bu kararın Yargıtay denetiminden geçerek kesinleştiği, Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 
Ceza Genel Kurul Kararı ile de onanarak kesinleşen kararında "Yasa maddesinde öngörülen 
haksız menfaatin hangi(amaç ileri sürülerek sağlandığı, dosya içeriğine bakılarak kesinlikle 
tesbit edilememiştir" denildiği, görülmüştür. Ağır Ceza Mahkemesinin dosyasındaki tanık 
ifadeleri Hakimliğimizce incelenmiş, şahitlerden davalı Akın Istanbullu'nun Necdet Torun 
Paşa ismiyle telefon eden kişinin Atatürkçü Kuruluş kurmak istediklerini, bu konuda yardım 
talep ettiklerini, yine Hürriyet Gazetesi Ankara Muhabiri Muharrem Sankaya, sabah gazetesi 
Başbakanlık muhabiri Şahin Küçükşahin'in verdikleri ifadede konunun yayın organlarında 
yayımlanmasından sonra araştırma yaptıklarını davalı Akın İstanbullu ile yaptıkları 
görüşmede bu yardımın Atatürkçü Düşünce Derneği adına yaptıklarını bildirdikleri 
görülmüştür. ADD Bakanlar Kurulu kararı ile kamuya yararlı dernekler arasına alınmıştır. 

Davalı Akın istanbullu için Başbakan onayına bağlanan 06.10.1998 gün 16/98-32 
sayılı fezleke uyarınca Başbakanlık Memurin Muhakamat Komisyonunca 09.02.1999 gün 
B.02.0.HUK 723.01.512 sayılı Men'i Muhakeme Kararı verildiği bu kararın Danıştay 2. 
Dairesince söz konusu parayı dönemin Başbakanının talimatıyla yaptığı anlaşıldığından 
sorumlu olamayacağı dair kararın onandığı anlaşılmıştır. 

Davanın temelini haksız fiil oluşturmaktadır. Haksız fiilin unsurları B.K. nun 41. 
maddesinde belirlenmiştir. Bunlar; fiil, zarar, illiyet bağı, kusur ve hukuka aykırılık 
unsurlarıdır. Kusur, haksız fiilin kurucu unsuru olup kast ve ihmal olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. Dava konusu olayda davalıların zararlı sonucu kasten istedikleri, sebep 
oldukları mümkün değildir. Çünkü; dolandırıcılık suçu kasti suçlardan olup, dolandıranın, 
dolandırılan kişiyi kandırıcı nitelikte hile ve desiseler yaparak hataya düşürüp onun veya 
başkasının zararına, kendi yararına haksız bir menfaat sağlaması gerekir. Kusurun ikinci 
şekli olan ihmal, benzer işlerde benzer şartlar altında sarf edilmesi gereken mutad özenin 
gösterilmemesidir. Eş söyleyişle; hukuka aykırı zararlı sonucu istememekle birlikte şartların 
kıldığı mutad özenin gösterilmemesidir. Başbakanlık, kamu tüzel kişiliğine sahip resmi 
makamdır, Başbakan'ın görev ve yetkileri Anayasanın 112. maddesinde sayılıp 
düzenlenmiştir. Başbakan bu yoğun iş ve görevlerini hizmet birimlerinde çalışan kamu 
personeli ile birlikte yürütür. Davaya konu zarara sebebiyet veren dolandırıcılık suçu telefon 
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yoluyla işlenmiş, mevsuf dolandırıcılıktır. Dolandırıcılık suçunu işleyen C. Selçuk Parsadan 
kendisini emekli Orgeneral Necdet Öztorun kimliği ile tanıtarak Başbakan'ı telefonla aramış, 
özel kalem sekreteryasından görevli kişi de bildirilen ismin belirli ün ve saygınlığa sahip 
olması nedeniyle telefonu Başbakan'a bağlamıştır. Başbakan da kendi sekreteryasına 
Onunla birlikte çalışana güvenmek durumundadır. Bu durum mutad olup çalışma 
şartlarındaki teamüllere de uygundur. Bu durumdan dolayı davalının bir özensizlik, ihmal ve 
teseyyüp gösterdiği düşünülemez. Bu kişinin kimliğini araştırması da mümkün değildir. 
Ülkemizde Askere duyulan saygı, telefonda arayan kişinin kendisini Eski Kara Kuvvetleri 
komutanı olarak tanıtması ve bununla dönemin Başbakanıyla görüşmesi yadırganamaz. 
1050 sayıyı Muhasebe-i Umumiye Yasasının 77. maddesinde örtülü ödeneğin Başbakan'ın 
ve ailesinin şahsi masraflarına, siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarına 
sarfolunamaz hükmü getirildiği, bu paranın da sanıklara dosya kapsamına göre bu amaçla 
verildiği ispat olunamamıştır. Bu paranın sanıklara verildiği sabittir, ancak, davalının parayı 
partisi, kendisi ve ailesinin menfaati için harcamadığı da dosya kapsamından, dosya içine 
giren 9. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasından, tanık ifadelerinden, Yargıtay 6.Ceza Dairesi ve 
Ceza Genel Kurulu dosyalarından sabit olmakla davacının davasının reddine karar verilmesi 
gerektiği sonuç ve kanısına varılmıştır. 

HÜKÜM: Ayrıntı ve gerekçesi yukarıda yazılı olduğu üzere; 

1- Davacının sabit olmayan davasının REDDİNE, 

2- Davacının sıfatı itibarıyla harç alınmasına yer olmadığına, 

3- Davalılar vekilinin mesaisi nazara alınacak 63.500.000 TL. nisbi vekalet ücretinin 
ve 30.800.000 TL. yargılama giderinin davacıdan alınarak davalılara ödenmesine, bakiye 
mahkeme masrafının davacı üzerinde kalmasına, ilişkin olarak taraf vekillerinin huzurlarında 
yasa yolu açık olarak verilen karar usulen ve alenen tefhim kılındı." 

Şeklinde karar verildiği, (EK: 4 / 38-39) 

32- Davacı Başbakanlık tarafından Yargıtay Hukuk Dairesine sunulmak üzere 
Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesine verilen 28.01.2000 tarihli temyiz dilekçesi ile; 

Davanın redde yönünde verilen 24.11.1999 tarih, Esas 1998/415 ve karar 1999/735 
sayılı hüküm temyiz edilmiştir. (EK: 4/15-18) 

33- Davalı tarafın 16.02.2000 tarihli Temyiz Dilekçesine cevap dilekçesi ile; 

Davacı tarafın yerinde olmayan temyiz gerekçelerinin reddi ile Ankara 29. Asliye 
Hukuk Mahkemesinin usul ve yasaya uygun olan 24.11.1999 tarih ve E 1998/415, 
K. 1999/735 sayılı kararının onanmasına karar verilmesinin talep edildiği, (EK: 4 / 8-12) 

34- Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 15.05.2000 tarih ve E: 2000/2011, K: 2000/4738 
sayılı karar ile, Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.11.1999 tarih ve E: 1998/415, K: 
1999/735 sayılı kararının onanmasına OYÇOKLUĞU ile karar verildiği, (EK: 4 / (1-1)-(1-4)) 

35- 08.10.1997 tarihinde, İçel Milletvekili D. Fikri SAĞLAR tarafından, Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığına verilen ve ekinde Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 09.07.1997 
gün ve E. 1996/145, K. 1997/112 sayılı Kararı ile Danıştay İdari Dava Daireleri Genel 
Kurulunun 26.06.1997 gün ve E : 1996/407, K : 1997/417 sayılı Başbakanlığın örtülü 
ödeneğin kullanılmasıyla ilgili takdir yetkisinin sınırsız olmadığı, Anayasal ilke ve kurallar 
çerçevesinde kullanılması gerektiği yönündeki başka bir dava ile ilgili kararı olan bir şikayet 
dilekçesi ile; 
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Eski Başbakan Sayın Tansu Çiller ile Başbakanlık özel Kalem eski Müdürü Akın 
İSTANBULLU hakkında, TCK'nun 209, 219 ve 240. maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 
suç duyurusunda bulunulduğu, (EK: 1 / 35-41) 

36- C. Selçuk Parsadan ve H. Cahit Parsadan vekili avukat Şenol özel tarafından 
11.7.1997 tarihinde Ankara C. Başsavcılığına Tansu Çiller ve Akın İstanbullu hakkında TCK 
240. 'inci maddesinden (görevi suistimal) suç duyurusunda bulunulduğu, (EK: 1 / 42-49) 

37- Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 15.10.1997 tarihli tefrik 
kararıyla "her iki şikayet dilekçesindeki suç isnat edilen kişilerin suç tarihindeki sıfatları 
nedeniyle ayrı soruşturma usulüne tabi olduklarından İstanbul Milletvekili (eski) Başbakan 
Tansu ÇİLLER hakkındaki Başsavcılığımızın 1997/72033 Hz numarası üzerinden, aynı 
dilekçede şikayet olunan Akın İSTANBULLU hakkındaki evrakın tefriki ile 1997/73023 Hz. 
numarası üzerinden yürütülmek üzere" ifadesiyle bir tefrik kararı verildiği, (EK: 1 / 50) 

38- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 06.01.1998 tarih, 1997/72033 Hazırlık, 
1997/38 Karar nolu "GÖREVSİZLİK KARARI" ile; 

"Sanık Akın İSTANBULLU' nun; Başbakan özel Kalem Müdürü olarak görev yaptığı 
03.11.1995 ve 28.12.1995 tarihlerinde ve iki aşamada dönemin Başbakanı Tansu ÇİLLER' 
in sözlü talimatı doğrultusunda kendisini "emekli general Necdet ÖZTORUN" olarak tanıtan 
C. Selçuk PARSADAN 'a "örtülü ödenekten" toplam 5.500.000.000 TL sini yöntem ve 
yasaya aykırı olarak verdiği belirlenmekle birlikte, 

Sanığın yüklenen eylemi gerçekleştirdiği sırada Özel Kalem Müdürü olarak görev 
yaptığı ve TCK.nun tatbikinde "memur sayıldığı" gözetilerek; 

Cumhuriyet Başsavcılığımızın GÖREVSİZLİĞİNE, 

Sanık hakkında yargılamanın gerekliliği kararı verilebilmesi için dosyanın 
Başbakanlık'Merkez Memurlarını Yargılama Komisyonu Başkanlığına gönderilmesine" karar 
verildiği, (EK: 1 / 34) 

39- Başbakanlık Hukuk Müşavirliğinin 26.01.1998 tarih ve 441 sayılı yazısı ile bahse 
konu görevsizlik kararı ve eki dosyanın Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderildiği, 
(EK: 1 / 33) 

40- Başbakanlık Makamının 28.1.1998 tarih TEFTİŞ. M:13 sayılı olurları ve 
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 02.02.1998 tarih 01236 sayılı görev emirleri 
gereğince Başbakanlık Başmüfettişleri Sezai A. ENSARİ ve Mehmet GÜRBÜZ tarafından 
Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat çerçevesinde Başbakanlık özel Kalem 
(eski) Müdürü Akın İSTANBULLU hakkında TCK.nun 240. Maddesine aykırı davranmak 
iddiasına konu olarak yürütülen idari soruşturma neticesinde, 06.10.1998 tarih ve16/98-32 
sayılı bir fezleke düzenlenerek, bu fezlekede; 

Örtülü Ödeneğin mevzuatımızda 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 77. 
Maddesiyle düzenlenmiş olup bu konuda başkaca herhangi bir alt düzenleyici metin 
bulunmadığı, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 77. maddesinin lafzından da 
anlaşılacağı üzere örtülü ödeneğin yasada çizilen çerçeveler içerisinde kullanımının takdir 
yetkisinin Başbakan'a ait olduğunun tartışmasız olduğu gerekçesiyle, sonuç olarak; "C. 
Selçuk Parsadan 'in dolandırıcılık fiilinin mağduru durumunda bulunan dönemin 
Başbakanının talimatıyla örtülü ödenekten iki aşamada toplam 5,5 milyar TL ödemede 
aracılık yapan Özel Kalem (eski) Müdürü Akın İSTANBULLU 'nun Türk Ceza Kanunu 
kapsamında suç teşkil edecek bir fiiline rastlanılamadığı, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 502) 



- 3 1 -

Yukarıda yazılı nedenlerle Başbakanlık özel Kalem eski Müdürü Akın İSTANBULLU 
hakkında iddia olunan TCK nun 240 ncı maddesinde ifadesini bulan Görevi Suistimal 
suçundan MEN-I MUHAKEME talebiyle Fezlekenin Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda Anlaşmalar 
Genel Müdürü iken Başbakanlıkta 3056 sayılı Kanunun 331 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile değişik 36 ncı maddesine göre Başbakanlık özel Kalem Müdürlüğü görevini 
tedviren yürütmesi nedeniyle Başbakanlık Memurin Muhakemat Komisyonuna 
gönderilmesinin uygun olacağı," netice ve kanaatma ulaşıldığı, (EK: 1 / 32 İle EK:1 / 2-30 ve 
ekleri) 

41- Başbakanlık Memurin Muhakemat Komisyonunun sanık Akın İSTANBULLU 
hakkında 09.12.1998 tarihli Kararı ile; 

"Teftiş Kurulu Başkanının Komisyona yaptığı açıklamalar ve müfettiş görüşü 
komisyonca uygun görülmüş olup Akın İSTANBULLU nun Meni Muhakemesine..." şeklinde 
karar verildiği, (EK: 4 / 81 -82) 

42- Başbakanlık Memurin Muhakemat Komisyonun 09.12.1998 tarihli Meni 
Muhakeme Kararının Danıştay 2. Dairesinin 29.6.1999 tarih ve Esas No 1999-1824 Karar 
No 1999-1912 sayılı Kararı ile onandığı, (EK: 4/48) 

İncelenmiştir. 

05- KOMİSYONCA ALINAN İFADELER : 

1- Zckcriya TEMİZEL'in 10.05.2000 tarihli Komisyon Toplantısındaki İfadesi 
(Komisyon Tutanaklarından aynen): 

"ZEKERİYA TEMİZEL (Eski Maliye Bakanı) - Merhaba efendim. 

BAŞKAN - Hoş geldiniz. 

Arkadaşlarım, yine, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasamıza göre, 61 inci madde 
uyarınca, Sayın Tanığa, ki biraz evvel de Sayın Ali Oğuz Bey arkadaşımız da arz ettiler; 
Sayın Zekeriya Bey, aynı zamanda, Mecliste reddedilen konuya ilişkin ilk önergeyi veren 
arkadaşlarımızdan biridir. Dolayısıyla, şikâyetçiden ziyade, kendilerinin görüşlerini almak ve 
kısmen tanık olarak dinlemek üzere davet ettik. Ben, kendilerinden, 61 inci madde uyarınca 
bazı bilgiler aldıktan sonra, usulen, yine, yemin ettireceğiz, hep başlangıçta hem sonunda. 

Sayın Zekeriya Bey, efendim, adınızı, sanınızı, yaşınızı ve işinizi ve ikametgâhınızı 
istirham ediyorum. 

ZEKERİYA TEMİZEL - Zekeriya Temizel, 1948 Tokat doğumlu, Bilal oğlu, Ankara'da 
ikamet ediyorum. 

BAŞKAN - Efendim, konuya vâkıfsınız. İlk önergeyi zatıâliniz ve arkadaşlarınız 
vermiştiniz. 

ZEKERİYA TEMİZEL - Sayın Başkanım, konuya kesin olarak vâkıf değilim. Burada 
tanıklık nedenimi de, açık söylemek gerekirse bilmiyorum. Daha sonradan 9/27 sayılı 
soruşturma önergesinin örtülü ödenek kullanımıyla ilgili bir soruşturma önergesi olduğunu, 
daha önceden bu konuda verilmiş olan bir önerge nedeniyle bilgime başvurulmak 
istenildiğini öğrendim. Ben de bu konuda bilgi veya belge verilmesinin tanıklık dışında bir 
olgu olduğunu, daha önceden böyle bir önergenin hazırlanmış olması veya verilmiş 
olmasının, konu hakkında tanıklıkla ilgili herhangi bir nitelik ortaya koyamayacağını daha 
önceki Başkana söyledim. O zaman, bildiklerinizi veya konuştuklarınızı yazılı olarak bize 
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bildirir misiniz dediler, onu bildirdim. Onun dışında ne konuya vâkıfım ne de tanıklıkla ilgili 
herhangi bir şeyim, niteliğim olabilir; çünkü, örtülü ödenek, zaten, nitelfği itibariyle, kesinlikle 
tanıklık yapılacak bir olgu da değildir, bir olay da değildir. 

BAŞKAN - Efendim, o zaman, ben istirham edeyim zatıâlinizden, lütfen oturur 
musunuz. 

Arkadaşlarıma biraz evvel bahsetmiştim; Usul Yasamızın 49 uncu maddesi 
gereğince, Sayın Bakanımız da durumu biliyorlar. Devlet esrarı niteliğinde olan konularda 
tanık dinlenebilmesi için, özellikle Bakanlık yapmış bir zatın tanık olarak dinlenmesi için 
Cumhurbaşkanından izin alınması gerekiyor. O konuyu, eğer gerektiğinde, Sayın Zekeriya 
Beyi, bilahara tanık sıfatıyla dinleme konusunda soruşturma komisyonumuz bir karar alırsa, 
kendilerini tekrar davet edeceğiz. Şu an, diğer konulardaki bilgilerinden istifade edelim. 
Tanık olarak değil, sadece bilgileri yönünden istifade edelim. Dolayısıyla, kendisine yemin 
ettirmemize de gerek yok efendim. 

ZEKERİYA TEMİZEL - izin verirseniz, bir konuyu açıklığa kavuşturayım. 

Benim görevim nedeniyle bildiğim şeyleri burada tanık olarak anlatmam gerekir ise, 
dediğiniz süreç doğrudur. Beni bu konuda tanık olarak çağırıyorsanız, bu konu, benim 
görevim nedeniyle bir tanıklık kesin olarak olamaz, olamayacağı için de, o sürece tabiî 
olamaz zaten. Dolayısıyla, ben Maliye Bakanlığı yaptığım dönemle ilgili bildiğim bir şeyi 
söylemek için buraya çağrılacaksam onda haklısınız; ama, bu konuyla oranın hiçbir ilgisinin 
olduğunu zannetmiyorum, önergeyi okumadım; ama, görmedim de üstelik, ama, daha 
önceki önergeye paralel bir önerge olduğu ifade edilmişti. Eğer, öyle bir olaysa, benim ne 
görev dönemimle ne de benim yaptığım işlerle uzaktan yakından bir ilgisi bu olayın yoktur. 

BAŞKAN - Sayın Zekeriya Bey, izin verirseniz, ben, tanık sıfatıyla değil, sadece 
bilgilerinizden yararlanmak amacıyla bir iki sual kendim tevcih etmek istiyorum. 
Arkadaşlarım da, eğer, ilave sorular sormak isterlerse, lütfedersiniz. 

Efendim, bu örtülü ödeneklerin -zatıâliniz Maliye Bakanlığı yaptınız- tahakkuku ve 
harcanması sırasında, bizdeki yasaya göre baktık, Sayın Başbakanın, Maliye Bakanının ve 
bir de, konuyla ilgili sorumlu bakanın müşterek imzaları gerekir. Burada, her halükârda 
yapılan örtülü ödenek ödemelerinde mi böyledir? Aramızda bürokrat arkadaşlarımızla bir 
görüş ayrılığı oldu. Bir bölüm arkadaşımız dediler ki, burada haber almayla ilgiii örtülü 
ödeneklerde sorumlu bakanın da imzasına gerek vardır. Biz de, özellikle hukukçu 
arkadaşlar, hayır efendim, her tür örtülü ödenekte Başbakanın, Maliye Bakanının ve konuyla 
ilgili sorumlu bakanın müşterek imzaları bulunur görüşünü savundu. O konuda bizi 
aydınlatır mısınız? 

ZEKERİYA TEMİZEL - Sayın Başkanım, örtülü ödenekle ilgili harcama usul ve 
esasları, tamamen Başbakanın takdirine bağlı bir olaydır. Dolayısıyla, bununla ilgili yazılı bir 
usul ihdas edilip de, bundan sonra sürekli böyledir diye bir kural konulmaz. Her başbakan, 
nasıl bir yöntem takdir ediyor ise, ona göre bu harcamalarda bulunur. Ancak, yasaya göre, 
her halükârda, yapılan harcamayla ilgili olarak, Bakanın... Başbakanın ve Maliye Bakanının -
Bakan yok burada- Başbakanın ve Maliye Bakanın, evet, bu miktar örtülü ödenekte 
harcanmıştır diye, harcandığına ilişkin imzalarını içeren bir tahakkuk belgesi olur; ama, 
bunun nereye harcandığı, nereye gittiği, ne yapıldığı konularında hiçbir belge olmaz; çünkü, 
bu belgelerin, zaten, yasa gereği imha edilmesi gerekir. Eğer Başbakan takdir ederse, 
kendisi saklayabilir, gösterebilir, başkalarına da söyleyebilir; ama, bununla ilgili olarak 
herhangi bir şekilde bir usul ihdas etmek veya bu böyledir demek mümkün değildir; çünkü, 
Başbakanın takdirine bırakılmış bir olaydır. Sadece harcamanın yapıldığına ilişkin, 77 nci 
madde uyarınca bir harcama yapılmıştır diye Maliye Bakanı ve Başbakanın imza etmesi 
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gerekir tabiî ki ve 77 nci maddeye uygun olarak bir harcama yapıldığını onların vicdanına 
tevdi etmiş oluyorsunuz böylece. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, ben, herhalde anlatamadım. Efendim -alıntı yaptığım- 77 
nci maddenin sondan ikinci paragrafı, aynen şöyle demiş: "Başbakanlık bütçesindeki örtülü 
ödenek ile diğer bakanlık ve dairelerin bütçelerindeki haber alma ödeneklerinden -haber 
alma ödeneği ikinci, başka türlü bir ödenek oluyor- yapılacak harcamalar, Başbakan, Maliye 
Bakanı ve sorumlu bakan tarafından müştereken imza edilmiş kararnameye dayanarak 
tahakkuk ettirilir." Böyle bir kararname gereği var mı? 

ZEKERİYA TEMİZEL - Özellikle Başbakanlığa bağlı istihbarat kuruluşlarıyla ilgili 
olarak, bunların ödenekleri de bütçede çok net olarak gösterilmediğinden, buradan 
karşılandığı zaman, onlarla ilgili harcamalar, şuraya için değil, sadece bu amaç için ayrılan 
ödenek kullanılmıştır diye imzalanır, imzalanır, belli edilir; o kadar. 

BAŞKAN - Yine, başka bir konuyla ilgili görüşünüzü almak istiyorum: Bütçede, 
burada örtülü ödenekle yapılacak olan, 77 nci maddede açıklamalar yapılmış; örtülü ödenek 
hangi ahvalde, ne için kullanılır diye. Eğer, bütçede harcanacak herhangi bir kalem için 
ayırım yapılmış değil ise, örtülü ödenek dışında, örneğin bizim olayımızda, işte Atatürkçü 
Kuruluş Derneğine bir para verilebilmesi için, örtülü ödenek dışından bunu temin edip 
ödeyebilme şansı var mı? Yani, bütçede, o konuda bir kalem tahakkuk ettirilmemiş olsa 
dahi... Yani, örtülü ödenek yerine oradan yapılabilir mi? 

ZEKERİYA TEMİZEL - Vardır... Devletin, normal bütçe kapsamında yapılması 
gereken, ancak, herhangi bir şekilde harcama kalemi açılmamış olan harcamalarıyla ilgili 
olarak, Maliye Bakanına tertip açma, fasıl açma yetkileri verilmiştir, ayrıca Bakanlar 
Kuruluna tanınan yetkiler de vardır. Böyle durumlarda, bütçede gereken tertipler açılmak 
suretiyle aktarma yapılarak yedek ödeneklerden, bu harcamanın yapılması yolları 
yaratılabilir, yaratılmıştır da geçmişte; yani, böyle bir yöntem vardır. 

Bütçede harcama kalemi yoktur diye, örtülü ödenekten harcama yapılabilmesini, . 
eğer, yapılacak olan harcama, normal bütçe harcaması olacak nitelikteyse -kendi görüşümü 
bildiriyorum tabiî ki- bana göre uygun değildir. 

BAŞKAN - Efendim, başka bir sual tevcih etmeyi düşünüyordum; ama, ondan 
vazgeçtim; çünkü tanık sıfatında değilsiniz. 

Arkadaşlarımın sormak istedikleri herhangi bir şey var mı? 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Temizel'e de Komisyona teşrif ettiği için teşekkür ediyorum. 

Sayın Temizel'in, örtülü ödeneğin kullanım ve bilgi verilmesine yönelik olan gizlilik 
esaslarına da riayet eden açıklamasını takdirle karşıladığımı ve iştirak ettiğimi beyan etmek 
isterim. Gerçekten de, örtülü ödenek, Başbakanların tam takdir yetkisinde ve gizliliğinde olan 
ve bilgi, belge ve açıklamayı Başbakan tarafından yapma zorunluluğu getirilmeyen özel bir 
hesaptır. O bakımdan, Sayın Temizel'in açıklamaları o yönüyle bizi tatmin etmiştir. 

Ancak, Sayın Temizel'in eski bir Maliye Bakanı olması nedeniyle, sizinde 
sorduğunuz, ama, biraz daha açıklanarak kayıtlara geçmesinde yarar gördüğümü birkaç 
hususu izninizle sormak istiyorum Sayın Başkanım. 

Maliye Bakanının, örtülü ödeneğin ilgili kararnamesinde imzası olmadığı dolayısıyla, 
siz ve daha sonra Sayın Halit Dumankaya önerge vermişsiniz. Maliye Bakanının, ki siz de 
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Maliye Bakanlığı yaptınız, bu harcamaların içeriği hakkında bilgi sahibi olma zorunluluğu var 
mıdır, yok mudur; bunu öğrenmek istiyorum birinci olarak. 

ZEKERİYA TEMİZEL - Bizim verdiğimiz önergeyi hatırlamıyorum şu anda, yani tam 
ayrıntısıyla; ama, biz Maliye Bakanının imzası yok diye değil, Maliye Bakanının da bunu 
imzalamış olması nedeniyle sorumluluğu vardır diye önerge vermiş olmamız gerekir, onu 
hatırlıyorum. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Yani, şunu sormak istiyorum izninizle Sayın Başkan: 
Maliye Bakanının içeriği hakkında bilgisi olup olmaması, önemli bir içeriktir; yani, ödenek 
ayırmak için imza atmak ayrıdır; ama, o ödeneğin nereye harcandığını veya ne amaçla 
harcandığını Maliye Bakanının bilip bilmemesi ayrı bir fasıldır. Bu konuda net bir bilgi 
verebilir misiniz? 

ZEKERİYA TEMİZEL - Sayın Söylemez, bu konudaki oluşmuş olan teamül artı 
yasanın iki tane maddesinde çıkan sonuç. Örtülü ödenek bütçeyle konulan ve bütçe de 
zaten verilen miktarla sınırlı olur; ancak, aktarılan yedek ödeneklerle de bunun belirli bir 
üzerine, hatta oldukça üzerine çıkıldığı bir gerçektir, yıllardan beri uygulama budur. 

Örtülü ödeneğin kullanılması tamamen Başbakanın vicdanına tevdi edilmiştir; ancak, 
Başbakan, Maliye Bakanına, hangi alanda bu ödeneği kullanacağını bildirerek ödeneğini 
ister, şu alanda kullanılmak üzere diye. Sonra da, ama, dediğim gibi, bunlar başbakanların 
takdirine kalmıştır bir olaydır, başbakandan başbakana değişebilir. Bu harcamayı yaptıktan 
sonra, örtülü ödenek kapsamına giren şu harcama şu şekilde yapılmıştır der. Belgeleri de 
olur onun. Oradan sonra, o, sadece tahakkuka bağlandıktan sonra, harcanmıştır belgesi 
kalır, diğer belgelerin hepsi imha edilir, başka bir şey kalmaz. Dolayısıyla, başbakanın 
takdirindedir. Başbakan, Maliye Bakanını da çağırıp da, her defasında bilgi vermesi gerekir 
olgusunu net olarak söylemem; ancak, benim bildiğim uygulamaların tamamında bu 
olmuştur. Yani, gösterilir, görülür, tamam denilir. Sonra belgeleri imha edilir; ama, tahakkuk 
evrakı kalır. Böylece oraya imza atanların hepsi de bunu 77 nci maddeye uygun olarak 
harcandığı konusunda vicdanen gereken sorumluluklarını yerine getirmiş olurlar. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Yani, Başbakanlar, kendi tam yetki ve vicdanlarına ve 
gizliliklerine terk edilmiş bir konuda, Maliye Bakanına yaptığı harcamanın niteliği ve içeriğini 
bildirirler... Bu konuda bir yasa maddesi var mı? 

ZEKERİYA TEMİZEL - Uygulaması bu şekildedir. Maliye Bakanıyla birlikte 
yapılacağına ilişkin şey de, hüküm de bunu sağlamaya dönük. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Yani, ödenek verilmesiyle ilgili hüküm tamamdır. 
ödenek aktarırken, örneğin, istihbarat teşkilatlarına aktarılıyor ödenek; fakat, ödeneğin 
nereye, ne kadar harcandığı konusunda Maliye Bakanının bilgisi var mı, yok mu? Yok değil 
mi burada? 

ZEKERİYA TEMİZEL - Vardır. Yani, verdiği ödeneğin, o amaç için harcandığını, 
eğer, diğer kuruluşların haberleşme ödenekleri için harcanıyorsa, ilgili bakan da dahil olmak 
üzere farklı bir bakansa, üçü, kesin olarak evraklarını görürler, harcama evrakını, imzalarlar, 
ondan sonra da gereken evrakı imha ederler. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Evet. İddia sahibi olarak önergenizde, önergeniz 
reddedildikten sonra zannederim, eski Maliye Müfettişisiniz benim bildiğim kadarıyla; Maliye 
Bakanlığı gibi önemli bir görevde de bulundunuz. Bu iddia konusuyla ilgili araştırma -belge, 
bilgi- yaptınız mı Maliye Bakanlığınız döneminde ayrıca? 

ZEKERİYA TEMİZEL - Hayır, yapılmaz. 
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H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Yapılmaz, peki... 

Şimdilik bu kadar Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Arkadaşlar, Sayın Bakanımızdan, bilgi babında soru sormak ve bilgi almak isteyen 
arkadaşımız var mı? 

Arkadaşlarım, o zaman, Sayın Bakanımıza teşekkür edeceğim. Sayın Bakanım, 
teşekkür ederiz. Eğer komisyonumuz, soruşturma kurulumuz gerek duyarlarsa, zatıâlinizi, 
belki, izin almak kaydıyla bir daha yoracağız. 

ZEKERİYA TEMİZEL - Sayın Başkan, isterseniz, eğer izin verirseniz, bir iki kelime 
edip çıkmak isterim. 

BAŞKAN - Tabiî efendim. 

ZEKERİYA TEMİZEL - Eski bir parlamenter olmama verin bunu, tanıklık sıfatıma 
değil. 

örtülü ödenekle ilgili olarak, bu Parlamentoda farklı önergeler verilmiştir, örneğin, 
örtülü ödenekten harcanan şu kadar miktarı soruşturalım şeklindeki önergeler hiç kimse 
tarafından kabul görmemiştir. Bunlar çok farklı şeylerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
örtülü ödenekle ilgili olarak, bir soruşturma veya araştırma yetkisinin olduğuna kesinlikle 
katılmıyorum, böyle bir olay yoktur; yapılmaması gerekir, sorulmaması gerekir. Devlet 
sorumluluğu verilen bir Başbakana, sen bu parayı nereye harcadın diye sorulmaz. Ancak, 
eğer harcamayla ilgili olarak kamuoyuna mal olmuş bir olay varsa, sadece o deliller ve o işe 
karışanlar tanık veya delil sıfatıyla kullanılır. Onun dışındaki insanlara da bir şey sormamanız 
gerekir. Tanık olarak da çağırsanız, başka sıfatla da çağırsanız, sorularınızı, şimdilik bu 
kadar diye sanık yerine koyarak da sorsanız, buna herhangi bir yanıt almanız da doğru 
olmaz, birileri kazara şaşırıp yanıt verse de hiçbir geçerliliği olmaz; bu doğru olmaz, özür 
dileyerek bunu söylüyorum. 

Onun ötesinde, daha önceden verilmiş bir önerge nedeniyle, tanıklık sıfatımı da 
gerçekten içime sindiremedim, çok açık söylüyorum; çünkü, olamaz, yani örtülü ödeneğin 
tanıklığı diye bir olay olamaz zaten. Şu anda, çok farklı bir kurumun başındayım ve bu tür 
polemiklerin içinde asla olmamam gereken bir yerdeyim. Sizin yetkileriniz var, herkesi 
çağırabilirsiniz buraya. Hele sanık sıfatıyla, tanık sıfatıyla dedikten sonra, gelmemek diye de 
bir şey söz konusu olamaz, gelirim de. Ama, şu anda şuradan çıktığım andan itibaren, bütün 
kameralar orada dizili. Şimdi, böyle bir olayın içerisine, hiç hak etmediğim halde girmiş 
oluyorum, hiçbir bilgim olmadığı halde de girmiş oluyorum, hiçbir niteliğim olmadığı halde 
girmiş oluyorum. Bunu takdirlerinize sunuyorum. Buraya siz herkesi çağırırsınız, çağırdınız 
zaman da gelir; ancak, bunun sonuçları konusunu takdirlerinize bırakıyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, biliyorsunuz, soruşturma komisyonlarında her şey gizli 
tutuluyor. O sırrı biz tutacağız. Zatıâlinizin o sırrı her zaman tutacağına da kesin olarak 
eminim. Basın mensupları bekleyebilir, bizi de çoğu zaman bekliyorlar, biraz evvel de 
sordular; yanıt vermeyeceğinizi tahmin ediyorum. 

ZEKERİYA TEMİZEL - Hayır, kesinlikle... 

BAŞKAN - Çok teşekkürler efendim. 
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ZEKERİYA TEMİZEL - Onu söylemeye çalıştım. Bazı kurumları korumak, sizlerin 
de... 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Sayın TemizePin hassasiyetini biz de paylaşıyoruz. 
Kendisinin sanık ya da tanık sıfatıyla veya konuyu bilen sıfatıyla veya zamanında önerge 
veren sıfatıyla bu konuyu tartışmayı başlatan bir eski parlamenter olarak bilgisine 
başvurmamızdan dolayı bir alınganlık göstermemesini ve kendisinin açıkladığı bilgilerin dahi, 
şu kadarla dahi bizi yeterince aydınlattığını söylemek isterim. Kendisinin de, zaten, basına 
bir bilgiyi vermek gibi bir zorunluluğu olmadığı için, o konuda da müsterih olmasını temenni 
ederim. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan." 

2- Halit DUMANKAYA'nın 10.05.2000 tarihli Komisyon Toplantısındaki İfadesi 
(Komisyon Tutanaklarından aynen): 

"BAŞKAN - Dinleyelim; ancak, yemin ettirmeyelim görüşündeyim ben. 

Arkadaşlar, önemli olan, bizim bilgi toplamamızdır; ha yeminli kişiden bilgi 
toplamışsınız, ha resmî yerlerden yazılar gelmiş, yazılı deliller gelmiş... Biz, delil topluyoruz. 

Çağıralım Sayın Dumankaya'yı. 

Arkadaşlar, o zaman, taraf şeklinde, müşteki sıfatıyla dinlemeye karar verdik. 
Tamam, teşekkür ederim. 

Hoş geldiniz Sayın Dumankaya. 

Sayın Dumankaya, zatıâlinizi tanık sıfatıyla çağırdık; ancak, sonradan 
arkadaşlarımızla varmış olduğumuz bir yargı var: Zatıâliniz soruşturma önergesini veren bir 
arkadaşımız olduğunuz için, tanık sıfatıyla, yemin altında değil, sadece şikâyetçi, o önergeyi 
veren kişi olarak, o önergeyle ilgili ve ona ilave edebileceğiniz başka şeyler varsa, elinizde 
somut deliller varsa, yazılı da olabilir bunlar, onları almak üzere sizinle görüşeceğiz. 

Arkadaşlarımın herhangi bir ön sorusu yoksa, yoksa Sayın Dumankaya'dan, konu 
zaten önergenizden geldiğine göre biliyorsunuz; ilave edeceğiniz bir şeyler var mı; 
önergenizi destekleyen yeni bulgularınız, delilleriniz var mı; onları lütfen sizden alalım 
efendim. 

Teşekkür ederim. 

HALİT DUMANKAYA - Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 

Bu önergede birinci imza sahibi olarak ve bu önergeyi hazırlayan kişi olarak 
huzurunuzdayım. 

Şimdi, tabiî, örtülü ödenek Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesi 
gereğince, Başbakanlık bütçesinden devletin yüksek menfaatlarını gizlilik ilkeleri içerisinde 
yaptırılan bir harcamadır. Bunun sorumluluğu, tabiî Başbakana aittir. Hesaplarının nasıl 
tutulacağı; yani, hesapları tutulmayacak diye bir kaide yoktur, hesaplarının tutulacağı şekli 
Başbakanın yetkisine bırakılmıştır. Tabiî, örtülü ödenekle ilgili 1963 senesinde 204 sayılı 
Yasayla örtülü ödenek Başbakan ve ailesinin şahsî masraflarına, siyasî partilerin idare, 
propoganda ve seçim ihtiyaçlarına sarf olunamayacaktır maddesi eklenmiştir. O yıldan beri 
örtülü ödenekle ilgili olarak, bu Başbakan dönemi hariç, hiçbir şekilde bu kadar spekülasyon 
olmamıştır; yani, basına dosyalar dolusu olaylar yansımıştır. Ben bu önergeleri hazırlarken -
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birçok önerge hazırladım- her önergenin arkasında muhakkak üç dört klasör dosya 
bulunmaktadır; bu önergenin arkasında da aynı şekilde bu dosyalar bulunmaktadır. 

Şimdi, örtülü ödeneği eğer bir Başbakan yerine gelen Başbakana -teamül haline 
gelmiştir- örtülü ödenekle ilgili yaptığı harcamaları, yapılacak harcamaların bilgisini sunar. 
Maalesef, bu dönemde Sayın Çiller, ortağı ve halefi olan Sayın Yılmaz'a bu harcamaların 
bilgisini vermemiştir. Basına yansımıştır, 500 milyarlık bir harcama yapılmış, bir gece 
evvelinde banka açılmış, bu basına yansımıştır. "Cumhurbaşkanı bana bilgi verilsin" 
demiştir. "Sayın Cumhurbaşkanına bilgi verdim" demiş; ama Cumhurbaşkanı hemen bir 
basın açıklamasıyla bu bilginin verilmediği söylenmiştir. 

Şimdi, tabiî bu o 500 milyarlık bir kısım; bunun arkasında bir başka olay daha patlak 
vermiştir. Hepinizin malumu olduğu gibi, bir dolandırıcı, bir emekli generalin ismini vererek 
ve seçim arifesinde Kadıköy'deki bir partiye gidecek oyları kendi partisine kanalize etmek 
için 5,5 milyar lira para, bu Sanalla iki aşamada Selçuk Parsadan'ın adamlarına 
Başbakanlıktan verilmiştir. Bu da mahkeme kararıyla son neticeye gelmiş ve ben, önergeyi, 
bu son neticeden sonra, kesin mahkeme kararı olduktan sonra hazırlamış bulunuyorum. 

Bu mahkemede savcılık Sayın Çiller hakkında takipsizlik kararı vermiştir. Şimdi, bu 
takipsizlik kararını verirken dememiştir ki, bu zamanaşımına uğramıştır, dememiştir ki, delil 
yetersizliğinden dolayı verilmiştir; demiştir ki, sanık Tansu Çiller hakkında halen Başbakan 
Yardımcısı ve Başbakanlık görevi yaptığı için "bunun mercii ben değilim" demiştir. Bunun 
mercii Yüce Meclistir ve eğer suçlu bulunursa da adalet divanıdır; onun için takipsizlik kararı 
verilmiştir. 

Yine, bir başka olay... Yüksek Mahkemede buna bir fıkra eklenmiş "örtülü ödeneğin 
hangi kişi tarafından ne şekilde harcandığı.kesinlikle belli olmamıştır" sözcüğü eklenmiştir. 
Bunda da 10 uncu Daire Başkanının bir mütalaası vardır. Yüksek 6 ncı Ceza Dairesi itiraza 
konu edilen kararından dosyanın müdahil olan Hazinenin veya sanıkların gerekçeye yönelik 
bir itirazları bulunmadığı bir aşamada, Hazinenin bir itirazı yok, sanıkların bir itirazı yok; ama, 
orada menfaatin hangi amaçları ileri sürerek sağlandığı dosya içeriğine göre kesinlikle tespit 
edilememişse hükmü eklenmiştir. Dolayısıyla, mahalli mahkemenin oluşa, kanıtlara, hükme 
uygun oluşturduğu mahkûmiyet gerekçesini sakatlamıştır; yani, diyor ki Şener Güngör 
Yargıtay 10 uncu Daire Başkanı "bu karara Hazine hiç böyle bir kararı istememiş, böyle bir 
itirazı olmamış, sanığın böyle bir itirazı olmamış; ama, bu buna niçin eklenmiş, eklenme 
sebebi de bu kararı sakat hale getirmiştir" demek suretiyle bu usulsüzlük burada da detaylı 
bir şekilde belirtiliyor. 

Şimdi, örtülü ödeneğin parayı alan kişi Sayın Başkan, şu anda mahkeme kararıyla 
mahkûm olmuştur, parayı alan kişiler mahkûm olmuştur. Şimdi, bu parayı veren kişi, elbette 
ki, bu parayı alan kişi Başbakanlığı basıp, topla, tüfekle bu parayı almamış. Bunu biri ona 
vermiş. Örtülü ödeneği gayesi dışında kullanmış veyahut da Hazinenin parasını birisi 
Başbakanlıktan vermiştir. Dolayısıyla, bunun, muhakkak ki, irdelenmesi lazımdır. 

Şimdi, baktığınız zaman basında dosyalar dolusu yazılar çıktığında, yani, bütün 
kuruluşlar harekete geçer. Buradaki kuruluş olarak da eğer bu kişi bakan ve başbakan İse o 
zaman da görev Meclise düşmektedir. İşte, o görevin gereği olarak da bu soruşturma 
önergesini vermiş bulunuyorum. Çok samimî söylüyorum ki, ben, bu şeylerde verdiğim her 
önergede hiçbir zaman siyasî bir mülahaza gütmemişim, her önergenin arkasında üç dört 
klasör dosya vardır. Bu konuda da derleyebildiğim 2 klasör dosyayı size takdim etmişim. 
Eğer, sorularınız varsa, cevaplamak isterim. 

Tabiî, burada, Sayın İsmet Attila'yı buna niçin ekledim derseniz, bunun da gerekçesi 
şudur: Şimdi, Sayın Tansu Çiller'in örtülü ödenek kararnamesine Maliye Bakanı da imza 
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atıyor. O nedenle, o da bunda suçludur veyahut da dahli vardır ve tabiî, bunu, komisyonunuz 
takdir edecektir. 

BAŞKAN - Buyurun. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Konuşmama başlamadan önce ben Sayın Dumankaya'nın ne iş yaptığını 
aracılığınızla sorabilir miyim, mesleğinizi öğrenebilir miyim Sayın Dumankaya?.. 

HALİT DUMANKAYA - Hangi mesleğimi?.. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Şu anda yaptığınız işi, esas mesleğinizi, 
parlamenterlikten önce ve şu anda yaptığnız işi... 

BAŞKAN - Efendim, özür dilerim sayın arkadaşım. Şimdi, sayın arkadaşımız 
önergeyi verdiği zaman parlamenterdir; şu andaki durumunu sormamız yakışık almaz; 
milletvekiliyken o önergeyi vermiştir. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Peki, şu anda yaptığı yoruma karşılık... Peki, kendisi 
hukukçu mu... 

HALİT DUMANKAYA - Şimdi... 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Bir dakika şimdi siz konuştunuz, biz konuşacağız 
Dumankaya. 

Şimdi, bakınız... 

BAŞKAN - Efendim, bu sualin sorulmasını... 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Suali sormuyoruz. 

Peki, ben sayın Dumankaya'nın Yargıtay Genel Kurulunun, Türkiye'de Anayasanın, 
Meclisin, tüm Türk vatandaşlarının kararlarına saygı göstermesi gereken en üst yüce hukuk 
kurulunun kararlarına karşı kendi bir hukuk içtihatı yaratan yorumuna kesinlikle 
katılmıyorum. Kendisinin hukukçu olup olmadığını sormak da, onun için arz etmiştim, başka 
bir amacım yoktu. 

Geçen dönem, yani, bu soruşturmanın verildiği dönem belki de Türk siyasî yaşamına 
en çok siyasî husumetin girdiği, hukukun siyasallaşmasına en çok çalışıldığı bir dönem 
olarak tarihe geçmiştir. Tarih içinde hukukî müesseselerin siyasî iktidarı elinde tutanlar 
tarafından siyasî hesaplaşma aracı olarak kullanıldığına da çok sık tanık olunmuştur. Bu 
bizim ülkemizde de maalesef geçerli olmuştur. Hukuk devleti, iktidarda veya muhalefette 
olsun, herkesin insan haklarını garantiye alan güvenliğini sağlayan adil bir devletin adı 
olmalıdır. Şimdi, Sayın Dumankaya, basına yansıyan haberlerden yola çıkarak bir dönemin 
Başbakanını hiçbir delile, belgeye dayanmadan suçlayabilmektedir. Bu laflarını geri almasını 
kendisinden talep ediyorum. 

İkincisi, basına yansıyan şeylerden insanlar suçlanacak olsa, başta Sayın 
Dumankaya olmak üzere, birçok parlamenter hakkında basında haklı haksız iddialar da yer 
almaktadır. Dolayısıyla, basına yansıyan haberleri doğru kabul ederek bir ülkenin 
başbakanlığını yapmış insanlar hakkında bu şekilde hukukun kararlarına rağmen beyanda 
ve yorumda bulunmanın parlamenter saygınlığına da uygun düşmeyeceği kanaatimi 
açıklayarak konuşmama başlıyorum. 
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Şimdi, Sayın Dumankaya'ya bir soru tevcih etmek istiyorum Sayın Başkanım 

izninizle. Sayın Dumankaya diyor ki: "Ben karar çıktıktan sonra bu önergeyi verdim." Doğru 
mu Sayın Dumankaya? 

HALİT DUMANKAYA - Evet. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (izmir) - Kararda da, önergenizde de ne diyorsunuz: "Yasada 
amacı dışında kullanıldığı mahkeme kararında belli olmuştur; onun için ben bu önergeyi 
verdim." Halbuki, benim elimde olan Yargıtay kararında, yasa maddesinde öngörülen haksız 
menfaatin hangi amaç ileri sürülerek sağlandığı dosya içeriğine göre kesinlikle tespit 
edilememiştir deniyor. Yargıtay'ın hangi amaçla kullanıldığı, sarf edildiğini tespit edemediği 
bir konuda amacı dışında kullanıldığını, yani, siyasî amaçla kullanıldığını siz nasıl tespit 
ettiniz Dumankaya, bunu bana açıklar mısınız? 

BAŞKAN - Sayın Söylemez, bu konuları şikâyetçi olarak önerge vermişler. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Ama, Sayın Başkanım, bakın... 

BAŞKAN - Bir de sanık taraf var; bunların yorumlanmasını, değerlendirmesini 
komisyonumuz yapacak efendim. Taraftan yorum yapmasını isteyemezsiniz; onu biz 
değerlendiririz. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Efendim, ama yorum yaptı... 

BAŞKAN - Efendim, değerlendirme sırasında komisyonumuzdaki bütün üye 
arkadaşlarımız görüşlerini belirtir, biz tarafların, gerek iddianın gerek savunmanın ileri 
sürdüğü tezlerin değerlendirmesini biz yaparız. Kendisi yaparsa, bizim yerimize geçmiş olur 
efendim. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (izmir) - İzniniz olursa konuşmamı bitirmek istiyorum. 

Ben, sayın komisyon üyelerimize dağıtmak istiyorum. Sivas Milletvekili Abdüllatif 
Şener'in (7/855) numaralı ve daha sonra da Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın 
(7/858) numaralı soru önergeleriyle, yani, bu konu basına yansıdıktan sonra Sayın 
Dumankaya'nın deyimiyle, dönemin Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz'a sordukları son 
önergeleri ve ona ait cevaplar var. Bu cevaplarda sonuç olarak Sayın Ahmet Mesut Yılmaz 
imzasıyla şu deniyor: "örtülü ödenek konusunda detaylı bilgi vermek devlet çıkarlarıyla 
bağdaşmamaktadır. Başbakana devretmiş, devretmemiş, bunlar şahsî spekülasyonlardır. 
Devredeceği bir şey varsa, o konuda güveni varsa, o konuda istismar edilmeyeceğine 
inanıyorsa, hangi Başbakan, hangi Başbakana neyi devredeceğinin takdirine sahiptir. Sayın 
Mesut Yılmaz'a Sayın Çiller bir şey devretmediyse, elbette onun takdir ettiği, doğru bildiği 
bazı şeyler vardır. O konuda Sayın Çiller'i Sayın Mesut Yılmaz'a bir şey devredip 
devretmeme konusunda töhmet altına almak sağlıklı ve doğru bir şey değildir diye 
düşünüyorum ve eğer Sayın Başkanın izni olursa bu soru önergesine Sayın Mesut 
Yılmaz'ın verdiği cevapların Başkanımıza ve komisyon üyelerimize dağıtılmasını arz 
ediyorum. 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Mesut Yılmaz orada töhmet altında bırakmamış ki "bana 
herhangi bir şey devretmedi" demiş. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (izmir) - Onu veriyorum işte ben de... 

BAŞKAN - Efendim, sualiniz var mı Sayın Dumankaya'ya? 
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H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Efendim, sualimi sordum. Diyorum ki, Yargıtay 
kararında haksız menfaatin hangi amaçla ileri sürüldüğü tespit edilememiştir denilmesine 
rağmen, Sayın Dumankaya "amacı dışında kullanılmıştır" diyerek Yargıtay kararını âdeta 
yok sayarak bir önerge vermiştir. 

BAŞKAN - Efendim, o konuda bir yorum yapma şeyi yok. Onun değerlendirmesini 
biz yapacağız efendim, önergede söylenebilir. Biz o önergede haklı mıdır, değil midir, 
yorumlarını soruşturma kurulu olarak biz yaparız. Aksi takdirde, biz görevi ifa etmeyelim... 

H. UFUK SÖYLEMEZ (izmir) - Sayın Başkanım, bakın, burada Sayın Dumankaya 
Yargıtay kararını eleştirdi, yorum yaptı... Bakınız, komisyona yorum yaptı. Biz o yoruma 
karşı haksız ve yanlış olduğunu söylemek zorundayız Sayın Başkan, lütfen... 

BAŞKAN - Soruşturma konusuna bir yarar getirmeyeceği görüşündeyim. O 
nedenle... 

H. UFUK SÖYLEMEZ (izmir) - O zaman tanıkların yorum yapmasına engel olunuz. 
Sorulara cevap... 

BAŞKAN - Tanık değil efendim. Zaten tanık olarak dinlemiyoruz Sayın 
Dumankaya'yı, başta söyledik. Taraf olarak dinliyoruz dedik efendim. Sayın milletvekili 
arkadaşımızın görüşüne de bendeniz katıldım. Yemin de ettirmedik, tanık sıfatıyla 
dinlemiyoruz. Tarafa sual sorma hakkımızı da... Yani, zaten iddiada bulunmuş, doğruluğunu 
veya gayri doğruluğunu sayın kurulumuz soruşturma komisyonumuz bunu 
değerlendirecektir efendim. 

Buyurun. 

ERDOĞAN SEZGİN (Samsun) - Sayın Başkanım, Sayın Dumankaya'ya iki sual 
sormak istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu: 

Başbakanlığı dolandırdığını iddia eden kişi "ben Başbakanlığı dolandırdım; bu bu 
amaçla dolandırdım; kendimi Cumhuriyet Savcılığına ihbar ediyorum" diyor. Bu sosyal ve 
içtimai hayatta olağan bir şey mi? 

Ondan sonra bir tane daha sorum var; iki: Selçuk Parsadan ilk defa basına çıktığı 
zaman "siz zannediyor musunuz ki, koca Başbakan gitti, yeni Başbakan geldi; bazı 
bürolarda bazı kişilerle konuşarak bu planlar için az mı kafa yorduk" şeklindeki açık ve net -
elimizde basın, o günkü bültenler var- beyanları var; bu işte bir siyasî komplo sezmemiş mi? 

BAŞKAN - Efendim, kısaca yanıtlar mısınız fazla detaya girmeden; çünkü, 
arkadaşlarımız Genel Kurula gidecekler. 

HALİT DUMANKAYA - Tabiî, girmeyeceğim ama, Sayın Ufuk Söylemezin... 

BAŞKAN - Efendim, Ufuk Söylemez Beyin sualini zaten tevcih ettirmedik. 

HALİT DUMANKAYA - Ben elbette hukukçu değilim; ama, bu şeylerle beş on tane 
hukuk fakültesini bitirdim. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Fakülte öyle bitmez... 

HALİT DUMANKAYA - Ama, şuradaki şey benim lafım değil. Bu kimin lafı benim 
dediğim şey, Şener Güngör, Yargıtay 10 uncu Ceza Dairesi Başkanının lafı. Nedir bu laf: 
Yüksek 6 ncı Ceza Dairesi itiraza konu edilen kararında dosyanın müdahili olan Hazinenin 
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veya sanıkların gerekçeye yönelik bir itirazları bulunmadığı aşamada haksız menfaatini 
hangi amaçlar ileri sürülerek sağlandığı dosya içeriğine göre kesinlikle tespit edilebilmiş ise 
de sözcüğü konularak mahalli mahkemenin oluşa, kanıtlara, hükme uygun oluşturduğu 
mahkûmiyet gerekçesini sakatlamıştır. Bunu ben demiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, onu önergenizle bağlantılı olarak... 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Efendim, mahkeme kararı mıdır... Düzeltin o zaman... 

BAŞKAN - Efendim, delil olarak versinler; onu Sayın Başkanlığa sunun; biz 
arkadaşlarımıza çoğaltıp dağıtalım. 

HALİT DUMANKAYA - Ben onu size vereyim. 

İki, Sayın Ufuk Söylemez arkadaşımız dedi ki: "Basın şeyleriyle..." Hayır, ben basın 
şeyleriyle değil, toparladım; ama, kesin mahkeme kararı, bu karar da elimizdedir, bunu da 
şey yapabilirsiniz. 

Üçüncüsü, sayın üyenin söylediği, şimdi, bir komplo... Ben komployu hiç beceremem 
ve komplolarla da hiç hareket etmem. O bakımdan... 

BAŞKAN - Efendim, böyle bir duyumunuz falan oldu mu? 

HALİT DUMANKAYA - Hayır olmadı. 

İkincisi, Sayın Parsadan, sayın da demeyelim, sahtekâr Parsadan... 

BAŞKAN - Sahtekâr demeyin efendim, suçtur. 

HALİT DUMANKAYA - Hayır, ama, suç değil; çünkü... 

BAŞKAN - Mahkûm olsa dahi diyemezsiniz efendim. 

HALİT DUMANKAYA - Peki. 

Bu kişi mahkûm olmuştur. Mahkûm olmasının nedeni de postanelerden, telefon 
görüşmelerinden, Başbakanlıktan bu parayı almıştır. Bu para devletin parasıdır. Bu para 
örtülü ödeneğin parasıdır. Dolayısıyla, örtülü ödeneğin parasını kolay harcama diye başka 
bir açık şekilde harcamaya kullanılamaz. Bir partinin, başbakanın yakınlarının idare 
masrafları için de kullanılamaz. Dolayısıyla, burada benim kanaatime göre, ben kanaatimi 
önergemde belirtmişim, şu anda belirtiyorum. Kararı biz verecek değiliz tabiî; biz, size 
görüşlerimizi izah edeceğiz, karar yüce komisyonundur. 

BAŞKAN - Sayın Sezgin "siyasî komplo yoktur, duyumu almadım, ben de içinde 
değilim" dedi. Birinci sualinizle birlikte yanıt aldınız herhalde. 

Teşekkür ederim. 

Sayın Dumankaya, önergenizle bağlantılı olarak bize sunacağınız herhangi bir yazılı 
delil var mı elinizde? 

HALİT DUMANKAYA- Ben bu konuyla ilgili dosyaları... 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Ne var dosyada? 

BAŞKAN - Efendim, verdinizse, var mı?.. 
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Şu biraz evvel bahsettiğiniz kararı da, görüşü de lütfederseniz... 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - O bir karar mıdır, görüş müdür Sayın Başkanım; 
karardır herkesi bağlayan. Muhalefet şerhine rağmen çıkmış karar nedir, onu okuyun bize, 
muhalefet şerhiyle komisyona yönlendirme yapamazsınız. 

BAŞKAN - Efendim, başka bir yazılı delil yoksa, teşekkür ediyorum. 

HALİT DUMANKAYA - Evet, başka... Bunları size verebilirim. 

BAŞKAN - Peki, çok teşekkürler efendim. 

HALİT DUMANKAYA - Sağ olun." 

3- Başbakanlık Müsteşarı Ahmet SAĞAR'ın 23.05.2000 tarihli Komisyon 
Toplantısında okunan yazılı beyanı (Komisyon Tutanaklarından aynen): 

"BAŞKAN - Şimdi arkadaşlar, geçen Dokuzuncu Oturumda tanık olarak 4 kişinin 
dinlenilmesini karar vermiştik. Sayın Akın İstanbullu henüz yok. Ahmet Sağar Bey ile Zeynel 
A. Yeşilay Beylerden -bunlar biri Başbakanlık özel Kalem Müdürü, diğeri Müsteşar 
arkadaşımız- birer tane yazılı beyan gelmiş; izninizle, onu, arkadaşımıza okutuyorum, 
örneklerini çoğaltıp sizlere takdim edeceğiz. 

Okutuyorum: 

Soruşturma Komisyonu Başkanlığına 

1- Başbakanlıktaki çalışmaların çok yoğun olması nedeniyle, 23.5.2000 saat 13.00'te 
komisyonda bulunamayacağımdan mazeretimin kabulünü. 

2- Eski Başbakan Sayın Tansu Çiller hakkında komisyonunuzca yürütülmekte olan 
soruşturma konusu olay sırasında Başbakanlıkta görevli olmamam nedeniyle bir bilgim 
bulunmamakta olup, örtülü ödenek uygulamasına ilişkin genel açıklamalarımın ekte 
sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Sağar 

Müsteşar 

Örtülü ödenek 1050 sayılı Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede, 
örtülü ödeneğin hangi alanlara harcanacağı ve hangi alanlara ise harcanmayacağı açık bir 
şekilde tanımlanmıştır. Aynı maddede "örtülü ödeneğin sarf yerinin ve hesaplarının nasıl 
tutulup tasfiye edileceği ve hangi vesikaların halef olan zata devrolunacağının tayin ve takdiri 
Başbakana aittir" hükmü de yer almaktadır. 

Başbakanlık Bütçesine konulan ödeneğin tahakkuku, Başbakan ve Maliye Bakanı 
tarafından müştereken imza edilmiş kararnameye dayanılarak Merkez Saymanlığınca 
yapılmaktadır. Bu çerçevede, uygulamada, örtülü ödenekte yer alan paralar, Başbakan 
tarafından verilen direktife uygun olarak harcanır ve harcama belgeleri, Başbakana arz 
edildikten sonra imha edilir. Bu nedenle, tahakkuk ettirilen örtülü ödeneklere ilişkin olarak 
Merkez Saymanlığında bulunan evrak dışında herhangi bir evrak ve kayıt bulunmamaktadır." 

4- Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Zeynel A. YESİLAY'ın 23.05.2000 tarihli 
Komisyon Toplantısında okunan yazılı beyanı (Komisyon Tutanaklarından aynen): 
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"BAŞKAN - Diğer yazıyı okutuyorum: 

Soruşturma Komisyonu Başkanlığına 

1- Başbakanlıktaki çalışmaların çok yoğun olması nedeniyle, 23. 5. 2000 saat 
13.00'te komisyonda bulunamayacağımdan mazeretimin kabulünü. 

2- Eski Başbakan Sayın Tansu Çiller hakkında komisyonunuzca yürütülmekte olan 
soruşturma konusu olay sırasında Başbakanlık makamında görevli olmamam nedeniyle bir 
bilgim bulunmamakta olup, örtülü ödenek uygulamasına ilişkin genel açıklamalarımın ekte 
sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Zeynel A. Yeşilay 

Başbakan özel Kalem Müdürü 

Örtülü ödenek, 1050 sayılı Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede 
örtülü ödeneğin hangi alanlara harcanacağı ve hangi alanlara ise harcanmayacağı açık bir 
şekilde tanımlanmıştır. Aynı maddede "örtülü ödeneğin sarf yerinin ve hesaplarının nasıl 
tutulup tasfiye edileceği ve hangi vesikaların halef olan zata devrolunacağınm tayin ve takdiri 
Başbakana aittir" hükmü de yer almaktadır. 

Başbakanlık Bütçesine konulan ödeneğin tahakkuku, Başbakan ve Maliye Bakanı 
tarafından müştereken imza edilmiş kararnameye dayanılarak Merkez Saymanlığınca 
yapılmaktadır. Bu çerçevede, uygulamada, örtülü ödenekte yer alan paralar, Başbakan 
tarafından verilen direktife uygun olarak harcanır ve harcama belgeleri, Başbakana arz 
edildikten sonra imha edilir. Bu nedenle, tahakkuk ettirilen örtülü ödeneklere ilişkin olarak 
Merkez Saymanlığında bulunan evrak dışında herhangi bir evrak ve kayıt bulunmamaktadır." 

5- Başbakanlık eski Özel Kalem Müdürü Akın İSTANBULLU'nun 23.05.2000 
tarihli Komisyon Toplantısındaki İfadesi (Komisyon Tutanaklarından aynen): 

"BAŞKAN - Akın Istanbullu'yu dinleyebiliriz. 

Hoş geldiniz. 

AKIN İSTANBULLU - Hoş bulduk efendim. 

BAŞKAN - Akın Bey, öncelikle sizden bize kimliğinizi, kendinizi tanıtmanızı ve 
ikametgâh adresinizi bildirmenizi rica ediyorum. 

AKIN İSTANBULLU - Akın İstanbullu. 27.4.1953 Rize doğumluyum, Ankara'da 
oturuyorum. 

BAŞKAN - Yüksek tahsiliniz? 

AKIN İSTANBULLU - Siyasal Bilgiler Fakültesi. 

BAŞKAN - Evlisiniz? 

AKIN İSTANBULLU - Evliyim efendim. 

BAŞKAN - Sayın Akın Bey, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasamızın 49 uncu 
maddesinde amir bir hüküm var. Devlet memurları... Ki, zatıâliniz, 657'ye mi tabisiniz? 

AKIN İSTANBULLU - Evet efendim. 
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BAŞKAN - Bu olayın olduğu dönemde de 657'ye mi tabi idiniz? 

AKIN İSTANBULLU - Evet efendim. 

BAŞKAN - Bu durumda, sizin yemin etmeden bilgi babında dinlenilmeniz mümkün. 
Aksi takdirde, zatıâliniz muvafakat ederseniz izin almadan da biz sizi dinleriz. Ama, o 
hakkınız var. Yani, devlet sırrı niteliği taşıyan konularda yemin verilmeden dinlenilmeniz söz 
konusu. Biz arkadaşlarımızla biraz evvel görüştük. Sizi, yemin vermeden dinlemeyi daha 
uygun bulduk. Ama, yemine de hazırım derseniz, o zaman yemin ettireceğiz. 

AKIN İSTANBULLU - Takdir sizin efendim. 

BAŞKAN - Efendim, o hak sizin, bizim takdir yetkimiz yok; bizi, Ceza Muhakemeleri 
Yasası bağlamış. Yani, devlet memuru olduğunuzu o dönemde ve şu anda söylüyorsunuz, 
dolayısıyla, izin alınması gerekirdi. Böyle bir izin alındı mı? 

KOMİSYON RAPORTÖRÜ - Yazı yazıldı; ama, izin gelmedi efendim. 

BAŞKAN - İzin gelmedi. 

Efendim, ben arkadaşlarıma tekrar sorayım. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Sayın Başkanım, izin gelmediğine göre, 
dinlememizde.... O zaten, olay dışında da bir gizlilik nedeniyle bir bilgi... 

BAŞKAN - Buyurun efendim, sizi yeminsiz olarak dinleyelim. 

Arkadaşlarım, Sayın Akın İstanbullu Beye, bilgi vermesi yönünden sormak istediğiniz 
konular varsa, onları lütfen ben kısaca alayım, kendilerine aktarayım. 

A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Öncelikle, bu olayla ilgili bilgileri... 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Efendim, bilgilerini versinler de, biz gerekli sualleri zaten 
sorarız. 

BAŞKAN - Akın Bey, olayı biliyorsunuz. Sayın Tansu Çiller Hanımefendi Başbakan 
iken, Parsadan, kendisini bir emekli generalimiz olarak tanıtmış, araya başka kişileri de 
sokmuş, Atatürkçü bir dernekle ilgili olarak bir bina yapılması konusunda bir talepte 
bulunmuş. Bu talebe karşılık önce bir miktar, aradan da birkaç aylık dönem geçtikten sonra -
basının yazdıklarına göre- ikinci bir bölüm daha para almış; ama, tabiî, sonradan da kendisi 
yargılanmış ve mahkûm olmuş. Bu konuda bildiklerinizi bize kısaca aktarır mısınız, olay nasıl 
cereyan etti. 

AKIN İSTANBULLU - Efendim, 1995 yılının ekim veya kasım ayı idi yanılmıyorsam. 
Bir gün, Başbakanlık sekreteryast bana, emekli Orgeneral Necdet Öztorun'un beni aradığını 
belirtti. Bağladılar; Sayın Öztorun olarak konuştuğum kişi bana şunu ifade etti: "Ben, Sayın 
Başbakanla görüştüm. Bizim Atatürk'ün fikirlerini, düşüncelerini yaymak üzere bir 
derneğimiz var, bir derneğimiz faaliyette. Bu çalışmalarımızın yaygınlaştırılması amacıyla 
yardım talebinde bulunuyoruz. Sayın Başbakan da sizinle görüşmemizi istediler, özel kalem 
müdürü olarak" dediler. Ben de, kendilerinden, bu çalışmanın, yani, kafalarında, 
düşüncelerinde olan yardım istemeyi düşündükleri konunun ne tür bir konu olduğunu, bunu 
projelendirmelerini rica ettim yazılı olarak kendilerinden. Peki, dediler, teşekkür ettiler. 
Ondan sonra da kendilerinden herhangi bir talep gelmedi istediğimiz çerçevede. 
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BAŞKAN - Ben, kendi adıma iki soru soracağım müsaade ederseniz. Efendim, 
birincisi, emekli Paşamız Sayın Necdet öztorun Beyin kendisi olduğunu söyleyerek sizi 
arayan zatı, sesinden tanımanız mümkün müydü veya şöyle sorayım: Sayın emekli 
Paşamızla daha önce hiç görüşmüş müydünüz? 

AKIN İSTANBULLU - Hayır, hiç görüşmemiştim. Yalnız, bu isimler, malumunuz, 
toplumda bir şekilde bilinen isimler. O çerçevede sekreterya tarafından bağlandığı için, ben, 
ayrıca, o kişi midir, değil midir diye bir dedektiflik görevi üstlenmedim. 

BAŞKAN - Ama, efendim, usulen bir aramaz mısınız; yani, şimdi, bendenizi de birisi 
aradığı zaman, bir isim verdiğinde, hele, böyle tanınmış da bir isimse, ben, bir süzgeçten 
geçiriyorum onu; çünkü, malumunuz, sizleri de bizleri de... 

AKIN İSTANBULLU - Çeşitli vesilelerle, çeşitli kişiler arıyor... 

BAŞKAN - Yani, uygulamada, hiç merak edip araştırmaz mısınız, her arayan kişi ben 
a'yım, b'yim, c'yim dediği zaman... 

AKIN İSTANBULLU - Hayır, uygulamada araştırılır. Ama, o araştırma görevi, ifade 
ettiğim gibi sekreterya tarafından yapılır, özel kalem müdürü tarafından yapılmaz. 

BAŞKAN - Peki, sekreteryaya o konuda bir emir verdiniz mi? 

AKIN İSTANBULLU - Sekreteryaya o konuda benim bir talimatım olmadı. Nedeni de, 
taleplerle ilgili olarak peşine düşmemizi gerektirecek bir şey olmadı, talep gelmedi. 

BAŞKAN - Efendim, bir hususu daha istirham edeceğim. 

Size, Sayın Tansu Çiller Hanımefendiyle görüşmüş olduklarını ve konuyu sizinle 
projelendirmek için aramaları gerektiğini söylediler. 

AKIN İSTANBULLU - Evet, özel kalem müdürü olarak benimle temas edip daha 
detaylı olarak... 

BAŞKAN - Siz, Sayın Hanımefendiye, efendim, böyle bir zat -Necdet Bey- sizi aradı 
mı diye sorma gereğini duydunuz mu? 

AKIN İSTANBULLU - Sayın Başbakan, zaten, Necdet öztorun Bey aramadan önce 
beni arayıp "sizi böyle birisi arayacak, bu kişinin talebini dinlersiniz" demişler idi. 

BAŞKAN - Yani, Necdet öztorun'un kendisini aradığını dolaylı biçimde size ima 
etmiş oldular. 

AKIN İSTANBULLU - Evet. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, benim şu an için soracağım bu. Diğer soruları alalım. 

Buyurun Ahat Bey. 

A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Sayın İstanbullu, teknik olarak bir şey öğrenmek 
istiyorum. O dönemde, Sayın Başbakanın örtülü ödenek harcamaları ya da transferleriyle 
ilgili sorumlu bakan kimdi acaba? Yani, teamül, genellikle bir bakan görevlendiriliyor böyle 
bir işle. Kimdi hatırlıyor musunuz? 

AKIN İSTANBULLU - Hayır, hatırlamıyorum. 
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A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Hatırlamıyorsunuz... 

AKIN İSTANBULLU - Yani, sadece Maliye Bakanını hatırlıyorum. Dönemin Maliye 
Bakanı İsmet Atila Beydi; ama, bakan hatırlamıyorum. 

A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Yani, örtülü ödenekle ilgili ödemeleri ve transferleri 
hangi bakanın yaptığını hatırlamıyorsunuz? 

AKIN İSTANBULLU - Evet, hatırlamıyorum. 

A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Peki, Sayın Başbakan sizi arayıp bu şahısla görüşün 
dediğini ve sizin de eğer yanlış anlamadıysam bunun projelendirilmesi talebinde 
bulunduğunuzu; ama, daha sonra temasınızın olmadığını söylüyorsunuz. 

AKIN İSTANBULLU - Evet. 

A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - O durumda parayı, bu şahılar, kimler aldı acaba? 

AKIN İSTANBULLU - Efendim, bir para verilmemiştir. Ne tarafımdan verilmiştir... 
Ayrıca bu konu gündeme geldikten sonra da, ben, Sayın Başbakana da bu konuyu sordum. 
Kendisi böyle bir şeyin... 

A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Bir dakika... Sizin aracılığınızla para verilmediğini 
söylüyorsunuz herhalde... 

AKIN İSTANBULLU - Evet. 

A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Yoksa para verildi...Değilse... 

AKIN İSTANBULLU - Hayır, para verilmedi; yani, benim bilgim dahilinde para 
verilmemiştir onu izah etmeye çalışıyorum. Ben, kendim vermedim; artı, bu konu basında 
yer alınca, Sayın Başbakana da sorma gereğini duydum; çünkü, benim ismim de geçiyordu, 
takdir edersiniz. O da böyle bir ödemenin yapılmadığını belirttiler. 

A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Peki, Parsadan niye mahkûm oldu? 

AKIN İSTANBULLU - Bunu bilemem efendim. Hukuk kararını yorumlayamam. 

A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Enteresan... O gün için söylenilen 5,5 milyar para, 
bu para verilmedi diyorsunuz. 

AKIN İSTANBULLU - Hayır, benim bilgim dahilinde değil... 

A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Sizin o dönemde, başlangıçta, olayın akabinde 
hemen verildiğini; ama, birkaç gün sonra da verilmediğini söyleyen beyanlarınız olmuştu. O, 
basının yakıştırması mı? 

AKIN İSTANBULLU - O tür beyanlarım olmadı efendim. Yani, yakıştırma konusunda 
bir yoruma girmek istemiyorum. O kişisel yorumum olur benim, ona girmek istemiyorum. 

A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Basında çıkan yorumların yanlış olduğunu kabul 
edeceğiz bu durumda. 

AKIN İSTANBULLU - Evet efendim, evet. 
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A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Size atfen evet verildi şeklinde, bu kadar para verildi 
şeklindeki beyanların daha sonra da sizin yalanlamanızın, tamamen sizin dışınızda 
kaynaklandığını söylüyorsunuz başka birileri söyledi; yani, yanlış anlamıyorsak. 

AKIN İSTANBULLU - Evet, evet. 

A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Şimdi bir kere daha sormak istiyorum, bir kere daha 
netleştirmek açısından söylüyorum. Sizin bilginizin içerisinde olmaması demek verilmediği 
anlamına da geliyor mu; yani, o zaman o dönemde Sayın Başbakanın örtülü ödenekle ilgili 
tüm ödemelerinin veya emirlerinin muhakkak sizden geçtiği... 

AKIN İSTANBULLU - Hayır efendim, öyle... Yani, o Başbakanın takdirindedir takdir 
ederseniz. 

A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Peki o zaman kesin olarak verilmediğini sadece 
Başbakanın size böyle bir şey verilmedi demesinden yola çıkarak söylüyorsunuz. 

AKIN İSTANBULLU - Onun ötesini benim bilebilirlerin mümkün değil zaten efendim. 

A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Gayet iyi anlıyorum sizin söylediğinizi; ama, şunu 
açıklığa kavuşturalım diye söylüyorum. 

Şimdi bu konuda ben bilgi sahibi değilim demeniz başka şey, verilmedi demeniz 
başka şey, ikisi farklı şey. Verilmediğini eğer... Siz bilgi sahibi olmayabilirsiniz Sayın 
Başbakana sordum diyorsunuz, o da verilmediğini söyledi diyorsunuz ve buna dayanarak 
verilmedi diyorsunuz değil mi yanlış anlamıyorum... 

AKIN İSTANBULLU - Evet, doğru. 

A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Ama o dönemde sizin dışınızda herhangi bir 
kaynaktan para aktarılmış olsaydı, Sayın Başbakanın size verilmedi demesini bir tarafa 
bırakıyorum, bilginiz olmayacaktı; çünkü, örtülü ödenekle ilgili, sizinle ilgili direkt bir ödemede 
aracılık yapma gibi bir göreviniz zaten yok. 

AKIN İSTANBULLU - Hayır, hayır. 

A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - O dönemdeki sorumlu bakanı da hatırlamıyorsunuz. 

AKIN İSTANBULLU - Hayır, hayır... 

A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Söylediğiniz basında çıkan tüm şeyler de sizinle 
alakalı değildir. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Yalnız şurada Ahat Bey bir şeyi düzeltmek isterim 
Sayın Başkanım; yani, sorumlu bir bakan varmış da örtülü ödenekle ilgili bütün transferler 
bunun üzerinden geçiyormuş gibi bir anlam çıkıyor, örtülü ödeneklerin kullanılması 
Başbakanların tam yetki ve takdirindedir. Herhangi bir bakanı bütün örtülü ödenek 
ödemelerini yapmak ve bunlara belgeleyerek transfer etmekte görevlendirmesi zaten 
usulden bir şey değil. 

A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Sayın Söylemez, böyle bir şey yapmıştır demiyorum. 
Ben sadece soruyu sordum... 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Başbakanlık usul ve yöntemini tamamen kendi saptar 
ve bu gizlidir, görevli bakan yoktur bu konuda yani onu demek istiyorum. 
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A. AHAT ANDİCAN (istanbul) - Sayın Söylemez, vardır ya da yoktur demedim. 
Söylediğim, sadece, Sayın Istanbullu'dan böyle bir bakan var mıydı diye sordum, vardı 
demiyorum. 

H. UFJJK SÖYLEMEZ (İzmir) - Hatırlıyor musunuz dediniz, var mı diye sormadınız 
onun için ben düzelttim. 

A. AHAT ANDİCAN (istanbul) - Var mı diye soruyorum. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, o konu zaten ihtilaflı. Şöyle, biz geçen gün bürokrat 
arkadaşlarla konuştuk, benim hukukçu olarak yorumum orada farklı. Ben, Başbakan, Maliye 
Bakanı ve yapılacak ödenekle ilgili, örneğin bu olayda bir Kültür Bakanını düşünülebilir, 
örneğin içişleriyle ilgili bir harcama yapılacaktır İçişleri Bakanı düşünülebilir, Millî 
Savunmayla ilgili yapılacaktır Millî Savunma Bakanı düşünülebilir, ilgili bir üçüncü imza; yani, 
iki bakan ve Başbakanın imzasını taşıması gerekir kanısındayım; çünkü, metindeki iki 
cümlenin arasındaki bölüm "ile" sözcüğüyle bağlanmış "veya" demiyor. Ama bunu bazı 
arkadaşlarımız, bürokrat arkadaşlarımız, ki Sayın Zekeriya Temizel Bey de aynı görüşü 
paylaştı, efendim normal ödemelerde Başbakan ile Maliye Bakanının imzası yeter. Haber 
alma ödeneklerinde ise üçüncü bakanın da sorumluluğu vardır. Ben şahsen o görüşü 
paylaşmıyorum, Sayın Ahat Bey ile aynı görüşteyim; yani, bir sorumlu bakanın daha olması 
lazım; ama, tabiî uygulamanın nasıl yapıldığını... 

A. AHAT ANDİCAN (istanbul) - Teamül olarak yapılmış, Sayın Çiller zamanında 
böyle birisi var mıydı diye öğrenmek istiyorum? 

BAŞKAN - Yok dediler efendim. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (izmir) - Ben de o konuda görüşümü söyleyeyim. Bu, o 
zaman, ikili veya üçlü kararnameye dönüşür. Kanunda bu anlama gelen hiçbir ifade ve 
beyan yok. Başbakanın usul ve yöntem tam takdirinde olan bir şeydir. Gerektiği zaman 
bakanla yapar bunu, gerektiği zaman kendi başına yapabilir, bu konular Başbakana tam 
muhtariyet ve gizlilik vermiştir. O bakımdan ben öyle bir yorum çıkarmıyorum; aksi takdirde, 
ikili ya da üçlü kararname lafının geçmesi lazım, öyle bir laf geçmiyor. 

A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Bizim yorumumuzun çok önemi yok. Başbakanların 
bir bakanı bu işte görevlendirmeleri olmuş. Ben Sayın Çiller zamanında böyle bir şey yapıldı 
mı bilmediğim için Sayın Istanbullu'dan onu öğrenmek istedim. Sayın İstanbullu da bilgisi 
olmadığını söylüyor. Onu araştırıp yine öğreneceğiz. 

BAŞKAN - Efendim aslında o konuda özel yasada örtülü ödeneğin nasıl 
yapılacağına ve nasıl bir kararname düzenleneceğine dair hükümler var. Yani, takdire 
bırakmış; ancak, o takdirde de bir prosedürü de getirmiş; var o. 

A. AHAT ANDİCAN (istanbul) - Sayın istanbullu, o dönemde yine, ben tabiî basında 
çıkan yazılara göre soruyorum, öğrenmek istiyorum, Parsadan'ın da ifadesi adı altında bazı 
şeyler gündeme getirilmişti, bir miktarını aldık bir hanım gönderdim aldı vesaire; ama, ikinci 
miktarı için bu olaylar açığa çıkınca onu göndermedim gibi şeyleri oldu; yani, iki aşamalı 
paranın aktarılmak istendiğini; ama, birinci aşamada aldığını filan. Bütün bunlar, bu durumda 
sizin... 

AKIN İSTANBULLU - Hayır efendim, böyle bir şey vuku bulmadı. 

A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Sizin görüşünüze göre hiçbir para aktarımı olmadı, 
ne birinci kademe ne ikinci kademe. 5,5 milyar olayı da yoktur; yani, sizin görüşünüze göre. 
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Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Buyurun. 

AKİF GÜLLE (Amasya) - Sayın Başbakan, Necdet öztorun Paşanın sizi arayacağını 
daha önceden siz söylediğini ifade ediyorsunuz. 

AKIN İSTANBULLU - Evet, evet. 

AKİF GÜLLE (Amasya) - Peki bilahare, Necdet öztorun adıyla arayan şahısla 
yaptığınız görüşmenin sonuçlarını tekrar Sayın Başbakana ilettiniz mi? 

AKIN İSTANBULLU - Hayır efendim; çünkü, iletilmeyi gerektirecek bir sonucu yoktu. 
Az önce de arz ettiğim gibi, taleplerinin detaylandırılmasmı istedik; yani, nedir yapmak 
istedikleri çalışma. Bu çok doğal bir şey. Çalışma yapacağım dersiniz; ama, ne 
çalışacaksınızdır, ne yapmayı amaçlıyorsunuzdur, onun ortada olmadığı sürece arz edecek 
bir şey ortaya çıkmadı. 

AKİF GÜLLE (Amasya) - Dolayısıyla, Başbakanla... 

AKIN İSTANBULLU - Hayır, hayır. 

AKİF GÜLLE (Amasya) - Herhangi bir şey sormadınız görüşmenin sonucu ne olacak 
diye. 

AKIN İSTANBULLU - Hayır sormadım. 

BAŞKAN - Başka sual var mı? 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Beyefendi benim bilgim bundan ibaret diyor efendim, sadece 
telefon edilmiş o kadar, onun dışında hadise olmamış, ödeme olmamış, sorma olmamış, 
görevlendirme olmamış, tekrar temas olmamış, yeniden arama olmamış... 

BAŞKAN - Buyurun. 

EROL AL (İstanbul) - Mahkeme kayıtlarına göre bu davadan mahkûm olan Celalettin 
Selçuk Parsadan ve verdiği şirket telefonları ile Başbakanlık arasında Türk Telekom'dan 
alınan kayıtlarda müteaddit defalar arandığı ve görüşüldüğü tespit edilmiş. Bu görüşmeler 
acaba sizinle yapılmadıysa doğrudan Sayın Başbakanla mı yapılmış, sadece 
sekreterlerinizle mi yetinilmiş, bu konuda bir bilginiz var mı onu öğrenmek istiyorum? 

AKIN İSTANBULLU - Hayır bir bilgim yok. Ben de bunu sizin ifade ettiğiniz gibi 
basından okudum defalarca arandığına dair; ama, sadece bir yorum getirebilirim; yani, 
telefon sisteminin çalışmasına dayalı olarak. Bu bugün içinde cep telefonları için de 
geçerlidir. Birisi arar sizin numaranızı veya benim numaramı veya bir beyefendinin 
numarasını herhangi bir kişinin numarasını alo der kapatır; yani, bu illâki birileriyle görüştüğü 
anlamına gelir mi bilemiyorum. Bu tabiî benim kişisel yorumum. 

EROL AL (İstanbul) - Evet tabiî o yorum götürmeyecek bir şey. 

AKIN İSTANBULLU - Yani, o konuda benim bir bilgim yok. 

EROL AL (İstanbul) - Yoruma ihtiyacı olan bir şey mi bilemiyorum. Daha önceden de 
aranıp görüşüldüğü için iki defa, Sayın Başbakanla ve sizinle iki kez görüşülmüş, ondan 
sonra da çok sayıda arama... 
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H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Direkt numaramı aranmış gözüküyor orada, yoksa 
Başbakanlık santralı mı aranmış gözüküyor? Başbakanlığın binlerce telefon numarası var; 
yani, o çok önemli Erol Bey. Yani, Başbakanlık santralına günde yüzlerce binlerce telefon 
gelir, eğer dolandırıcının telefonundan da Başbakanlık santralının arandığı gözüküyorsa bu 
direkt özel kalemle görüşüldüğü anlamı çıkar mı; zannetmiyorum. Çünkü, direkt araması 
mümkün değil Başbakanı veya özel kalemini, kimi ararsa arasın. Önce Başbakanlık 
santralını aramak zorunda, o santralden yüzlerce yere telefon dağılımı yapılabilir. 

AKIN İSTANBULLU -Hayır, öyle bir görüşme olsa zaten ifade ederim efendim. 

EROL AL (istanbul) - Sekreterlerinizden size böyle bir bilgi gelmedi mi efendim? 

AKIN İSTANBULLU - Hayır efendim, gelmedi. 

EROL AL (İstanbul) -Arandığınıza dair. Aranıp bağlanmadığınıza dair. 

AKIN İSTANBULLU - Hayır gelmedi. 

EROL AL (İstanbul) - Çünkü böyle bir şey olsaydı, bu kadar ısrarla aranan bir konu 
hakkında mutlaka araştırma yapılırdı diye düşünüyorum, onun için sordum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Buyurun. 

ERDOĞAN SEZGİN (Samsun) - Sayın İstanbullu, şahsınız tarafından bir ödeme 
yapılmadığını ifade ediyorsunuz. 

AKIN İSTANBULLU - Evet efendim. 

ERDOĞAN SEZGİN (Samsun) - Sanıkların, Parsadan'ın, Başbakanlığa gelerek bir 
beyanında, bir sekreterden para aldığını ifade ediyor. Sekreterler vasıtasıyla para ödenmiş 
olsaydı, ki, bunların başı da sizsiniz, o birimin başında, haberiniz olur muydu? 

AKIN İSTANBULLU - Olurdu tabiî. 

BAŞKAN - Başka soru sormak isteyen var mı? 

A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Bu konuyla doğrudan alakalı değil; ama, belki Sayın 
İstanbullu bir görüş verebilir. Peki, bu paranın hiç verilmediğini söylüyorsunuz, gerek Sayın 
Başbakanının size aktardığı bilgiler dahilinde ve gerek sizin konumunuz gereği. O zaman, 
daha sonra, Başbakanlığın paranın iadesiyle ilgili açtığı davanın özü ne acaba, o konuyla?.. 

AKIN İSTANBULLU- Hayır bir bilgim yok. 

A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Yani, Başbakanlık verilmemiş bir paranın tazmin 
edilmesi için dava açtı. 

AKIN İSTANBULLU - Bir bilgim yok efendim. 

A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Tamam, bilip bilmediğinizi öğrenmek istemiştim. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Sayın Başkana bu vesileyle bir şey de arz etmek 
isterim -Sayın Ahat Andican açtığı için- Başbakanlığın açmış olduğu bu davayla ilgili olarak 
biliyorsunuz hukuk mahkemesi lehte bir karar vermişti; yani, Başkanlığın tazmin talebinin 
reddine karar vermişti. Bugünlerde zannederim bunun yüksek Yargıtay'dan da onaylanmış 
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olması lazımdı. O çünkü, bu dava için kesin delil hükmünde bir şey olacaktır. Sayın Başkan 
eğer uygun görürse Yargıtay ilgili ceza dairesine yazıp... 

ERDOĞAN SEZGİN (Samsun) - Ben yüksek heyetinize o Yargıtay ilamından... 

BAŞKAN - Tabiî efendim. 

Buyurun. 

HÜSEYİN AKGÜL (Manisa) - Sayın Başkan, Sayın istanbullu ifadesinde böyle bir 
para kesinlikle benim bilgilerime göre ödenmedi dedi değil mi? 

AKIN İSTANBULLU - Evet. 

HÜSEYİN AKGÜL (Manisa) - Bu bilgiler zatıâlinizin bilgileri; ama, sizin dışınızda da 
tahakkuk etmiş olabilir mi bu paranın ödenmesi? 

AKIN İSTANBULLU -Efendim, onu sanıyorum, ikinci bölümde arz etmeye çalıştım; 
yani, ismimin geçmesi nedeniyle ben dönüp bunu Sayın Başbakana da sordum, böyle bir 
ödeme... 

HÜSEYİN AKGÜL (Manisa) - Sayın Başbakan da ödenmedi dedi... 

AKIN İSTANBULLU - Ödenmedi dedi. 

HÜSEYİN AKGÜL (Manisa) - Ama, banka dekontları var. İşte Akbank Nenehatun 
şubesi ve diğer bir bankada da Başbakanlıktan bu hesaba para yatırıldığı; dolayısıyla, 
Parsadan'ın da bu parayı buradan aldığı ifade ediliyor Bu konuda bir bilgi verebilir misiniz? 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Bir düzeltme yapalım. Başbakanlıktan o hesaba para 
yatırılması diye bir şey olduğunu zannetmiyorum dosyada, bir yanlışlık var. O hesapta para 
gözüküyor... 

HÜSEYİN AKGÜL (Manisa) - Başbakanlıktan alınan paranın o hesaba yatırıldığı. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - O dolandırıcıların iddiası. 

AKIN İSTANBULLU - Onu benim bilebilmem mümkün değil efendim. Yani, birisinin 
hesabındaki hareketlerin ne olduğunu ben bilemem ki... 

BAŞKAN -Arkadaşlar, o konudaki evrakları düzenleyen hanım arkadaşımız bugün 
Muğla'da. Zannediyorum bir işi vardı izin aldı gitti, yok orada var yazılı belgeler bakarız. 

Sayın Akın Bey, ben yine, lütfederseniz, iki konuda bilgi almak istiyorum sizden. 
Efendim, sizi Necdet öztorun Paşa adına arayıp projesinden talebinden bahsedince zat, 
kendilerine ceza mahkemesindeki ifadenizden söylüyorum, demişiniz ki, projelendirin 
görüşelim. Onlara bu olayı projelendirin diyecek kadar olayı ciddî buldunuz da, Sayın Tansu 
Hanımefendiye böyle bir projeyi hazırlamaları konusunda, en azından kendilerine, bir 
beyanda bulundunuz mu, ne dersiniz diye sorma gereği duymadınız mı? 

AKIN İSTANBULLU - Efendim, projelendirin derken ki sözcüğüm şudur; yani, 
talebinizi yazılı hale getirin, detaylarını görelim, ne tür bir çalışma yapmak istiyorsunuz 
anlamındadır; yani, somut bir proje anlamında değildir. 

BAŞKAN -B i r de şeyi soracağım Akın Bey, basına yansıyan ve şuradaki 
tutanaklarda da tespit edilmiş bu banka kanalıyla yatan iki ayrı para var. Bu paraların yatırılış 
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tarihleri arasında bir, bir buçuk aylık belki iki aylık bir süre var. O arada da, Sayın emekli 
Paşamız yanılmıyorsam ya Üsküdar ya da Kartal savcılığına müracaat etmiş "benim adımı 
kullanmak suretiyle birileri örtülü ödenekten devleti dolandırmaya çalışıyor" diye de beyan da 
bulunmuş. Bu süre zarfında, basının bu kadar yazmasına rağmen, savcılığa olayın intikal 
etmesine rağmen, ikinci paranın ödenmesi; yani, bir bakıma en azından bir ihmal falan değil 
midir; yani, tamam örtülü ödenekler gizlidir, takdir yetkisi Başbakanlara aittir; ama, bu 
derece basın yazarken, kendisinin adından Parsadan, Paşanın adından bahsederek 
taleplerde bulunurken, Paşa gidip savcılığa benim adımı kullanıyorlar demesine rağmen... 
Bir de başka bir şey var efendim, bu ödeneği normal devlet harcamalarında yapmak hakkına 
da sahipti Sayın Başbakanımız, bir kalem açtırırdı; çünkü, Atatürkçü düşünceyle ilgili bir 
dernektir; yani, bunu örtülü ödenekten ödemeye de gerek yoktu. Maliyenin diğer bir 
kaleminden hemen bir ek çıkarılırdı, bir kalem çıkarılır ödenebilirdi; yani, olaylar bu kadar 
varken; yani, başka bir kalemden ödenmesi mümkün; ama, ısrarla örtülü ödenekten 
ödüyorsunuz. 

İkincisi, basın yazıyor, ortalık karmakarışık, savcılığa müracaat etmiş, ben bu 
değilim, dolandırılıyorsunuz demiş; buna rağmen, ikinci defa bu kişilere böyle bir para 
vermek, en azından bir ihmal veya olaya ciddî bakmamak demek değil midir? 

Bir de şunu acizane sormak istiyorum, Hanımefendiyle yakın ilişkileriniz var, bir an 
için olayın doğruluğunu kabul edelim, efendim, 30 bin tane oy getireceğim Kadıköy'den falan 
diye bir insana Hanımefendi bu kadar basiretsiz olup inanabilir mi; yani, benim bölgemde 2 
milyon 39 bin oy vardı, ben onun içinden belki 200-300 tane getirmişimdir. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Bu soru dolandırıcının beyanları aslında. Sanki bu 
para örtülü ödenekten verildiği kabul edilmiş de ikinciyi niye ödüyorsunuz gibi bir soru 
sormak, ilkinin de buradan ödediğini kabul etmek anlamına gelir. 

BAŞKAN - Efendim, biz Akın Beyi tanık olarak dinlemiyoruz. Zatıâlileri olayların 
içinde. Yani, ben örtülü ödenekteki uygulamayı... 

AKIN İSTANBULLU -Sayın Başkan, ben sizin sözünüzün sona ermesini 
beklemiştim. 

Şimdi sizin anlatımınızda, şimdiye kadar getirdiğiniz konuda hep birtakım varsayımlar 
var. Bu varsayımlar da benim az önce yaptığım beyanlara aykırı varsayımlar veya ters, zıt 
varsayımlar; dolayısıyla, benim bu çerçevede verilmediğini bildiğimi ifade ettiğim, kendi 
bilgim çerçevesinde, bir konuda öyle denmiş, böyle denmişin yorumunu yapabilmem söz 
konusu değil, öyle olunca ben sizin yorumunuza katılıyorum. 

BAŞKAN - Hayır Efendim, şöyle soracağım, yani özel kalem müdürüsünüz; yani, 
Başbakanla çok yakın ilişkileriniz var, daha böyle, örtülü ödenek de belki sorumluluğu yok, 
takdir yetkisi vermiş; ama, onun yanında da bence çok büyük mükellefiyet yüklemiş, keyfi 
harcamayacaksınız onu; yani, daha ciddî ödemeler yapılmamalı mı? 

AKIN İSTANBULLU - Ama, şimdi siz şeyi kabul etmiş oluyorsunuz... 

BAŞKAN - Bu benim şahsî şeyim. 

AKIN İSTANBULLU -Yani, siz o zaman bu ödeme yapılmış diyorsunuz bana. Ben 
de bu ödeme yapılmadı diyorum. O zaman ben sizin yorumunuza yorum ekleyemeyeceğim. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) -Yani dolandırıcının ifadeleri... 

BAŞKAN - Efendim müsaade edin de ben sualleri tevcih edeyim. 
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H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) -Ama, Sayın Başkan, bakın siz, dolandırıcının 
ifadelerini teyit ettirmeye çalışıyorsunuz. 

BAŞKAN - Efendim, ben size de sordum ve nezaket gösterdim, sualleri direkt tevcih 
etmenize de müsaade ettim. 

Sizin sualleri bana sormanız, benim Istanbullu'ya aktarmam gerekirdi, usul budur. 
Ama siz benim ikide birde sözüme girme... 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Efendim, usule ilişkin giriyorum ben söze. 

BAŞKAN - Efendim, savunma mı yapıyorsunuz? Benim tezime karşı savunma 
yapıyorsanız... 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Hayır, siz dolandırıcının ifadelerini kabul ettirmeye 
çalışmayın bilirkişiye, tanığa diyorum. 

BAŞKAN - Ben dolandırıcının ifadelerini kabul ettirmeye çalışmıyorum. Uygulamada 
nasıl olması gerekirdi diye Sayın Akın Beyden görüş almaya düşündüm. Yani, günün birinde 
olur ya aramızdan bir arkadaşımız da bir Başbakan olur; yani, teamülü bilelim en azından 
diye düşünüyorum. 

Başka soracağınız herhangi bir şey var mı arkadaşlar? ("Yok" sesleri) 

Efendim, teşekkür ederiz, yoruldunuz. 

Arkadaşlar, iki tane çağırdığımız tanık, biri müsteşar arkadaş, diğeri özel kalem 
müdürü, gelmeme nedenlerini açıklamışlar ve ekte de olayın prosedürün nasıl yürüdüğüne 
dair bir bilgi vermişler." 

6- Başbakanlık eski Müsteşarı Ali Naci TUNCER'in 31.05.2000 tarihli Komisyon 
Toplantısındaki İfadesi (Komisyon Tutanaklarından aynen): 

"BAŞKAN - Evet. 

Ali Naci Beyi davet edelim. 

Sayın Tuncer hoş geldiniz. Malumunuz olduğu üzere, (9/27) esas no.lu Soruşturma 
Komisyonumuzun konusunu siz de biliyorsunuz; bunun üzerine davet edildiniz. İfadenize 
değil de, bilginize baş vuruldu. 

Bilginizi, eğer arzu ederseniz, yeminle de verebilirsiniz; ama, milletvekili olmanız 
nedeniyle yemine gerek yok. 

Şimdi, zatıâlinizin, müsteşarlık görevi bu döneme rastlamış mıydı; müsteşarlık 
görevinde bulunduğunuz tarihleri öğrenmek istiyoruz. 

ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Sözlerime başlamadan önce, Komisyonunuza 
başarılar diliyorum. Yeni seçilen Başkana, Kâtip Üyeye de hayırlı olsun diyorum, tebrik 
ediyorum. İnşallah, alacağınız kararlar, memleket için, millet için hayırlı olur. 

1991 yılında müsteşar muavini olarak atandım. 1993 yılına müsteşar vekili olarak 
devam ettim, bilahare müsteşar oldum.. 1 Kasım 1995 tarihinde de seçimler nedeniyle 
görevimden ayrıldım. 

BAŞKAN - Yani, bizim olay tarihi ile sizin müsteşarlık tarihiniz... 
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ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Sizin olayınız hangi tarihlere tekabül ediyor, 
bilemiyorum. 

EROL AL (İstanbul)-3.11.1995; tam olay tarihinde ayrılmışsınız. 

ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Evet, 1'i itibariyle istifa mecburiyeti vardı, 
ayrılmıştım. Olayların hangi tarihe tekabül ettiğini bilemiyorum. 

EROL AL (İstanbul)-3.11.1995-18.12.1995. 

AKİF GÜLLE (Amasya) - Olay tarihinde müsteşar değilsiniz. 

BAŞKAN - Olay tarihinde zatıâliniz müsteşar değil; ama, bu konuyla ilgili bilgileriniz 
var mı efendim. 

ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Konuyla ilgili bilgim olmasına imkân yok. Benim 
dönemimde de olsa, örtülü ödenekten yapılan ödemeler, müsteşarlığın bilgisi dahilinde 
olmuyor. Olanlar da oluyor; ama, çoğunluğundan olmaz, başbakanın direkt tasarrufunda 
olan bir husustur, başbakan kendisi direkt olarak yapabildiği gibi, ilgili kuruluşlarla da, temas 
ederek yapabilir. Tabiî, bu işin mahiyetine, devlet görevinin mahiyetine bağlı. Bizim haberdar 
olduğumuz olaylar olurdu, haberdar olmadığımız olaylar olurdu. 

Yalnız, bu sadece Sayın Tansu Çiller'in döneminde değil, ben, Sayın Süleyman 
Beyle de çalıştım, Sayın Erdal İnönü'yle de çalıştım, 3 dönemin müsteşarlığının bir kısmını 
ben yaptım, bir kısmını Necdet Seçkinöz yaptı. Çalışma tarzı böyledir. 

Benim, bu olayla ilgili hiç bir bilgim yok. Ancak, basından ve mahkeme kararlarını 
tetkik ettiğimde aldığım bilgiler var. 

Bunun dışında bana soracağınız sorular varsa, memnuniyetle cevaplarım. 

A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Sizden sonra müsteşar kim oldu? 

ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Birkan Bey oldu. 

A. AHAT ANDİCAN (istanbul) - Birkan Erdal... 

ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Evet. O dönem içerisinde benim bir muavinim, 
Yargıtay Üyesi Muzaffer Tutar vekâlet etti; ondan sonra Arif Yüksel geldi, yine vekâleten 
yürüttü; asaleten atanan Birkan Erdal'dır. 

BAŞKAN - Siz, kime vekâlet bırakmıştınız? 

ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Ben, Muzaffer Tutar'a bıraktım vekâleti, tahmin 
ediyorum 15-20 gün çalıştı o, ondan sonra Danıştay Üyesi Arif Yüksel geldi, o da vekâleten 
yürüttü. ANAP-Doğru Yol Hükümeti zamanında da, Birkan Bey asaleten atandı. 

BAŞKAN - Sayın Tuncer, usul açısından sizden sonra gelen veya sizin vekâlet 
bıraktığınız sayın müsteşarın da bu konudan bilgidar olması, haberdar olması mümkün mü? 

ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Hayır, mümkün değil. 

BAŞKAN - Usul açısından mümkün değil diyorsunuz. 

ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Şimdi, şöyle, Başbakanlığın örtülü ödenekleri, 
tamamen başbakan uhdesine tevdi edilmiş. Dilediği takdirde, bir bakanı görevlendirebilir, o 
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da, ödemelerde değil, kalem işlerini yürütmek için. Cumhuriyetin bazı dönemlerinde 
müsteşarlar da görevlendirilmiş. Benim, müsteşarlığı devraldığım dönemde de yoktu, Sayın 
Süleyman Demirel'in başbakanlığı döneminde de müsteşar bu işle görevli değildi, tamamen 
başbakanların kendi uhdesindeydi bu. 0 nedenle, benim vekâlet bıraktığım veya ondan 
sonrakinin de haberdar olacağını tahmin etmiyorum. 

Benim müsteşarlık yaptığım dönemde, olayla bir ilgim olmadığı için, onların da 
olacağını tahmin etmiyorum; ama, tabiî takdir, Komisyonunuzundur. 

BAŞKAN - Bir Sayın Başbakanlık müsteşarının bu konuda bilgisinin olamayacağını 
söylüyorsunuz, usul açısından mümkün değildir diyorsunuz. 

Teşekkür ederim. 

Arkadaşlar, başka soru sormak isteyen var mı? 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Ali Bey, açıkça "bilgim yok" diyor. 

ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Bu olaydan bilgim yok; ama, usulü hakkında bir şey 
soruyorsanız, ne bileyim, hukukî durumla ilgili olarak... Komisyonunuzun emrindeyim. Ne 
sorarsanız, gönül rahatlığıyla, ben yıllarca hâkimlik yapmış, bürokraside uzun yıllar çalışmış 
bir insanım, lütfen, bu olayda beni partili düşünmeyim, size yardımcı olacak her bilgiyi 
vermeye de hazırım, o bakımdan da tereddüt etmeyin. 

NECDET SARUHAN (İstanbul) - Sayın Başkan, izninizle bir hususu sormak, daha 
doğrusu aydınlatmak istiyorum. 

Efendim, zatıâliniz de hukukçusunuz, başbakanların bu konuda takdir yetkileri var, 
diledikleri biçimde tasarrufta bulunabilirler. Ancak, takdir yetkisini kullanmak, keyfilik 
anlamına mı gelir. 

ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Hayır. 

NECDET SARUHAN (İstanbul) - Yani, takdir yetkisi olsa dahi, bunun paralelinde bir 
sorumluluk, yasa da olmasa dahi var mıdır? 

ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Yasa, zaten örtülü ödeneğin kullanılamayacağı 
sahaları belirtmiş. Buralarda kullanıldığı tespit edilirse, suç işlenmiş olur. Onun dışında, 
tamamen başbakanın takdirine kalmış bir olaydır. Takdir, keyfiliği getirmez. 

Bu olayda nasıl düşündüğünüzü bilemiyorum da, burada, iddia edilen -basında ve 
mahkeme kararlarından aldığım bilgiye göre- bir dolandırıcılık suçu ifa edildiği bildiriliyor ve 
dolandırıcı mahkûm olmuş. Şimdi, dolandırıcılık suçunun vasıflarında -bilmiyorum, belki 
burada hukukçu arkadaşlar çoğunluktadır- dolandırıcılık demek, karşısındaki insanın hulus 
ve saffetinden istifade etmek suretiyle, hile ve desiseler uydurmak suretiyle birinin kendisine 
menfaat temin etmesi. Bu temin edilince, karşı tarafın kastı aranmaz artık. Zaten, karşı 
tarafın kastı, ihmali veya suiistimali, suç teşkil etmez, o zaman, dolandırıcılık suçu olmaz. 

Eğer, bunun verildiği kabul ediliyorsa -bilmiyorum Heyetiniz nasıl karar verecek-
dolandırıcı mahkûm olmuş o zaman, karşı tarafın suçunun olması mümkün değil, dünyanın 
hiçbir hukukunda yoktur. Bunu, hukukî bilgi olarak arz ediyorum, yoksa, lütfen başta da 
söylediğim gibi beni bir partili olarak düşünmeyin, bir suçun teşekkülü için, karşı tarafın 
kastının olmaması lazım, ihmal kastının da olmaması lazım, suiistimal kastının da olmaması 
lazım. Bu iki kasıt olduğu takdirde suç teşekkül etmez, dolandırıcılık fiili meydana 
gelmemiştir, onun beraat etmesi gerekirdi. 
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Eğer, mahkemenin kararı kesinleştiyse -takip etmedim- demek ki dolandırıcılık suçu 
vardır. Dolandırıcılık suçunda ne olur, gereken ihtimam gösterilmesi için, Hazine zarara 
uğratılmışsa, bunun tazmini düşünülür ki, mahkeme tazmine de karar vermiş benim bildiğim 
kadarıyla. Dün aldığım bir bilgiye göre de, tazminat davası açılmış ki, tazminat davası da, 
Yargıtay'ca tasdik edilmiş. Benim hukukî düşüncem bu, takdir Yüce Heyetinizindir. 

Yüce Divana sevk edilmek için kurulan komisyonların iki amacı vardır. Yüce Divan 
için getirilen milletvekilleri ve eski bakanlarımızın suçunun tespiti gerekir. Tazminat yönü 
zaten burayı ilgilendirmez; tazminat her zaman açılır. Yani, dokunulmazlığımızın kalkmasına 
lüzum yok, ben, milletvekili olarak dokunulmazlığım kalkmadan da herkes bana tazminat 
davası açabilir. Ancak, benim muhakemeye gidebilmem için, benim dokunulmazlığımın 
kalkması lazım, eski bakanların da Yüce Divana gitmesi için, suçunun sübutu gerekir. Yani 
ceza yönünden gitmek gerekir. Ceza yönünden gidebilmesi için de, suçun kastının olması 
lazım. Kastın da mahkeme kararıyla olmadığı meydana çıktığı takdirde, sizin vicdanlarınıza 
kalıyor. Ben, o yönde mütalaa yürütecek durumda değilim. Benim hukukî bakımdan 
mütalaamı sordunuz da o bakımdan arz ettim. 

NECDET SARUHAN (İstanbul) - Ben, izin verirseniz, bir açıklama getirmek 
istiyorum. Efendim, olayımızda Parsadan telefon etmiş, araya bazılarını sokmuş, Sayın 
Istanbullu'yla görüşmüş, bir talepte bulunmuş. Başbakan seviyesinde olan bir şahsın, gelen 
böyle bir talebi, doğruluk derecesini, ciddiyetini en azından araştırması gerekmez miydi veya 
görevli olan özel kalem müdürünün en azından bu konuda, arayış nedendir, kimdir, rast gele 
birisi de telefon etse olur muydu. Yani, ciddiyet açısından en azından bu olayın doğruluk, 
ciddiyet ve gerekliliğini araştırmak gerekmez, miydi? Burada, kast unsuru yönünden bunu 
soruyorum. 

Bir de efendim, yapılan bu ödemenin, yapılabilmesi için, örtülü ödeneğin behemehal 
kullanılmasına gerek var mıydı? Yoksa, bütçenin başka bir kaleminden örneğin burada 
Atatürk derneği kurulması konusunda bir talepte bulunulmuş, diğer bir bakanlıkla diyaloga 
girilerek, başka bir kalemden ödeme yapılamaz mıydı? 

Teşekkür ederim. 

ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Şimdi, tabiî mahkemenin kesinleşen kararına göre 
konuşuyorum, yoksa, sanık olarak karşımıza çıkanlar, biz, bunu ödemedik diyorlar; ama, 
mahkemenin kesin kararını nazari itibara aldığımızda ödendiğini kabul ediyoruz ve o faraziye 
üzerinden bu beyanatları veriyoruz. 

Şimdi, bir dönem bütçe kanununa hüküm konuldu, sonradan ben konulduğunu 
hatırlamıyorum, derneklere yardım yapılmak için o da öğretmenlerle ilgili Sayın Demirel'in 
zamanında olmuştu hatırlarsınız. İşte, Nazlı llıcak'ın kocasının da olaya karıştığı dönemde, 
bütçeye özel bir hüküm konuldu "derneklere yardım yapılabilir" diye; onun dışında ben bir 
daha konulduğunu hatırlamıyorum. Bu nevi ödemelerin burada kalacağı inancıyla 
söylüyorum; çünkü, örtülü ödenek tamamen gizlidir. Devletin sırrını meydana verdiğim için 
ben de şey yaparım, ödemeler başka dönemlerde de yapılmıştır; bilhassa, Atatürkçü 
Düşünce Derneklerine. Ha, daha müdebbir davranılıp da... Şimdi, bir başbakana bir şey 
geliyor, o yoğun trafik içerisinde; adamın da, eğer kabul edersek, mahkûm olarak, 
dolandırıcı olduğu sabit. Hile ve desiseleri bulmuş; yani, o kadar inandırıcı bir hale gelmiş ki, 
kabul ediyorum, mahkeme kararına göre ki, Sayın Başbakanımız Tansu Çiller "ben 
yapmadım bunu; hatırlamıyorum" diyor. Böyle bir dolandırıcılık anında hepimiz 
dolandırılabiliyoruz. 

Bir de Başbakan, gelen şeyin değerlendirmesini biraz da alt kademelere kalıyor; yani, 
böyle bir talep yapıldı; şunu yapın diye bize talimat verir. Mesela, bana verseydi, "şu 
derneğe yardım et" deseydi, ben de gidip, o derneğe yapsaydım, Başbakanın ne kabahati 
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var yani bunda?! Yani, yalnız Tansu Hanım için söylemiyorum, diğer başbakanlar da olabilir. 
Daha müdebbir hareket edebilir miydi; edebilirdi; ona bir şey demiyorum; ama, etmeyebilirdi 
de o yoğunluk içerisinde. Sonra bizim örtülü ödenekten, tabii, gizli bir şey, olsa da hepsini 
size anlatmam tabii, hepsini anlatamıyorum ben şimdi. Öyle bir ödeme yapmak zaruretinde 
kalıyorsun ki, karşılığında hiçbir şey alamıyorsun. Devlet için çok önemli bir istihbarat geldi; 
adam dolandırıcı çıkıyor, veriyorsun parayı gidiyor ve olmamış değildir bunlar, olmuştur. 

EROL AL (İstanbul) - Nereden biliyorsunuz bunları? 

ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Efendim, ben orada 5 sene çalıştım; ben size ne 
dedim Erol Bey, yani, özel bir şey olsa da, ben açıkladığım takdirde suç işliyorum; ama, 
bunu yapan sayın başbakanlara sorarsanız, onlarla özel bir sohbette anlatır. Bazen öyle bilgi 
geliyor ki, mecbursunuz bunu yapmaya; ama, bazen... 

EROL AL (istanbul) - Anladım da; başlangıçta "bu konuda bilgim yok..." 

ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Bu konuda benim bilgim yok; tabii, ben 5 sene 
çalıştım orada. Zaten, benim zamanımda da olmamış; yani, siz bana usulünü sorduğunuz 
için size cevap veriyorum. Yoksa, bu olayda böyle olmuştur demiyorum ben; böyle olaylar 
olabilirdi. Şimdi, devletin menfaati gerektirdiği yerde öyle bir olay çıkıyor ki, karşına, bazen 
da karşılığını alamıyorsun; yani, istisnai de olsa, olabiliyor bunlar; ama, daha fazla açıklama 
yapamam ben bu hususlarda, hangi dönemde ne olmuştur diye. 

NECDET SARUHAN (İstanbul) - Dönemin Maliye Bakanı İsmet Attila Bey; İsmet 
Attila Beyin de en azından bir hassasiyet göstererek, Sayın Başbakanımız Tansu 
Hanımefendiyi aydınlatması gerekmez miydi? 

ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Maliye Bakanıyla ne ilgisi var efendim; onu 
anlayamadım? 

NECDET SARUHAN (istanbul) - Müşterek imzayla?.. O da sanık gözüküyor çünkü... 

ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Hayır, hayır; yanlışlığınız var. Müsaade ederseniz 
onu kısaca arz edeyim size: Maliye Bakanlarının ödemelerden hiçbir haberi olmaz. Aldığımız 
bittiği takdirde, Maliye Bakanlığına yazılır 100 milyar ödenek vermişsiniz, bitmiştir; şu kadar 
ödeneğe ihtiyaç vardır; aktarmasının yapılması... Bunun dışında Maliye Bakanlarının hiçbir 
bilgisi olmaz. 

NECDET SARUHAN (İstanbul) - Efendim, zaten, suali sormamdaki ana gaye bu; 
Sayın ismet Attila Beyin de kusurluluk dozunu yakalamamız için bu soruyu sormak lazım; 
İsmet Attila Beyin lehine bir şey, o bakımdan sordum özellikle. 

ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Ben onun sanık olduğunu bilmiyordum; özür dilerim, 
ben, ilk defa duydum burada. 

NECDET SARUHAN (İstanbul) - Soruşturma önergesi Sayın Başbakanımız 
Hanımefendi ile İsmet Attila Bey hakkında; yani, olayı birbirinden ayırmamız mümkün olabilir 
mi düşüncesiyle sordum; teşekkür ederim. 

EROL AL (İstanbul) - Şimdi, siz, para biter, Maliye Bakanlığından ödenek talep 
ederiz dediniz; bu nedenle Maliye Bakanı haberdar olur. Bu ödenek talebi, parça başına mı 
olur, yoksa, belli bir miktar Başbakanlıktan talep edilir de ihtiyaca... 
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ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Hayır, bütçede konulan bir ödenek vardır; atıyorum 
100 milyar konuldu, bitti bu para, 30 milyara daha ihtiyaç vardır; yazı yazılır; 30 milyar daha 
para ister, aktarın diye. Maliye Bakanının bir tek bundan haberi olur. 

EROL AL (İstanbul) - Ben onu sormadım; 100 milyar aktarıldı örtülü ödeneğe, o bir 
işte kullanıldı, bitti. 30 milyar daha istiyorsunuz; şimdi, bu 30 milyar ihtiyaç olduğu için mi bir 
iş için yoksa, bizde dursun, ihtiyaç oldukça kullanmak için mi?.. 

ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Hayır. Şimdi, örtülü ödenekten normal olarak, 
fasılda devamlı para bulunur, bir işte kullanılmaz o. Ama, ihtiyaç oldu, farz edelim ki, çok 
önemli devletin bir görevi için 150 milyar lira lazım oldu, tek kalemde de istenebilir, ama, 
Maliye Bakanlığına ne için istendiği bildirilmez. Şu olayda kullanacağız diye bildirilmez. Bizim 
şu faslımıza şu kadar para aktarın denir; Maliye Bakanının bütün bilgisi bundan ibarettir. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Andican. 

A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Sayın Tuncer, aslında tabii, yorum getirmeye 
başladığınız için de... 

ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Ha, yorum, siz sorduğunuz için, ben yorum 
getirmek, bana sorduğunuz için, yoksa bir bilgim yok. 

A. AHAT ANDİCAN (istanbul) - Hayır, kötü manada söylemiyorum; benim de şimdi 
sorum biraz yoruma açık da onun için, o platforma geldik de onu söylemeye çalışıyorum. 

Benim bu olayın başlangıcından beri anlayamadığım bir şey var; bir konuyu 
anlayamadım işin doğrusu. Geçen hafta dinlediğimiz arkadaşlara da aynı soruyu sordum, 
açıklığa kavuşması için uğraştım ama, Sayın Akın İstanbullu herhangi bir bakanın sorumlu 
olmadığını o dönemde, o örtülü ödenekle ilgili olarak, özel Kalem Müdürü olarak kendisinin 
bu konudan hiçbir haberinin olmadığını, kendisinin bir ödeme yapmadığını, kendisine bağlı 
bir memurun da bir ödeme yapmadığını söylüyor. Peki, dedim sizin dışınızda bir ödeme 
yapılmış olabilir mi, Sayın Başbakan "hayır" dedi; neye dayanarak bunu söylüyorsunuz diye 
sordum, "Sayın Başbakana sordum, kendisi, böyle bir ödemenin yapılmadığını söyledi" dedi. 
Şimdi, bir tarafta konuya özne olan Sayın Başbakan, Başbakana bağlı olan özel kalem 
müdürü ve müsteşar muhtemelen sizden devralan arkadaş vesaire ve Maliye Bakanı... Yani, 
konuya taraf olan hiç kimse bu konunun içerisinde değil; ama, bir taraftan fiilin yapıldığına 
dair bir şahıs dolandırıcılık ya da işte ne halse, aldatma vesaire, 3 milyar artı 2,5 milyar 
olmak üzere iki porsiyon halinde 5,5 milyar o dönemde para almış olduğunu mahkeme 
zımnen veya doğrudan, ben hukukçu olmadığım için kullandığım terimler doğru olmayabilir, 
siz de yanlış anlamadınızsa, bunu kabul ediyor; kabul ettiği için adamı mahkûm ediyorlar. 
Yani, ben şöyle bir ikilemle karşı karşıyayım; acaba, böyle bir laf ortaya çıktığı zaman, bu 
dolandırıcılık gerçekleşmemiş, bu parayı almamış olsa bile Parsadan mahkûm mu 
edilecekti? Parsadan demeyelim ama, herhangi bir şahıs. Yani, fiil oluşmamış, para 
alınmamış, ortada böyle bir şey yok, veren yok, verenin olmadığı ortamda alan da olmaz. 
Şimdi, verenin olmadığı, alanın olmadığı bir ortamda adamı 6 yıl 8 ay mahkûm etmek, 
hukuki açıdan bunu ben anlayamıyorum. Tabii, sorum size değil aslında da, şimdi, soruyu 
soracağım, aklıma şu geliyor: Acaba, Sayın Başbakan vermedi, özel kalem müdürünün 
haberi yok, Maliye Bakanının zaten yasa gereği haberi yok, müsteşar veya müsteşar 
vekilinin yine yasa gereği ya da uygulama gereği, haberi yok. Bu şahıslara parayı birileri 
Başbakanın adına mı aktardı, bu insanlar parayı aldığına göre. Birileri kalktı da 5,5 milyar 
lirayı cebinden çıkardı, ya da başka bir yerden aldı, aktardı. Ha, bu adam bu parayı 
almadıysa, bu adamı 6,5 yıl kim niye mahkûm ettir? Ben bunları anlayamıyorum; hukukçu 
olmadığım halde anlayamıyorum herhalde. Şimdi, buradaki bu çelişkiyi bir türlü şey 
yapabilmiş değilim. Yani, bu adam parayı aldı mı, almadı mı; parayı veren taraf, vermesi 
muhtemel olan taraf, önümüze gelen hiçbir şahıs bugüne kadar ben para vermedim... Ki, 
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ben orada vekâleten müsteşarlık yapan arkadaşımızın da davet edilmesini Sayın Başkandan 
rica ediyorum; onu da dinleyelim; çünkü, belki, o vermiştir, bilmiyoruz... Bu noktada bir türlü 
bir açıklık göremedim; yani, bunda suç unsuru olup olmadığını tartışmıyorum, yanlış 
anlamayın; yani, bu bir suç unsuru mudur, değil midir; bu bir ayrı konu, benim alanım da 
değil ayrıca. Benim anlamadığım şey, vermesi muhtemel, potansiyel şahısların hiçbiri 
verilmediğini baştan sona kadar iddia ediyor... Ki, Sayın Başbakan belki eğer bilgi alırsak 
kendisinden o dönemin Başbakanından belki o söyleyecek diyecek ki, falancaya emir 
vermiştim, böyle bir aktarımda bulunmuşlar. Fakat, bilmiyorum, onu da dinleyecek miyiz, 
isteyecek miyiz; onu da sayın komisyonun takdirine getirmek lazım. Şimdi, ben 
kavrayamıyorum; yani, bu adamın mahkûm edilmiş olması, aslında... Size soruma döneyim, 
yani yorum yapmanın anlamı yok; başka bir kanalla bu para verilmiş olabilir mi; yani, 
Başbakanlık sistematiği içerisinde, bizim hiç aklımıza gelmeyen falanca görevli, falanca 
danışman, feşmekanca müşavir, yani, kendi inisiyatifini bu Parsadan'a herhangi bir 
kalemden, yine Başbakanlığın kullandığı ama, örtülü ödenek olmayan, kullanabileceği yani, 
o bankanın genel müdürlerine tanınan temsil giderleri gibi buna benzer Başbakanlığın başka 
bir ünitesi var mı, bir müşavir ya da işte birisi, görevini tanımlayamıyorum şu anda, acaba 
bütün bu bireylerin dışında bu parayı aktardı mı? 5 yıl müsteşarlık yapmış bir arkadaşımız 
olarak, böyle bir şeye olanak var mıdır; biraz senaryo gibi geldi ama bana da, yani böyle bir 
şeye olanak var mıdır? 

ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Sayın Bakanım, haklısınız tabii, tereddüt etmekte. 
Bir kere mahkeme kararının artık münakaşasını yapamıyoruz; yalnız 30 yıl fiilen kürsüde 
hâkimlik yapmış, Yargıtay üyeliği yapmış bir arkadaşınız olarak ifade ediyorum; her 
mahkeme kararının yüzde yüz adaleti gerçekleştirdiğini ifade edemeyiz; beşeri adalette her 
şaşma olur; ama, kesinleşmiş; üzerinde artık durmuyoruz, onu öyle kabul ediyoruz. 

Sizin beyan ettiğiniz gibi resmi makamların ödeyebileceği başka bir fasıl yoktur. Ha, 
şu olabilir eğer senaryo üretiyorsak, efendim, rakip bir siyasi ünite kalkar da 5,5 milyarı ben 
bu adama vereyim de, onu suçlayayım diye düşünürse, devletin dışında; o senaryo her 
zaman hepimiz için geçerlidir; o ayrı bir olay; ama, devletin herhangi bir memurunun oradan 
bir kuruş ödemeye yetkisi yok, öyle bir para da yok. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Bakın, nereden verebilir dendi; o günkü gazetelere 
bakarsak, Yeni Yüzyıl Gazetesi, 16 Mayıs 1996, elimde, arzu ederseniz, arkadaşlarıma da 
dağıtabilirim; "Firarda olan Selçuk Parsadan önceki gün Çiller'in İstanbul... çünkü, 11 
Aralıkta Ardan Zentürk'le görüştüğünü söylemişti" Ardan Zentürk, o günlerde bir televizyon 
kanalının genel koordinatörü; bu görüşmeyi doğrulayan Ardan Zentürk, Parsadan'la 
Movvenpick Otelde otelde 2 saat kadar görüştüklerini söyledi ve olayı şöyle anlattı: O 
dönemde Star TV'nin Çiller'e muhalefet yürüten tek yayın kuruluşuydu; Parsadan belki bu 
yüzden bizimle irtibat kurdu, kendisiyle 5-6 kez telefonla görüştüm; yüz yüzü yaptığımız 
görüşmede bugün yazılanları anlattı. Seçimlere iki hafta kala, üç gün kapatılan bir 
televizyon olarak, belgesi ve telefon bantları olmayan bu iddianın siyasi komplo olabileceğini 
düşündük ve yapmadık. Parsadan'a 1 milyon dolar vermedik" diyor. 

Yani, Parsadan tarafından bu işin bir siyasi komplo olduğuna yönelik birtakım 
iddialarda da bulunulmuş; yani, para verilmiş falan diyorsunuz ya, bu da ihtimal dahilindedir. 
O günkü gazeteler, arşivler tarandığında, böyle bir iddia da var; bu da ispatlanamamış bir 
iddiadır; yani öbürü gibi... 

EROL AL (İstanbul) - Şimdi, bizim burada paranın verilip verilmediğini tartışmak gibi 
bir niyetimiz de yok, yetkimiz de yok. Para verilmiştir, mahkeme kararıyla sabittir; bizim 
tartıştığımız paranın ne amaçla verildiğidir; siyasi çıkarlar için mi verilmiştir, yoksa, hile ve 
desiseyle bilmeden punduna getirilip de... 

BAŞKAN - Sayın Al, Sayın Tuncer'i dinledikten sonra tartışmaya açalım. 
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H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Sayın Başkanım, izninizle, Sayın Ali Naci Tuncer, 
burada, o gün itibariyle görevli olmayan ama, üç başbakanla çalışmış deneyimli bir 
bürokratımız, müsteşarımız, değerli bir hâkimimiz ve Yargıtay üyemiz. O nedenle, şimdi, 
bize az önce dağıtılan Yargıtay'ın bir onama kararı var elimizde. Bu onama kararı Sayın 
Tansu Çiller ve Akın İstanbullu aleyhine Hazine avukatları tarafından açılan ve Hazineye 
zarar verdikleri ve bu zararın tazminiyle ilgili Sayın Tansu Çiller lehine verilen kararın 
onanmasına ilişkin hukuk mahkemesi kararıdır. Şimdi, siz az önce dediniz ki, eğer 
dolandırıcılık suçu varsa, suçu işleyen, dolandırıcı olan, kastı olan kişidir ve dolandırılan 
veya dolandırıldığı düşünülen kişinin kastı olmadığı için de Ceza Kanununa göre başkaca bir 
suça yönelmesi mümkün değildir. Böyle bir yargı kararı var. Yani, kesinleşmiş iki mahkeme 
kararı var; bir tanesi ceza mahkemesi Yargıtay'ca onanmış, bir tanesi bugün elime geçen 
hukuk mahkemesi kararı var. Kesinleşmiş bu iki kararın ötesinde hukukçu olarak burada 
zarar açısından olsun, kasıt açısından olsun yeni bir delil olmadığı sürece yeni bir şey 
söylemek mümkün mü sizce bir hukukçu olarak? 

ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Efendim, başta da ifade ettim; dolandırıcılık 
suçunun teşekkülü için dolandırılan tarafın herhangi bir kastının olmaması lazım. Beni birisi 
dolandırdıysa, benim saflığımdan, temizliğimden istifade edip, hulus ve saffetinden der Ceza 
Kanunu ve hile ve desise uydurmak suretiyle karşı tarafı dolandırmak. Yani, hileler yapacak, 
dalavereler yapacak, özür diliyorum tabiri kullanırken, karşı tarafı inandıracak ve ondan bir 
menfaat temin edecek. Dolandırıcılık suçu böyle teşekkül eder. Eğer, dolandırılanın bir ihmal 
kastı varsa veya bir suiistimal kastı varsa, zaten dolandırıcılık suçu meydana gelmez. Bu, 
Yargıtay'ın yüzlerce defa tekerrür etmiş içtihatlarında var. Dünyanın hiçbir hukuk sisteminde 
de dolandırılan bir insanın ne cezai mesuliyeti vardır, ne de hukuki mesuliyeti vardır. Ayrıca, 
hani devletin parasıdır çok daha müdebbir hareket etmesi gerekir. Ticaret Kanunu tabiriyle 
kullanıyorum; çok tedbirli hareket etmesi lazım. Bilhassa bu tüccarlar için kullanılır; müdebbir 
bir tüccar gibi hareket etmek tabiri. Müdebbir olması gerekir diye tazminat davası açmışlar; 
ona da mahkeme demiş hayır, bu, gerekli özeni göstermiş, karşı taraf dolandırmış, zaten 
Hazinenin de zararı yok... Ha, bugün adamın ödeme gücü yok ama, yarın olduğunda alacak. 
Miras yoluyla mal intikal ettiğinde yine ondan alınacak. Yani, o da teminat altına alınmış 
vaziyette. Benim hukuki görüşüm bu; tabii, takdirlerinize sunuyorum. 

Ben bir kere üzülüyorum; böyle bir ifadede aynı partinin mensubu olarak çıktığım için, 
aklınızdan geçebilir yani, Sayın Genel Başkanı kurtarmaya katiyen hayatım boyunca 
yapmadım ve yapmam da. Suçlu olana suçlu gözüyle bakarım, olmayana da zaten 
bilmediğim için ancak bir yorum getirdim size. Siz istediğinizi içinden alabilirsiniz. Yanlı bir 
şey gördüyseniz de özür diliyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Ali Bey. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Efendim, Ali Naci Bey konuştukça, insanın ufku açılıyor; öyle 
dosyalar önümüze gelmiştir ki, daha adam karakolda kabul etmiştir yapmadığı fiili; gelmiştir 
savcılıkta korkusu devam etmiştir, orada da ikrara devam etmiştir. Hakimin karşısında da 
yani inkâr etmeye fırsat bulmuştur veya bulamamıştır; mahkum olmuştur. Yani, böyle 
dosyalar vardır. Bu kabil dosyalar sadece 5 milyar verilmesi meselesinde değil, kendisini 
idama götürecek hadiselerde bile böyle olmuştur. Adam sehpaya giderken dahi feryat 
etmiştir "ben yapmadım" diye ama, geç kalmıştır. Yani, şimdi memleketimizde şu anda 
yapılan tahkikatlarda dahi bir fiile üç tane fail ben yaptım diyor. Bu işin faili belli değildir. 
Onun için bunu arz ediyorum. 

NECDET SARUHAN (İstanbul) - Sayın Başkanım, hukukta başka bir şey daha var; 
yanlışlıkla mahkum edilen kişiler olduğu gibi gerçekten suçlu olduğu gibi delil yetersizliği 
nedeniyle aklanan, ama, ondan sonra ne güzel aklandım diyen de var. 
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ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Çok doğru efendim; onun için dedim, beşeri 
adalette her zaman gerçek adaleti bulamıyoruz tabii. 

BAŞKAN - Buyurun. 

ERDOĞAN SEZGİN (Samsun) - Sayın Başkan, izninizle, Ali Naci Beye uzun süre 
Başbakanlık Müsteşarlığı ve yardımcılığı yaptığı için bir sual sormak istiyorum: Atatürkçü bir 
derneğe örtülü ödenekten yardım yapmak, örtülü ödeneğin amacına aykırı düşer mi? İsim 
ve rakam vermeden olayın mahiyeti itibariyle, bu kişi, daha önceki dönemlerde bu yardımları 
almış olabilir mi? 

BAŞKAN - Yalnız sorunuzun bir gizliliği var; arzu ederse, cevap verir. Devlet sırrı 
konusunda bir soru... 

ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Efendim, kesinlikle, örtülü ödeneğin mevzuatına 
eğer ciddi olarak bir Atatürkçü derneğe bu yapılsaydı, mevzuatına aykırı değildir ve 
yapılmıştır, başka dönemlerde de yapılmıştır. 

NECDET SARUHAN (istanbul) - Sayın Başkanım, ben Sayın Ali Naci Tuncer Beyin 
görüşüne katılmıyorum; örtülü ödeneğin hangi ahvalde ne şekilde kullanılacağı yasalarda 
belirtilmiştir. Atatürkçü bir derneğe olacak yardım, Hazinenin, bütçenin başka bir kaleminden 
pekâlâ yapılabilirdi; aynı görüşü paylaşmıyorum. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (izmir) -Sayın Tuncer, Başbakanlık örtülü ödeneğinden, 
varsayalım ki, siz başbakansınız; icap etse, Atatürkçü amaçlarla kurulmuş bir derneğe bir 
yardımı örtülü ödenekten yapar mısınız? 

ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Ben yaparım. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (izmir) - Buna hukuki bir engel var mı? 

ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Hayır. Benim görüşüme göre yok; ama, belki ben 
de sizin karşınıza gelirdim, o ayrı da; yani, benim hukuki görüşüme göre Atatürkçü, zaten 
devletimizin temel şeyini Atatürk fikirleri üzerine kurduk; bunu yani ciddi olarak yayacak bir 
derneğe yardım yapmakta bence hiçbir sakınca yoktur, yeter ki, ciddi olarak oraya yapılmış 
olsun. Ben fikrimi söyledim, siz tabii beğenip beğenmezsiniz onu bilemiyorum. 

NECDET SARUHAN (istanbul) - Sayın Tuncer, eğer o Atatürkçü derneğe yapılacak 
yardımın arkasında Doğru Yol'a birinci seçim çevresinde istanbul'da 30 bin oy temin 
edileceği gizliyse, yine böyle bir şey yapar mısınız? 

ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Hayır. 

NECDET SARUHAN (İstanbul) - Olayımızda o var şimdi? 

ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Ben olayınızı değil, siz bana... (Karşılıklı 
konuşmalar) Ben yorum yapmıyorum, sorunuzun cevabını veriyorum; siz komisyonda 
değerlendirirsiniz. Bana sorulan, ciddi çalışan Atatürkçü bir dernek, Atatürk'ün fikirlerini 
yayacak bir derneğe yardım yapılabilir mi? Ben de yapılabilir dedim. Onun arkasında başka 
şeyler vardır da, Atatürkçü değildir de, Hizbullahçıdır da, kendi parti menfaatidir; o ayrı 
olaylar; onu bilmiyorum; onu siz değerlendirirsiniz. 

BAŞKAN- Buyurun. 
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ERDOĞAN SEZGİN (Samsun) - Sayın Başkan, ben bir şeyi düzeltmek istiyorum. 
Sayın Tuncer'i iki sual sordum; bu tip bir derneğe geçmiş dönemlerde, bu tür yardım yapıldı 
mı dedim, evet dedi. Sayın Saruhan dedi ki, ben Ali Naci Tuncer Beyin kanaatini 
taşımıyorum dedi. Ben Ali Naci Beye kanaat sormadım; böyle bir tatbikat oldu mu dedim, 
onun cevabını aldım. 

ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Hayır, hemşehrim, kanaatimi şöyle taşımadı, yani, 
buradan ödenemez diye taşımadı; yoksa, ödenmediğinin kanaati olmaz; yani, o... 

BAŞKAN - Kanunun 77 nci maddesinde nereye sarf edileceği, nereye sarf 
edilmeyeceği konusunda sarahat vardır. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) -Atatürk ilkeleri, devletimizin temel ilkeleridir aslında, 
yani... 

BAŞKAN - Başka sorusu olan var mı?.. Yok. 

Sayın Tuncer teşekkür ediyoruz. 

ALİ NACİ TUNCER (Trabzon) - Ben teşekkür ederim." 

06- SAVUNMALAR : 

a- Eski Başbakan Tansu ÇİLLER'in Savunması: 

Komisyon Başkanlığının 01.06.2000/A.01.GEÇ.9/27-102 tarih ve sayılı yazıyla, 
Komisyonunun 31.05.2000 tarihli 9 no.lu toplantısında aldığı karar gereğince savunmasının 
alınabilmesi için, 07.06.2000 tarihindeki komisyon toplantısında hazır bulunması istenilen 
Eski Başbakan Tansu ÇİLLER, 

07.06.2000 tarihli komisyon toplantısına gönderdiği, Komisyon evrak kaydında 
06.06.2000 tarih ve 34 sayı ile kayıtlı tarihsiz yazılı savunmasında aynen; 

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
9/27 ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI 

KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NA 
İLGİ: 01.06.2000 tarih ve A.01.1 .GEÇ.9/27-102 sayılı yazınız. 

ilgide kayıtlı yazınızda, Komisyonunuzca hakkımda yapılan soruşturmayla ilgili olarak 
savunma yapmam istenilmektedir. Yazılı savunmam aşağıda sunulmuştur. 

I-USUL YÖNÜNDEN: 

TBMM Genel Kurulu'nun hakkımda Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
kararı hukuka aykırıdır. Dolayısıyla soruşturma hukuka aykırı olarak açılmıştır. Bu 
nedenle, doğru yargılanma temel hakkı çiğnenmiştir. 

örtülü ödenekle ilgili ilk soruşturma önergesi, İstanbul Milletvekili Zekeriya TEMİZEL 
ve arkadaşları tarafından verilmiş olup, 9/8 esas numaralı bu önerge TBMM Genel 
Kurulu'nun 19.6.1996 tarihli Birleşiminde görüşülerek reddedilmiştir. 

Aynı konudaki ikinci önerge, İstanbul Milletvekili Halit DUMANKAYA ve arkadaşları 
tarafından verilmiş olup, 9/27 esas numaralı bu önerge TBMM Genel Kurulu'nun 6.10.1998 
tarihli Birleşiminde görüşülerek kabul edilmiştir. 
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Hakkımda verilen "ikinci soruşturma önergesi", önce de verilmiş olan ve TBMM 
Genel Kurulu'nca reddedilen "ilk soruşturma önergesi" ile aynı vakıalara, aynı eylemlere 
dayalıdır ve aynı konudadır. 

Hal böyle iken ve 9/8 esas numaralı soruşturma önergesi TBMM Genel Kurulu'nca 
reddedilmiş iken, aynı isnadı içeren 9/27 esas numaralı soruşturma önergesinin TBMM 
Genel Kurulu'nun 6.10.1998 tarihli Birleşiminde kabul edilmiş olması, hukuken izahı ve 
kabulü mümkün olmayan bir çelişkidir. 

Anayasanın 100. maddesinde düzenlenen "Meclis soruşturması" adli/yargısal bir 
faaliyet olup, bu soruşturmanın açılması ve yürütülmesiyle ilgili işlemler de adli/yargısal 
işlemler niteliğindedir. Bu nedenle, Meclis soruşturmaları, Anayasanın 100. ve TBMM 
İçtüzüğünün 107-113. maddelerindeki hükümlerin yanı sıra, CMUK' ndaki genel hükümlere 
göre yürütülür. 

Buna göre, TBMM'nin "Meclis soruşturması açılmaması" veya "Yüce Divan'a şevke 
yer olmadığı" yönündeki kararları, CMUK'nun 164. maddesindeki "takibata yer olmadığı", 
kısacası "takipsizlik" kararı hükmündedir. 

CMUK, keyfiliği önlemek için, takipsizlik kararının denetlenmesini öngörmüş; bunun 
için biri idari (m. 148) ve diğeri de yargısal (m. 165) olmak üzere iki yol kabul etmiştir. 
Kuşkusuz, özel soruşturma niteliği gereği, CMUK' da öngörülen bu yolların Meclis 
soruşturmasına tatbiki düşünülemez. Çünkü, Türk Milletinin en yüce temsil organı olan 
TBMM'nin verdiği takipsizlik kararının, kuvvetler ayrılığı ilkesi gereğince, idari ya da adli yargı 
merciilerine denetlettirilmesi imkansızdır. 

Takipsizlik kararı, insan haklarını yakından ilgilendiren adli/yargısal bir karardır. Onun 
adli/yargısal niteliği, bu işlemi yapanları ve taraf olanları bağlayıcı bir nitelik ve özellik taşır. 
Bu nedenle, Anayasa ve TBMM İçtüzüğünde başka bir denetim yolu da öngörülmediğinden, 
TBMM Genel Kurulunun "Meclis soruşturması açılmamasına" ilişkin kararları, tıpkı takipsizlik 
kararının yargısal denetimi sonucunda (m.167/son) verilen karar gibi "kesin hüküm" teşkil 
eder. 

"Kesin hüküm" niteliğine bağlanan "otoritenin" bir sonucu olarak, TBMM Genel 
Kurulunca reddedilen ilk soruşturma önergesinin bir tekrarından ibaret olan bu ikinci 
soruşturma önergesinin, "Ne bis in idem/Yargı bulunmaması şartı" gereğince 
incelenebilmesi olanağı yoktur. Gerçekten, cezai bir uyuşmazlığı doğrudan doğruya sona 
erdiren kararlar/yargılar arasında, otorite bakımından geçici ve daimi diye bir fark 
gözetilemez. Çünkü, bütün karardaki/yargılardaki otorite "daimi" niteliktedir. 

Her ne kadar, yeni vakıa ve delillere göre, aynı konuda yeniden soruşturma önergesi 
verilmesi ve Meclis soruşturması açılması mümkün ise de (kıyasen m.167/son), Halit 
DUMANKAYA ve arkadaşlarının aynı konuda ikinci kez verdikleri soruşturma önergesinde 
bu nitelikte bir yeni vakıa ve delil bulunmamaktadır. 

Gerçekten de, soruşturma önergesinde, yeni vakıa ve delil olarak ileri sürülen 
Yargıtay kararı ile ortaya çıkan "adli gerçek" çarpıtılmış ve bu karar ile "örtülü ödeneğin 
siyasi amaçla kullanıldığının ortaya çıktığı ve kesin hüküm haline geldiği" iddia edilmiştir. 

Oysa, durum tam tersidir. Nitekim, anılan mahkeme kararıyla ilgili olarak Yargıtay 6. 
Ceza Dairesi ve Ceza Genel Kurulu'nca düzeltilerek onanan kararda açıkça; "Yasa 
maddesinde öngörülen haksız menfaatin hangi amaç ileri sürülerek sağlandığı dosya 
içeriğine göre kesinlikle tespit edilememiştir" denilmektedir. 

Böyle olunca, Halit DUMANKAYA ve arkadaşlarının aynı konuda ikinci kez verdikleri 
soruşturma önergesinde yer alan iddiaları doğrulayacak nitelikte bir yeni vakıa ya da delil 
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mevcut olmadığından, TBMM Başkanlığfnın bu önergeyi hiç işleme koymadan reddetmesi 
gerekirdi. 

Nitekim, TBMM Başkanlığı da, önce bu gerekçeyle önergeyi işleme koymayı 
reddetmiştir. Ancak, TBMM Başkanlığı daha sonra bu kararından dönerek, aynı konuda 
ikinci kez verilen bu önergeyi Genel Kurulun gündemine almış ve böylelikle takipsizlik 
kararının, "bu işlemi yapanları ve taraf olanları bağlayıcı" etkisini ortadan kaldırmıştır. 

Başka bir ifadeyle, TBMM'nin bu işlemiyle, hem aynı konuda daha önce TBMM 
tarafından verilmiş olan takipsizlik kararının ve hem de Yargıtay incelemesinden geçerek 
kesinleşen mahkeme kararının "kesin hüküm" etkisi dikkate alınmamış ve adeta bertaraf 
edilmiştir ki, bu durum Anayasamızın 138. maddesine aykırıdır. 

Bu nedenle, gerek TBMM Başkanlığfnın bu önergeyi reddetmemek şeklindeki işlemi 
ve gerekse TBMM Genel Kurulu'nun bir önceki kararından vazgeçerek Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin verdiği karar hukuka aykırılık oluşturmaktadır. 

Sonuç olarak, Soruşturma Komisyonunun, yukarıda belirtilen "kesin hükmün 
varlığı" ve "yeni delil veya vakıa olmaması" usuli nedenleriyle, esasa girmeden 
soruşturmayı bitirmesi gerekirken, esasa girmesi hukuka aykırılık oluşturmaktadır. 
Çünkü, her iki usuli nedenle, aynı konuda ikinci defa verilmiş olan önerge üzerine 
Meclis soruşturması açılması, CMUK'nun 167/son maddesi kıyasen uygulandığında 
dahi mümkün değildir. Bu durum ise, dürüst yargılanma "fair trial" hakkının ayrılmaz 
bir parçasını oluşturan dürüst kovuşturma hakkının çiğnenmesine neden olmaktadır. 

II- ESAS YÖNÜNDEN: 

Soruşturma önergesinde, tarafıma yöneltilen isnad, Başbakanlık örtülü ödeneğini, 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77. maddesine aykırı olarak kullanmak 
suretiyle TCK'nun 240. maddesinde yazılı görevi kötüye kullanma suçunu işlediğim 
yolundadır. Yani, bu önergede, Başbakanlık örtülü ödeneğini siyasi amaçla kullandığım iddia 
edilmiştir. 

1- Önergede tarafıma isnad edilen suç ile bir alakamın bulunmadığı, kesinleşen 
iki mahkeme kararı ile sabit olmuştur. 

Soruşturma önergesindeki isnatla ilgili olarak verilmiş ve kesinleşmiş olan iki ayrı 
yargı kararı vardır. Komisyonunuz, tarafıma isnat edilen suçun oluşup oluşmadığını 
incelerken, "kesin hüküm" oluşturan bu yargı kararlarını dikkate almak ve kararını buna göre 
vermek durumundadır. 

Bilindiği üzere, Ceza Hukukunda genel olarak suçun dört unsurdan oluştuğu kabul 
edilir. Bunlar; kanuni unsur (tipiklik), maddi unsur, hukuka aykırılık unsuru ve manevi unsur 
(kusurluluk) tur. Eğer bir olayda bu genel suç unsurlarından herhangi biri bulunmuyorsa, suç 
oluşmaz. 

O halde, isnat konusu olayda, tarafıma isnat edilen TCK'nun 240. maddesinde yazılı 
görevi kötüye kullanma suçunun unsurlarının oluşup oluşmadığının, öncelikle, aynı olayla 
ilgili olarak verilmiş olan ve kesin hüküm oluşturan iki yargı kararı çerçevesinde incelenmesi 
gerekir. 

2- Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nce ve daha 
sonra Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca onanarak kesinleşen kararı: 
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Soruşturma önergesinde, tarafıma yöneltilen isnad, Başbakanlık örtülü ödeneğini 

siyasi amaçlarla kullanmak suretiyle TCK'nun 240. maddesinde yazılı görevi kötüye 
kullanma suçunu işlediğim yolundadır. 

Başbakanlık örtülü ödeneğiyle ilgili söz konusu iddia, dolandırıcılık suçunu işleyen 
sanıklar bakımından, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmış ve verilen karar 
Yargıtay'ca düzeltilerek onanmak suretiyle kesin hüküm halini almıştır. Bu kesin hükme 
göre, örtülü ödeneğin siyasi amaçla kullanıldığı iddiası sübuta ermemiştir. 

Kesinleşen ceza mahkemesi kararlarının ortadan kaldırılması yolu (iadei muhakeme), 
CMUK'nun 327. ve müteakip maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre, eğer ortada Kanunda 
sayılan iadei muhakeme sebepleri yoksa, aynı suç isnatlarından dolayı yeniden kovuşturma 
ve yargılama yapılması hukuken mümkün değildir. 

Jadei muhakeme sebeplerinin başlıcası, isnatla ilgili olarak yeni delil veya yeni 
vakıaların ortaya çıkmasıdır. Olayımızda, yapılan ceza yargılamasından sonra böyle bir yeni 
delil veya yeni vakıa elde edilmesi söz konusu değildir. 

Yeni delil veya yeni vakıadan maksat, daha önce yapılan yargılama sırasında 
bilinmeyen olay ve delillerdir, önceden bilinen ve yargılamada ileri sürülen delil ve vakıalara 
dayanılarak, aynı konuda yeniden yargılama (iadei muhakeme) yoluna gidilmesi hukuken 
mümkün olmamak gerekir. 

Bir davada kesin hükmün etkisi iki şekilde olabilir. Kesin hüküm ya "dava engeli" olur 
ya da "kesin kanıt" oluşturur. Kesin hükmün dava engeli olması durumunda, 
dava/soruşturma açılamaz, açılmış bir dava/soruşturma varsa düşürülür. Latincede "Non bis 
in idem" olarak adlandırılan bu kural, yargılama hukukunun evrensel ilkelerinden biridir. 
(HUMK, m. 237; CMUK, m. 253/3; AİHS, 7 Nolu protokol) 

Anayasanın 100. maddesine göre, Meclis soruşturması, adli/yargısal bir faaliyettir. 
Nerede bir adli/yargısal faaliyet varsa, orada "Non bis in idem" kuralı geçerlidir. Hukuk 
düzenimizde bu kuralın bir istisnası yoktur. TBMM de, adli faaliyetinde öncelikle bu kurala 
saygılı olmak zorundadır. 

Kesin hükmün kesin kanıt olması halinde ise, dava/soruşturma açılır, ancak, kesin 
hüküm kanıt olarak getirildiğinde, açılmış olan dava/soruşturma, başka bir kanıt 
aranmaksızın kesin hüküm kanıtına dayanılarak sona erdirilir. 

Kesin hükmün dava engeli olması da iki şekilde düşünülmektedir. Bazı yazarlar, 
HUMK'da (m. 237) olduğu gibi, "fiilde ve failde birlik" aramaktadır. Eğer, fiilde birlik var ama 
failde birlik yoksa, bu durumda, kesin hüküm değil, kesin kanıt vardır denmektedir. Diğer 
bazı yazarlar da, ceza yargılaması bakımından kesin hükmün dava engeli olması için "fiilde 
birliği" yeterli saymaktadırlar. 

Kesin hüküm ilkesi, ister "dava engeli" olarak algılansın, isterse "kesin kanıt" olarak 
algılansın, görülmekte olan davada/soruşturmada asla göz ardı edilemez. 

Bu açıklamaların ışığı altında, soruşturma önergesinde yer alan isnatla ilgili 
fiiller/vakıalar ile kesin hükümle sonuçlanmış olan yargılamanın konusunu oluşturan 
fiiller/vakıalar karşılaştırıldığında, bunların tıpa tıp aynı olduğu görülmektedir. Söz konusu 
kesin hüküm, Tansu Çiller olarak beni kapsamına almadığı için, fail/süje yönünden birlik 
yoktur. Ancak, fiiller/vakıalar aynı olduğundan, bu kesin hüküm ile tespit edilen hususlar, 
tarafıma yöneltilen isnat yönünden, dava engeli olarak kabul edilmese bile, kesin kanıt 
oluşturmaktadır. 
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Yapılan ceza yargılaması sonunda Selçuk Parsadan ve arkadaşları hakkında verilen 
ve Yargıtay'ca düzeltilerek onanmak suretiyle kesinleşen mahkumiyet kararında, sanıkların 
dolandırıcılık fiilini işledikleri tespit edilmiş, ancak "haksız menfaatin hangi amaç ileri 
sürülerek sağlandığının dosya içeriğine bakılarak tespit edilemeyeceği" belirtilmiştir. Başka 
bir ifadeyle, söz konusu kesin hüküm ile, soruşturma önergesinde iddia edildiğinin aksine, 
örtülü ödeneğin "siyasi amaçla" kullanıldığı iddiası sabit olmamıştır. 

Eğer, bir ceza yargılaması sonunda verilen ve kesinleşen kararda, faillerin 
"dolandırıcılık suçunu hangi amacı ileri sürerek işledikleri" tespit edilememişse, bu suçun 
mağduru kabul edilen kimseler yönünden de "dolandırıcılık suçunun işlenmesinde hangi 
amacın ileri sürüldüğü, başka bir deyişle, suç mağdurlarının hangi amaç ileri sürülerek 
hataya düşürüldüğü" tespit edilememiş demektir. 

Gerçekten de, Prof. Dr. Nurullah Kunter'e göre; "Yargı otoritesinin (kesin hükmün) 
sadece olay belirlenmesi dediğimiz maddi mesele bakımından düşünülmesi mümkündür. 
Gerçekten, yargının otoritesi (kesin hüküm), bir mahkeme tarafından olayın şu veya bu 
suretle belirlenmesinin artık mahkemelerce bir daha ele alınıp ispat konusu olamamasını, bir 
diğer söyleyişle diğer mahkemeleri bağlamasını gerektirir. Bağlamayı kabul etmiyorsak, 
otoriteyi (kesin hükmü) de kabul etmiyoruz demektir." 

Böyle olunca, söz konusu kesin hüküm, örtülü ödeneğin siyasi amaçla kullanılmadığı 
yolunda kesin kanıt oluşturmaktadır. Bunun aksi, sadece ve sadece, iadei muhakeme 
sebeplerinin varlığı halinde, yani, yeni bir delilin veya vakıanın ortaya çıkması halinde, 
yeniden yapılacak bir yargılama sonunda tespit edilebilir. Çünkü, kesin hükümle yapılmış 
olan tespitlere, ancak yargılamanın yenilenmesi yoluyla karşı çıkılabilir. 

Eğer ortada böyle bir durum yoksa, yani iade-i muhakeme sebepleri bulunmuyorsa, 
aynı konuda yeniden yargılama/soruşturma yapılması hukuken mümkün değildir. Bu 
durumda da, kesin hükmün, Meclis Soruşturma Komisyonunu bağlayacağı açıktır. Çünkü, 
Yasama Organı ve dolayısıyla Soruşturma Komisyonu, Anayasanın 138. maddesinin mutlak 
emri karşısında, kesinleşmiş bir mahkeme kararını ve dolayısıyla bu kararda yer almış olan 
fiillerle ve maddi meselelerle ilgili tespitleri göz ardı edemez. Tersine bir davranış, 
Anayasanın 138. maddesinin ihlali olur. 

Gerçekten de, Anayasanın 138. maddesinin son fıkrası aynen şu hükmü 
taşımaktadır; "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak 
zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve 
bunların yerine getirilmesini geciktiremez." 

Başbakanlık örtülü ödeneğinden siyasi amaçla harcama yapıldığı iddiası kesin 
hüküm ile sabit olmadığına göre, benim suç teşkil eden herhangi bir fiilimden bahsedilemez. 
Çünkü, kesin hükümle ortaya çıkan "adli gerçek", örtülü ödenekten "hukuka aykırı" bir 
harcama yapılmadığını göstermektedir. Böyle olunca, suç genel teorisinde, suçun en temel 
genel unsuru olarak kabul edilen "hukuka aykırılık unsuru" olayımızda gerçekleşmemiş 
bulunmaktadır. Hukuka aykırı olmayan bir filin de suç oluşturmayacağı tabiidir. 

Gerçekten de, örtülü ödenekten yapılacak harcamaları düzenleyen ve "özel norm" 
niteliğinde olan Muhasebei Umumiye Kanununun 77. maddesinde, örtülü ödenekten 
yapılacak hangi harcamaların hukuka aykırı olduğu sayma yöntemiyle belirlenmiştir. Bunlar; 
1- Başbakanın ve ailesinin şahsi masrafları, 2- Siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim 
ihtiyaçlarıdır. 

Buna göre, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77. maddesi, örtülü 
ödenekten şahsi veya siyasi amaçla harcama yapılmasını yasaklamış, diğer harcamaları ise 
Başbakanın takdirine bırakmıştır. Ortada şahsi veya siyasi amaçlı bir harcama yoksa, 
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hukuka aykırılık unsuru gerçekleşmemiş olacağından, örtülü ödenekten yapılan harcamanm 
görevi kötüye kullanma suçuna veya başka herhangi bir suça vücut vermesi hukuken 
imkansızdır. 

3- Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nce 
onanarak kesinleşen kararı: 

Bu dava, yukarda belirtilen ve kesinleşen ceza mahkemesi kararına istinaden, 
Hazineyi 5,5 Milyar Lira zarara uğrattığım iddiasıyla Başbakanlık tarafından aleyhime açılmış 
bir tazminat davasıdır. 

Yapılan yargılama sonunda, Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen ve 
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nce onanarak kesinleşen 24.11.1999 tarih ve E.1998/415, 
K. 1999/735 sayılı kararda, davanın iki yönden reddine karar verilmiştir. Bunlardan birincisi, 
olayda hukuka aykırılık unsurunun oluşmaması, ikincisi de tarafıma atfı kabil bir kusurun 
bulunmamasıdır. 

Başbakanlıkça aleyhime açılmış olan bu davanın hukuki dayanağı, BK'nun 41. 
maddesi olup, bu maddede tanımlanan haksız fiilin unsurları fiil, zarar, illiyet bağı, kusur ve 
hukuka aykırılıktır. Mahkemenin kararında, bu unsurlardan, hukuka aykırılık ve kusur 
unsurlarının oluşmadığına hükmedilmiştir. Önemle belirtelim ki, bu unsurlar, aynı zamanda 
TCK'nun 240. maddesinde yazılı görevi kötüye kullanma suçunun da unsurlarıdır. 

a- Hukuka aykırılık unsuru yönünden: 

Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararında; "1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Yasasının 77. maddesinde, örtülü ödeneğin Başbakanın ve ailesinin şahsi masraflarına, 
siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarına sarf olunamaz hükmü getirildiği, bu 
paranın da sanıklara dosya kapsamına göre bu amaçla verildiği ispat olunamadığı" 
gerekçesiyle olayda hukuka aykırılık unsurunun oluşmadığına karar verilmiştir. 

Böylece, davaya bakan Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararında, tarafıma 
isnat edilen fiilin hukuka aykırı olmadığı sonucuna varılmış ve bu karar Yargıtay'ca onanarak 
"kesin hüküm" haline gelmiştir. 

b- Kusur unsuru yönünden: 

Mahkemenin kararında; "Kusur, haksız fiilin kurucu unsuru olup, kast ve ihmal olmak 
üzere ikiye ayrılmaktadır. Dava konusu olayda, davalıların zararlı sonucu kasten istedikleri, 
sebep oldukları mümkün değildir. Çünkü, dolandırıcılık suçu kasti suçlardan olup, 
dolandıranın, dolandırılan kişiyi kandırıcı nitelikte hile ve desiseler yaparak hataya düşürüp, 
onun veya başkasının zararına, kendi yararına haksız bir menfaat sağlaması gerekir. 
Kusurun ikinci şekli olan ihmal, benzer işlerde, benzer şartlar altında sarf edilmesi gereken 
mutad özenin gösterilmemesidir. Eş söyleyişle, hukuka aykırı zararlı sonucu istememekle 
birlikte, şartların mutad kıldığı özenin gösterilmemesidir. Başbakanlık, kamu tüzel kişiliğine 
sahip resmi makamdır. Başbakanın görev ve yetkileri, Anayasanın 112. maddesinde sayılıp 
düzenlenmiştir. Başbakan bu yoğun iş ve görevlerini hizmet birimlerinde çalışan kamu 
personeli ile birlikte yürütür. Davaya konu zarara sebebiyet veren dolandırıcılık suçu telefon 
yoluyla işlenmiş, mevsuf dolandırıcılıktır. Dolandırıcılık suçunu işleyen C. Selçuk Parsadan, 
kendisini emekli Orgeneral Necdet öztorun kimliğiyle tanıtarak Başbakanı telefonla aramış, 
özel kalem sekreteryasında görevli kişi de, bildirilen ismin belirli ün ve saygınlığa sahip 
olması nedeniyle telefonu Başbakana bağlamıştır. Başbakan da kendi sekreteryasına, 
O'nunla birlikte çalışana güvenmek durumundadır. Bu durum mutad olup, çalışma 
şartlarındaki teamüllere de uygundur. Bu durumdan dolayı davalının bir özensizlik, ihmal ve 
teseyyüp gösterdiği düşünülemez. Bu kişinin kimliğini araştırması da mümkün değildir. 
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Ülkemizde Askere duyulan saygı, telefonla arayan kişinin kendisini Eski Kara Kuvvetleri 
Komutanı olarak tanıtması ve bununla dönemin Başbakanıyla görüşmesi yadırganamaz." 
gerekçesiyle olayda kusur unsurunun oluşmadığına karar verilmiştir. 

Bilindiği üzere, hem TCK'nun 240. maddesinde yazılı görevi kötüye kullanma ve hem 
de 230. maddesinde yazılı görevi ihmal suçları, kasıtla işlenebilecek olan suçlardır. Kısaca, 
bu suçlar "kasdi suçlar" olup, bunların taksirli şekli yoktur. 

BK'nun 41. maddesinde tanımlanan haksız fiil ise, "gerek kasten ve gerekse ihmal, 
teseyyüp veya dikkatsizlik" ile işlenebilir. 

Böyle olunca, Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nce 
onanarak kesinleşen kararı, olayda "kast" şeklinde bir kusur olmadığı gibi, "ihmal" şeklinde 
bir kusurun da olmadığını hükme bağlamakla, tarafıma isnad edilen suçun manevi 
unsurunun da oluşmadığını, hiç bir tereddüte yer bırakmayacak şekilde ortaya koymuştur. 
Çünkü, ihmal biçiminde bir kusurun dahi bulunmadığı yerde, kasıt şeklinde bir kusurun 
evleviyetle oluşmayacağı açıktır. 

Bu suretle, soruşturma önergesinde tarafıma isnat edilen suçun vaki ve sabit 
olmadığı, bu ikinci "kesin hüküm" ile de ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

4- GÜNEŞİN ALTINDA TEK BİR ADLİ HAKİKAT VARDIR. 

Kesin hüküm, hükme bağladığı fiil veya hususu, her yerde, her makam önünde ve 
her zaman tartışma dışı bırakır. Çünkü, güneşin altında tek bir adli hakikat vardır. 

Bu durumda, Komisyonunuz, yukarıda belirtilen her iki "kesin hükmü" dikkate almak 
ve bu kesin hükümlere dayanarak suçun oluşmadığına karar vermek zorundadır. Eğer 
Komisyon, iadei muhakeme şartları (yeni delil veya yeni vakıa) olmadığı halde, kesin 
hükümle sonuçlanan her iki yargılamadaki delil ve vakıaları yeniden değerlendirir ve bu 
suretle her iki kesin hükümle çatışan sonuçlara varırsa, böyle bir tutumun, hukuk devleti 
kavramıyla, kesin hüküm ilkesiyle ve Anayasanın 138. maddesinin son fıkrası hükmüyle 
bağdaşmayacağı açıktır. 

SONUÇ VE TALEP 

Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, Halit DUMANKAYA ve arkadaşları tarafından 
hakkımda verilen 9/27 esas numaralı soruşturma önergesinde tarafıma isnat edilen suç vaki 
ve sabit olmadığından, YÜCE DİVAN'A ŞEVKİME YER OLMADIĞI yolunda karar verilmesini 
arz ve talep ederim. Saygılarımla." 

Demiştir. 

b- Maliye Eski Bakanı İsmet ATTİLA'nın Savunması: 

Komisyon Başkanlığının 01.06.2000/A.01.GEÇ.9/27-102 tarih ve sayılı yazıyla, 
Komisyonunun 31.05.2000 tarihli 9 no.lu toplantısında aldığı karar gereğince savunmasının 
alınabilmesi için, 07.06.2000 tarihindeki komisyon toplantısında hazır bulunması istenilen 
Maliye Eski Bakanı ve Afyon Milletvekili İsmet ATTİLA, 

07.06.2000 tarihli komisyon toplantısında okuduğu aynı tarihli yazılı savunmasında 
aynen; 

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
9/27 ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI 

KOMİSYONU BAŞKANLIĞIMA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 502) 



- 6 9 -

İLGİ: 01.06.2000 tarih ve A.O1.1.GEÇ.9/27-101 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınızda, Komisyonunuzca hakkımda yapılan soruşturmayla ilgili olarak 
savunma yapmam istenilmektedir. Yazılı savunmam aşağıda sunulmuştur. 

Soruşturma önergesinde, tarafıma yöneltilen isnad, Başbakanlık örtülü ödeneğini, 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77. maddesine aykırı olarak kullanmak 
suretiyle TCK'nun 240. maddesinde yazılı görevi kötüye kullanma suçunu işlediğim 
yolundadır. Yani, bu önergede, Başbakanlık örtülü ödeneğini siyasi amaçla kullandığım iddia 
edilmiştir. 

Tarafıma isnad edilen suçu işlemem hiç bir şekilde söz konusu olamaz. Şöyle ki; 

1- Maliye Bakanı olarak, Başbakanlık örtülü ödeneğinin şartıyla ilgili bir 
görevim ve dolayısıyla fiilim bulunmamaktadır. 

TCK'nun 240. maddesinde yazılı "görevi kötüye kullanma" suçunun işlenebilmesi 
için, her şeyden önce ortada bir "görevin" bulunması gerekir. 

Benim ise, Maliye Bakanı olarak, "örtülü ödenekten yapılacak harcamalarla ilgili" bir 
görevim ve dolayısıyla herhangi bir fiilim yoktur ve olmamıştır. Olmayan bir görevin kötüye 
kullanılması da mümkün olmayacağından, burada suçun ön şartı yönünden bir "işlenemez 
suç" vardır. 

Nitekim, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77. maddesinde; "Örtülü 
ödeneğin SARF YERİNİN ve hesaplarının nasıl tutulup tasfiye edileceğinin ve hangi 
vesikaların halef olan zata devredileceğinin TAYİN VE TAKDİRİ BAŞBAKANA AİTTİR." 
denilmek suretiyle, örtülü ödenekten yapılacak harcamalar, münhasıran Başbakanın tayin ve 
takdirine bırakılmıştır. 

Aynı maddenin devamında yer alan; "Başbakanlık bütçesindeki örtülü ödenek ile 
diğer bakanlık ve dairelerin bütçelerindeki haber alma ödeneklerinden yapılacak harcamalar, 
Başbakan, Maliye Bakanı ve sorumlu bakan tarafından müştereken imza edilmiş 
kararnameye dayanılarak tahakkuk ettirilir. Merkez Saymanlığınca bu ödemelerin yapılması, 
kararnameyi imza eden bakanların yerlerini muhafaza etmelerine bağlıdır." şeklindeki 
hüküm, Maliye Bakanına, örtülü ödeneğin sarfı konusunda bir görev ve yetki vermemekte, 
sadece Merkez Saymanlığınca bu ödenek faslından ödeme yapılabilmesi için düzenlenecek 
"tahakkuk belgesinde" imzasının bulunmasını öngörmektedir. 

Başka bir ifadeyle, Maliye Bakanının buradaki görevi, Başbakan tarafından ihtiyaç 
duyulan ödeneğin, Merkez Saymanlığınca Başbakana veya görevlendireceği kimseye 
ödenmesini sağlamak üzere tahakkuk belgesini imzalamaktır. Maliye Bakanının bu konuda 
yasal olarak başka bir görev ve yetkisi yoktur. 

Buna göre, Maliye Bakanı olarak, örtülü ödenekten yapılacak harcamalar konusunda 
herhangi bir görevimin ve fiilimin bulunmadığı açıkça ortadadır. Bu durumda, TCK'nun 240. 
maddesinde yazılı "görevi kötüye kullanma" suçunu işlemem de hiç bir şekilde söz konusu 
olamaz. 

2- Örtülü ödenekten hukuka aykırı nitelikte bir harcama yapılmadığı, kesinleşen 
iki mahkeme kararıyla sübuta ermiştir. 

Gerçekten, tarafıma yöneltilen isnatla ilgili olarak, Ankara 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nin ve Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Yargıtay'ca onanarak kesinleşen 
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kararlarında, örtülü ödenekten hukuka aykırılık oluşturacak şekilde "siyasi amaçlı" bir 
harcama yapılmadığı hükme bağlanmıştır. 

Başbakanlık örtülü ödeneğinden yapılacak harcamaları düzenleyen Muhasebei 
Umumiye Kanununun 77. maddesinde, bu ödenekten yapılacak hangi harcamaların hukuka 
aykırı olduğu sayma yöntemiyle belirlenmiştir. Bunlar; Başbakan ve ailesinin şahsi masrafları 
ve siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarıdır. 

Yukarıda- değinilen kesin yargı kararlarına göre, söz konusu edilen harcama, 
Kanunun 77. maddesinde sayılan hukuka aykırı harcamalar içine girmemektedir. 
Kesinleşmiş yargı kararlarıyla tespit edilen bu hukuki gerçek karşısında, söz konusu 
harcamanın hukuka aykırı olduğundan ve dolayısıyla TCK'nun 240. maddesindeki suçun 
oluştuğundan bahsedilemez. 

Böyle olunca, bir an için, örtülü ödenekten yapılan harcamayla ilgili bir görevimin 
bulunduğu ve bu ödeneğin de yapıldığı kabul edilse bile, ortada hukuka aykırı amaçlı bir 
harcama bulunmadığından, tarafıma isnad edilen suçun oluşması bu yönden de mümkün 
değildir. 

SONUÇ VE TALEP: 

Yukarıda arz ettiğim sebeplerle, Halit DUMANKAYA ve arkadaşları tarafından 
hakkımda verilen 9/27 esas numaralı soruşturma önergesinde tarafıma isnat edilen suç vaki 
olmadığından ve sübuta ermediğinden, YÜCE DİVAN'A ŞEVKİME YER OLMADIĞI yolunda 
karar verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla. 07.06.2000" 

Demiştir. 

07- DEĞERLENDİRME : 

Komisyonunca yürütülen soruşturma çerçevesinde temin edilen bilgi ve belgeler ile 
alınan ifadeler, iddia ve savunmalar karşısında, (13.06.2000 tarihli komisyon karar toplantısı 
tutanaklarına göre aynen); 

"... ALİ OĞUZ (istanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; müzakere konusu 
ettiğimiz dosyada, gerek bulunan deliller itibariyle gerekse bu vesikalar ve kararlar 
muvacehesinde ve özellikle huzurunuza gelmiş bulunan rapor özeti, dosya özeti 
münderecatına göre Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesi muvacehesinde 
Bakana özellikle bir suç izafe edilemeceği ve onun takdirine, vicdanına ve onun inisiyatifine 
bırakılmış bir harcama olduğu ve bundan dolayı da kendisine herhangi bir kusur ve 
noksanlık izafe edilemeyeceği hususu bu muktezasındandır. 

Ancak, şunu hemen ifade etmek lazım ki, Meclisimizde önce müzakere edilerek, 
kabul edilmemesi ve arkasından yeniden bir müzakere konusu yapılarak hakkında 
oluşturulan bu komisyonda gerekli incelemenin yapılması öngörüldüğü içindir ki, dosya 
önümüze geldi bir mukteza tayini için incelememize sunuldu. Titizlikle komisyonumuzun 
yaptığı araştırmalar, topladığı delillerde görülen şu ki, Sayın Bakan hakkında vazifesini, 
görevini suik'imal ettiği şeklindeki Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesindeki 
unsurlardan hiçbirisinin tahakkuk etmediği ve tekevvün etmediği konusunda benim vicdanî 
kanaatim oluşmuştur. Dosyaya ibraz edilen mahkeme kararları ise, hepsi kesinleşmiş 
münderecat itibariyle, derecattan geçmiş, bunların da Sayın Başbakanla ilgili bir suçlama ve 
yargılamayı ihtiva etmediği yine hepimizin malumudur. Bu ilamların hepsi başkaları hakkında 
açılmış, kesinleşmiş; ancak, Sayın Bakanla ilgili olan konusunun, bu ilamlar münasebetiyle 
tartışıldığını ve o sebeple de, Sayın Bakana izafe edilecek herhangi bir kusurun, Sayın 
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Başbakana izafe edilecek herhangi kusurun daha mevcut olmadığı konusunda ilamlarda 
hükümler yer almıştır. 

Şu noktada, Maliye Bakanının sadece toplu halde örtülü ödenekte kullanılmak üzere 
blok ödemeler yaptığı hususunda gerek verdiği bilgiler, gerekse bu konuyu tanzim eden 
kanun hükümleri ve maddeleri münderecatına göre Sayın Bakanın bu işte hiçbir ilgisi ve 
münasebeti olmadığı açık bir gerçektir. 

Sayın Başbakan ise, kendisine vaki müracaat karşısında bu ödemenin yapılıp 
yapılmayacağı hususunda takdirini kullandıktan sonra, eğer istihbaratla ilgili bir konuysa ilgili 
bakanın yardımı ve takibiyle, eğer istihbaratla ilgili değilse kendi inisiyatifini bizzat kullanarak 
bu ödemeleri yaptığı hususunda dosyaya bilgiler girmiştir ve kanunun muktezası da budur. 

Ancak, dinlediğimiz bazı şahitler bu ödemelerin özellikle Atatürkçü derneklere ait 
ödemelerde daha evvel tatbikatın yine de Başbakanın takdiriyle geliştiği ve ödemelerin de, 
yine Başbakanın takdiriyle verildiği şeklinde bir netice ortaya çıktığını müşahede ediyoruz. 

Yine dosya münderecatına göre, her halükârda ilamlar muktezasınca bu ödemenin 
yapıldığı şeklinde mahkemelerde bir kanaat oluşmuş ise, yetkili ve bu uğurda bilgi sahibi 
olan dinlediğimiz şahitler ve görevliler ise, taraflarından herhangi bir talimatın verilmediği ve 
böyle bir ödemenin yapılmadığı hususunda açık itiraflarda bulunmuşlardır ve böyle bir 
ödemenin yapılmadığı ve böyle bir ödemenin yapılması hususunda bir talimatlarının da 
olmadığı konusunda kesin ifadelerde bulunmuşlardır. 

Şu durum muvacehesinde, Sayın Maliye Bakanının herhangi bir münferit, bu 
hadiseye münhasır bir ödeme talimatı olmadığı ve vazifesinden münbais, kendisinin de 
böyle bir ödemede bir işlev sahibi olmadığı bence sübuta ermiştir. Sayın Bakanın da 
ifadelerinden bunu anladık. 

Başbakanın ise, özellikle 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci madde 
muvacehesinde Sayın Başbakanın bunu takdiriyle tespit ettiği ve ödemelerin yapılması 
hususundaki talimatların ve yaptığı ödemelerinin de kendisine bir mesuliyet getirmediği, bir 
sorumluluğu bulunmadığı hususundaki görüş ve kanunun bu konudaki emri de ortaya 
çıkmıştır ve bugüne kadar, vaki Başbakanların ödemelerinden dolayı da kendilerine 
herhangi bir mesuliyetin gelmediği, bir soruşturma konusu olmadığı şeklindeki hükümden de 
yine geçmiş Başbakanların yaptığı bu ödemeler sebebiyle onlar hakkında herhangi bir 
soruşturma veya kovuşturma konusu da olmadığı yine dosyamızın incelenmesinden ve bu 
konudaki mevzuatın ve ilgili şahısların açıklamalarından ortaya çıkmıştır. 

Verilen hülâsada, dosyanın tamamına matuf, ilgili, yeminli, bilirkişilerin verdiği 
mütalaalarda da ortaya çıkan yetki için, yine, gerek Sayın Bakanı ve gerek Sayın Başbakanı 
itham edici mahiyette bir suçun oluşmadığı hususunda bize kanaat vermiştir. Durum bu 
olunca, şu toplanan delillerin muvacehesinde gerek ilgili Maliye Bakanının hakkında 
soruşturmanın devam ettiği bir arkadaşımızın gerekse yine bu soruşturmanın asıl hedefi 
olan Sayın Başbakanı, Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesindeki unsurlar bakımından 
suçun sabit olmadığı şeklindeki kanaatimi Yüce Heyetinize saygılarımla arz ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

Buyurun efendim. 

MEHMET ÖZYOL (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli üyeler; bugüne kadar, örtülü 
ödenekle ilgili yapmış olduğumuz oturumlarımızda örtülü ödeneğin nasıl kullanılacağına ve 
ilgili harcama belgesine ait kanaat hâsıl edici bir durum tespit edilememesine rağmen, 
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bilgilerine başvurduğumuz kişilerden net bir bilgi temin edemediğimizi ifade etmek istiyorum. 
İki adet yargı kararında Parsadan'ın mahkûmiyetine karşın, eski Başbakan Sayın Tansu 
Çiller'in yazılı ifadesinde de yargı kararına saygılı olduğunu ifade etmenin ötesinde açık ve 
net bir bilgi ve kanıt olabilecek bir delil elde edilememiş, böyle bir şey görülememiştir. 

1050 sayılı Muhasebeyi Umumiye Kanununun 77 nci maddesinde örtülü ödeneğin 
kullanılmasına dair zorlayıcı bir açıklama istenemeyeceği gibi bir husus da var. Bu durum 
muvacehesinde ne şekilde yapılacağının belirsiz olması ve mahkeme kararının da olduğu bir 
çerçevede siyasî olarak kurulan komisyonumuzda çoğu hukukçu olmadığı halde üyelerin 
hâkim ve yargıç gibi isabetle karar alabilmeleri mümkün görülememektedir. Bu belirlediğim 
sebepler muvacehesinde sözü edilen eski Başbakan ve eski Maliye Bakanının Yüce Divana 
gönderilmesi hususunda bende tam bir kanaat hâsıl olmadığı bakımından, 240 noktasında, 
Yüce Divana şevkine gönderilmesi hususunda bir kanaat olmamıştır. Bu hususu böylece 
ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

ERDOĞAN SEZGİN (Samsun) - Değerli Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 
toplumda çok kez kanunlar olmamıştır. Kanunsuz idare edilen toplumlar çok olmuştur ama, 
bu ahvalde dahi mutlaka adalet devam etmiştir. Bugünlerde konuşulan bir mesele var; 
yasama dokunulmazlıklarının sınırlandırılması ve bu konunun, Meclisten alınarak, başka 
yerlere tevdii konusunda. 

Ben, hemen şunu ifade etmek istiyorum: Parlamenter hayatımızda, düzenimizde şu 
ana kadar bu sistem devam etmektedir. Bir parlamenterin dokunulmazlığının kaldırılması, bir 
bakanın veya Sayın Başbakanın Yüce Divanı konusunda hazırlık tahkikatı yapma ve 
gönderme yetkisi yine Meclisin sayın üyelerine verilmiştir. Eğer Türkiye'de bu sistemi iyi 
çalıştırabilirsek, adil çalıştırabilirsek, mesele kendiliğinden halledilmiş olurdu; ama, görünen 
o ki, gerek basında, gerek siyasî partilerimizin programlarında bu işi Meclisten alalım, 
yargıya verelim... Şu ana kadar Türk toplumunda adaletle ilgili yapılan araştırmalarda, buna 
savcılar ve hâkimler de dahil olmak üzere, Türkiye'de adaletin yüzde 95 cereyan etmediği 
görüşü hâkim. Şimdi, biz bunları dile getirirken, en azından, bizim, adil olmak, sistemi tıkama 
değil de önünü açma yolunda vicdanlarımıza göre tam bir hâkim gibi, tam bir hazırlık 
tahkikatı yapan savcı gibi hareket etme mecburiyetimiz vardır. Bu cümleden olarak, bu 
Parsadan olayı, bu örtülü ödenek konusunda siz sayın değerli üyelere başlıklar halinde bilgi 
arz etmek istiyorum. 

Parsadan, kardeşi ve yardımcıları, kendilerini ihbar etmişlerdir. Biz Sayın Başbakanı 
dolandırdık, örtülü ödenekten para aldık, dolayısıyla bu Başbakan suçludur diye ve nitekim, 
televizyonlarda, basında vesaire de adlî safha başlamadan önce basında bu şekilde bir yarış 
başlamış. 

Bir dolandırıcı, ki dosyada da var, beş on yeri daha dolandırmış, yardımcıları, kendisi 
gibi dolandırıcı olan kardeşi, sekreteri ve bir arkadaşı; bunların şahitleri de kendileri; hem 
sanıklar hem de şahitleri de kendileri ve nitekim, bu sanıklar hakkında Ankara ağır ceza 
mahkemesinde dava açılıyor. Bu davada, çok enteresan bir yer arz etmek istiyorum, ceza 
kararında "ayrıca ve yine dikkat çekici olan başka bir husus da Akın Istanbullu'nun 4.6.1997 
tarihli dilekçeyle Başbakanlık eski Müsteşar Yardımcısı Ahmet Köksal'ın dinlenilmesi 
konusundaki ara kararından vazgeçilmesini talep etmiştir. Akın İstanbullu davada taraf 
olmayıp, sadece şahit olduğundan, böyle bir talepte bulunma hakkı yoktur. Akın 
Istanbullu'nun yukarıda belirtilen dikkat çekici iki davranışı davayı suçluluğun telaşı içinde 
özel bir ilgiyle takip ettiği, kendisinin ve başkalarını sorumluluktan kurtarma çabası içinde 
olduğu izlenimi vermiştir. Akın Istanbullu'nun Cumhuriyet Savcılığı ve mahkememize verdiği 
ifadelerde bahis konusu paranın Atatürkçü biri olduğu için, Atatürkçü bir derneğe yardım 
amacıyla verildiği yolundaki gazetecilere yaptığı beyanı inkâr ettiğine göre, bahis konusu 
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paranın C. Selçuk Parsadan'ın ifadesinde belirtildiği amaçla verildiğini kabul etmek gerekir" 
diyor mahkeme kararı. 

Esasında, yargı, bu nevi dolandırıcılık fiilinin sübutunu arıyor, ceza verecek. Hangi 
paranın hangi amaçla vesaire olduğu şeklindeki görüşü davada taraf olmayan kişileri 
bağlayacağı için, böyle bir karar o günün konjonktürel hayatına göre alınmış bir karardır. 
Nitekim, karar temyiz edildiği zaman, bu davada Sayın Başbakan ne müdahil ne bir şey, 
temyiz aşamasında bir dilekçe veriliyor; diyor ki, benim taraf olmadığım bir davada, benimle 
ilgili hukukî sonuç doğuracak çok ciddî bir değerlendirme yapılmış; bu, hukukun ana ve 
temel prensiplerine aykırıdır ve nitekim, Yargıtay, buradaki paranın hangi amaçla verildiği 
yolundaki yorumunu ortadan kaldırarak, burada, hangi amaçla verildiği dosya 
münderecatına göre tespit edilememiştir diyerek, kararı düzelterek onuyor. Yani, buradaki 
mahkeme kararının bu yorumu ceza davasıyla ortadan kalkıyor. Hatta bu karar yüksek 
malumlarınız olduğu üzere, ceza genel kuruluna da gidiyor ve bu konu kesinlik kazanıyor. 

İkinci bir konu, Başbakanlık, bu verildiği iddia edilen parayla ilgili Sayın Tansu Çiller 
ve Akın İstanbullu aleyhine tazminat davası açıyor. Bu dava da, oy çoğuyla -kararı arz ettik, 
ibraz ettik- onanan bir karar. Şimdi, bu karardan, vaktinizi almamak için kararın bir 
gerekçesini okuyacağım, yüksek takdirlerinizle: Başbakanın görev ve yetkileri Anayasanın 
112 nci maddesinde düzenlenmiştir. Başbakan bu yoğun iş ve görevlerini bizzat birimlerinde 
çalışan kamu personeliyle birlikte yürütür. Davaya konu zarara sebebiyet veren dolandırıcılık 
suçu telefon yoluyla işlenmiş mevsuf bir dolandırıcılıktır. 

Dolandırıcılık suçunu işleyen Selçuk Parsadan, kendisini emekli Orgeneral Necdet 
öztorun kimliğiyle tanıtarak, Başbakanı telefonla aramış, özel kalem sekreteryasından 
görevli kişi de, bildirilen ismin belirli ün ve saygınlığa sahip olması nedeniyle telefonu 
Başbakana bağlamıştır. Başbakan da kendi sekreteryasına onunla birlikte çalışana 
güvenmek durumundadır. Bu durum mutat olup, çalışma şartlarındaki teamüllere de 
uygundur. Bu durumdan dolayı davalının bir özensizlik, ihmal ve teseyyüp gösterdiği 
düşünülemez. Bu kişinin kimliğini araştırması da mümkün değildir. 

Ülkemizde askere duyulan saygı, telefonla arayan kişinin kendisini eski Kara 
Kuvvetleri Komutanı olarak tanıtması ve bununla da dönemin Başbakanıyla da görüşmesi 
yadırganamaz. 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Yasasının 77 nci maddesinde örtülü 
ödeneğin Başbakanın ve kendisinin şahsî masraflarına, siyasî partilerin idarî ve 
propagandasına ve seçim ihtiyaçlarına sarf olunamaz hükmü getirdiği, bu paranın da 
sanıklara dosya kapsamına göre bu amaçla verildiği ispat olunamamıştır. Bu paranın 
sanıklara verildiği sabittir; ancak, davalının parayı, partisi, kendisi veya ailesinin menfaati için 
harcamadığı, dosya kapsamında, dosya içeriğine giren 9. Ağır Ceza Mahkemesi 
dosyasından, tanık ifadelerinden Yargıtay 6. Ceza Dairesi ve Ceza Genel Kurulu 
dosyalarından sabit olmakla, davacının davasının reddine karar verilmesi gerektiği sonuç ve 
kanısına varılmıştır. 

Şimdi, burada, bir kesinleşen yargı kararı var. Bu yargı kararları karşısında 
Anayasanın 11 inci maddesi delaletiyle 138 inci maddesinin son fıkrasını bir kez daha 
huzurlarınızda okumak istiyorum: "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme 
kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle 
değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez." 

Değerli arkadaşlarım, hepimiz bir yerlerde hâkim olarak, savcı olarak, vekil olarak, 
başbakan olarak görev yapabiliriz; ama, mahkeme kararlarını değiştirme şansımız 138 inci 
maddenin son fıkrasına göre bulunmamaktadır. 

Bir şey daha ifade etmek istiyorum, şimdi, bir dolandırıcı, birisini dolandırıyor, 
dolandırılan kişinin suçluluğu aranmaz burada. Aksi takdirde, dolandırılan kişi 
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suçlanabilecekse mutlaka dolandırıcının işbirlikçisi olması lazım. Mahkeme kararıyla, hulus 
ve saffetinden bilistifade bu dolandırıcılık yapıldığına göre, Sayın Başbakanın, burada, Türk 
Ceza Kanununun 240 inci maddesine göre, bir görevi suiistimal suçu da oluşmadığı 
kanaatindeyim. 

Sayın Zekeriya Temizel çok zarif bir üslupta bulundular burada "esasında, bu konuda 
soruşturma önergesi dahi verilemez" dedi ve nitekim, bir parlamenter arkadaşımızın örtülü 
ödenekle ilgili sorduğu suale, burada verilen bir cevap var. Bu da Sayın Mesut Yılmaz'ın 
Başbakanlığı döneminde verilen bir cevap. Cevapta da çok açık ve net şekilde "bu konuda 
bilgi, belge, hiçbir şey verilemez ve bu konuya cevap dahi verilemez" diyor. Nitekim, diğer 
taraftan, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 inci maddesine göre "Başbakanlık 
bütçesine konulan örtülü ödenek, kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin 
yüksek güvenliği ve yüksek menfaatlerinin işlerliği için, siyasî, sosyal konularda kültür ve 
devlet itibarı alanlarında ve olağanüstü hizmetlerin sağlanmasında hükümet icapları sayılan 
amaçlar için sarf edilir; bu nedenle, örtülü ödenek konusunda detaylı bilgi vermek devlet 
çıkarlarıyla bağdaşmamaktadır" diye, çok açık ve net bir ifade var. Burada, Sayın 
Başbakanın görevi suiistimal suçunun oluşması şu kararlara göre mümkün değil. Görevi 
ihmali olabilir mi? İşte, görevi ihmalinin de olmayacağı, Ankara 29. Asliye Hukuk 
Mahkemesinin kesinleşen kararında "bu durumdan dolayı davalının bir özensizlik, ihmal ve 
teseyyüb gösterdiği düşünülemez" diye kesin bir hüküm vardır. 

Şimdi biz burada, bu yargı kararlarına rağmen, hayır, davalının özensizliği, ihmali, 
teseyyübü vardır dersek, Anayasanın 138 inci maddesinin son fıkra ve hükmünü ihlal etmiş 
oluruz. O bakımdan, bu soruşturma komisyonlarında yaptığımız görev bir yargıçlık görevi 
değildir, adlî bir görevdir. Yargıçların neye göre karar verdiği izahtan varestedir. Bu itibarla, o 
dönemin Başbakanı Sayın Tansu Çiller'in bu soruşturma neticesinde elde edilen bilgi, belge 
ve mahkeme kararlarına göre görevi suiistimali veyahut görevi ihmali şeklinde bir suç 
düşünülemez. Bu konuyu yüksek takdirlerinize arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-

Başka, söz isteyen arkadaşlar? 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, başka söz isteyen yoksa, ben sözlerime ilave 
etmek üzere hükümle bahsetmek istiyorum. 

Efendim, ceza kanunlarında sahtekârlık ve dolandırıcılık fiilleri müzakere edilirken, 
incelenirken, burada fail yönünden esas unsurun kast olduğu ifade edilir. Eğer, fail veya 
hakkında itham edilen kimsenin bu durumda konumunun ne olduğu hususu nazara 
alındığında, birinci derecede onun bir kastı olup olmadığı konusu akla gelir ve o yönden 
mesele incelenir. Dolandırıcılık ve sahtekârlık fiillerinde, eğer kast unsuru yoksa, faile bir suç 
izafe edilemez ve kast olmadığından dolayı da ceza verilemez. Kastın olmadığı hallerde suç 
tekemmül de etmez. Diğer unsurlar ne olursa olsun bir derecede kast aranır ve 
dolandırıcının veya sahtekârın kurduğu oyunda veya hilesinde veya tertibinde, 
senaryosunda, çizdiği planın, programın ve oynadığı oyundaki maharetinde iğfal kabiliyeti 
olup olmadığı konusu ele alınır. Bir aldatıcılık unsuru var mıdır; yani, o oyunu oynadığı, 
kurduğu tuzak veya yazdığı senaryo veya oynadığı oyun yönünden, bu oyun, bu gayreti, o 
fiili, o senaryosu muhatabını ve karşısındaki insanları aldatabilecek midir veya aldatmış 
mıdır? Eğer iğfal kabiliyeti varsa, bunun fark edilmesi hususu akla gelir ve fark etmeyenin bir 
ihmali, bir teseyyübü yok diye düşünüyorum; ama, iğfal kabiliyeti yoksa, buna rağmen, 
suçun tekerrür ettiğini iddia etmek mümkün değildir diyor ceza hukukçuları. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Buyurun. 

A. AHAT ANDİCAN (istanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bugün, üzerinde 
değerlendirme yapmak için toplandığımız bu konu, gerçekten, Türk siyasî tarihinde de belki, 
şu ya da bu şekilde bir sonuca bağlanmış olsa da daha sonraki dönemlerde de, bu örtülü 
ödenek benzeri olaylara yeni bir bakış açısı getirmemiz gerektiğini, siyasetçiler açısından 
söylüyorum, belki hukuk açısından da gerektirecek bir olay, öyle görünüyor ve yasalar 
gereği, gerçekten, örtülü ödeneğin ne şekilde kullanılacağı noktasında açıklamalar yapılmış 
ve bu çerçeve içerisinde gittiği zaman da çok fazla bir şey yapma şansınız yok. Sonuçta, 
başbakana verilmiş bir yetki ve o yetki içinde kullanılıyor. Nitekim, belki hatırlayacaksınız, 54 
üncü Hükümetin 55 inci Hükümete devredildiği süreç içerisinde, o tarihe çok yakın bir 
dönemde, Başbakanlığın yaklaşık 500 milyar civarında bir parayı örtülü ödenekten çektiği ve 
nereye harcandığı tartışmaları olmuştu -yine basından hatırlayacaksınız - ve o zamanki 
Sayın Başbakan, bunu açıklarsa bir savaş çıkacağını söylemiş ve daha sonra, Sayın 
Cumhurbaşkanına açıkladığını söylemiş; ama, sonuçta ortaya bir şey çıkmamış ise de, bu 
bir probleme yol açmamıştı, hukukî manada da siyasî manada da; çünkü, yasa gereği bu 
örtülü ödenek çerçevesi içerisinde yapılmış bir uygulamaydı; ama, burada tartıştığımız konu, 
bir dolandırıcılık diye tanımlanan fiile konu olduğu için; yani, örtülü ödeneğin veren tarafıyla 
alan tarafı arasındaki ilişkinin bir şekilde kamuoyuna ve daha sonra da yargıya yansıması 
sonrasında ortaya çıkmış ve asıl gündemimize gelmesini sağlayan neden de bu olmuştur. 
Eğer alan tarafla ilgili bir pürüz olsa, belki, bugüne kadar birçok örtülü ödenek sürecinde bu 
konu gündemimize veya Türk siyasetinin gündemine gelmiş olacaktı. 

Şimdi, bu olayı başından beri aldığımızda, benim bu görüşmeler sırasında da 
devamlı sorduğum, anlamaya çalıştığım; ama, bir türlü sonuca ulaşamadığım -şahsım için 
söylüyorum- bir açmazla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Dolandırıcılık yaptığı 
söylenen şahıs, bunu hangi amaçla bu dolandırıcılığı yaptığını, bu parayı hangi amaçla 
aldığını basına söylüyor. Buna karşın, dolandırıcılığa konu olduğu, örtülü ödenekten verildi 
şeklindeki ve dolayısıyla veren, vermesi muhtemel veya o şansı elinde tutan insanların ise 
hiçbiri, gerek hukukî süreç boyunca gerekse kamuoyuyla ilişkiler boyunca, başlangıçta 
sadece özel kalem müdürünün bir ifadesi dışında bunu inkâr ediyorlar, böyle bir şey yoktur 
diyorlar ve dosyaları incelediğimizde de görüyoruz ki, her iki mahkeme boyunca da bu süreci 
devam ettiriyorlar. Şimdi bu noktada hukukî olarak; yani, yönetmelik, yasa vesaire gereği 
dolandırılan şahsın suçsuz olduğu gibi bir hukukî anlayış, doğrusu, eğer dolandırılan şahıs 
sade bir vatandaşsa buna bir itirazım yok; ama, toplumun değerlerini, toplumun mülkünü, 
toplumun kaynaklarını kullanma göreviyle, onun adına kullanma göreviyle yükümlendirilmiş 
birisiyse burada daha farklı bir boyut olduğunu düşünüyorum ben şahsen, farklı bir boyut 
olması gerektiğini düşünüyorum ve özet olarak da, bu olay boyunca, bu noktada benim 
rahatsızlığım var. Hukukî boyutta falanca kanun demek mümkün değil; ama, ortada olan bir 
uygulama ve bu uygulamanın sonuçları açısından bir rahatsızlığım var ve ısrarla buraya 
gelen şahitlere de veya çağrılan arkadaşlarımıza da sorduğumda, yine, bu paranın 
verilmediği şey yapılıyor. Mahkemede de verilmediği ısrarla iddia edilmiş, tabiî öyle bir tablo 
ortaya çıkıyor ki, verilmedi diyen bir taraf ve verildi, aldı, alma gerekçesini de açıklayan 
dolandırıcı bir taraf. Zaten mahkeme şeylerine de bakarsanız, mahkemede itiraz şerhi koyan 
arkadaşların, hukukçuların da ifadeleri bir anlamda bu açmazın, bu olaya damgasını 
bastığını gösteriyor. 

O dönemin Maliye Bakanıyla ilgili söylenecek bir şey yok. Konuyla alakası olmadığı 
görülüyor. Sayın Başbakanın ise bu konuda, ihmali, kusuru yoktur demek, bu biraz önce 
söylediğim çerçeve içerisinde bana doğru gelmiyor. Tabiî, her dosyayı alıp üzerinde 
saatlerce konuşmamız mümkün belki; ama, bu gerek şahitler, dinlediğimiz insanlar ve 
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gerekse incelediğim önümüze gelen belgeler, dosya münderecatı açısından baktığımda, ben 
burada, o dönemde sorumlu Sayın Başbakanın, kendi emanetine kendi inisiyatifine 
bırakılmış olan bu örtülü ödenek konusunda basına ve yargıya yansımış olan bu olay -başka 
olayın olup olmadığını bilme şansımız yok tabiî, hiç kimse için tabiî- konusunda yeterli özeni, 
yeterli dikkati ve yeterli hassasiyeti göstermemiş olduğu inancındayım. Tabiî, ısrarla 
vermedik denilince de bir şey söyleme şansınız ortadan kalkıyor. Israrla vermedik 
noktasında bir anlayışla yaklaşılınca, verilmeyen bir şeyin nasıl yasal böyle sonuçları olabilir; 
nasıl bir insan altı yıl altı aya mahkûm edilebilir gibi sorular ortaya çıkıyor. Bu sorular 
cevaplandırılmadı bu olay boyunca. Dolayısıyla, yasal boşluklar ve yasal çerçevede yeterli 
açıklık olmayışı nedeniyle bazı kararlar ortaya çıkmış olabilir; ama, vicdanî manada 
baktığımda ben bu olayda daha derin bir incelemenin yapılması gerektiği inancındayım. 
Belki, daha üst düzeyde bir değerlendirmenin, incelemenin yapılması gerektiği 
noktasındayım. Şahsen oyum o yönde olacak. 

BAŞKAN - Teşekkürler. 

Buyurun efendim. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Sayın Başkanım, komisyonun saygıdeğer üyeleri; 
hepinizi öncelikle saygıyla selamlıyorum. Gerçekten de, karşılıklı nezaket, sabır ve anlayış 
içinde geçen dört ayı tamamladık ve son oturumdayız. 

Tabiî, ben, müsaade ederseniz, olayın hukukî boyutundan önce, bu soruşturma 
önergelerinin verildiği dönemi de bir hatırlatmak istiyorum. Bu geçen dönem, hukukun en 
fazla siyasallaştırıldığı, siyasî müsbet aracı olarak da bu tür önergelerin maalesef çok yoğun 
kullanıldığı talihsiz bir dönem geçirdik. Bu, hem kamuoyunda hem vicdanlarda böyle bir yer 
etmiştir. Gerçekten de, tarih içinde hukukî bu tür müesseselerin, bu tür olayların siyasal 
iktidarı elinde tutanlar tarafından zaman zaman bu şekilde aleyhe kullanılmış olması 
istemesek de kötü bir gerçektir. Hukuk devleti, aslında, iktidarda da muhalefette de hepimizi 
bağlayan ve hepimizin adaletine insan haklarına saygı duyan bir devlet anlayışı olmalıdır. 
Hepimiz de buna inanıyoruz diye düşünüyorum. 

Mükerrer olarak açılmıştır bu önerge daha önce reddedildiği halde. Zaten, Sayın 
Komisyon üyelerimiz de ciddî tereddütler yaşadığı için yaklaşık iki ay kadar bu komisyonun 
bu görevi alıp almaması konusunda dahi tartışma yapmak zorunda kaldık; çünkü, hiçbirimiz 
mükerreren bunun geçen dönemden kalan böyle bir siyasî çekişme ürünü olarak geldiği 
düşünülen bunun, kesin hüküm delillere karşı bir daha açılıp açılmamasını tartıştık. 

Yaklaşık dört ay birkaç gün sonra sonuçlanmak üzere. Dört ay boyunca, ben 
Komisyonumuza gelen tüm tanık, şahit, misafirlerimizin ifade ve beyanlarında Sayın 
Başbakan Çiller'i ve Sayın Bakan İsmet Attila'yı zor durumda bırakabilecek, aleyhte tek bir 
beyana veya ifadeye rastlamadım dosyada ve dinlediklerimizde. Yine, Komisyondaki 
dosyayı incelediğimde ve sayın bilirkişilerin çok özenle hazırladıkları dökümü; yani, 
kronolojik sırayı incelediğimde, yine bu konuda tek bir delil, belge, yazılı ifade bulunmadığını 
görüyorum. Dolandırıcılık fiilinde kasta mahsus bir suç olması nedeniyle, eğer bir 
dolandırıcılık varsa dolandırılan taraf vardır. Dolandırılan taraf, özel sektör veya özel kişiyse 
yapılacak bir şey yok; ama, kamu ya da başka bir görevliyse yapılacak çok şey var anlayışı, 
hukuku çifte standarda götürür ki, bu da hukukun evrensel ilkelerine uymaz; yani, hukuk 
hepimiz için geçerlidir. Kaldı ki, bu dosyada, sabıkalı dolandırıcının aleyhte ifadesi dışında 
Sayın Başbakanı ve Sayın Bakanı suçlayacak, tek bir belge, delil ve inandırıcı bir kanıt 
yoktur. Kaldı ki, bu dolandırıcı, sadece, örtülü ödenek ve iddialarda bulunmamıştır, başka 
kişi ve kurumlarda da dolandırıcılık yaptığı yolunda mahkûmiyetleri ve iddiaları vardır; yani, 
dolayısıyla, özel sektörde olsaydı, özel kişi olsaydı bu kabul edilebilirdi; ama, kamuyu 
dolandırdıysa ya da bir kamu kurumunu dolandırdıysa o zaman kamu suçludur gibi bir 
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mantık dolandırıcılık fiiline de, Ceza Kanununun evrensel ilkelerine de ters düşer diye 
düşünüyorum. 

Ben, dört aydan beri, Komisyona gelen tanık ifadelerinden, beyanlardan, dosyadaki 
önceki ve şimdiki bütün belge ve bilgilerden Komisyonumuza ilave aleyhte sayılabilecek 
hiçbir bilgi, belge, tanık ve beyan olmadığını görmenin vicdanî huzuru içinde, hukukun 
üstünlüğüne de inanan ve saygı duyan birisi olarak iki tane kesinleşmiş yargı kararı dışında, 
lehte yargı kararı dışında, aleyhte hiçbir unsur bulunmayan bu dosyayla ilgili olarak, 
Komisyonumuzun Yüce Divana şevke gerek olmadığı yolunda bir karar alması gerektiği 
yolundaki şahsî kanaatimi saygılarımla arz ediyorum. 

Hepinize, çalışmalar boyunca, sabrınızdan, katkılarınızdan ve nezaketinizden dolayı 
da ayrıca teşekkür ediyorum . 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Buyurun Sayın Al. 

EROL AL (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

öncelikle, Sayın Genel Başkanımızın, Sayın Başbakanımızın son iki buçuk yıldır 
üzerinde durduğu gibi soruşturma müessesesinin siyasî bir hesaplaşma aracı olarak 
kullanıldığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde uyum yasasının gerçek işlevini sürdüremeyecek 
duruma getirildiği yönündeki açıklamalarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum ve bu görüşe, 
bizim de katıldığımızı ifade etmek istiyorum. 

Soruşturma mekanizması siyasî partiler arasında ben sana senin için bir tane verdim, 
sen de benim için; siz bana bir tane verdiniz ben de sizin için vereyim şeklinde, maalesef, 
kamu vicdanını da rahatsız edecek şekilde bir boyuta taşınmıştır. Bunun, mutlaka, 
Anayasanın 100 üncü ve 83 üncü maddelerinin değiştirilerek soruşturma sürecinin 
siyasileştirilmesinin önüne geçilmesinde zaruret olduğunu tekrarlamak istiyorum. Bunun 
ötesinde, önümüzdeki dosya, benim gazeteci olduğum dönemde, çok yakından izlediğim 
meslek gereği, kamuoyundaki tüm tartışmalarına ortak olduğum, olmak durumunda kaldığım 
bir dosyadır; yani, buraya gelmeden önce de bu konu hakkında epeyce bilgi ve fikir sahibi 
idim. 

Şimdi, önümüzde iki tane kesinleşmiş mahkeme kararı var; ilk mahkeme kararında 
Celalettin Selçuk Parsadan'ın itiraflarına dayanılarak ve bu dolandırıcılık fiilini beraber 
işlediği akrabaları ve arkadaşlarıyla beraber ifadelerine dayanılarak yapılan araştırma 
sonucunda, örtülü ödenekten, 1995 yılının son iki ayında, iki kere de 5,5 milyar liranın 
ödendiği sabitlenmiş durumda. 

Şimdi, burada, iki nokta var. Bir tanesi, paranın verildiği, ikincisi de, ne amaçla 
verildiği. Tabiî, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, örtülü ödenekten yapılacak 
harcamaların ne şekilde ve nerelere yapılması gerektiğini düzenlemiş. Kararda, bir unsur 
dikkate alınarak hüküm tesis ediliyor, yani, paranın verildiği, itiraf sonucu ve araştırmalar 
sonucu kabul edilmiş; fakat, aynı şahsın, aldım dediği parayı, şu amaçla aldım kısmı dikkate 
alınmamış; yani, burada, tabiî, bizim, mahkeme kararlarını yargılamak gibi bir görevimiz yok; 
ama, burada karar alırken dikkat edeceğimiz çok önemli noktalar bunlar. Ben, Sayın Necdet 
Saruhan'dan 5 milyar lira aldım diyorum, mahkeme kararında bu kabul ediliyor, bana şu 
amaçla verdi onu diyorum; ama, bu, dikkate alınmıyor. 

Şimdi, burada, tabiî, eski Başbakanımız Sayın Tansu Çiller'in yargılandığı bir hukuk 
süreci henüz yok. Kararların hiçbirisi doğrudan kendisiyle ilgili değil ve sanık değil. İki 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 502) 



- 7 8 -
mahkeme kararında da kendisi yargılanamamıştır; çünkü, dokunulmazlığı vardır. 
Dokunulmazlığı olduğu için de, buradaki komisyon üyelerinin görüşleri, kanaatleri, yargı 
sürecinin bu olayla ilgili son noktasıdır; yani, sanıklarla... 

H. UFUK SÖYLEMEZ (izmir) - Hukuk mahkemesinde... 

EROL AL (İstanbul) - Hukuk mahkemesinde tazminat davası... Tazminat davası da, 
az önce bahsettiğim, yargı kararıyla ilintili olarak amaca dikkat ediyor. 

Şimdi, Sayın Başbakanın yargılanması ve -ki, madem siz bahsettiniz- ben, o yargı 
kararından size söz edeyim, 3'e 2 alınmış kararda, bakın ne diyor mahkemenin başkanı: 
"örtülü ödenek, Başbakanın ve ailesinin şahsî masraflarına ve siyasî partilerin idare, 
propaganda, seçim ihtiyaçlarına sarf olunamaz. Bir defa, paranın verildiği sabit olduğuna 
göre, verilme amacının belirlenmesinin hukukî bakımdan irdelenmesi gerekmektedir. Somut 
olayda davalılar, gerek ceza dosyasındaki açıklamalardan ve gerekse eldeki bu davaya 
verdikleri cevaplardan parayı vermediklerini savunmaktadırlar, işte, bu noktada, davalıların 
bu cevabının kesinleşen bir mahkeme kararıyla örtüşmediği, diğer bir ifadeyle, mahkeme 
kararı karşısında itibar edilecek bir savunma olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, 
paranın verildiği sabit olduğuna göre, verilme amacının, davacı tarafından değil, davalılarca 
kanıtlanması gerekmektedir." 

Şimdi, burada, davalının bir şey kanıtlayabilmesi için, bu davada yargılanması 
gerekir. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (izmir) -Ama, bu, bir muhalefet şerhi... 

EROL AL (istanbul) - Sayın Söylemez, ben, görüşlerimi ifade ediyorum. Biz, sizi 
dinliyoruz. Burada, benim, bir Başbakanın, bir Sayın Bakanın -bunu, defaatle, burada 
oturduğumuz her celsede söyledim- hiç kimsenin, bir siyasetçinin oyuyla yargılanmasına 
gönlümün razı olmadığını, bunun, burada, bir vicdanî problem yaşadığımızı pek çok defa 
söyledim. Eski Sayın Başkanın Yüce Divanda yargılanması, beni hiçbir zaman mutlu etmez, 
etmeyecektir de. O nedenle, sanki bir kastımız varmış gibi mütalaa yapılması, beni son 
derece üzer; bunu söylemeliyim. 

Şimdi, Bu noktadan sonra şunu da dikkate almamız gerekir. Özellikle sözlerime 
başlarken ifade ettim, ben o dönemde gazeteciydim diye. Bu olay kamuoyuna mal olmuştur 
arkadaşlar. Hepimiz kürsüye çıktığımızda, özellikle şimdiki muhalefet sözcüsü 
arkadaşlarımız kürsüye çıktıklarında, hep yapanın yanına kâr kaldığı, ufak tefek işlerden 
dolayı birtakım insanlara çok ağır cezalar verilmesine rağmen, bunları yaratanların, bu 
tabloyu ortaya çıkaranların hep elini kolunu sallayarak dolaştığı yönünde hem 
siyasetçilerimizde hem kamuoyunda bir intiba oluşmuştur. 

Şimdi, siz, özel hukuk, kamu hukuku, az önce de bahsedildi, bir Başbakan olarak, 
birisine bir telefonla para vereceksiniz, parayı alan altı sene ağır hapis cezası alacak; fakat, 
bu Başbakan hiçbir şekilde bir yargı önüne çıkmayacak. Burada, normal olan, Başbakanın 
yargılanıp aklanmasıdır; dileğimiz de budur; yani, bu olay olmamış gibi kimsenin mütalaa 
etmesi, kamu vicdanının bu kararla teskin edilmesi, tatmin edilmesi mümkün değildir, benim 
anlayışıma göre ve biz, burada vereceğimiz karar, dışarı çıktığımızda kamu vicdanı önünde 
hesap vereceğimizi de düşünmemiz lazım; yani, bu insanlar, bize, ey sayın milletvekilim, 
sizin bu aldığınız karar, altı buçuk sene 5 kişinin mahkûmiyeti ve çok önemli miktarlarda da 
para cezasıyla sonuçlanmış bir davanın kararıdır. Bu kararda, taraflardan bir tanesi sizin 
parmaklarınızla aklandı, birtarafsa halen mahkûmiyeti devam ediyor; yani, vicdanen burada 
rahat olmamız lazım. Ben, bu yargılamanın bize bırakılmış olması nedeniyle, buradaki karar 
mekanizmasının Meclise bırakılmış olması nedeniyle son derece rahatsızım; ama, bize 
verilen bu görevi layıkıyla da yerine getirmiş olmamız lazım. 
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Şimdi, beni rahatsız eden bir şey daha söyleyeyim, oldukça rahatsız eden bir şey. 

Dönemin Sayın Başbakanlık özel Kalem Müdürü buraya geldi; görmedim, duymadım, 
bilmiyorum. Şimdi, arkadaşlar, üç gazeteci mahkemeye gitmiş, biz Akın istanbullu ile 
görüştük, şu şu şu nedenle parayı verdik, işte, Atatürkçü Dernek vesaire diye beyanları var. 
O gazetecilerin kime ne husumeti olsun, yani, araştırmak onların görevi ve bu gazeteciler, 
isimleri söz edilen gazeteciler, benim çok yakın arkadaşlarım ve şu anda da bu meslekte en 
saygın olan isimler arasındadır üçü de. Şimdi, bu insanların, oturup, durup dururken yalan 
söylemeleri mümkün değil. 

Sonra, bakın, ben, üşenmedim çıkardım, bu sanıkların ifade ettikleri dönemlerde 
telefon konuşmalarının tamamı belgelenmiş durumda. Geçen şeyde, ben, Sayın Başbakana 
yöneltmek istediğim için, Akın İstanbullu Beyi fazla yormak istemedim. Şimdi, bakın, 
Parsadan diyor ki "şu şu tarihlerde biz şuraya telefon ettik, şöyle oldu böyle oldu." Mukadder 
Balkan, Ali Yiğit, hepsi bunları teyit ediyor ve mahkemeler de bunlara dikkat etmiş. Şimdi, 
diyor ki, bakın, .2 Kasımda Erdener Güler, bu İstanbul'daki ofis, Celalettin Selçuk 
Parsadan'ın yeğeni, dayısının oğlu diyor ki, oradan şurayı aradım -mahkeme zabıtlarında 
bunlar var- ve telefonlarını çıkardım ben. O telefondan Hüseyin Cahit Parsadan aranmış, Ali 
Yiğit aranmış. Ertesi güne geliyoruz, Başbakanlık konutu aranmış ve Başbakanlık konutuyla 
ilk telefonda 28 800 liralık telefon görüşmesi yapılmış. Bir önceki gün 1 600 liralık 
görüşmeler var; yani, bu, oldukça uzun süren bir görüşme; ki, sayın -sayın demek de ne 
kadar doğrudur bilemiyorum- sanık Parsadan beni üç dört dakika telefonda beklettiler diyor 
ve tıpatıp örtüşüyor bu telefonlar. Bakın, 469 68 68; 2.11.1995'te aranmış, saat 15.19'da. 
Arkasından, hemen o telefondan Parsadan aranmış, 16.34'te tekrar konut aranmış, 14 400 
liralık görüşme yapılmış. 17.34'te tekrar konut aranmış, 43 200 liralık görüşme yapılmış, 
18.56'da konut aranmış, ertesi gün, paranın tahsil edildiği gün, 12.06'da tekrar konut 
aranmış, 57 600 liralık görüşme yapılmış ve aynı gün, paranın tahsil edildiği yer aranmış, 
konut değil, bu sefer Başbakanlık, 12.27'de ve arkasından, alındığı ifade edilen paraların 
bankaya yatırıldığı aynı güne ait dekontlar var. 

Şimdi, bunları görmezden gelmemiz mümkün değil. Bunların Atatürkçü bir dernek 
kisvesi altında ne amaçla yapıldığı?.. Yani, şimdi, kabul edilse, denilse ki bize, efendim, bizi 
Necdet Öztorun aradı, parayı istedi, Atatürkçü bir dernek için vereceğiz filan, bir 
organizasyona gidiyoruz... Bu konuda Özel Kalem Müdürünün açıklamaları, bizi, resmen, 
yani, gerçeği öğrenmememiz, farklı bir noktaya götürme yönünde, yani, kötü niyet var 
açıklamalarında. Bu kadar telefon organizasyonu Başbakanlığın dahli olmadan yapılması 
mümkün değil ya da konutun ve bu kadar şeyi üst üste getirip, yalanla, tutanaklarla 
birleştirip, dekontlarla birleştirmek de mümkün değil. O nedenle, buradaki kötü niyetin ortaya 
Çıkarılması ve bu ifadenin de, zımnen kabul edilen, yani, paranın verildiği zımnen kabul 
ediliyor, açıkça kimse tarafından kabul edilmiyor, özel Kalem Müdürü vermediğine göre, 
Sayın Başbakan da vermiş olamıyor bu durumda. Burada bizi yanıltmaya dönük, açıkça, 
kötü niyetli bir beyan var. Beni en fazla rahatsız eden konu da bu. 

Daha önce de belirttiğim gibi, burada son sözü söyleyecek olan Başbakan ve 
bakanlarımızı yargılamakla görevli olan Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa 
Mahkemesidir. Burada eğer bir kanaat oluşacaksa, orada oluşacaktır. Bizim yargılama 
yetkimiz olmadığına göre, oraya sevk edilmesi ve orada aklanması gerekir kanısındayım; 
ancak, Maliye Bakanımız Sayın İsmet Attila yönünden hukuken bir sorumluluk oluşacağı 
kanaatinde değilim; çünkü, Başbakanlığın taleplerini karşılamak durumdadır kendisi. O 
nedenle, Sayın Attila ile ilgili görüşüm, Yüce Divanda yargılanmasına gerek olmadığı 
yönündedir. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Biz teşekkür ederiz. 
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Buyurun Sayın Söylemez. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Ben, aslında, tabiî, konuyu, tekrar müzakereyi 
uzatmak istemiyorum; ama, şimdi, Erol Al arkadaşımızın, dolandırıcı mahkûm edildi, dışarı 
çıktığımız zaman, bize kamuoyu soracak, öbür taraf ne oldu filan şeklinde anladığım -
yanlışsa düzeltsin- bir beyanı oldu. 

Şimdi, dolandırıcılıkta iki taraf vardır; doğrudur; ama, bir taraf suçludur, kasıtla suç 
işlemiştir; bir taraf da mağdurdur. Şimdi, bize, kamuoyu çıkıp da, mağduru niye mahkemeye 
vermediniz falan diye bir şey sormaz. Aksine, eğer ortada mahkemenin verdiği dolandırıcılık 
suçu varsa, dolandıran taraf, kasıtla suç işlemiştir. Dolandırıldığı kabul edilen taraf, 
mahkemece de, mağdurdur. Şimdi, bu durumda, kamuoyu, bize, niçin, dolandırılan tarafı da, 
mahkemece dolandırıldığı iddia edilen veya karar verilen tarafı da suçlamadınız diye bir şey 
soracağını, ben zannetmiyorum. 

EROL AL (İstanbul) - Şunu söylüyorum, müdahale etmek için değil, Sayın 
Başbakan, kendi, şahsî, cebinden para verecekse, tabiî, öyle bir şeyimiz olamaz. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Cebinden olsun olmasın; bu, ayrılmaz. 

EROL AL (İstanbul) - Devletin karşısında sorumluluk gerektirir o. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Bakınız efendim, Erol Beyciğim, dolandırıcılık 
suçunda, cebinden vermiş, şirketinden vermiş, yahut da kamudan vermiş arasında ayırım 
yoktur. Dolandırıcılık tek suçtur ve dolandırıcılık suçunda kasıt varsa, dolandırana aittir bu 
suç. Bir de mağdur taraf vardır. Bu, özel sektör olur, kamu olur, özel şahıs olur, cebinden 
verir, şirketinden verir; hiç fark etmez. Dolandırıcılık suçu, suç evrenseldir; yani, kamuya 
göre dolandırıcılık suçu ayrı tarif edilmiş değildir ki; bu, bir. 

İkincisi, üç gazeteci, gerçekten, saygın olabilir, sizin arkadaşlarınız da olabilir; ama, 
biz, biliyoruz ki, geçen dönemde, gazetecilerin ve bazı basın kuruluşlarının siyasete nasıl 
müdahil olduklarını, haklı haksız herkes hakkında haberler çıktığını, yani, her gazetede 
çıkan veya her gazetecinin beyanına inanacaksak, o zaman, komisyona da, mahkemeye de 
gerek yok demek lazım. Onu söylemek isterim. 

Başbakanlık telefonlarıyla konuşulması... Başbakanın telefonlarını, bugün, Türkiye 
Cumhuriyetinin her vatandaşı, yurt içinden veya yurt dışından istediği zaman arar, isterse bir 
şey sorar isterse oyalar isterse alakasız bir şeyler konuşur isterse sadece aradığını 
ispatlamak için arar. Bu, hiçbir kanıt ya da belge niteliğinde değildir; yani, Başbakanın 
telefonlarına günde binlerce ilgili ilgisiz telefon gelir, Başbakanlık konutu ha keza öyledir. 
Hepiniz devletin içinde bulunan saygın, değerli insanlarsınız. Yani, bu üç tane tezin, üç 
gazetecinin beyanı, husumeti var mı ki demeniz, o dönemde belki de husumeti vardır. 
Bunun aksini söylemek de mümkün. Doğrudur, sizin arkadaşınız olduğu için, belki sübjektif 
bir şekilde onların saygınlığını çok yakın bildiğiniz için bunu söylüyorsunuz; ama, biz de 
biliyoruz ki, basın ve basın kuruluşları arasında, zaman zaman, siyasetçi veya siyasî 
partilerle, haklı haksız, çok ağır, yerli yersiz iftiraya varan, kampanyalara varan hadiseler de 
yaşandı geçen dönem Türkiye'de. İnşallah, bir daha yaşanmaz bunlar. İki taraf da kendi 
görevini iyi yapar; ama, üç gazeteci beyanını kabul etmeyen Akın Istanbullu'ya inanmıyorum 
demek, ancak mahkemenin kararı olabilir, bizlerin kararı olamaz; çünkü, beyan dışında bir 
şey yok. Yani, ben, dosyada, sabıkalı, örgütlü, organize bir dolandırıcılık ekibi olan 
Parsadan'ın aleyhte ifadeleri dışında, Sayın Başbakan veya Sayın Bakan hakkında tek bir 
aleyhte beyan, ifade, tanık, belge bulamamış bir vaziyetteyiz; yani, Yüce Divana hangi 
dosyada neyi bulduk da gönderdik diyeceğimiz konusunda hâlâ kuşkum var. 

Teşekkür ederim bu açıklama için. 
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BAŞKAN - Biz teşekkür ederiz. 

Başka?... 

Buyurun 

ALİ OĞUZ (istanbul) - özür diliyorum arkadaşlarımdan. 

Efendim, dolandırıcı "aldım, aldım, aldım" diyor, hep bunu tekrar ediyor. Buna, biz, 
ceza hukukunda ikrar diyoruz; ama, ikrar cezayı gerektirmiyor; bunu, arkadaşlarım bilirler. 
Kastı atfı cürmîdir. Bir cürüm atfında bulunuyor ve bunda da çok gayretli, ceza almaya razı, 
nitekim de almış. Bizde, halbuki, hukukta suçlunun veya maznunun kabulü, ikrarı, cezayı 
gerektirmez. Arkadaşlarımdan biri, kim bu misali verdi bilmiyorum, Sarıyer'de Sevim 
davasını verdiler ve o davada, ben Sevim'i öldürdüm diyen, bir tane değil, birçok şahıs gitti 
savcılığa, ben öldürdüm, ben öldürdüm diye, katil olmaya razı olan ikrarlarda bulundular; 
ama, ceza görmediler. 

Burada da, mahkeme, bu atfı cürmî ve ikrarı, sanık yönünden cezaya bağlamış; ama, 
dolandırıldığı ifade edilen şahıs için de, daha önce arz ve ifade ettiğim gibi, kasıt unsuru 
özellikle gerekir. Bir de, iğfal kabiliyetinin olma hususu, orada, mağduru, mağdureyi, yani, 
Sayın Başbakanı aklamaya yeter bir durum olarak ortaya çıkıyor. Hepiniz, çok basit 
hadiselerde bunun misalini bilirsiniz. Çocuk, talebe hüviyetini çıkarır, özellikle, o zaman, 
gerek şoförler gerekse otobüslerde kontrolörler, hüviyeti alırlar, şöyle bir bakarlardı; gerek 
yapıştırılan fotoğrafın sırıtması gerek üstündeki damganın taşması veya aldatıcılık vasfının 
bulunmaması ceza tayinini gerektirmez diye, yüzlerce, binlerce içtihat var. 

Arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

EROL AL (İstanbul) - Sayın Başkanım, şimdi, konuşmalar benim ifadelerim üzerine 
yoğunlaşıyor, müsaadenizle bir şey söyleyeceğim. 

Şimdi, buradaki o Sevim davasıyla ilinti kurmak gibi bir hukukî mütalaaya ben çok 
şaşırıyorum. Orada bir akıl hastalığı sorunu var sanıyorum. Şimdi, burada beş kişi var 
ortada, bir kişi filan değil ki. Yani, bu kadar telefon görüşmeleri, dekontlar falan... 
Beyanlardan birinin dikkate alınıp öbürünün alınmamasını nasıl mütalaa edeceğiz? Sevim 
davasıyla bunun ne alakası var? Yani, bu, resmen, hukuk sürecine hakarettir, söylediğiniz. 

NECDET SARUHAN (İstanbul) - Şimdi, arkadaşlar, bu Sevim esprisini ben 
getirmiştim; doğru. Ama, Sevim'i ben öldürdüm diye ortaya çıkan hiç kimseyi, bu ikrarı 
nedeniyle yargılamadılar, yani, dava dahi açmadılar. Ama, bizim olayımızda, sadece ikrarlar 
değil, toplanan bir sürü delil var. Yargıtay'dan da onanarak geçmiş, dosya çok kapsamlı bir 
dosya; ben, kısmen okuma şansını buldum; yani, öyle, birkaç kişinin ikrarı falan değil, 
toplanan bir sürü delille mahkûm etmiş ve yargı son derece isabetli bir karar vermiş 
kanaatindeyim. 

EROL AL (İstanbul) - Sayın Saruhan, ben sözümü bitireyim. 

Şöyle vicdanlarınıza bir sorun arkadaşlar. Beş kişi, bu olayda, bir kişiyi husumetten 
dolayı mahkûm ettirmek için böyle bir şeyle ortaya çıkabilir mi; yoksa, bu beş kişi, başlarında 
bir kişi, bir devlet, nasıl böyle kişiler tarafından idare ettirilir diye dehşete düşüp de mi ortaya 
çıkmışlar acaba? Benim düşündüğüm ikincisidir. Ben, dehşete düşüyorum bunları görünce. 
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H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Yani, siz, Parsadan ve arkadaşlarının devlet iyi 

yönetilmediği için ortaya çıktıklarını mı düşünüyorsunuz, kendini feda mı etti?.. 

EROL AL (İstanbul) - İyi yönetilme değil, yani, bu kadar basitçe, bu kadar kolayca 
devletin dolandırılması karşısında dehşete düşmüş adam. Yoksa, hiç kimse, kalkıp da, beş 
sene, on sene ceza yiyeceği bir şey için bu kadar ısrarlı olur mu canım? Böyle bir şey, ne 
çıkarı olabilir bundan arkadaşlar?.. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Ben, geçen celse bir şey dağıtmıştım Erol Bey, o bir 
gazetecinin 1 milyon dolar teklif ettiği yönünde bir iddia vardı. 

EROL AL (İstanbul) - O da doğru, doğru... 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Yani, böyle şeyler de olabilir, ihtimal dahilindedir; 
yani, hiç şaşırmayın böyle şeylere. 

EROL AL (İstanbul) - Para kazanmak için gitmiş, oraya da gitmiş. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Bunlar, organize suç örgütü şeklinde çalışan bir 
grup; yani, çıkar karşılığı yapmış olur... 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Hayır, gazetecilere niye gitmiş de "ben dolandırdım 
Başbakanı" demiş; bir de onu izah etsin arkadaşımız. 

EROL AL (İstanbul) - Evet, bize de çok gelen oldu. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Bakın, organize, kullanılmış bir suç örgütü... 

BAŞKAN - Lütfen, karşılıklı konuşmayalım, birbirimizi dinleyelim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Böyle şey olur mu; yani, asıl, bu, olmaz, ben adam 
dolandırdım, bana ceza verin... 

EROL AL (İstanbul) - Vallahi, o, sizin vicdanınıza kalmış bir şey. Ben size 
söyleyeyim, şurada sözü edilen telefonları ben defalarca aradım. Bu telefonlarla hiç kimse 
bir dakikadan fazla konuşamaz; isterseniz, açın şuradan deneyin; yani, hiç kimse, 
Başbakanlık konutunu bu kadar işgal... Ben, defalarca aradım, Akın İstanbullu ile defalarca 
konuştum aynı dönemde; yani, böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Hiç kimse, kendini 
böyle bir ateşin içine niye atsın canım. Adam dehşete düşmüş açıkçası yani. Şimdi, buradaki 
yöneltilen soruların da biraz mantığının, bir felsefesinin olması lazım. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Yani, burada, mahkûm edilmiş, sabıkalı dolandırıcının 
dehşete düşerek, devleti kurtarmak istediğine dair yorumunuzu, kesinlikle kabul etmiyorum 
ve garipsiyorum doğrusu. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - İkiniz de haklısınız. 

ERDOĞAN SEZGİN (Samsun) - Sayın Başkan, konuşacak arkadaş yoksa, ben de 
iki cümle bir şey ilave edeyim. 

BAŞKAN - İki cümlenizi edin, ondan sonra Sayın Saruhan'a söz vereceğim. 

ERDOĞAN SEZGİN (Samsun) - $imdi, Sayın Erol Al arkadaşımızın anlamak 
istemediği ve üzerine basa basa da söylediği bazı şeyler var. Konunun onun algıladığı gibi 
olmadığı çok açık ve net mahkeme kararıyla sabittir. Şimdi, burada, para verme işi, ceza 
mahkemesi kararıyla sabit olmuş. Mahkeme demiş ki, Selçuk Parsadan'ın belirttiği amaçla 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 502) 



- 8 3 -
paranın verildiğini mahkeme kabul etmiş. Yargıtay da demiş ki, böyle şey olmaz, yasa 
maddesinde öngörülen haksız menfaatin hangi amaçla ileri sürülerek sağlandığı dosya 
içeriğine göre kesinlikle tespit edilememiş demiş; yani, mahkemenin bu bölümünü 
düzelterek onayan Yargıtay, nakzediyor, ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla, burada, bu fiil 
yargılanıyor. Taraf olmadığı halde Sayın Başbakan Tansu Çiller de yargılanıyor. Evet, para 
verilmiştir diyor. 

Şimdi, geçen gün, Sayın Andican bir şey ifade ettiler, Sayın Başbakan hiçbir şey 
söylemiyor filan dedi, aldık verdik... Orada da, ben, şunu ifade ettim, hatta, savunmasının da 
bir bölümünü arz ettim. Sayın Başbakan diyor ki, bu, ceza mahkemesi kararına göre, 
Başbakanlıktan bu dolandırıcıya para ödendiği kabul edildiğine göre, ben diyor, mahkeme 
kararlarına saygılıyım, bunu tartışmıyorum bile diyor. Artı, hukuk mahkemesi kararı da, yine, 
direkt Tansu Hanıma tevcih edilmiş, Sayın Çiller'e tevcih edilmiş bir davada diyor ki, 
davalının bir özensizlik, ihmal ve teseyyüp gösterdiği düşünülemez diyor. Bu, bir mahkeme 
kararı ve kesinleşmiş bir mahkeme kararı. 

Sayın Al, bir şeyde aldanıyoruz; bir karara muhalefet konmuşsa, o, muhalefet koyan 
kişinin görüşüdür. Esas ilam, şablondur, budur. Onun için, bu konuda, Yüce Heyetin, bu 
vakalar karşısında görüşü ne olursa biz saygılıyız; çünkü, hiç kimse, bir başkasının vicdanını 
kullanarak oy kullanmıyor, kendi vicdanını kullanarak oy kullanıyor. Bu dünyanın üstü da 
varsa bugün, yarın altı dp var; mesuliyeti vicdanını kullanan kişiye aittir. 

Saygılar sunarım Sayın Başkan. 

MUSTAFA DÜZ (İstanbul) - Sayın arkadaşlar, hepimiz burada toplanmış 
bulunuyoruz. Bizler yargıç değiliz; ama, bundan sonraki dönem için, yüce yargı 
mahkemelerinin vereceği kararlar önemlidir. Ben, hukukçu değilim; ama, tabiî ki, ben de 
görüşlerimi, bizlere oy veren, vekalet veren, vergi ödeyenlerin selameti açısından, burada 
vicdanî kararımı belirtmek istiyorum. 

Tabiî, zorlanıyor insan haliyle. Benim görüşüm, burada, mevki ve sorumluluk; yani, 
hem mevki sahibi olacaksın hem sorumluluk taşıyacaksın; bu, mecburen böyledir. Geçmiş 
dönemlerde, buna bağlı değil, ama, çok geçmiş dönemlerde mevki sahibi olacaksın, ama, 
sorumluluk taşımayacaksın; bu, yanlış. Bu konuyla ilgili, çok geçmişte, konuşmalar olduğuna 
dair gündeme gelmiştir. Ben, Maliye Bakanının, burada, yetkisi ve sorumluluğu dahilinde, 
bana Başbakan sadece talimat verir, fasıllara girmem, istemiş olduğu bütçeyi doğrultuda 
topluca veririm. Ama, orada, kendisine bir soru yöneltmedik. Sayın Maliye Bakanımız, 
acaba, siz, bunu, topluca veriyorsunuz; ama, kaç defa, her gün mü veriyorsunuz, her hafta 
mı veriyorsunuz; bu konuda, biz, bir soru yöneltmedik. Yani, ben, burada, vergi ödeyenlerin 
selameti açısından, Maliye Bakanının da sorumluluk taşıması gerektiğini savunuyorum. 
Tabiî, bu konuyu, ben, yargıç olmadığım için, hukukçu olmadığım için, üst düzey mertebede, 
vergi ödeyenlerin selameti açısından incelenmesi taraftarıyım. Aynı şekilde de, Sayın 
Başbakanımız Tansu Çiller hakkındaki, yine vergi ödeyenlerin selameti açısından, çünkü, 
kendi, bir servetini veya bir malını istediği doğrultuda harcayamayacağı gibi, kamunun, vergi 
ödeyenlerin selameti açısından, bu konunun yine üst düzey mertebede incelenmesi için, 
burada görüşlerimi bildiriyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Başka söz isteyen yok herhalde. 

MUSTAFA DÜZ (İstanbul) - Bir şey daha ekleyebilir miyim... 
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BAŞKAN - Buyurun. 

MUSTAFA DÜZ (İstanbul) - Yani, şurada bir misal da verecek olursam, nasıl, bir 
taşımacı, kamyoncu, taşımış olduğu yükten sorumlu ise, aynı şekilde mevki sahibi 
Başbakan, Maliye Bakanı da, burada bulunmuş olduğu mevkiin sorumluluklarını taşıması 
lazım. Bu, gelecekteki, yani, vergi ödeyenlerin selameti açısından, yani, bizlere orada sahip 
çıkın diye bize verdikleri vekâletten dolayı, bu konuyu, ben, tekrar size iletmek istiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Kocaoğlu. 

A. EMRE KOCAOĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, sanıyorum, bu konulara ilişkin, sistemimizde, Anayasamızda, 
yasalarımızda, artık ciddî bir değişiklik yapılması ihtiyacıyla karşılaştığımıza hepimiz 
hemfikiriz. 

Son zamanlarda çok sık söylendiği gibi, yaklaşık iki üç yıldan beri, 55 inci 
hükümetten bu yana da resmen söyledik, bir türlü gerçekleştirilemeyen bir süreci galiba 
başlatmak zorundayız. Bu, artık, dokunulmazlıkların yasama faaliyetleriyle sınırlanıp, 
yasama dışındaki iddialarda olağan yargının kendiliğinden işlemesini sağlayacak bir 
mekanizmayı bulmak; bunu yapmadığımız zaman, bu salonlarda, hepimizi zora sokan, 
zaman zaman verilen kararların da kamuoyunca kabulünü tartışmalı hale getiren talihsiz 
süreçler yaşıyoruz. Sayın Mehmet özyol Beyefendinin çok haklı olarak belirttiği bir şey var, 
bizler burada hukukçu değiliz, hukukçu olanlarımız da hukukçu kimlikleriyle bulunmuyorlar. 
Hiç kimse buraya mesleğini icra etmek için gelmiyor. Yani, bir mühendis buraya inşaat 
yapmak için gelmiyor, avukat hukukçuluk için gelmiyor. Dolayısıyla, istesek de istemesek de 
bizim kararlarımızın siyasî olması doğal. Başka türlüsü zaten anormal olurdu; çünkü, Meclis 
siyasî bir heyet. 

Konuşmamın başındaki cümleyi tekrar ederek söylüyorum, Anayasanın 100 üncü ve 
83 üncü maddelerinde acilen değişiklik yapıp, yasama alanına girmeyen iddialarda olağan 
yargının kendiliğinden işlemesini sağlamak, hem bu acı toplantıları bir daha yapmamak için 
hem de siyasetin kamuoyunda saygınlaşması için zarurî hale geldi, bunu bir an önce 
yapmak için zannediyorum ki burada çektiğimiz bu sıkıntılar bizler için de bütün milletvekili 
arkadaşlarımız için de yeterli bir sıkıntı oluyor ve bundan ders alırız zannediyorum, bir an 
önce bu değişikliği yaparız. 

Ayrıca, arkadaşlarım, bana ilaveten, sistem açısından bir ikinci sorun da bu 
komisyonda ortaya çıktı, örtülü ödenek meselesi. Hesabı verilemeyen bir konunun 
mevcudiyetini ben kabul etmek istemiyorum. Hesabı katiyen verilmeyecek bir şeyin siyasette 
olabileceğini kabul etmek istemiyorum. Ne kadar memleketin yüce menfaatleri bunu 
gerektirirse gerektirsin, memleketin yüce menfaatlerini kollayan sistem içinde birisinin veya 
birilerinin de "ya bu örtülü ödenek de nereye harcandı" diye bakması lazım; bu, Sayın 
Cumhurbaşkanı mı olur, Yargıtay Başkanı mı olur, millî takım antrenörü mü olur, ama bir 
yere bu hesapların verilmesi lazımdır. Aksi takdirde, şu çektiğimiz sıkıntılar herkesin başına 
gelebilecek sıkıntılardır. En doğal olarak harcanan paraya bile birisinin bir laf etmesi, hadi 
bakalım, altından kalkılmaz şaibeler getirecektir. Demek ki, sistemimizde bunun da 
düzeltilmesi lazım. Tamam bütçeye dahil edilmesin, genel bilgi verilmesin ama, örtülü 
ödenek için bir yerlere bilgi verilsin. Bunun da bu önümüzdeki süreçte ele alınmasını şu 
toplantı, şu komisyondaki bu sıkıntılarımız vesile teşkil eder diye ümit ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, doğrusu, buraya gelirken tereddütlüydüm; bir yandan bu iki 
şikâyetin birincisi olan "burada hukukî görev yapmıyoruz, şu halde bu görevi nasıl 
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yapacağız" endişesi, öbür taraftan da "iyi ama burada bu görev yapılmazsa örtülü ödenek 
zaten dokunulmaz, değinilmez, tartışılmaz bir konu, iyi hiçbir şey de sorulmayacak; bu nasıl 
iş" diye kendi kafamda çözememiştim. 

Sayın Mehmet özyol Beyefendinin belirttiği gibi burada hukukî bir iş yapmadığımız 
fikri ağır basıyordu; ama, buradaki tartışmalarda Sayın Erdoğan Sezgin Beyefendinin 
konuşmasının başında söylediği bir husus fikrimde değişikliğe yol açtı; o da şu: Madem ki 
sistem bu görevi bize vermiş, biz burada bunu yapmalıyız. Buradan hareketle, maalesef, bu 
sistemin bize verdiği, bir siyasî heyet olmamıza rağmen bize verdiği bu görevi yapmak, 
konunun yargıya intikali açısından tek yol olarak kalıyor Sayın Sezgin Beyefendinin söylediği 
gibi; o zaman, şahsen, bir karar vermek mecburiyeti doğuyor, benim buradaki kararım, 
ortada bir olay var, bu açık, yani ne denirse densin birileri bir para almış, bu parayı aldığı için 
mahkûm olmuş ve bu arada bu paranın veriliş amacı konusundaki soru işaretleri 
giderilememiş. Burada önemli olan bu amaç. Zaten, amacın yasaya uygun olup olmadığı 
tartışılıyor; ama, örtülü ödenekle ilgili olarak getirilen, sistemimize yanlış olarak getirilen bir 
tabu olma havası itibariyle de, bunun tartışılacağı başka yer yok. Bu amaç eğer açıklığa 
kavuşmazsa, sadece bir dönemin değil, bugüne kadar ve bundan sonra da uzayacak 
işlemlerin, eylemlerin ciddî bir şekilde kamuoyunda şaibe altında kalacağından endişe 
ediyorum. Çünkü, tartışılan amaç, ona çok dikkat etmeliyiz. Söylenenlere, iddia edilenlere 
göre bu amaçta suç unsuru var; birilerinin bakması lazım bu işe. Sayın Sezgin Beyefendinin 
bu analizine katılıyorum ve madem ki birilerinin bakması lazım, buna yargı yolunu açmanın 
tek çaresi madem ki bizim burada karar vermemizdir, benim kanaatim, bu yönde ağır 
basıyor sonuç olarak Tansu Çiller Hanımefendi için. Ama, Sayın Maliye eski Bakanımız 
İsmet Attila'nın bu konuyla amaç açısından herhangi bir ilişkisini de kuramadığım için, onun 
mahkemeye şevkine ihtiyaç olmadığı kanaatindeyim. Benim özetle görüşlerim budur 
efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Başka görüş bildirmek isteyen arkadaşımız; buyurun efendim. 

MEHMET METANET ÇULHAOĞLU (Adana) - Sayın Başkan, değerli komisyon 
üyeleri; malumunuz olduğu üzere 16.2.2000 tarihinde kurulan ve 13.6.2000 tarihine kadar 
devam eden, yani bugünkü tarihe kadar devam eden komisyonumuza 24.5.2000 tarihinde 
Genel Kurulun 98 inci Oturumunda üye olarak seçildim ve 31.5.2000'de komisyona dahil 
oldum. Dolayısıyla, çok kısa bir süre geçti. 

Dosya münderecatı üzerinde yaptığım incelemeler, gerekse tanıkların ifadelerinde 
yaptığım incelemelerde, komisyon üyesi arkadaşlarımızın mütalaaları üzerinde yaptığım 
değerlendirmeler sonucunda, birtakım vicdanî kanaat oluşmuştur. Burada, gelmeden önce 
dosya üzerinde yaptığım çalışmalarda bazı tespitlerim olmuş idi, bu tespitler Sayın Ahat 
Andican Beyefendinin yaptığı değerlendirmeler içerisindeki bazı bölümlerle örtüşmekte; yine, 
yaptığım tespitlerin bir kısmı da değerli arkadaşımız komisyon üyesi Erol Al Beyin 
tespitleriyle örtüşmüştür. Dolayısıyla, ben de şahıs olarak bugün bu komisyonlarda üst 
düzey siyasî makamlarda bulunan insanların bir yerde soruşturulması taraftarı olan bir insan 
değilim, şahsen buna da karşıyım; dolayısıyla, anayasada yapılacak değişikliklerle bunun 
direkt yargı yoluyla çözülmesi yönünde de fikir mütalaa etmeyi uygun buluyorum. 

Burada, dosya üzerinde biraz önce ifade ettim, 54 üncü hükümet, 55 inci hükümet 
devri sırasında olan, yaşanan ve Türk kamuoyunda yer bulan bazı ifadeler söz konusu 
olmuş idi. Burada bir 500 milyar Türk Lirasının nereye gittiği konusunda bazı çelişkili ifadeler 
ortaya konmuş idi ve o gün Başbakanlık makamında olan Sayın Başbakanımız bu konuda 
Cumhurbaşkanına bilgi verdiklerini ifade etmişlerdi. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız 
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da böyle bir bilginin kendilerine iletilmediği hususunda fikir mütalaa etmişlerdi, beyan 
etmişlerdi. Şimdi, bu konu, burada direkt ilgili değil ama böyle bir ifadenin olmuş olması 
bana göre birçok şeyi de ifade ediyor kanaatindeyim. 

Yine, Erol Al Bey arkadaşımızın değerlendirmelerine de katılıyorum, biraz önce de 
ifade etmiştim, tespitlerimizin birçoğu örtüşmekte; dolayısıyla, dosya üzerinde yaptığımız 
incelemede, bu konunun burada değil de daha üst bir makamda ele alınmasının uygun 
olacağı görüşü bende hâkim olmuştur. Bu, gerek bize Türk Milletinin verdiği bir yetkinin ve 
sorumluluğun bu şekilde kullanılacağının daha uygun olduğunu mütalaa ediyorum. 

Yine, dosyada yaptığımız incelemelerde örtülü ödeneğin kullanılış şekliyle ilgili Sayın 
Maliye Bakanının bu konuda bir tasarrufunun olmayacağı görüşü de bende hâkim olmuştur; 
bunu da burada ifade etmek istiyorum. 

Bütün komisyon üyelerine saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN - Başka söz isteyen?.. 

Buyurunuz Sayın Saruhan. 

NECDET SARUHAN (istanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; izin verirseniz 
önce iki konuya açıklık getirmek istiyorum. Biri soruşturma kurullarının, komisyonlarının 
görevi nedir. Anayasayla ve İçtüzükle bize verilmiş olan bu görevde bizim yaptığımız işlev, 
bir yargı işlevi değil, olsa olsa bir benzerlik arz etmesi yönünden bakılacak olursa belki bir 
savcılık görevini, bir soruşturma görevini yürütüyoruz. Neticede biz bir rapor tanzim edip, 
bunu Genel Kurula sunacağız. Eğer bu rapor Sayın Hanımefendinin ve Sayın Attila Beyin 
Yüce Divana şevki yönünde bir rapor olursa, Genel Kurul bunu inceledikten sonra, 276 oyla 
sanıyorum, üçte 2 ile bunu gönderme durumunda olacak, kararı o verecek; biz raporu 
yazacağız, karar yetkisi Genel Kurula ait. 

Tam aksine, biz vereceğimiz raporda Yüce Divana şevke gerek yoktur, uygun 
değildir diye mütalaa belirtsek dahi, Genel Kurul bunu tersine bir karar alarak, herhangi bir 
milletvekili arkadaşımızın isteği üzerine, yine 276 oyun bulunması halinde dosyayı, bizim 
raporumuzu kale almadan Yüce Divana sevk edebilir. 

Bir ikinci açıklama isteğim de şu arkadaşlarım: Bizim önümüzdeki önergede, birinci 
önergedeki, biz tabiî onun üzerinde çalışmıyoruz, 240 ve sair maddeler, ilgili diğer maddeler 
denmiş, son verilen Sayın Dumankaya ve arkadaşlarının verdiği önergede de, sadece Ceza 
Yasamızın 240 inci maddesinden söz edilmiş. Ancak, ben bu konuyu araştırdım, biz 
içtüzükteki ifadeye göre behemehal 240 inci maddeyle bağlı mıyız diye bir araştırma yaptım, 
Ceza Kanununu tetkik ettim, arkadaşlarım, Ceza Yasamızda, örneğin bir hırsızlık suçu var, 
bu hırsızlık suçu birkaç biçimde sıralanmış ve bazı ceza maddeleri de, Ceza Yasamızın bazı 

• fasıllarında toplanmış durumda. Örneğin birinci fasıldaki hırsızlık suçu hem basit hırsızlığı 
hem mevsuf hırsızlığı kapsıyor. 

Yine, bizim olayımızdaki görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçları da, Ceza 
Yasamızın dördüncü faslındaki suçları oluşturuyor. Yine, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Yasamızda, yargı organının, karar verirken bir yetkisi var; eğer önüne gelen iddianamede, 
açılan davada daha ağır cezayı gereken bir suçla yargılanma istenmişse, mahkeme sanığa 
tebligat yapıyor, ancak, tebligatın sonucunu alamasa dahi, daha alt bir cezayı verme 
yetkisini haizdir eliyor. 

Dolayısıyla arkadaşlarım, gerek Ceza Yasamıza ve Ceza Muhakemeleri Usulü 
Yasamıza göre, bizim önergemizdeki suçlar, Ceza Yasamızın dördüncü faslında birlikte 
mütalaa edildiği için, görevi kötüye kullanma suçunun içerisinde zaten ihmal de mevcuttur 
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daha az ceza gerektirdiği için. Netice olarak, biz, 240 ve 230'u müştereken telakki edebiliriz, 
düşünebiliriz. ' 

Bu açıklamaları yaptıktan sonra, eğer izin verirseniz arkadaşlarım, Muhasebei 
Umumiye Kanunumuzun 77 nci maddesi örtülü ödeneğin ne olduğunu, nasıl kullanılacağını, 
hangi ahvallerde kullanılabileceğini açık açık yazmış. Dolayısıyla, burada, Parsadan'a 
yapılan şu ödemenin -kendisinin ifadelerine başvurduğumuzda Sayın eski Bakanımız 
Zekeriya Temizel Bey de beni teyit ettiler- bu tür bir derneğe veya benzeri bir başka kuruluşa 
örtülü ödenekten değil, bütçenin başka bir kaleminden, hatta kalem yaratılarak ödeme 
yapılması mümkündü; örneğin Kültür Bakanlığıyla, belki Millî Eğitimle bir diyalog kurulabilirdi, 
belki Millî Savunma Bakanlığıyla kurulabilirdi; ama, oradan bir ödeme yapılabilirdi. Yani, ben, 
örtülü ödenek babından böyle bir ödeme yapılmasını biraz keyfîlik gibi görüyorum, biraz 
gereksiz gibi görüyorum. 

Arkadaşlarım, malumunuz, örtülü ödenekte Başbakanların yetkisi var, takdir yetkisi 
de onlara tanınmış. Daha önce de söyledim, takdir yetkisi demek, keyfîlik demek değildir. 
Sorumluluğu yok; ancak, bence, en büyük sorumluluk, size cezaî sorumluluğun 
yüklenmediği ahvalde başlar. 

Biz, Hanımefendinin beyanlarından, bize gelen yazılı beyanların da okudum, ben 
kendilerinin Başbakanlıkları döneminde yapılan örtülü ödeneklerle ilgili, ki buna da gerek 
yok, mecburiyet yok, ama en azından bir müsvette kâğıda yapılmış olan notları, kendisinden 
bir sonraki Başbakanımıza, sanıyorum Sayın Mesut Yılmaz Beydi, en azından bir müsvette 
kâğıt halinde ona takdim etmesi gerekirdi, böyle bir teamül oluşmalıydı diye düşünüyorum, 
arzu ediyorum; bu da yapılmamış. Eğer böyle çok basit bir ödeme planı veya harcama 
dokümanı verilseydi, biz şu paranın gerçekten ödenip ödenmediğini kesin şekilde 
anlayacaktık. 

Arkadaşlarım, bunun yanı sıra başka bir konu var, bazı arkadaşlarım haklı olarak 
konuyla ilgili veya konuyla bağlantılı olarak hukuk mahkemesinin verdiği bir karar var 
tazminatla ilgili, ancak, bu karar henüz kesinleşmiş bir karar değil, tashihi karar 
aşamasındadır, yine daha önce söyledim, Hazine avukatı arkadaşımız bu kararı 
kendiliğinden tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde behemehal tashihi karar etmek 
zorundadır; aksi takdirde şahsî mesuliyeti doğar ve onun memuriyetine dahi son dahi 
verilebilir. Ki, sanıyorum, mayıs ayında karara çıkmıştır, halen tebliğ edildi mi bilmiyorum, 
dolayısıyla, kesinleşmiş bir hukuk mahkemesine ilişkin karar elimizde yok. Derecatta, tashihi 
karar aşamasında olan bir karar var. 

Kaldı ki, bizim yaptığımız ceza soruşturmasıdır. Hukuk mahkemesinin vermiş olduğu 
kararlar olayla bağlantılı olsa bile, bizi doğrudan doğruya bağlamaz, biz ancak onları delil 
olarak değerlendirebiliriz; ama, onun paralelinde, karşımızda, Ankara 9 uncu ağır ceza 
mahkemesinin derecattan geçmiş, kesinleşmiş ve sanıyorum dört beş kişinin beşer altışar yıl 
hapis yatmasını gerektiren bir kararı var ve son derece geniş bir dosyası var. Biz, o dosyayla 
bağlıyız arkadaşlar. Zaten verilen önerge, 9 uncu ağır ceza mahkemesinin o kararının 
kesinleşmesi üzerine Sayın Dumankaya ve arkadaşları tarafından verilmiştir. O nedenle, 
eğer yargı organlarının kararlarını delil olarak algılayacaksak, behemehal ceza 
mahkemesinin verdiği ve hakikaten kesinleşmiş karara uymak zorundayız. Aksi takdirde -
Erol Al arkadaşım sanıyorum söylediler- Sayın Parsadan'a ve arkadaşlarına, yeniden bir 
muhakeme edilme hakkı bile doğabilir. 

Öbür taraftan, burada Sayın Istanbullu'yu da dinledik ve özellikle de kendisine 
sordum, telefonlar gelmiş, bu telefonları projelendirin demişler Parsadan'a veya 
arkadaşlarına, ama, Hanımefendiye bu konuda hiçbir bilgi iletmemişler. Arkadaşlar, inanın 
şaşırdım. Özel kalem müdürünün görevi nedir; Başbakanların altındaki personelin görevleri 
nedir arkadaşlar? Bizi yazıhanemizden herhangi bir vatandaş arıyor, bizim sekreterlerimiz 
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araştırma yapıyorlar, çoğu kez bizimle bağlantı kurdurmuyorlar; orada olsak dahi bakayım, 
toplantıda olabilir diye bir zaman kazanıyorlar, bize bilgi aktarıyorlar. Bizim danışmanlarımız 
var, benim danışmanım -ki, İstanbul'dadır, özellikle bölgemden seçtim- bana gelen bireysel 
veya toplumsal istekleri bir elekten geçiriyor, araştırıyor, ciddiyetlerini araştırıyor, bir de teklifi 
getirenin bireysel kişiliğini araştırıyor. Eğer ben onları hiç araştırmadan bir bakanımdan, bir 
başbakanımdan, bir milletvekili arkadaşımdan isteklerde bulunursam veya kamu 
kurumlarından bir talepte bulunursam yarın son derece zor durumlarla karşı karşıya gelirim. 

Bu bağlamda, Sayın İsmet Attila Beyin de bakanlığı sırasında daha özenli olması 
gerekirdi kanaatindeyim. Sorduk; imzalar bana aittir, ama gelen her şeyi imzaladım dediler. 
Arkadaşlarım, önünüze gelen her şeyi imzaladığınız zaman, sizinle beraber üstünüzdeki 
amirin bu olayda Sayın Başbakan Tansu Hanımefendinin kusurluluğu var, sorumluluğu var; 
ama, Maliye Bakanı olarak sizi kurtarır mı suç işlemekten; kurtarmaz. Ne yapacaksınız, 
yazılı emir yoluna gideceksiniz, kanun onu da getirmiş. Size yazıyla, ısrarla bunu 
yapacaksınız, imza edeceksiniz denilirse, karşı gelemezsiniz, imzalayacaksınız, ama, en 
azından bir özen gösterilmesi gerekir idi düşünüyorum. 

Kaldı ki, olay basına intikal etti, günlerce, bırakın bakanlarımızı, milletvekili 
arkadaşlarımızı, sokaktaki halkın, siyasetle yakından uzaktan ilgilenmeyen bütün 
vatandaşlarımızın gündemine girdi; Sayın Necdet öztorun Paşa birinci ödemeyle ikinci 
ödeme arasında yaklaşık iki aylık süre geçmiş, ilgili cumhuriyet savcılıklarına başvurdu 
"benim ismimi kullanıyorlar, ülkeyi, Hazineyi dolandırmaya kalkıyorlar" diye bilgiler verdi. 
Basında sayfalarca yazılar çıktı; ama, bakıyorum, Sayın Maliye Bakanım, ne gazete okumuş 
ne kendisine bir bilgi gelmiş ne vatandaşın ona ilettiği bir şeyden haberdar olmuş. 
Dolayısıyla, Sayın Hanımefendi bir suç işlediyse, bir yanlış yaptıysa, onun mimarlarının 
başında da Sayın İstanbullu geliyor, ama, şurada görünmüyor, ismi yok ve Sayın Attila Beyle 
diğer personel geliyor. 

Netice olarak şöyle bağlıyorum arkadaşlarım, dosya münderecatına göre, toplanan 
delillere göre özellikle 9 uncu ağır ceza mahkemesinin son derece mufassal karar ve 
dosyasına göre ve vicdanî kanaatime göre, ben, Sayın Hanımefendinin görevini kötüye 
kullandığı kanısındayım; en azından görevini savsakladığı kanısındayım. Sayın İsmet Attila 
Beyin de görevini ihmal ettiği görüşündeyim. Sayın Hanımefendi açısından 240'a göre, 
Sayın ismet Attila bakımından da 230'a göre Yüce Divana gönderilmesi şeklinde bir rapor 
düzenlenmesini düşünüyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Saygıdeğer arkadaşlar, iki saate yakın bir zamandır müzakeresine 
devam ediyoruz. 

Müsaadenizle ben de bu konuda fikirlerimi değerli komisyon üyelerine arz edeyim; 
bilahare söz isteyen arkadaş olmazsa, oylamaya geçeriz. 

Komisyonumuzun yürüttüğü çalışmada, esas aldığı belge ve bilgileri incelediğimizde 
temelde üç ana bölümde bunları mütalaa etmek mümkün: Birinci bölümde ceza 
mahkemeleri ve temyiz kararları; ikinci bölümde hukuk mahkemesi ve temyiz kararı; üçüncü 
bölümde de mahkeme safhası sırasında ve komisyon çalışmaları sırasında ilgililerden alınan 
bilgiler ve ifadeler. 

Şimdi, birinci bölümü alt başlıklarıyla birlikte arz edeyim: 

Ankara 9 uncu ağır ceza mahkemesinin 9.7.1997 tarih ve esas 1996/145 sayılı 
kararda 1997/112 sayılı kararı. 
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Bahse konu mahkeme kararına temyiz talebi üzerine, Yargıtay 6 ncı Ceza Dairesinin 
16.1.1998 tarih, esas 1197/10021 sayılı karar 1998/1 sayılı kararı. 

Şimdi, bu karar içinde şu şekilde alıntılar yaparak, oradaki birkaç noktaya temas 
etmek istiyorum. Deniyor ki orada sanık Mukadder Balkan, müdafinin yasal süresinin 
geçmesinden sonra, vaki temyiz isteminin Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununun 317 nci 
maddesi uyarınca reddine; dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, kararın dayandığı 
gerekçe ve takdire göre müdahil vekilinin sanık Ali Yiğitoğlu'na yönelik temyiz itirazları 
yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, adı geçen sanık hakkındaki usul ve yasaya uygun 
ve takdire müstenit olunan beraat hükmünün onanmasına; yasa maddesinde öngörülen 
haksız menfaatin hangi amaç ileri sürülerek sağlandığı dosya içeriğine göre kesinlikle tespit 
edilememiş ise de, sanıkların PTT işletmesinin haberleşme araçlarını vasıta olarak kullanıp 
kandıracak nitelikte hile ve desiseler yaparak, hataya düşürmek suretiyle kamu kurumunun 
zararına dolandırıcılık suçunu işledikleri, sanıkların ve tanıkların ifadeleriyle Türk Telekom 
Anonim Şirketiyle, Emlakbank ve Akbank şubelerinin cevabî yazıları kayıt ve belgeler 
karşısında sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir ve sair yönleri usul kanuna uygun 
bulunan hükmün düzelttirilerek onanmasına. 

Bunun üzerine, Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcılığının, 6 ncı Ceza Dairesinin 
16.1.1998 gün ve 10 021/1 sayılı düzelttirilerek onama kararına itirazı, Yargıtay Birinci 
Başkanlığına yaptığı 21.1.1998 tarih, 97 851 sayılı müracaatı üzerine Yargıtay Ceza Genel 
Kurulunca verilen 17.3.1998 gün ve esas 1998/6-18 sayılı kararı. Orada deniyor ki, 
açıklanan nedenlerle, özel daire onama kararında yer alan bir tümcenin karardan çıkarılması 
için itirazda bulunulamayacağından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının reddine 
oy çokluğuyla karar verilmiştir. 

Şimdi, ikinci bölümdeki hukuk mahkemeleriyle ilgili dava var. Bunun birincisi, 
Başbakanlık adına, 30.6.1998 tarihinde Ankara nöbetçi asliye hukuk mahkemesinde verilen 
dava dilekçesiyle eski Başbakan Tansu Çiller ile Başbakanlık eski Özel Kalem Müdürü Akın 
Istanbullu'nun 5,5 milyar Türk Lirası Hazine zararından Selçuk Parsadan ve iki arkadaşıyla 
birlikte müteselsilen sorumlu oldukları belirtilerek Hazine zararının anılan kişilerden tazmini 
amacıyla dava açılması üzerine, Ankara 29 uncu asliye hukuk mahkemesinin 24.11.1999 
gün ve esas 1998/415 karar 1999/735 sayılı kararı. Oradan bir alıntı yapıyoruz, deniyor ki, 
davanın temelini haksız fiil oluşturmaktadır. Haksız fiilin unsurları Borçlar Kanununun 41 inci 
maddesinde belirlenmiştir. Bunlar, fiil, zarar, illiyet bağı, kusur ve hukuka aykırılık 
unsurlarıdır. Kusur haksız fiilin kurucu unsuru olup, kast ve ihmal olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. Dava konusu olayda, davalıların zararlı sonucu kasten istedikleri, sebep 
oldukları mümkün değildir. Çünkü, dolandırıcılık suçu kastî suçlardan olup, dolandıranın, 
dolandıran kişiyi kandırıcı nitelikte hile ve desiseler yaparak, hataya düşürüp, onun veya 
başkasının zararına, kendi yararına haksız bir menfaat sağlaması gerekir. 

Kusurun ikinci şekli olan ihmal, benzer işlerde, benzer şartlar altında sarf edilmesi 
gereken mutat özenin gösterilmemesidir. Eş söyleyişle hukuka aykırı zararlı sonucu 
istememekle birlikte şartların kıldığı mutat özenin gösterilmemesidir. Başbakanlık, kamu 
tüzelkişiliğine sahip resmî makamdır. Başbakanın görev ve yetkileri Anayasanın 112 nci 
maddesinde sayılıp düzenlenmiştir. Başbakan, bu yoğun iş ve görevlerini, hizmet 
birimlerinde çalışan kamu personeliyle birlikte yürütür, davaya konu zarara sebebiyet veren 
dolandırıcılık suçu, telefon yoluyla işlenmiş mevsuf dolandırıcılıktır. Dolandırıcılık suçunu 
işleyen Selçuk Parsadan, kendisini emekli Orgeneral Necdet Öztorun kimliğiyle tanıtarak, 
Başbakanı telefonla aramış, özel kalem sekreteryasından görevli kişi de, bildirilen ismi belirli 
ün ve saygınlığa sahip olması nedeniyle telefonu Başbakana bağlamıştır. Başbakan da 
kendi sekreteryasına, onunla birlikte çalışana güvenmek durumundadır. Bu durum mutat 
olup, çalışma şartlarındaki teamüllere de uygundur. Bu durumdan dolayı davalının bir 
özensizlik, ihmal ve teseyyüp gösterdiği düşünülemez. Bu kişinin kimliğini araştırması da 
mümkün değildir. Ülkemizde askere duyulan saygı, telefonda arayan kişinin kendisini Kara 
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Kuvvetleri eski Komutanı olarak tanıtması ve bununla dönemin Başbakanıyla görüşmesi 
yadırganamaz. 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Yasasının 77 nci maddesinde, örtülü 
ödeneğin, Başbakanın ve ailesinin şahsî masraflarına, siyasî partilerin idare, propaganda ve 
seçim ihtiyaçlarına sarf olunamaz hükmü getirildiği; bu paranın da, sanıklara, dosya 
kapsamına göre bu amaçla verildiği ispat olunamamıştır. Bu paranın sanıklara verildiği 
sabittir; ancak, davalının parayı partisi, kendisi ve ailesinin menfaati için harcamadığı da 
dosya kapsamından, dosya içine giren 9. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasından, tanık 
ifadelerinden, Yargıtay 6. Ceza Dairesi ve Ceza Genel Kurulu dosyalarından sabit olmakla, 
davacının davasının reddine karar verilmesi gerektiği, sonuç ve kanısına varılmıştır. Hüküm, 
ayrıntı ve gerekçesi yukarıda yazılı olduğu üzere, davacının sabit olmayan davasının reddine 
şeklindeki kararı var. 

Bunun üzerine, Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.1.1999 tarih ve esas 
1998/415 karar, 1999/735 sayılı kararının onanmasına oyçokluğuyla karar veren Yargıtay 4. 
Hukuk Dairesinin 15.5.2000 tarih, esas 2000/2011, karar 2000/4738 sayılı temyiz kararı. 

Şimdi, bu her iki mahkeme safahatı ve Komisyon çalışmaları sırasında olayın 
ilgililerinin verdikleri ifade ve savunmaları da aldıktan sonra bu belgeleri ve bilgileri 
inceleyelim. 

9. Ağır Ceza Mahkemesince Selçuk Parsadan ve arkadaşlarının, Başbakanı 
dolandırmak suretiyle, 1050 sayılı Kanunun 77 nci maddesine göre harcanması onun 
sorumluluğunda olan örtülü ödenekten 5,5 milyar lirayı dolandırdıklarının kabul edildiği ve bu 
sebeple de sanıkların dolandırıcılık suçundan mahkûm edildikleri anlaşılmaktadır. Bu kararın 
temyiz edilmesi üzerine de, Yargıtay 6. Ceza Dairesince yasa maddesinde öngörülen haksız 
menfaatin hangi amaç ileri sürülerek sağlandığı dosya içeriğine göre kesinlikle tespit 
edilememiş ise de, sanıkların, PTT işletmesinin haberleşme araçlarını vasıta olarak kullanıp, 
kandıracak nitelikte hile desiseler yaparak hataya düşürmek suretiyle, kamu kurumunun 
zararına dolandırıcılık suçunu işledikleri, sanıkların ve tanıkların ifadeleriyle, Türk Telekom 
Anonim Şirketi ile Emlakbank ve Akbank şubelerinin cevabî yazıları, kayıt ve belgeler 
karşısında sair temyiz itirazları yerinde görülmemiş ibaresi eklenmek suretiyle anılan 
mahkeme kararının düzeltilerek onandığı ve bu onama kararına karşı ilave edilen cümlenin 
çıkarılarak, mahkeme kararının onanması gerektiği düşüncesiyle itiraz eden Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının da Yargıtay Ceza Genel Kurulunca reddedildiği 
anlaşılmaktadır. Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesinin, Yargıtay 4. Hukuk Dairesince de 
temyizen onama kararında ise, 9. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının temel delil olarak ele 
alınmak suretiyle, Başbakanın örtülü ödenekle ilgili olarak dolandırıldığı kabul edilmekte; 
ancak, bu dolandırıcılığın birtakım karşı tarafı daha kolay aldatmaya yönelik birtakım 
vasıtalar kullanılarak yapıldığı ve bu sebeple olayda Başbakanın çok fazla yapacak bir 
şeyinin olmadığı, özetle, bir özensizlik ve ihmalin söz konusu olamayacağı değerlendirilerek, 
davalıya yönelik tazminat talebinin reddedildiği anlaşılmaktadır. 

Her iki mahkeme kararında da Başbakanın yetki ve gözetimine tevdi edilmiş olan 
devlet parasının şu veya bu şekilde, Celalettin Parsadan ve arkadaşlarınca dolandırıldığı 
kesin olarak kabul edilmektedir. Eski Başbakan Tansu Çiller'in her iki mahkeme safahatında 
ve Komisyona sunduğu savunmasında da, örtülü ödenekten dolandırıldığı ifade edilen 
parayı vermediğini kesin bir dille reddeden bir ifadesine rastlanılmamıştır. Bilakis, 
dolandırıcıların iddia ettiği şekilde olmasa bile, kendisine emekli orgeneral Necdet Öztorun 
adıyla tanıtan bir şahısla telefonla görüştüğü, Akın Istanbullu'nun komisyon zabıtlarına 
geçen ifadelerinden anlaşılmaktadır. Zaten, Eski Başbakan Tansu Çiller, gerek her iki 
mahkeme safahatında ve gerekse Komisyona sunduğu savunmasında örtülü ödeneğin 
Selçuk Parsadan ve arkadaşlarınca dolandırıldığı hükmüne dayanan mahkeme kararını veri 
olarak ele almakta ve kendisi hakkındaki suçlamalara karşı savunmasını dolandırma 
olayında dolandırılanın sorumluluğunun olamayacağı, mahkeme kararına göre dolandırılan 
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paranın 1057 sayılı Kanunun 77 nci maddesiyle yasaklanan amaçlarla verildiğinin tespit 
edilemediği noktalarına dayandırmaktadır. 

Oysa bir gerçeğin bir tarafını kabul edip diğer tarafını reddetmek eşyanın tabiatına 
uygun düşmemektedir. Eğer mahkeme kararının paranın ne amaçla verildiğinin kesinlikle 
tespit edilemediğini ifade eden kısmı doğru kabul edilip delil olarak ona itibar ediliyorsa o 
halde mahkeme kararının devletin parasının dolandırıldığına dair olan kısmına da itibar 
etmek ve devletin, Başbakanın yetki ve gözetimine tevdi edilmiş olan örtülü ödenekteki 5,5 
milyar parayı Selçuk Parsadan ve arkadaşlarınca dolandırıldığını da kabul etmek de gerekir. 
Şayet, bunun aksine bir durum olsaydı, eski Başbakan Tansu Çiller'in savunmasını, anılan 
parayı kesinlikle vermediği iddiasına dayandırması gerekir idi. Böyle bir savunma ve 
yalanlama yapmadığına göre, anılan paranın dolandırıcılara ödendiği bir gerçektir. Her iki 
mahkeme safahatında ve Komisyonca yürütülen soruşturma safhasında açıklığa 
kavuşturulamayan tek husus dolandırıcılara ödendiği anlaşılan paranın ne maksatla verildiği 
hususudur. Gerçi, bu husus, dolandırıcılar tarafından siyasî maksatlı olarak verildi şeklinde 
ifade edilmiş ise de, parayı veren tarafın da bu konuda suskun kalındığı için, 1050 sayılı 
Kanunun 77 nci maddesinin paranın harcanmasıyla ilgili getirdiği düzenleme sebebiyle kesin 
bir hükme varılması da mümkün olamamaktadır. Esasen bu nokta, konumuz açısından çok 
fazla da önem arz etmemektedir, önemli olan, devletin parasının bir grup dolandırıcıya 
kaptırılmasıdır. Hem de adı kullanılarak dolandırıcılık yapılan, emekli Orgeneral Necdet 
öztorun tarafından, daha önceden, devletin yetkili makamlarına, adının kullanılarak 
dolandırıcılık yapıldığını resmen ihbar etmiş olmasına rağmen. 

Bu noktada olayı basit bir dolandırıcılık olarak görmek mümkün değildir; çünkü, 
Başbakan ne sıradan bir vatandaştır ne de dolandırılan para Başbakanın şahsî parasıdır. Bu 
dolandırılan para devletin parası, dolandırılan da mevzuatımıza göre bu devlet parasını 
titizlikle yerine harcamaktan sorumlu olan Başbakandır; dolayısıyla, hiçbir mazeret, devletin 
parasının bir dolandırıcıyı kaptırılmasını mazur gösteremez. 

Olayımızda Başbakan, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesi 
gereğince, Kanunda sayılan maksatlarla kullanılması yetki ve sorumluluğu kendisinde tevdi 
edilmiş örtülü ödenek parasını, kanunun öngördüğü maksatlarla kullanmayarak devleti 
zarara uğratmış ve görevini kötüye kullanmıştır. 

Aynı önergede görevini kötüye kullandığı iddia edilen Maliye Eski Bakanı İsmet 
Attila'nın, 1050 sayılı Kanununu 77 nci maddesi gereğince, Maliye Bakanı olarak 
Başbakanlık örtülü ödeneğinin şartıyla ilgili bir tasarrufu olmadığından, bu soruşturmaya 
konu olan fiilde de sorumluluğunun olmayacağı kanaatindeyim, değerli komisyona arz 
ederim. 

Başka söz isteyen arkadaşımız var mı? 

Buyurun. 

AYHAN ÇEVİK (Van) - Hukukçu olmamakla birlikte dosya üzerinde yapmış olduğum 
çalışmalar ve kamuoyuna yansıyan şeklini değerlendirdiğimde, Maliye eski Bakanı Sayın 
İsmet Attila Beyin konuyla dolaylı ya da dolaysız hiçbir şeklide ilişkisinin olmadığını ve ondan 
dolayı da Yüce Divana şevkine gerek görmediğimi ifade etmek istiyorum; ancak, Sayın 
Tansu Çiller Hanımefendinin, gerek profesyonel dolandırıcılar karşısında gerekse Necdet 
öztorun Paşamıza duymuş olduğu sevgi gereği iyi niyet ve rehavet karşısında devlet 
hazinesini zarara uğrattığını, bundan dolayı da hepimizi de sürekli temiz toplum temiz 
siyasetçi beklentisini de göz önüne aldığımızda, bahse konu olan Sayın Tansu Çiller 
Hanımefendinin hiçbir şekilde devlet hazinesini kötü niyetten dolayı zarara uğratabileceğine. 
ihtimal vermiyorum; ancak, Sayın Al'ın da söylediği gibi toplumun beklentileri var, bizlerin 
beklentileri var ve ben bu gibi olaylarda siyasetçilerin yargı karşısına çıkmasının bundan 
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sonraki siyasî dönemler için bir başlangıç olmasını ve temiz siyasetçilerin de bu toplumda 
olduğunun herkes tarafından bilinmesi gerektiğine inanıyorum. Bundan dolayı, İsmet Attila 
Beyin Yüce Divana şevkine gerek görmüyor; ancak, Sayın Tansu Çiller Hanımefendinin 
Yüce Divana ve yargı karşısına çıkmasını kabul ediyorum. 

Son nokta olarak şunu da söylemek istiyorum, Sayın Tansu Çiller Hanımefendinin 
veya bir başka siyasetçinin veya bir devlet adamının görevde bulunduğu süre içerisinde 
hiçbir şekilde kötü niyet düşünceleri içerisinde bulunamayacağını da ifade ediyorum; ancak, 
tabiî, yargı karşısında aklanıp dönmesi hepimizin dileğidir. Herhalde oyumun rengi de 
belirlenmiştir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Evet oylamaya geçiyoruz. Oylamanın "kabul" veya "ret" ifadeleriyle olacağını arz 
ederim. Kabul oyu Yüce Divana sevk yönünde, ret oyu Yüce Divana gitmemesi yönündeki 
işareti belirtir. 

Değerli arkadaşlar, ayrı ayrı oyluyorum, önce, Sayın İsmet Attila Bey. Biraz önce 
bahsettiğimiz gibi, Başkanlık Divanının dışındaki illerin alfabetik sırasıyla başlıyorum. 

Sayın İsmet Attila için oyluyorum: 

Sayın Mehmet özyol?.. 

MEHMET ÖZYOL (Adıyaman) - Ret. 

BAŞKAN - Sayın Akif Gülle?.. 

AKİF GÜLLE (Amasya) - Ret. 

BAŞKAN - Sayın Ahat Andican?.. 

A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Ret. 

BAŞKAN - Sayın Erol Al?.. 

EROL AL (İstanbul) - Ret. 

BAŞKAN - Sayın Mustafa Düz?.. 

MUSTAFA DÜZ (İstanbul) - Kabul. 

BAŞKAN - Sayın Ali Oğuz?.. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Ret. 

BAŞKAN - Sayın Ufuk Söylemez?.. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) -Ret. 

BAŞKAN - Sayın Erol Karan?.. 

EROL KARAN (Karabük) - Ret. 

BAŞKAN - Sayın Kemal Köse?.. 
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KEMAL KÖSE (Kocaeli) - Ret. 

BAŞKAN - Sayın Erdoğan Sezgin?.. 

ERDOĞAN SEZGİN (Samsun) - Ret. 

BAŞKAN - Sayın Ayhan Çevik?.. 

AYHAN ÇEVİK (Van) - Ret. 

BAŞKAN - Metanet Çulhaoğlu?.. 

MEHMET METANET ÇULHAOĞLU (Adana) - Ret. 

BAŞKAN - Sayın Emre Kocaoğlu?.. 

EMRE KOCAOĞLU (İstanbul) - Ret. 

BAŞKAN - Necdet Saruhan?.. 

NECDET SARUHAN (İstanbul) - Efendim, görevi savsaklama olarak kabul. 

BAŞKAN - Karıştırmayalım. 

NECDET SARUHAN (İstanbul) - Siz kabul olarak yazın; ancak, zapta geçsin 
efendim. Görevi savsaklama olarak düşünüyorum. 

BAŞKAN - Ben de ret oyu kullanıyorum. 

Bu duruma göre, Sayın İsmet Attila'nm oylama sonucu: 13 ret, 2 kabul oyuna karşılık 
Yüce Divana gitmemesi kabul edilmiştir. 

Sayın Çiller hakkında... 

Sayın Mehmet özyol?.. 

MEHMET ÖZYOL (Adıyaman) - Ret. 

BAŞKAN - Sayın Akif Gülle?.. 

AKİF GÜLLE (Amasya) - Ret. 

BAŞKAN - Sayın Ahat Andican?.. 

A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Kabul. 

BAŞKAN - Sayın Erol Al?.. 

EROL AL (İstanbul) - Kabul. 

BAŞKAN - Sayın Mustafa Düz?.. 

MUSTAFA DÜZ (İstanbul) - Kabul. 

BAŞKAN - Sayın Ali Oğuz?.. 
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ALİ OĞUZ (istanbul) - Ret. 

BAŞKAN - Sayın Ufuk Söylemez?.. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Ret. 

BAŞKAN - Sayın Erol Karan?.. 

EROL KARAN (Karabük) - Kabul. 

BAŞKAN - Sayın Kemal Köse?.. 

KEMAL KÖSE (Kocaeli) - Kabul. 

BAŞKAN - Sayın Erdoğan Sezgin?.. 

ERDOĞAN SEZGİN (Samsun) - Ret. 

BAŞKAN - Sayın Ayhan Çevik?.. 

AYHAN ÇEVİK (Van) - Kabul. 

BAŞKAN - Metanet Çulhaoğlu?.. 

MEHMET METANET ÇULHAOĞLU (Adana) - Kabul. 

BAŞKAN -Sayın Emre Kocaoğlu?.. 

EMRE KOCAOĞLU (İstanbul) - Çekimser. 

BAŞKAN - Necdet Saruhan?.. 

NECDET SARUHAN (İstanbul) - Kabul. 

BAŞKAN - Ben de kabul oyu kullanıyorum. 

9 kabul, 5 ret, 1 çekimser. 

Hayırlı olsun...." 

Şeklinde değerlendirilmiştir. 

08- SONUÇ : 

Eski Başbakan Tansu ÇİLLER ve Maliye Eski Bakanı İsmet ATTİLA hakkında, 
İstanbul Milletvekili Halit DUMANKAYA ve 71 Arkadaşının "Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 
1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 77 nci maddesine aykırı bir şekilde harcamak 
suretiyle Hazineyi zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu" iddiasıyla TBMM Başkanlığına verdikleri 
18.06.1998 tarihli (9/27) Esas Numaralı Önerge üzerine kurulan (9/27) Esas Numaralı 
Meclis Soruşturması Komisyonunca yürütülen soruşturma çerçevesinde temin edilen bilgi ve 
belgeler ile alınan ifadeler, iddia ve savunmaların birlikte değerlendirilmesi sonucunda, 
Komisyonunun 13.06.2000 tarihli 11 no.lu karar toplantısında; 

a) Eski Başbakan Tansu ÇİLLER hakkında, 
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Toplantıya katılan 15 üyeden 9'unun kabul, 5'inin ret, 1'inin çekimser oylarıyla oy 
çokluğu ile YÜCE DİVAN'A ŞEVKİNE GEREK OLDUĞU, 

b) Maliye Eski Bakanı İsmet ATTİLA hakkında, 

Toplantıya katılan 15 üyeden 2'sinin kabul, 13'ünün ret oylarıyla oy çokluğu ile YÜCE 
DİVAN'A ŞEVKİNE GEREK OLMADIĞI, 

Kararına varılmıştır. 

Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun tasvip ve takdirlerine saygıyla 
arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 502) 



- 9 6 -

RAPOR EKLERİ 
Yargıtay Birinci Başkanlığının Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına gönderdiği 31.03.2000 tarih C.02.GNS. 10-1310 sayılı yazısı 
ekinde gelen 5 klasör şöyledir. 

1 Klasör: Ankara 29. Asliye H.H.liginin 1998/415 E.sayılı dosyası 
2 Klasör: Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine ait 1996/145 E.sayılı dosyası 
3 Klasör : 1998/415 sayılı mavi klasör 
4 Klasör: Yargıtay 6.Ceza Dairesinin dizi pusulasına eki dosyası 
5 Klasör: Komisyon gelen defterinde 11.04.2000 tarih 23 sıra 

sayısıyla kaydedilen Halit Dumankaya'nın verdiği evraklar 
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TANSU ÇİLLER 

HÜSEYİN AKGÜL 
MANİSA MİLLETVEKİLİ 

BAŞKAN 

l 

NECDET SARUHAN 
İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 

BAŞKANVEKİLİ 

M^^&^\ Jjfytfy 
EMRE KOCAOĞLU 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
SÖZCÜ 

M.METANET CULHAOĞLU 
ADANA MİLLETVEKİLİ 

KATİ 

MEHMET ÖZYOL 
ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ 

AKİF GÜLLE 
AMASYA MİLLETVEKİLİ 

ÜYE , 

/y* 
AHATANDİCAN 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
ÜYE 

EROL AL 
İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 

ÜYE 

MUSTAFA DÜZ 
İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 

ÜYE 

-WT/ 
ALİ OĞUZ 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
ÜYE 

UFUK SÖYLEMEZ 
İZMİR MİLLETVEKİLİ 

U Y E i , ı 

EROL K A R A N / / 
KARABÜK MİLLETVEKİLİ 

KEMAL KÖSE 
KOCAELİ MİLLETVEKİLİ 

ÜYE 

ERDOĞAN SEZGİN 
SAMSUN MlLLETVEKlLf 

)YE r / { 

AYHAN ÇEVİK 
^ A N MİLLETVEKİLİ 

ÜYE 
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İSMET ATTİLA 

HÜSEYİN AKGÜL 
MANİSA MİLLETVEKİLİ 

BAŞKAN 
1 

M.METANET ÇULHAOĞLU 
ADANA MİLLETVEKİLİ 

KATİP 

t 

AHATANDİCAN 
İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 

ÜYE 

ALİ OĞUZ 
İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 

ÜYE 

KEMAL KÖSE 
KOCAELİ MİLLETVEKİLİ 

ÜYE 

NECDET SARUHAN 
İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 

BAŞKANVEKİLİ 

MEHMET ÖZYOL 
ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ 

' EROL AL 
İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 

ÜYE 

XÂ, 
UFUK SÖYLEMEZ 

İZMİR.MİLLETVEKİLİ 
\ ÜYE 

ERDOĞAN SEZGİN 
SAMSUN MİLLETVEKİLİ 

EMRE KOCAOĞLU 
İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 

/SÖZCÜ 

AKİF GÜLLÇ 
AMASYA MİLLETVEKİLİ 

ÜYE 

MUSTAFA DÜZ 
İSTANBUJı MİLLETVEKİLİ 

^ EROL KARAN/ 
KARABÜK MİLLETVEKİLİ 

fi 
1 

AYHAN ÇEVİK 
VAN MİLLETVEKİLİ 

ÜYE 
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9/27 ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMA 

KOMİSYONU BAŞKANLIĞFNA 

Prof. Dr. Tansu ÇİLLER'in Yüce Divan'a şevki yönünde alman 
karara aşağıdaki nedenlerle katılmıyoruz. 

1- Genel olarak 

Anayasamızın 2. maddesine göre, Devletimiz bir hukuk devletidir. 
Hukuk devleti ilkesi, Devlet organlarının Anayasaya, kanunlara ve 
evrensel hukuk ilkelerine saygılı olmasını gerektirir. 

Hukuk düzenimizde kanun yapma erkine sahip tek organ olan 
TBMM'nin de, kendi koyduğu hukuk kurallarına uyması gerekir. Çünkü, 
kanun yapma erkine sahip olmak, yürürlükteki Anayasanın ve kanunların 
üzerinde bir iradeye sahip olmak anlamına gelmez. (Any. başlangıç, m. 2, 
6,11) TBMM'nin, kendi koyduğu hukuk kurallarına uyması, hukuk devleti 
olmanın en belirgin standardı ve bir önşartıdır. 

2- Anayasal zorunluluk 

Kesinleşmiş mahkeme kararlarına uymak, evrensel hukukun neticesi 
olarak, "hukukun genel ilkeleıf'ndendir. Bilindiği gibi, yüksek yargı 
organlarından olan Anayasa Mahkememiz, bir çok kararlarında hukukun 
genel ilkelerini Anayasanın üstünde görmektedir. Bunlara uymamak, 
Anayasayı ve Anayasa üstü olan hukukun genel ilkelerini ihlal etmektir. 

Anayasamızın 138. maddesinin son fıkrası, diğer Devlet organları 
gibi, Yasama organının da, mahkeme kararlarına saygılı olmasını 
öngörmüştür. Buna göre, Yasama organı, mahkeme kararlarmı hiç bir 
suretle gözardı edemez ve değiştiremez. 

Bu demektir ki, bağımsız mahkemelerce verilen yargı kararlan, 
TBMM için de bağlayıcı olan kararlardır. TBMM, her türlü faaliyetinde, 
yargı kararlarım dikkate almak ve bu kararlara saygılı olmak zorundadır. 
Bu durum, kuvvetler ayrılığı ilkesinin tabii bir sonucudur. Bu nedenle, 
adli/yargısal bir faaliyet olan Meclis soruşturmasında da, emredici 
hükümlere ve hukukun genel ilkelerine uyulması.mecburidir. 

3- Soruşturmanın açılış biçimi hukuka aykırıdır. 

Soruşturma konusu olayla ilgili olarak Prof. Dr. Tansu ÇİLLER 
hakkındaki ilk soruşturma önergesi 1996 yılmda Zekeriya TEMİZEL ve 
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arkadaşları tarafindan verilmiş ve bu önerge TBMM Genel Kurulunda 
görüşülerek reddedilmiştir. 

Daha sonra, aynı konuda Halit DUMANKAYA ve arkadaşları 
tarafindan 1998 yılında bir önerge daha verilmiş ve TBMM Genel Kurulu 
bu defa önergeyi kabul etmiştir. 

Her iki önergenin de konusu aynıdır. Üstelik ikinci önergede, bu 
olayla ilgili olarak verilen ve kesin hüküm halini alan yargı karan da 
çarpıtılmış ve olduğunun tam tersi biçimde gösterilmiştir. Gerçekten de, 
kesin hüküm oluşturan yargı kararında, örtülü ödenekten "siyasi amaçlı" 
bir harcama yapılmadığı sonucuna varıldığı halde, soruşturma önergesinde, 
karardaki bu tespit çarpıtılmış ve tam tersi gibi gösterilmiştir. 

Fakat, buna rağmen, TBMM Genel Kurulu, bir önceki kararından 
dönerek ve önergede "adli gerçeğin çarpıtılmış olmasını" da görmezden 
gelerek ikinci önergeyi kabul etmiştir. 

Değişen, iktidar çoğunluğunun aldığı bu kararın, hukuken 
"takipsizlik karan" niteliği taşıyan bir önceki Meclis kararma aykın olduğu 
ve takipsizlik kararının hukuki sonuçlarım hukuka aykın şekilde ortadan 
kaldırdığı kanaatindeyiz. 

Bu durumda, Komisyonun, CMUK'nun 167. maddesi hükümlerim 
kıyasen uygulayarak, esasa girmeden soruşturmayı bitirmesi gerekirdi. 
Ancak, Komisyon, bu hususta defaatle yaptığımız uyanlan hiç dikkate 
almadan işin esasına girmiştir ki, bunun hukuka aykın olduğu 
görüşündeyiz. 

4- Kesin yargı kararlarına göre, ortada herhangi bir suç 
yoktur. 

İsnat konusu olayla ilgili olarak verilmiş olan ve Yargıtay'ca 
onanarak kesinleşen bir ceza mahkemesi ve bir de hukuk mahkemesi 
karan vardır. 

Başbakanlığı dolandırdıklan iddiasıyla haklarında kamu davası 
açılan sanıklar hakkında Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen ve 
kesinleşen kararda, "örtülü ödenekten siyasi amaçla harcama 
yapıldığının sabit olmadığı" açıkça belirtilmiştir. 

Keza, aynı olay sebebiyle, Başbakanlık tarafindan Prof. Dr. Tansu 
ÇİLLER aleyhine açılan tazminat davasına bakan Ankara 29. Asliye 
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Hukuk Mahkemesi'nce verilen ve Yargıtay'ca onanarak kesinleşen 
kararda da, örtülü ödenekten siyasi amaçlı bir harcama yapıldığının sabit 
olmadığı ve ayrıca olayda Prof. Dr. Tansu ÇİLLER'e "kasıt" veya "ihmal" 
biçiminde herhangi bir kusur da izafe edilemeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Başbakanlık örtülü ödeneğinden yapılacak harcamalar 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun 77. maddesinde düzenlenmiştir. Bu 
konuda "özel norm" niteliğinde olan sözkonusu 77. maddede, örtülü 
ödenekten yapılacak harcamalar bir Devlet sun kabul edilmiş ve iki istisna 
dışmda Başbakanın mutlak takdirine bırakılmıştır. 

Bu iki istisna şudur; 1- Başbakan ve ailesinin şahsi masrafları, 2-
Siyasi partilerin idare, propaganda' ve seçim ihtiyaçları. Böylece, 
sözkonusu 77. madde, örtülü ödenekten yapılacak hangi harcamaların 
hukuka aylan olacağını sayma yöntemiyle belirlemiştir. 

Eğer, bir harcama, Kanunda yasaklanmış olan bu iki amaçla 
yapılmamışsa, ortada hukuka aylan bir eylemin bulunduğundan 
sözedilemez. Esasen, sözkonusu iki ayn yargı kararında da, bu durum 
açıkça tespit edilerek kesin hükme bağlanmıştır. 

Kesin hüküm mahiyetindeki bu iki yargı karan karşısında, Prof. Dr. 
Tansu ÇİLLER'e isnat edilen TCK'nun 240. maddesindeki "görevi kötüye 
kullanma" suçunun veya başka herhangi bir suçun oluştuğu hiç bir şekilde 
kabul edilemez. 

Çünkü, hukuka aykın olmayan bir fiilin TCK'daki herhangi bir suçu 
oluşturması mümkün değildir. Zira, hukuka aykınlık unsuru, bütün suçların 
en temel unsurudur. 

Kaldı ki, hukuk mahkemesinin kesinleşen kararında, Prof. Dr. Tansu 
ÇİLLER'in olayda kasıt veya ihmal biçiminde bir kusuru da bulunmadığı 
tespit edilmiştir ki, bu durumda suçun manevi unsurunun da oluşması 
imkansızdır. 

Esasen, kesinleşen ceza mahkemesi kararından da aynı sonuç 
çıkmaktadır. Bu kararda, "sanıkların kandıracak nitelikte hile ve 
desiseler yaparak, hataya düşürmek suretiyle dolandırıcılık suçu 
işledikleri" sonucuna vanlmıştır. 

Diğer disiplinlerde olduğu gibi, hukukta da "hata, gerçeği 
bilmemektir". Hataya düşürülen kimse, hata ettiği konuda "gerçek durumu, 
doğruyu" bilemez. Görevi kötüye kullanma veya görevi ihmal suçlannm 
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meydana gelmesi için kurucu manevi unsur "kast" olduğuna; dolandırıcılık 
suçunu işleyen kişi de dolandırılan kimseyi hataya düşürdüğüne; hataya 
düşürülen kimsenin de kastından bahsetmek mümkün olmadığına göre, 
dolandırılan bir şahsın, dolandırıcılık suçunun yolaçabileceği bir görevi kötüye 
kullanma veya görevi ihmal suçunu işlemesi mümkün değildir. 

Gerçekten de hem TCK'nun 240. maddesindeki görevi kötüye kullanma 
suçu ve hem de TCK'nun 230. maddesindeki görevi ihmal suçu sadece "kasıt" 
altında işlenebilecek olan suçlardır. Bu suçların taksirli şekli yoktur. 

Bu durumda, Komisyonun kesin hüküm oluşturulan bu yargı kararlarına 
saygılı olması ve bu kararlara göre isnat edilen suçun oluşmadığına karar vermesi 
gerekirdi. Ancak, ne yazık ki, çoğunluk görüşü, hukuku hiçe saymak pahasına, 
sadece hasmane siyasi bir amaçla aksi yönde tecelli etmiştir. 

Öteyandan 24.6.1998 tarih ve A.01/1222 sayılı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı tasarrufu ile "soruşturma önergesinin işleme konması" üç 
temel hukuki gerekçeye dayanılarak "reddedilmiş olması" karşısında; 

Anayasanın soruşturma talepleri için aradığı elli beş imzanın paralellik 
ilkesi uyarınca "yeniden işleme koyma dilekçelerinde dahi" aranması gerekirken y 
bu şart aranmayarak düşen önergenin diriltilmesi, hiçbir şekilde hukuki ve meşru 
sayılmaz. Ash dosyada mevcut ve her safhada resen gözetilmesi gereken bu 
sebeple soruşturma işinden elçekmek gerekirken, rapor düzenlenmesi yolsuzdur. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle, ProfDr. Tansu ÇÎLLER'in Yüce Divan'a 
şevki yönünde düzenlenen rapora ve çoğunluk görüşüne katılmıyoruz. 
Saygılarımızla. 
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9/27 ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMA 
KOMİSYONU BAŞKANLIĞPNA 

Eski Başbakan Sayın Tansu ÇİLLER'in Yüce Divan'a şevkine dair 
Komisyon kararına aşağıdaki sebeplerle muhalifiz. 

Sayın Tansu ÇİLLER hakkında İstanbul Milletvekili Halit 
DUMANKAYA ve arkadaşları tarafîndan verilen soruşturma önergesinde, 
"Başbakanlık örtülü ödeneğinden siyasi maksatlarla harcama yapıldığı" 
iddia edilmiştir. 

İddia konusu olayın daha önce yargıya intikal ettiğinin öğrenilmesi 
üzerine, Komisyonumuzca bu husustaki mahkeme dosyalan getirtilmiş ve 
incelenmiştir. 

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı olay hakkında yapılan 
yargılama sonunda verilen ve Yargıtay'ca onanarak kesinleşen kararda; 
Selçuk PARSADAN ve arkadaşlarının Başbakanlık örtülü ödeneğini 
dolandırdıkları tespit edilmiş, ancak, bu dolandırıcılık fiilinin hangi amaç 
ileri sürülerek işlendiğinin sabit olmadığına karar verilmiştir. Dolayısıyla, 
bu karara göre, Sayın Tansu ÇİLLER'in, örtülü ödenekten "siyasi 
maksatlı" bir harcama yaptığı iddiası sabit görülmemiştir. 

Keza, Başbakanlık tararından Sayın Tansu ÇİLLER aleyhine açılan 
tazminat davası sonunda, Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 
verilen ve Yargıtay'ca onanarak kesinleşen kararda da, örtülü ödenekten 
"siyasi maksatlı" bir harcama yapıldığı iddiasının sabit olmadığı ve ayrıca 
Saym Tansu ÇİLLER'in olayda herhangi bir kusurunun da bulunmadığı 
hükme bağlanmıştır. 

Kesin hüküm teşkil eden bu mahkeme kararlan muvacehesinde, 
Sayın Tansu ÇİLLER'e yöneltilen suç isnadının vaki olmadığı ve sübuta 
ermediği kanaatindeyiz. 

Zira, Saym Tansu ÇİLLER'e isnad edilen TCK'nun 240. 
maddesinde yazılı "görevi kötüye kullanma" suçunun oluşabilmesi için, 
ortada, Muhasebei Umumiye Kanununun 77. maddesinde yasaklanmış 
olan "siyasi maksatlı" bir harcamanın bulunması gerekir. Kesin mahkeme 
kararlarına göre, bu mahiyette bir harcama vaki olmamıştır. 

Diğer taraftan, hukuk mahkemesinin kesinleşen kararında, olayda 
Saym Tansu ÇİLLER'e bu konuda "kasıt" veya "ihmal" şeklinde bir 
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kusurun da izafe edilemeyeceği de belirtilmiştir ki, bu durumda, isnad 
edilen suçun "manevi unsurunun" da teşekkül etmesi mümkün değildir. 

Sözkonusu her iki mahkeme kararının, Anayasanın 138. maddesi 
uyarmca, Komisyon tarafından dikkate almması ve bu kararların etkisini 
bertaraf eden bir sonuca vanlmaması gerekirdi. Bu sebeple, Komisyonda 
tecelli eden sonucun, Anayasaya aykırılık teşkil ettiği inancındayız. 

Yukarıda arzettiğimiz sebeplerle, Prof. Dr. Tansu ÇİLLER'in Yüce 
Divan'a şevkine dair çoğunluk görüşüne muhalifiz. Saygılarımızla. 
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9/27 DİZİ PUSULASI 

EK 

1 

TARİH 

-
SAYI 

-
SAYFA 

1 Klasör 
ozu 

Komisyon Yazıları (Giden Evrak) 

TARİH 
16.02.2000 
25.02.2000 
25.02.2000 
01.03.2000 
02.03.2000 
02.03.2000 
02.03.2000 
03.03.2000 
09.03.2000 
09.03.2000 
09.03.2000 
09.03.2000 
09.03.2000 
09.03.2000 
09.03.2000 
22.03.2000 
23.03.2000 
27.03.2000 
28.03.2000 
27.03.2000 
28.03.2000 
10.04.2000 
12.04.2000 
13.04.2000 
19.04.2000 
19.04.2000 
19.04.2000 
26.04.2000 
26.04.2000 
26.04.2000 
26.04.2000 
26.04.2000 
03.05.2000 
10.05.2000 

SAYI 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8-64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

SAYFA 
2 

2 

2 

GIDECEĞI YER 
TBMM Başkanlığına 
Gündem 
TBMM Tutanak Md. 
TBMM Başkanlığına 
Gündem 
DYP Gn.Bşk.Tansu ÇİLLER 
Afyon Mv. İsmet Atilla 
Önerge Sahipleri Gönderildi 
TBMM Kütüphane Md. 
Maliye Bakanlığı 
Sayıştay Başkanlığına 
İçişleri Bakanlığına 
Cumhuriyet Başsavcılığına 
İçişleri Bakanlığına 
Başbakan.Yüksek Denetleme 
Başbakanlık Müsteşarlığına 
Sayıştay Başkanlığına 
Gündem 
Zekeriya Temizel 
Yargıtay Başkanlığına 
Gündem 
Yargıtay İ.Başkanlığına 
TBMM Başkanlığına 
Gündem 
Gündem 
Zekeriya Temizel 
Halit Dumankaya 
Gündem 
Zekeriya Temizel 
Halit Dumankaya 
Akın İstanbullu 
Ali Naci Tuncer 
Devlet Bakanlığı 
İdare Amirliğine 
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EK 

2 
3 

4 

TARİH 

-

-

SAYI 

-

-

SAYFA 

1 klasör 

1 klasör 

OZU 
TARİH 

15.05.2000 
15.05.2000 
15.05.2000 
15.05.2000 

15.05.2000 

15.05.2000 
31.05.2000 
23.05.2000 
24.05.2000 
31.05.2000 
01.06.2000 
01.06.2000 
01.06.2000 
08.06.2000 
15.06.2000 

SAYI 
91 
92 
93 
94 

95 

96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 

TOPLAM SAYFA 

SAYFA 

2 

100 

GİDECEĞİ YER 
Başbakanlık Makamına 
Trabzon Mv.Ali Naci Tuncer 
Gündem 
Başbakanlık Özel Kalem 
Md.Zeynel Yeşilay 
Ahmet Sağar Başbakanlık 
Müsteşarı 
Akın İstanbullu 
Gündem 
Trabzon Mv.Ali Naci Tuncer 
Yargıtay Başkanlığına 
TBMM Başkanlığına 
Afyon Mv.İsmet Atilla 
DYP Gn.Bşk.Tansu Çiller 
Gündem 
Gündem 
TBMM Başkanlıgı-RAPOR 

153 
Komisyon Toplantı Tutanakları 

TARİH 
01.03.2000 
28.03.2000 
12.04.2000 
19.04.2000 
26.04.2000 
10.05.2000 
23.05.2000 
31.05.2000 
07.06.2000 
13.06.2000 

TOPLANTI SAYISI 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

TOPLAM SAYFA 

SAYFA 
9 
13 
11 
23 
13 
25 
20 
19 
31 
35 
199 

Gelen Evrak Dosyası 
TARİH 

16.02.2000 

18.02.2000 
25.02.2000 
06.03.2000 
06.03.2000 

SAYI 

32565 
32565 
33942 
32565 

SAYFA 
3 Klasör 
ve ekleri 

1 
1 
1 
1 

GELDİĞİ YER 
20.Dönemde 9/28 Esas Nolu 
Soruşturma Kom.Tekmil 
Dosyaları 
TBMM Kan.ve Kar. Md. 
TBMM Kan.ve Kar.Md. 
TBMM Kan.ve Kar.Md. 
TBMM Kan.ve Kar.Md. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 502) 



- 1 0 7 -

EK 

5 
6 
7 
8 

TARİH 

-
-
-
-

SAYI 

-
-
-
-

SAYFA 

1 Dosya 
11 

1 Dosya 
2 adet 

TARİH 
09.03.2000 
09.03.2000 
09.03.2000 

09.03.2000 
09.03.2000 
08.03.2000 
21.03.2000 

SAYI 
744 
464 

-

13 
915 

-
-

SAYFA 
1 
1 
1 

15 
1 
1 
1 

ozı 
TARİH 

07.03.2000 
21.03.2000 
23.03.2000 
28.03.2000 

27.03.2000 
29.03.2000 

31.03.2000 
28.03.2000 
03.04.2000 
31.03.2000 
08.04.2000 
11.04.2000 
13.04.2000 
24.04.2000 

-
09.05.2000 
11.05.2000 
22.05.2000 
22.05.2000 

26.05.2000 
31.05.2000 

-
07.06.2000 

SAYI 
- • 

-
-

5204 

267 
477 

1878-10 
755 

32565 
1310 

-
719 

-
-
-
-

646 
1375 
1187 

32565 
165 
-
-

TOPLAM 

SAYFA 
1 

2 Klasör 
1 
1 

1 
1 Klasör 

- 8 sayfa 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
5 
10 
3 

GİDECEĞİ YER 
Çevre Bakanlığı 
Başbak. Yüksek Denetleme 
Eski Artvin Mv. Süleyman 
Hatinoğlu 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Sayıştay Başkanlığı 
Halit Dumankaya 
Bursa Mv.Hayati Korkmaz 

U 
GİDECEĞİ YER 

İzmir Mv.Süha Tanık 
TBMM Kütüphane Md. 
Sayıştay Denetçisi Ali Özek 
Maliye Bütçe ve Mali 
Kont.Genel Md. 
Sayıştay Başkanlığı 
Başbakanlık Teftiş Kurulu 

İçişleri Teftiş Kurulu 
İçişleri Mahalli idareler Gn. 
TBMM Kan.ve Kararlar Md 
Yargıtay 1 Başkanlığı 
Halit Dumankaya 
Yargıtay 1 Başkanlığı 
TBMM Başkanlığına 
Halit Dumankaya 
Zekeriya Temizel 
Akın İstanbullu 
Devlet Bakanlığı 
Başbakanlık Müsteşarlık 
Başbakanlık Özel Kalem 
Zeynel Yeşilay 
TBMM Kan.ve Kar.Md. 
Yargıtay 4 Hukuk Dairesi 
Tansu Çiller Savunması 
İsmet Atilla'nın savunması 

6 KLASÖR- 75 SAYFA 
Esas Dosya ve Ekleri 
Devam Cetveli 
Komisyon Kararları 
Gelen Giden Evrak ve Zimmet Defteri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 502) 



Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 501) 

20 nci Yasama Döneminde Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı 
ve 55 Arkadaşı Tarafından Verilen Denizcilik Müsteşarlığına 
Ait Bazı işlerin ihalelerinde ve Personel Alımıyla ilgili 
Konularda Görevini Kötüye Kullanma, İhaleye Fesat Karış
tırma ve Evrakta Sahtecilik Suçlarını İşlediği ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240,339 ve 366 nci Maddelerine 
Uyduğu iddiasıyla Devlet Eski Bakanı Burhan Kara Hakkında 
Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge ve 
(9/29) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
27 Mayıs 1998 tarihinde Lizbon'da düzenlenen uluslararası Denizcilik Fuarında kurulacak 

Türk Pavyonuyla ilgili ihale Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından Ocak 1998 tarihin
de yapılmıştır. 

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

Şöyle ki; 
I. ARGE Şirketinin bu konuda hiçbir tecrübesi olmadığı gibi bu boyutta hiç bir iş bitirmesi de 

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

nununun pazarlık usulü şartlarını düzenleyen 51 inci maddesini uygulamıştır. Söz konusu madde
nin (c) bendinde de "Önceden düşünülmesi mümkün olmayan, ani ve beklenmeyen olayların orta
ya çıkması üzerine acele olarak yapılması gerekip kapalı veya açık teklif usulünün uygulanmasına 
yeterli süre bulunmayan, diğer ihale usulleriyle temin edilemeyeceği açıkça belli olan işler..." de
nilmektedir. 

İhale 1997 Ekim ayında Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanlığına devredilmiş ve ihalesi 
Ocak 1998'de yapılmıştır. Fuar ise, 22 Mayıs 1998'de açılmıştır. Bu durumda organizasyonun De
nizcilikten Sorumlu Devlet Bakanlığına devri ile fuarın başladığı tarih arasında 8 ay, ihale tarihiy
le fuarın başladığı tarih arasında da 6 ay vardır. İhalenin acil olarak yapılmasını gerektiren bir du
rum yoktur. Bu nedenle kapalı ve açık teklif usulüne yeterli zaman yoktur tezi de doğru değildir. 
İhalenin kapalı ve açık teklif usulüyle yapılabilmesi için yeterli zaman mevcuttur. 
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Kaldı ki; ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun pazarlık usulüyle yapılacak işleri belirle
yen 51 inci maddesinin sadece (c) bendine değil, hiç bir bendine de uygun değildir. 

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

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

II. Lizbon'da yapılan Uluslararası Denizcilik Fuarının organizasyonu için hemşehrisi ve yakın 
arkadaşının sahibi olduğu ARGE firmasına 8 milyon dolar veren Devlet Bakanı Burhan Kara, aynı 
şahsın başka bir şirketine de Denizcilik Şurası için yapılan göstermelik bir ihaleyle usulsüz ve ka
nunsuz bir şekilde 100 milyar liranın üzerinde menfaat sağlamıştır. 

Denizcilik Şurası 25-30 Eylül 1997 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Şuranın organizasyonu 
için, şuradan 12 saat önce düzmece bir ihale yapılmıştır. 

İhaleyi alan Yeni Ajans Şirketi, henüz ihaleyi almadan çok önce şura için çalışmalara başlamış 
ve İstanbul Conrad Oteli 'nin salonunu kiralamış, Müsteşarlık personeli için de faksla yer ayıltılmış
tır. Rezervasyon belgeleri (EK:1) İstanbul caddeleri bez afişlerle donatılmış ve bu harcamalar şura 
masrafları arasında gösterilmiştir. 

Ancak şuradan bir gün öncesine kadar yapılmış bir ihale yoktur. Yani ihaleden 10-15 gün ön
ce ihaleyi alan firma çalışma yapıyor. Sayıştay bu ihaleyi daha onaylamış değil. 

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

1. Firmalar şura organizasyonunu gerçekleştirmek için deneyimsizdir. 
2. İhale içi fiyat analizi yapılmamıştır. Firmaların teklifleri fiyat olarak kabul edilemez. 
3. Böyle bir organizasyon için Denizcilik Müsteşarlığının bütçesinde 20 milyar liralık bir öde

nek var. Bunun üzerindeki bir miktara mal olacak ihale yapılamaz. 
İhale Komisyonunun bu itirazlı kaydına rağmen, müsteşar Yardımcısı Ergun Acar'ın yazılı ta

limatıyla ihale Yeni Ajans Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketine verilmiştir. (Ek:2) 
III. Denizcilik Müsteşarlığının A Blok teras çatı yalıtımı ile 3 ve 4 üncü kat onarım işi 

24.10.1997 tarihinde Ortaş Firmasına ihale edilerek sözleşme yapılmıştır. 31.10.1997 tarihinde de 
işe başlamaları için yer teslimi yapılmıştır. Bayındırlık Bakanlığının imzalı belgesi, (Ek: 3) Ancak, 
A Blok 3 üncü Kat bakım ve onarım işinin sözleşmesi 24.10.1997 tarihinde imzalanmasına rağmen, 
bu tarihten yaklaşık 3 ay önce 18.7.1997 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığınca firmaya yer teslimi 
yapılmıştır. (Ek: 4) Yani İhaleden 3 ay önce ilgili firma orada çalışmaya başlamıştır. 

Yine 4 üncü katın bakım ve onarım işinin yer teslimi de sözleşme tarihinden 14 gün evvel il
gili firmaya teslim edilmiştir. (Ek: 5) Sözleşme ve işyeri teslim tutanağında 3 ay önce firmanın ça
lıştığını belgeleyen Denizcilik Müsteşarlığı yer teslim tutanakları (Ek: 4 ve Ek: 5) bu durumu açık
ça ortaya koymaktadır. Kaldı ki, (Ek: 4)'de 18.7.1997 tarihinde yer teslimi yapılan 3 üncü katın 
onarım ihale izni Bakanın imzasıyla 25.8.1997 tarihinde onaylanmıştır. (Ek: 6) Yani firma çalış
maya başladıktan 28 gün sonra ihaleye çıkma kararı ilgili Bakan tarafından onaylanmıştır. 

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

Bu nevi işler % 40'ın üzerinde tenzilatla verilirken ORTAŞ Şirketine % 0.4 tenzilatla verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 501) 
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Ayrıca, Bakan Burhan Kara, İstanbul Kavaklı Belde Belediyesinin (Büyükçekmece) ANAP'lı 
Belediye Başkanına özel talimatlar vererek kardeşleri ve yakınlarına usulsüz şekilde arsa ve koope
ratif kanalıyla menfaat temin ettiği de iddia edilmektedir. 

IV. Yine Devlet Bakanı Burhan Kara ile ilgili evrakta tahribat ve evrak sahteciliği iddiaları da 
mevcuttur. Evrak sahteciliği geçen yıl Denizcilik Müsteşarlığına personel alımı için açılan sınav ön
cesinde gerçekleşmiştir. Müsteşarlık, 14 Ekim 1997 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan ilân ile per
sonel alımı için sınav açılacağını duyurmuş ve ilânda, sınav için son başvuru tarihi geçtikten sonra 
işe alınmak istenen bazı elemanlar ortaya çıkınca işler karışmış, bu sorunu aşmak için de evraklar
da oynama yoluna gidilmiştir. Denizcilik Müsteşarlığı arşivinde yer alan, başvuru süresi içindeki 
eski tarihli bazı evraklar dosyalardan çıkarılarak yerlerine sınav giriş başvuruları konulmuştur. Bu 
amaçla da İzmir Bölge Müdürlüğünden gönderilen bazı personelin görevden ayrılış ya da göreve 
başlaması belgeleri seçilmiştir. 

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

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

Yukarıda işleniş tarihleri belirtilerek anlatılan fiiller TCK'nun görevi kötüye kullanma, ihale
ye fesat karıştırma ve evrakta sahtecilik suçlarını oluşturmaktadır. 

TCK'nun 240, 339 ve 366 ncı maddelerinde tanımı yapılan suçlar sebebiyle, Anayasanın 100, 
İçtüzüğün 107 ve devamı maddelerince Devlet Bakanı Burhan Kara hakkında Meclis Soruşturması 
açılmasını arz ve talep ederiz. 

Yusuf Bacanlı 
Yozgat 

Turhan Güven 
İçel 

M. Halit Dağlı 
Adana 

Nevzat Köse 
Aksaray 

Saffet Kaya 
Ardahan 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 
Şerif Çim 
Bilecik 

Ümran Akkan 
Edirne 

Saffet Arıkan Bedük 
Ankara 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

İsmet Attila 
Afyon 

Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 
Necmi Hoşver 

Bolu 
M. Salim Ensarioğlu 

Diyarbakır 
Yusuf Bahadır 

Trabzon 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 

Şanlıurfa 

Ufuk Söylemez 
İzmir 

İsmail Kalkandelen 
Kocaeli 

Fevzi Arıcı 
İçel 

Necati Çetinkaya 
Konya 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Turhan Tayan 
Bursa 

Rıza Akçalı 
Manisa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) 
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Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Mehmet Gölhan 
Ankara 

Ertuğrul Eryılmaz 
Sakarya 

Nahit Menteşe 
Aydın 

Ayfer Yılmaz 
İçel 

Hayri Kozakçıoğlu 
İstanbul 

Bekir Aksoy 
Çorum 

Mustafa Dedeoğlu 
Muğla 

Sedat Edip Bucak 
Şanlıurfa 

Hasan Karakaya 
Uşak 

Osman Çilsal 
Kayseri 

Tahsin Irmak 
Sivas 

Mehmet Tatar 
Şırnak 

Ünal Erkan 
Ankara 

Tayyar Altıkulaç 
İstanbul 

Necmettin Cevheri 
Şanlıurfa 

Ergun Özkan 
Niğde 

Mahmut Nedim Bilgiç 
Adıyaman 

M. Kemal Aykurt 
Denizli 

Abdulkadir Akgöl 
Hatay 

/. Cevher Cevheri 
Adana 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

İrfettin Akar 
Muğla 

Sabri Güner 
Kars 

Meral Akşener 
İstanbul 

Doğan Baran 
Niğde 

Cevdet Aydın 
Yalova 

Halil Yıldız 
İsparta 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 

İlyas Yılmazyıldız 
Balıkesir 

Ömer Bilgin 
İsparta 

Faris Özdemir 
Batman 

(9/29) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(9/29) Esas Numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonu 15.6.2000 

Sayı: A.01.1.GEÇ.9/29-23 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Denizcilik Müsteşarlığına Ait Bazı İşlerin İhalelerinde ve Personel Alımıyla İlgili Konularda 
Görevini Kötüye Kullanma, İhaleye Fesat Karıştırma ve Evrakta Sahtecilik Suçlarını İşlediği ve Bu 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240, 339 ve 366 ncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet 
Eski Bakanı Burhan Kara Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri uyarın
ca kurulan (9/29) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun yaptığı soruşturma sonucun
da düzenlediği raporu ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Halil Çalık 
Kocaeli 

Komisyon Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) 
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KOMİSYON RAPORUNUN İÇERİĞİ 

SAYFA 
I. KOMİSYONUN KURULUŞU 6 

II. SORUŞTURMANIN KONUSU 8 
III. 20 NCİ DÖNEM KOMİSYON ÇALIŞMALARI HAKKINDA ÖZET 12 
IV. KOMİSYON ÇALIŞMALARI 15 

A) Yazışmalar 15 
B) Tanıklar 19 
C) Savunma 29 

V. BELGELER ÜZERİNDE İNCELEME 48 
VI. DEĞERLENDİRME 76 

VII. SONUÇ VE KARAR 82 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) 
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I- KOMİSYONUN KURULUŞU: 

20 ncj Dönemde; Yozgat Milletvekili Yusuf BACANLI ve 55 arkadaşı, 
Denizcilik Müsteşarlığına ait Bazı İşlerin İhalelerinde ve Personel Alımı İle İlgili 
Konularda Görevini Kötüye Kullanma ve Evrakta Sahtecilik Suçlarını İşlediği ve 
Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240, 339 ve 366 ncı Maddelerine Uyduğu 
İddiasıyla eski Devlet Bakanı Burhan KARA Hakkında 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 599 sayılı karar ile 
kabul edilerek Meclis Soruşturması Komisyonu kurulmuştur. 

Karar No: 599 

Denizcilik Müsteşarlığı'na ait bazı işlerin ihalelerinde ve personel alımıyla 
ilgili konularda görevini kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve evrakta 
sahtecilik suçlarını işlediği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240, 339 ve 
366 inci Maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet Bakanı Burhan KARA hakkında 
Anayasa'nın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 inci Maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına; Soruşturmayı yapacak olan 15 kişilik komisyonun iki 
aylık süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip Üye Seçimi tarihinden 
başlamasına, 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 divanı oluşturmuştur. Yapılan seçimde Burdur Milletvekili 
Sayın Yusuf EKİNCİ 6 oyla Başkanlığa, Kocaeli Milletvekili Sayın Halil ÇALIK 
11 oyla Başkanvekilliğine, Yozgat Milletvekili Sayın İlyas ARSLAN 11 oyla 
Sözcülüğe, Adana Milletvekili Sayın Mehmet Ali BİLİCİ 11 oyla Katipliğe 
seçilmişlerdir. 

Komisyon çalışmalarını İçtüzükte belirtilen 2 aylık süre içerisinde 
tamamlamış ve 09.02.1999 tarihinde raporunu hazırlayarak TBMM Başkanlığına 
vermiştir. Ancak Rapor bastırılıp çoğaltılmasına rağmen Genel Kurulda 
görüşülemeden 20 nci dönem seçimler nedeniyle sona ermiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) 
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20 nci Yasama döneminde Meclis Başkanlığına verilen ve aynı dönem içinde 
sonuçlandırılamayan ancak, İçtüzüğümüze göre hükümsüz sayılmayan 9/29 
Soruşturma Önergesi ile birlikte 16 adet Meclis Soruşturması Önergesi 21 nci 
Döneme intikal etmiştir. 

21 nci Dönemde 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. 

ÖNERİ: 

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 (9/29 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 11.00'de en yaşlı üye sıfatıyla Bursa 
Milletvekili Sayın Ali ARABACI'nın geçici Başkanlığında toplanmıştır. 
Toplantıya 10 üye katılmıştır. Geçici Başkanın açılış konuşmasından sonra 
Komisyon Başkanlık Divanı seçimine geçilmiştir. Yapılan gizli oylama sonucu 
Kocaeli Milletvekili Sayın Halil ÇALIK Başkanlığa, İstanbul Milletvekili Sayın 
Aydın A.AY AYDIN Başkanvekilliğine, Aydın Milletvekili Sayın Bekir ONGUN 
Sözcülüğe, Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut BOZKURT Katipliğe 10'ar oyla, 
oybirliği ile seçilmişlerdir.(Ek-4) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) 
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Komisyon Başkanlığına seçilen Kocaeli Milletvekili Sayın Halil ÇALIK 
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 istemesine, 
bilirkişi çağırmasına, yetki verilmesi hususunu kararlaştırmıştır. (Ek-6) 

Komisyon daha sonra belirlenecek bir tarihde toplanarak çalışma esas ve 
usullerinin belirlenmesi amacıyla 11.40'da toplantısını bitirmiştir. 

Komisyon Başkanlık divanını oluşturmadan önce; 03.02.2000 tarihinde 
Bayburt Milletvekili Şaban Kardeş ve 17.02.2000 tarihinde İstanbul Milletvekili 
Mehmet Gül Komisyon üyeliklerinden istifa etmişlerdir. (Ek-2) 

Bu suretle boşalan Komisyon üyeliklerine Genel Kurulun 16.02.2000 tarihli 
58 inci Birleşiminde Balıkesir milletvekili Aydın Gökmen ve 22.02.2000 tarihli 60 
inci Birleşiminde kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya seçilmişlerdir. (Ek-2) 

Çalışmalarını düzenli bir şekildeyürüten Komisyonumuz, soruşturmayı ilk iki 
aylık süre içerisinde tamamlayamamış, soruşturmanın bitirilmesi ve raporun 
yazılabilmesi amacıyla; iki aylık nihai bir çalışma süresi verilmesi için Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığından talepte bulunmuştur. Bu talep üzerine 
Komisyonumuza, türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 14.04.2000 
tarihli 81 inci Birleşiminde 19.04.2000 tarihinden itibaren iki aylık ek süre 
verilmiştir. (Ek-4) 

II- SORUŞTURMANIN KONUSU 

Yozgat Milletvekili Yusuf BACANLI ve 55 arkadaşı, Denizcilik 
Müsteşarlığına ait Bazı İşlerin İhalelerinde ve Personel Alımı İle İlgili Konularda 
Görevini Kötüye Kullanma ve Evrakta Sahtecilik Suçlarını İşlediği ve Bu 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240, 339 ve 366 ncı Maddelerine Uyduğu 
İddiasıyla Devlet Bakanı Burhan KARA Hakkında Anayasanın 100 üncü ve 
İçtüzüğün 107 nci Maddeleri uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına için 
verilen önergede; 

27 Mayıs 1998 tarihinde Lizbon'da düzenlenen Uluslararası Denizcilik 
Fuarında kurulacak Türk Pavyonuyla ilgili ihale Denizcilikten sorumlu Devlet 
Bakanlığı tarafından Ocak 1998 tarihinde yapılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) 
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Fuar organizasyonuyla, önce Dışişleri Bakanlığı görevlendirilmiş, daha sonra 
fuarla ilgili çalışmalar Ekim 1997 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından 
Denizcilikten sorumlu Devlet Bakanlığına devredilmiştir, Fuar 
organizasyonununun devrinden sonra Bakan Burhan Kara'ya bağlı Denizcilik 
Müsteşarlığında çalışmalar başlatılmıştır. Denizcilik Müsteşarlığının bütçesi 1 
Trilyon TL. olmasına rağmen 8 milyon Dolarlık (2 Trilyonluk) fuar ihalesi Ocak 
1998 tarihinde yapılmıştır ve ihale Denizcilikten sorumlu Devlet Bakanı Burhan 
Kara'nın iş ortağı olduğu söylenen arkadaşı ve Giresunlu hemşehrisinin sahip 
olduğu, 10 milyon lira sermayeli ARGE Şirketine usulsüz ve kaunsuz şekilde 
verilmiştir. 

Şöyle ki, 

I. ARGE şirketinin bu konuda hiçbir tecrübesi olmadığı gibi bu boyutta 
hiçbir iş bitirmesi de yoktur. 

Devlet Bakanı Burhan Kara, işin ARGE Şirketine verilmesinde 2886 Sayılı 
Devlet İhale Kanununun pazarlık usulü şartlarını düzenleyen 51 inci maddesini 
uygulamıştır. Sözkonusu maddenin (c) bendinde de "Önceden düşünülmesi 
mümkün olmayan, ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele 
olarak yapılması gerekip kapalı veya açık teklif usulünün uygulanmasına yeterli 
süre bulunmayan, diğer ihale usulleriyle temin edilemeyeceği açıkça belli olan 
işler.." denilmektedir. 

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

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) 
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İhalenin yetersiz ve deneyimsiz ARGE A.Ş.'ye verilmesi için 51 inci madde 
uygulanmaya çalışılmış, yeterli zaman olmasına rağmen görev kötüye kullanılmış 
ve tüm bu nedenlerle çıkar sağlanmıştır. 

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

II. Lizbon'da yapılan Uluslararası Denizcilik Fuarının organizasyonu için 
hemşehrisi ve yakın arkadaşının sahibi olduğu ARGE Firmasına 8 milyon dolar 
veren devlet bakanı Burhan Kara aynı şahsın başka bir şirketine de Denizcilik 
Şurası için yapılan göstermelik bir ihaleyle ve kanunsuz şekilde 100 milyar liranın 
üzerinde menfaat sağlamıştır. 

Denizcilik Şurası 25-10 Eylül 1997 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. 
Şuranın organizasyonu için, şurada 12 saat önce düzmece bir ihale yapılmıştır. 

İhaleyi alan Yeni Ajans Şirketi, henüz ihaleyi almadan çok önce şura için 
çalışmalara başlamış ve İstanbul Conrad Oteli'nin salonunu kiralamış, Müsteşarlık 
personeli için de faksla yer ayırtılmıştır. Rezervasyon belgeleri İstanbul caddeleri 
bez afişlerle donatılmış ve bu harcamalar şura masrafları arasında gösterilmiştir. 

Ancak, şuradan bir gün öncesine kadar yapılmış bir ihale yoktur. Yani 
ihaleden 10-15 gün önce ihaleyi alan firma çalışma yapıyor. Sayıştay bu ihaleyi 
daha onaylamış değil. 

Yapılan ihale ile ilgili olarak, ihale komisyonu üyeleri 375 bin Dolar'lık bu 
ihalenin yapılış biçimine karşı çıkarak bir tutanakla itirazlarını özetle şöyle 
sıralamışlardır. 

1. Firmalar şra organizasyonunu gerçekleştirmek için deneyimsizdir. 

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

3. Böyle bir organizasyon için Denizcilik müsteşarlığının bütçesinde 20 
milyar liralık bir ödenek var. Bunun üzerindeki bir miktara mal olacak ihale 
yapılamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) 
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İhale Komisyonunun bu itirazlı kaydına rağmen, Müsteşar yardımcısı Ergun 
Acar'ın yazılı talimatıyla ihale Yeni Ajans Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketine 
verilmiştir. 

III. denizcilik Müsteşarlığının A Blok teras çatı yalıtımı ile 3 ve 4 üncü kat 
onarım işi 24.10.1997 tarihinde Ortaş Firmasına ihale edilerek sözleşme 
yapılmıştır. 31.10.1997 tarihinde de işe başlamaları için yer teslimi yapılmıştır. 
Bayındırlık Bakanlığının imzalı belgesi. Ancak, A Blok 3. kat bakım ve onarım 
işinin sözleşmesi 24! 10.1997 tarihinde imzalanmasına rağmen, bu tarihten yaklaşık 
3 ay önce 18.7.1997 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığınca firmaya yer teslimi 
yapılmıştır. Yani ihaleden 3 ay önce ilgili firma orada çalışmaya başlamıştır. 

Yine 4. katın bakım ve onarım işinin yer teslimi de sözleşme tarihinden 14 
gün evvel ilgili firmaya teslim edilmiştir. Sözleşme ve işyeri teslim tutanağında 3 
ay önce firmanın çalıştığını belgeleyen Denizcilik Müsteşarlığı yer teslim 
tutanakları bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. Kaldı ki, de 18. 7.1997 
tarihinde onaylanmıştır. Yani firma çalışmaya başladıktan 28 gün sonra ihaleye 
çıkma kararı ilgili Bakan tarafından onaylanmıştır. 

Aynı durum 5,6,7 ve 8 inci katlarda tekrar etmiştir. İhale yapılmadan 
önceden ihaleyi alan Ortaş Firmasına yer teslimi yapılmıştır. 

Bu nevi işler %40'ın üzerinde tenzilatla verilirken ORTAŞ Şirketine % 0.4 
tenzilatla verilmiştir. 

Ayrıca, Bakan Burhan Kara, İstanbul Kavaklı Belde Belediyesinin 
(Büyükçekmece) ANAP'lı Belediye Başkanına özel talimatlar vererek kardeşleri ve 
yakınlarına usulsüz şekilde arsa ve kooperatif kanalıyla menfaat temin ettiği de 
iddia edilmektedir. 

IV. Yine Devlet Bakanı Burhan Kara ile ilgili evrakta tahribat ve evrak 
sahteciliği iddiaları da mevcuttur. Evrak sahteciliği geçen yıl Denizcilik 
Müsteşarlığına personel alımı için açılan sınav öncesinde gerçekleşmiştir. 
Müsteşarlık, 14 Ekim 1997 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ilan ile personel 
alımı için sınav açılacağını duyurmuş ve ilanda, sınav için son başvuru tarihi 
geçtikten sonra işe alınmak istenen bazı elemanlar ortaya çıkınca işler karışmış, bu 
sorunu aşmak için de evraklarda oynama yoluna gidilmiştir, denizcilik Müsteşarlığı 
arşivinde yer alan, başvuru süresi içindeki eski tarihli bazı evraklar dosyalardan 
çıkarılarak yerlerine sınav giriş başvuruları konulmuştur. Bu amaçla da İzmir Bölge 
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Müdürlüğünden gönderilen bazı personelin görevden ayrılış ya da göreve başlaması 
belgelen seçilmiştir. 

III- 20 nci DÖNEM KOMİSYON ÇALIŞMALARI HAKKINDA ÖZET 
BİLGİ: 

Komisyon 20 nci Dönemde; Toplam 5 adet toplantı yapmış ve son 4 toplantısında 
tam tutanak tutmuştur. 

Sayıştay Başkanlığından ihale konusunda deneyimli bir bilir kişi istenmiş ve 
Sayıştay Başkanlığınca uzman denetçilerden Ahmet DAL asli görevini sürdürmesi 
kaydıyla bilirkişilik yapmak üzere 6.01.1999 tarihinde görevlendirilmiştir. 

24.12.1998 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığından; 

a) 27 Mayıs 1998 tarihinde Lizbon'da düzenlenen Uluslararası Denizcilik 
Fuarında kurulacak Türk Pavyonuyla ilgili, ihale dosyasının, 

b) 25-30 Eylül 1997 tarihleri arasında İstanbulda gerçekleşen Denizcilik 
Şurası organizasyonu ile ilgili ihale dosyasının, 

c) Denizcilik Müsteşarlığı hizmet binasının tamir ve onarım işi ile ilgili 
dosyasının, 

d) 14 Ekim 1997 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan personel alımı ile 
ilgili Abdurrahman Hakan ÇOBAN, Ümit KABİL ve Soner ŞEN'in personel 
kayıtlarının, 

Birer suretinin 4.1.1999 Pazartesi günü mesai bitimine kadar gönderilmesi 
istenmiştir. 

Denizcilik müsteşarlığınca yukarıdaki dört konu ayrı ayrı 4 klasör halinde 
4.1.1999 tarihinde Komisyona intikal ettirilmiştir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından; 

a- ArGe Yapı Sanayii ve Tic.Ltd.Şti., 

b- ArGe A.Ş., 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 50H 
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c-Yeni Ajans tanıtım Hizmetleri Ltd.Şti., 

d- Ortaş İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.'nin, 

Bakanlıkta bulunan Ticaret Sicil Kayıtları ve son beş yılda değişen hisse 
oranlarının birer suretleri 4.1.1999 Pazartesi gününe kadar gönderilmeleri 
istenmiştir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca 13.01.1999 tarihinde; 

- Arge Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin, 

- Yeni Ajans Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi'nin, 

Ticaret Sicil kayıtları ve ortak değişikliklerinin ilan edildiği Ticaret Sicil 
Gazetesinin birer sureti faks yoluyla Komisyona iletilmiştir. 

Diğer iki şirkete tam benzer unvanda şirkete raslanmadığı belirtilmiş ancak 
benzer unvanlı 

- İstanbul Merkezli "Arge Araştırma Geliştirme ve Eğitim A.Ş., "Arge 
Otomotiv Araç ve Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'lere ait bilgisayar çıktısı ve 

- Ankara Merkezli "Ortaş İnşat ticaret ve Sanayi Ltd. Şti."nin ortak 
değişikliğini gösterir sicil kaydı faks yolu ile Komisyona ulaştırılmıştır. 

24.12.1998 tarihinde Soruşturma önergesi ilk imza sahibi olarak Yozgat 
Milletvekili Yusuf BACANLI 6.1.1999 tarihinde varsa elinde bilgi ve belgelerle 
toplantıya davet edilmiş ancak Sn. Yusuf BACANLI 30.12.1998 tarihinde 
Komisyona yazılı olarak elindeki bilgi ve belgelerin soruşturma önergesine ek 
olarak verdiğini başkaca bir bilgi ve belgeye sahip olmadığını bildirmiştir. 

- Komisyon, imza cetvelinden de anlaşılacağı üzere 6.1.1999 tarihinde 
toplantı yapmamış, diğer toplantılarınada Yusuf BACANLI bilgi vermek üzere 
gelmemiştir. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığından 24.12.1998 tarihinde 
konusunda deneyimli bir Başdenetçinin Komisyonda görevlendirilmesi istenmiş ve 
6.1.1999 tarihinde Kurul denetçisi Hüseyin EDİŞ görevlendirilmiştir. 
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13.01.1999 tarihinde Komisyonun 27.1.1999 tarihli toplantısında dinlenmek üzere; 

- Yeni Ajans Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketinin sahibi Enver YÜCEL, 

- Ar-Ge Yapı Şirketi sahibi ve Genel Müdürü Muhittin KARAHÜSEYİN, 

- Müteahhit Orhan NASLI, 

- Denizcilik Müsteşarlığından, 

a) Müsteşar yardımcısı Ergun ACAR, 

b) İdari Mali İşler Şube Müdürü Şemsettin ALICI, 

c) İnşaat Mühendisi Serdar KARABEYOĞLU,. 

d) Muhaberat biriminden bir yetkili Ekim 97 yılına ait Gelen Evrak Kayıt 
defteri ile birlikte (Personel Eğitim dairesi Başkanı Alaattin AKÇAM ve Evrak 
memuru Ayşe KAHVECİ katılmıştır) 

Davet edilmişler ve Komisyona bilgi vermişlerdir. 

13.1.1999 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığından A Blok 3 üncü kat inşaatı için 
9.993.375.767 TL.lik keşif bedelli işin yer teslim tutanağı istenmiştir. 

Komisyona 25.1.1999 tarihinde yer teslim tutanağı ve firmaya davet yazısı 
fotokopileri gönderilmiştir. 

28.1.1999 tarihinde Giresun Milletvekili Burhan KARA savunması alınmak üzere 
3.2.1999 tarihli toplantıya davet edilmiş ve Burhan KARA toplantıya icabet 
etmiştir. 

Komisyon çalışmalarını 3.2.1999 tarihinde tamamlamış ve Burhan KARA'nın 
Yüce divana şevkine mahal olmadığına oy çokluğuyla karar vererek raporunu 
9.2.1999 tarihinde TBMM Başkanlığına sunmuştur. 

- Rapor Başkanlıkça sıra sayısı 798 olarak çoğaltılıp bastırılmış ancak dağıtılmadan 
ve Genel Kurulda görüşülemeden Secimler nedeniyle 20 inci dönem sona ermiştir. 
(Ek-1, Ek-1/1-4)) 
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IV-KOMİSYON ÇALIŞMALARI 

17.02.2000 Perşembe günü çalışmalarına başlayan komisyonumuz ilk 
toplantısında başkanlık divanı seçimini yamıştır. 

Komisyonumuz çalışma süresi içerisinde toplam 7 toplantı yapmış ve bu 
toplantılarda tespit edilen bilgi ve belgelerin toplanması için Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarıyla yazışmalar yapmıştır. (Ek-4) 

Komisyonumuz ayrıca bilgisine başvurulmak üzere konuyla ilgili Denizcilik 
Müsteşarlığı bürokratlarını ve personelini davet ederek dinlemiştir. (Ek-3) 

Komisyonumuz hakkında soruşturma açılan dönemin Devlet bakanı sayın 
Burhan Kara'yı savunmasını yapmak üzere Komisyona davet etmiş ve sayın 
Burhan Kara toplantımıza katılarak savunmasını sözlü olarak yapmıştır. (Ek-3) 

A- Yazışmalar 

Komisyonumuz çalışma süresi boyunca toplam 22 adet yazışma yapmıştır. 
Bunlardan Soruşturma ile ilgili olarak istenilen belge ve bilgiler aşağıdaki 
şekildedir. (Ek-4) 

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 
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. 
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3- Yozgat Eski Milletvekili Sayın Yusuf BACANLI 21.02.2000 tarihli 5 nolu 
yazımız ile; 

Önergede ilk imza sahibi olarak bilgisine başvurulmak üzere 
Komisyonumuzun 23.02.2000 Çarşamba günkü toplantısına davet edilmiş, ancak 
Sayın Yusuf BACANLI 03.02.2000 tarihinde Komisyonumuza yazılı bilgi 
vermişlerdir. 

4-. Denizcilik Müsteşarlığından 22.03.2000 tarihli 8 nolu yazımız ile; 

a- 27 Mayıs 1998 tarihinde Lizbon'da düzenlenen Uluslararası Denizcilik 
Fuarında kurulacak Türk Pavyonuyla ilgili İhale hakkında, 

b- Denizcilik Müsteşarlığınca 14 Ekim 1997 tarihli Resmi Gazete'de 
yayımlanan Personel Sınavı hakkında, 

c- Denizcilik Müsteşarlığının A.Blok teras çatı yalıtımı ile 3 ve 4. kat onarım 
işinin 24.10.1997 tarihinde Ortaş Firmasına İhale Edilmesi Hakkında, 

d- 25-30 Eylül 1997 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan Denizcilik Şurası 
Organizasyonu hakkında, 

Herhangibir araştırma, inceleme ve soruşturma raporu var ise sonuçları ile 
birlikte; yukarıdaki konularla ilgili görevliler hakkında yapılan herhangibir adli 
veya idari soruşturma var ise sonuçları ile birlikte ve konuyla ilgili tüm mevzuatın 
29.3.2000 tarihine kadar komisyonumuza gönderilmesi, 

İstenmiştir. 

İstenilen belgeler Denizcilik Müsteşarlığınca 30.03.2000 tarihinde 4 klasör 
halinde Komisyonumuza gönderilmiştir. 

5. Başbakanlık Makamından 22.03.2000 tarihli 9 nolu yazımız ile; 

a- 27 Mayıs 1998 tarihinde Lizbon'da düzenlenen Uluslararası Denizcilik 
Fuarında kurulacak Türk Pavyonuyla ilgili İhale hakkında, 

b- Denizcilik Müsteşarlığınca 14 Ekim 1997 tarihli Resmi Gazete'de 
yayımlanan Personel Sınavı hakkında, 
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c- Denizcilik Müsteşarlığının A.Blok teras çatı yalıtımı ile 3 ve 4. kat onarım 
işinin 24.10.1997 tarihinde Ortaş Firmasına İhale Edilmesi Hakkında, 

d- 25-30 Eylül 1997 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan Denizcilik Şurası 
Organizasyonu hakkında, 

Herhangi bir araştırma, inceleme ve soruşturma raporu var ise sonuçları ile 
birlikte 29.3.2000 tarihine kadar komisyonumuza gönderilmesi, 

İstenilmiştir. 

İstenilen belgeler Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca 27.03.2000 
tarihinde Komisyonumuza bir dosya halinde iletilmiştir. 

6.-Sayıştay Başkanlığından 30.03.2000 tarihli 11 ve 12 nolu yazılarımız ile; 

1 .-İhale konusunda deneyimli bir bilirkişinin Komisyonumuzda 
soruşturmamız bitene kadar daimi olarak görevlendirilmesi istenmiştir. 

Sayıştay Başkanlığınca, 07.04.2000 tarihinde Uzman Denetçi Nazmi 
YÜKSEKZEYBEK görevlendirilmiş ve sayın Yüksekzeybek Komisyon 
çalışmalarının tamamına katılmıştır. 

2.-İstanbul'da 25-30 Eylül 1997 tarihleri arasında Denizcilik Müsteşarlığınca 
organize edilen Denizcilik Şurası Organizasyonunun İhalesi (375 bin Dolarlık) ile 
ilgili olarak Başkanlığınızca vize yapılmışmıdır? Yapılmadı ise nedeni nedir? 
Sonuçları ile birlikte en kısa sürede Komisyonumuza iletilmesi istenilmiştir. 

İstenilen belge ve bilgiler, Sayıştay Başkanlığınca 06.04.2000 tarihinde 
Komisyonumuza gönderilmiştir. 

7- 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 
uncu maddesi gereği 19.04.2000 tarihinden itibaren 2 aylık ek süre verilmesini 
Meclis Başkanlığından istemiştir. 
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Komisyonumuzun çalışma süresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunun 14.04.2000 tarihli 81 inci Birleşiminde 687 No'lu kararıyla 19.04.2000 
tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır. 

8-.04.05.2000 tarihli 15 nolu yazımız ile; 

EXPO-98 Fuarı ihalesine teklif veren Mimarlık Müşavirlik 
San.Tic.Ltd.Şti.'nin sahibi Mimar Ragıp BULUÇ, bilgisine başvurulmak üzere 
Komisyonumuzun 11.05.2000 tarihli toplantısına davet edilmiştir. 

Sayın Ragıp BULUÇ Komisyonumuzun bu toplantısına katılarak konuyla ilgili 
bilgi vermişlerdir. 

9- Denizcilik Müsteşarlığından 04.05.2000 tarihli 16 ve 17 nolu yazılarımız ile; 

1.- Denizcilik Müsteşarlığı'nca 16.11.1999 tarihinde yapılan Personel alımı 
sınavı ile ilgili olarak Personel Daire Başkanını, Teknisyen A.Hakan ÇOBAN'ı, 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Soner ŞEN'i ve Daktilograf Ümit KABÎL'i dinleme 
kararı aldığından, bu kişlerin Komisyonumuzun 11.05.2000 tarihli toplantısına 
katılmaları istenmiştir. 

İstenilen bu kişilerin tamamı Denizcilik Müsteşarlığınca Komisyon 
toplantısına gönderilmiş ve adı geçen kişiler Komisyonumuzu bilgilendirmişlerdir. 

2.- Denizcilik Müsteşarlığınca 16.11.1997 tarihinde yazılısı, 23.11.1997 
tarihinde sözlüsü yapılan sınavla ilgili olarak Başbakanlık Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca 11.08.1999 tarihli 18/99-7 sayılı soruşturma raporunda, sorumlular 
hakkında; disiplin yönünden, idari yönden ve cezai yönden talep edilen 
kovuşturmaların yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise sonuçlan ile birlikte en kısa sürede 
komisyonumuza gönderilmesi istenmiştir. 

İstenilen belge ve bilgiler Denizcilik Müsteşarlığınca, 09.05.2000 tarihinde 
Komisyonumuza gönderilmiştir. 

10- Sayın Burhan KARA'a 22.05.2000 tarihli 21 No'lu yazımız ile; 

İçtüzüğün 111 inci maddesi gereği savunmasını yapmak üzere 
Komisyonumuzun 25.05.2000 Perşembe günkü toplantısına davet edilmiş ve Sayın 
Burhan KARA bu toplantıya katılarak Komisyon huzurunda savunmasını 
yapmıştır. 
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B- Tanıklar 

Komisyonumuzun 11.05.2000 tarihli toplantısında aşağıdaki kişiler konuyla 
ilgili Komisyonumuza bilgi vermişlerdir. (Ek-3) 

1- Ragıp Buluç (Mimar) 

AYDIN A. AYAYDIN (İstanbul) - Beyefendi, göreviniz nedir? 

RAGIP BULUÇ - Mimarım efendim, serbest çalışan mimarım. 

BAŞKAN - Serbest mimar. 

ALİ ARABACI (Bursa) - Siz daha önce ifade vermiş miydiniz? 

RAGIP BULUÇ - Hayır efendim. İsterseniz, arzu ederseniz, ben, bildiğim 
hikâyeyi anlatayım. Soru yoksa yahut da belki, sonra sorulur. 

Efendim, ben, 1970 yılı Osaka Dünya Fuarında yarışmayı kazandım Ressam 
Orhan Peker'le beraber. Ondan sonra, 1985 yılında Sukuba'da, Japonya'da 
yapılacak olan fuara, böyle bir işi yaptığım için, direkt çağrıldım ve mimarî proje 
bana yaptırıldı. 1992 yılında Sevia'da yapılacak dünya fuarında ise bir yarışma 
açıldı, bendenizi de jüri üyesi yaptılar; fakat, bir aksilikle, ben de jüriye katılmadan 
bir proje seçildi; o da çok başarılı bir sergi olmadı. İki üç yıldır, 1998'den geriye 
gittiğimiz zaman, Dışişleri Bakanlığında yürütülen bir görev -ki, bundan evvel 
1970 ve 1985 yıllarında da Dışişleri Bakanlığı bu görevi yürütmüştür- Sayın İsmail 
Cem, üç ay kala "biz yapamayız bu işi" dediği için, Başbakanlığa geri verildi ve 
Sayın Burhan Kara, Cavit Kavak ve bir de bir zat, bir bakanımız daha vardı, bir 
üçlü şeyi yönetti. İki yıldır hazırlamış olduğum... Buraya mecmuayı getirdim 
efendim; arzu ederseniz, size de verebilirim, fotoğrafları var. Birden hissettim ki, 
bu proje benden gidiyor. Biliyorsunuz, Türkiye'de yaşıyoruz, bir yeni kurula 
devredildiği zaman, eski kurulun yaptığı bütün işler yanlış zannedilir. Birkaç yazı 
yazdım Bakana, Sayın Bakanlığa, birkaç girişimde bulundum ve bunun üzerine -
galiba, bir pazartesi günüydü- salı günü yapılacak olan ihaleye davet edildim. 
Fakat, ihale şartnamesine baktığım zaman, bunun bir proje işi değil, bir 
müteahhitlik işi olduğunu gördüm; tümüyle veriliyordu. Ben de otuzaltı yıllık bir 
mimarım, hayatımda müteahhitlik yapmadım ve mimarlık ile müteahhitliği 
karıştıran insanlara da pek saygı duymadım; çünkü, ben mimarlık yaparım, doğru 
mu yapıyor diye, müteahhidi denetlerim. Yani, hem müteahhitlik hem proje yapmak 
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Türkiye'de bir usuldür; ama, benim meslek hayatımda böyle bir şey yok. Bunun 
üzerine bir yazı yazdım ve o günkü toplantıya gittim ihale komisyonuna ve bu 
durumu izah etmek için gittim. İzah da ettim; bunun bir zül olduğunu, benim buna 
çağrılmamam gerektiğini, benim ancak proje hizmetinde bulunabileceğimi 
söyledim. Bunun üzerine, karşı taraftaki firma -benden başka bir firma daha vardı-
bir proje yaptırdıklarını; fakat, benim projeyi de gördüklerini ve benim proje 
üzerinde kanaat kıldıklarını söylediler; yani, projeyi benim yapacağımı beyan 
ettiler. Bunun üzerine, zaten ben de hazırlıklı değildim; yani, teminat mektubunu 
bile bulmadım, sadece bunu beyan etmek için gitmiştim ve ihaleye girmedim ve işi 
de bana verdiler ve mucize gibi, gerçekten, iki ayda mı, üç ayda mı, gördüğünüz 
pavyon meydana geldi. Herhalde, bilgileriniz vardır; son derece beğenildi, en çok 
gezilen pavyon oldu. 

BAŞKAN - İşi siz yaptınız yani; projesini siz yaptınız? 

RAGIP BULUÇ - Mimarî projeyi ben yaptım efendim. Zaten hazır olan projeyi, 
bir iki katkıyla, ben verdim. Efendim, saygıdeğer parlamenterleri bulunca -kusura 
bakmayın, gevezelik olarak kabul edeceksiniz belki konuşmalarımı- tabiî, geçmişi 
incelemek herkesin hakkı; ama, 2000 yılında yine Türkiye'yi bu sefer bazı 
acemilerin elinde, gayet kötü bir şekilde ve 15 milyon dolar sarf edilerek 
harcanacağını görüyorsunuz. Özellikle sizi televizyonlardan tanıdığım için, 
muhalefet olarak, şu Sayın Turizm Bakanına yolladığım yazıyı da size takdim 
etmek isterim. 

AYDIN A. AYAYDIN (İstanbul) - Şimdi, bu 1998 Expo Fuarının ihalesi için 
Devlet Bakanı Sayın Burhan Kara size herhangi bir baskı yaptı mı çekilmeniz 
konusunda? 

RAGIP BULUÇ - Efendim, ben kendisini ihaleden sonra gördüm zaten. Hayır, bir 
baskı yoktur. 

BAŞKAN - Şimdi, size herhangi bir bakanlık tarafından baskı yapıldı mı? 

RAGIP BULUÇ - Ne diye? 

BAŞKAN - Yani, buradan çekil, git, al, yap gibi, herhangi bir sayın bakan 
tarafından?.. 

RAGIP BULUÇ-Hayır. 
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AYDIN A. AYAYDIN (İstanbul) - Siz, kendi arzunuzla mı bu ihaleden çekildiniz 
veya ihaleye katılmadınız? 

RAGIP BULUÇ - Tabiî efendim. Zaten, ben, oraya deklare için gitmiştim; yani, 
ben ihaleye giremeyeceğim diye deklare etmek için gittim. 

ALİ ARABACI (Bursa) - Peki, sizin kanaatiniz ne; devlet bu işte zarara uğratılmış 
oluyor mu bu 8 milyon dolarla; yani, daha düşük bir bedelle yaptırabilir miydi aynı 
iş? 

RAGIP BULUÇ - Belki, iki üç yıl evvel normal prosedür çalışsaydı ve Dışişleri 
Bakanlığı yapsaydı, olabilirdi. Niye; çünkü, son zamana kalmış bir proje, bir iş, 
mutlaka daha pahalıya mal olacaktır. 

ALİ ARABACI (Bursa) - Yani, devlet herhangi bir zarar görmemiştir mi 
diyorsunuz? 

RAGIP BULUÇ - Bu kısa zamanda yapılacak şey yapılmıştır; ama, devlet daha 
akıllı olsaydı, üç yıl evvel bu işi yapsaydık... 

Yani, üç beş kuruş belki... Yok... 

BAŞKAN - Sonuç olarak, Ragıp Bey, devlet burada sizce zarara uğratılmış mıdır 
Sayın Bakan tarafından? 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) - Hayır, sizin bir mağduriyetiniz var mı, 
bir zararınız var mı; onu söyleyin. Bir şikâyetiniz var mı? 

RAGIP BULUÇ - Benim bir zararım yok; paramı aldım, vergimi ödedim. 

BAŞKAN- Şimdi, o zaman, efendim, siz "mağdur olmadım "diyorsunuz, "sıkıntı 
yok" diyorsunuz, "Sayın Bakan tarafından baskı görmedim" diyorsunuz. 

RAGIP BULUÇ - Hayır, ben, Bakanla, bu işi aldıktan sonra karşılaştım. 

ALİ ARABACI (Bursa) - Peki, şöyle bir izlenim edindiniz mi: Bu ihaleyi kazanan 
firma ile Bakanlık arasında sanki danışıklı bir dövüş hissini uyandıran bir tavır, 
davranış hissettiniz mi o zaman için? 
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RAGIP BULUÇ - Efendim, tabiî, objektif herhangi bir şey yok. Bazı duygularım 
var; ama, bunlar duygu olmaktan öteye gidemez; yani, objektif herhangi bir 
kıstasım yok. Ayrıca, size şunu deklare etmek isterim: Ben, bu konuda -çok 
deneyimliyim. 1970 yılından beri, anlattığım gibi, tesadüfen, her dünya fuarının 
içinde bulundum. Dünya fuarları bir fikir olimpiyatları, kültür olimpiyatları gibidir 
ve 1985 hariç, hep geç kalınmıştır efendim. Geç kalınmanın maliyet artışını 
mutlaka kabul etmemiz gerekir; yani, son dakikada yapılan işler, her zaman -usta 
bulunmaz, işçi bulunmaz- daha yüksek; hele, yurt dışında yapılan işler pahalıdır. 
Ben, milleti, devleti düşünen bir insan olarak, bunların her zaman için makul 
zamanlarda başlamasını ve devam etmesini isterim. 

2- Sadık Köse (Denizcilik Müsteşarlığı Personel Daire Başkanı) -

BAŞKAN - Sayın Personel Başkanım, sizi personel alımında usulsüzlük yapıldı 
diye arkadaşlarımızla buraya davet ettik. Şimdi, ben sizden bir bilgi almak 
istiyorum. İlgili konuyla beraber, Sayın Devlet Bakanı Burhan Kara, bu 
usulsüzlükle ilgili, 5.6.1998 tarihinde Radikal Gazetesinin 27.5.1998 günlü 
nüshasındaki Denizcilik Müsteşarlığındaki iddialarla ilgili bir soruşturma 
yapılmasını istemiş. 

ALİ ARABACI (Bursa) - Şimdi, bu 11.8.1999 tarihli rapor içeriği sizce doğru 
mu, benimsiyor musunuz? 

SADIK KÖSE - Efendim, rapor elimde. Ben personel olarak şu hataları gördüm 
bu rapor içerisindeki: Yönetmelikte, sınav kazanmada 70 rakamı bazdır, bu 60 
olarak kabul edilmiştir komisyonca. Burada yönetmelik çiğnenmiş. Bu da, zaten, 
müfettişler tarafından tespit edilmiş. Bunun dışında, evraklarda tahrifat yapıldığı 
müfettişler tarafından tespit edilmiş, raporda da zatıâlinize sunulmuş, bilgileriniz 
var. Fakat, sınava girenlerin evraklarında tahrifat yapılıp yapılmadığı konusunda 
benim bir bilgim yok veya sınav tarihinden sonra müracaat ettikleri konusunda da 
bir bilgim yok. Onları, sınava giren arkadaşlar kendileri daha iyi bilirler, onlardan 
öğrenebilirsiniz; bu konuda benim bilgim yok. 

ALİ ARABACI (Bursa) - Şimdi, müfettiş arkadaşın saptamalarına göre, belgelerin 
arkasındaki o tarih ve sayılar daksille silinmiş. 

SADIK KÖSE - Evet, onlar doğrudur efendim. 

ALİ ARABACI (Bursa) - Onun yerine istenilen tarihler yazılmış oraya. 
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SADIK KÖSE - Şube Müdüründen ben sordum bu konuyu. Tabiî, şube müdürü 
orada eski. Kendi ifadesinde beyan etmemek üzere, o düzeltmeleri kendisinin 
yaptığını itiraf ediyor, "ben yaptım; ama, bunun bir suç olduğunu bilmiyordum" 
diyor. Yani, ben bunu sordum "niçin bu şekilde yaptınız, yönetmelik bu şekilde" 
diye, bir samimî toplantı havasında. "Yukarıdan öyle istediler..." Yukarı kim; ben 
bilemiyorum. "Yukarıdan öyle istediler. Ben, burada sekreteryayım, sınav 
komisyonu üyesi değilim, bana ne yap derlerse onu yaptım" diyor şube müdürü. 
Komisyonda da, zaten, kendisine kınama cezası teklif edilmiş. Bu cezalar da, 
cezalardan affa uğradığından tebligat yapılmamış. 

ALİ ARABACI (Bursa) - Ama, cezaî yönden... Memurin Muhakematı Hakkındaki 
Yasayla ilgili de soruşturma var; onunla ilgili henüz daha Danıştaydan gelmemiş. 

SADIK KÖSE - Evet, Danıştayda devam ediyor efendim. 

ALİ ARABACI (Bursa) - Peki, siz sınav kurulunda olsaydınız; mesela, 6.11.1997 
tarihinde ön sınav kurulu toplanmış; yani, orada, müracaat edenlerin hangisinir. 
sınava alınacağı tek tek belirlenmiş. Şimdi, evrakta tahrifat yapıldığı ileri sürüler 
üç kişiyle ilgili... Onların belgeleri de var; yani, sınav başvuru belgesinde olması 
gereken belgeler; işte, diploma, nüfus sureti, sabıkasızlık belgesi gibi belgeleı 
eklenmemiş. Bu belgelerin, sınava başvuru tarihinden sonra geldiği belli. İki 
tanesinin 7.11.'de gelmiş, bir tanesinin 11.11.'de gelmiş. Bunların sabıkasızla 
belgesi de aynı tarihleri içeriyor. Bu belgeler yokken, siz olsaydınız, bunları sınava 

SADIK KÖSE - Normalde alınmaması gerekiyor; çünkü, sınava girecek -ben, 
yirmibir yıllık öğretmenim, oradan şey yapayım- öğrenci veya işe girecek adam, 
sınava girdiği an belgelerinin tamam olması gerekir. 

ALİ ARABACI (Bursa) - İlanda da yazıyor zaten, "şu belgeleri ekleyin" diyor. 

SADIK KÖSE - Evet, yönetmelik hükümleri bunu amirdir. 

AYDIN A. AYAYDIN (İstanbul) - O tarihte göreviniz yoktu? 

SADIK KÖSE-Hayır. 

AYDIN A. AYAYDIN (İstanbul) - Siz, ancak, dosyadaki mevcut bilgileri bize 
açıklayabilirsiniz. Kendi yorumlarınız, size yorum gerektirecek sorular da yanlıştır; 
çünkü, orada çalışan memurların herhangi bir suç işleyip işlemediği konusunu 
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araştırmıyoruz, bir bakanın görevini kötüye kullanıp kullanmadığını; yani, Sayın 
Burhan Kara Bakanken bu işe alımda görevini kötüye kullanmış mı kullanmamış 
mı; bununla ilgili bilgileri sunuyorduk. Aksi takdirde, sizin kendi yorumlarınıza 
göre burada cevap vermenizi, ben, soruşturma komisyonu üyesi olarak doğru 
bulmuyorum. Eğer, sizin bu izlediğiniz yol doğruysa, demin daha evvelki 
görevinizi takdim ederken "ben, ilköğretim müfettişiydim, bugün Personel Daire 
Başkanıyım..." Bana göre, ben bakan olsam, ilköğretim müfettişinden Personel 
Daire Başkanı yapmam; ama, bu Bakanın takdiridir,, Bakan yapmış, ona da saygı 
duyarım. Bu bakımdan, bu tür yorumlara girmek yanlıştır. Eğer, bu yorumlara 
gidersek, bugünkü Bakan da bir ilköğretim müfettişini almış Personel Daire 
Başkanı yapmış, bu da yanlıştır. Yani, eğer, sizin o yorumunuz doğruysa... 

Şimdi, ben, size şunu soruyorum: Bu işe alınmada herhangi bir usulsüzlük 
olup olmadığı, dosyada... Siz diyorsunuz ki: "Benim bilgim yok, sadece bilgiler 
bunlardır." Dosyadaki bilgilerde, basında bu tür haberler çıktıktan sonra, Denizcilik 
Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanı Sayın Burhan Kara soruşturma açtırıyor; 
hem kendi Bakanlığı bünyesinde soruşturma açtırıyor hem de Başbakanlık Teftiş 
Kurulundan bu konunun araştırılmasını istiyor. Bunlar dosyada vardır. Bu 
bakımdan, Devlet Bakanı Burhan Kara, bu işte herhangi bir usulsüzlük olup 
olmadığı gündeme gelir gelmez, bana göre, görevini yapmıştır; hem kendi 
Müsteşarlık bünyesinde bir tahkikat komisyonu kurdurmuştur hem de Başbakanlık 
Teftiş Kurulundan müfettiş istemiştir ve bu konunun üzerine gitmiştir. 

SADIK KÖSE - Efendim, bir cümleyle katkıda bulunabilir miyim? Özür 
diliyorum, benim bu söylediklerim yorum değil; şunun için söyledim: Ben, sınavın 
ne şekilde yapıldığı konusuyla ilgili soruya cevap veriyorum. Burhan Kara Beyle 
ilgili konu beni ilgilendirmiyor; çünkü, ben bilmiyorum. 

3- Ümit Kabil (Denizcilik Müsteşarlığı Daktilograf) 

ALİ ARABACI (Bursa) - Ümit Kabil'di değil mi? 

ÜMİT KABİL - Evet. 

ALİ ARABACI (Bursa) - Babanız ne iş yapıyor? 

ÜMİT KABİL - Babam milletvekili. 

ALİ ARABACI (Bursa) - 1997'de girmişsiniz müsteşarlığa. 
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ÜMİT KABİL- 1997, Ekim sanırım. 

ALİ ARABACI (Bursa) - Resmî Gazetede yapılan ilanı biliyorsunuz. 30'una 
kadar, 30 Ekime kadar müracaat. Siz ne zaman müracaat ettiniz? 

ÜMİT KABİL - Şimdi onu, gazetede de bir süre önce konu çıkınca dikkat ettim. 
Genelde, geç müracaat ettiğimden... Ama, yok böyle bir şey. Çünkü, gazeteden, 
Resmî Gazeteden aldım ilanı ve gittim, bana hiç kimse, işte müracaat zamanı geçti 
demedi; çünkü, öyle bir şey yoktu. Resmî Gazetede ilanı alıyordum, 30'u olduğunu 
biliyordum. Size direkt 25'inde, 26'sında gittim diye gün veremem, hatırlamıyorum, 
gerçekten hatırlamıyorum; ama, kesinlikle ve kesinlikle müracaat tarihinden 
önceydi. Form verdiler bana, formu doldurdum ve bıraktım. Ben üstüne kesinlikle 
tarih attığımı hatırlamıyorum, öyle bir şey yapmadım zaten. Ama, ondan sonra, 
onun üstündeki tarih başkaymış, gazetede söylendiğine göre, böyle bîr şey 
bilmiyorum, benimle alakası yok zaten. Ama, formu doldurdum ben ve tarihten 
önceydi. 

ALİ ARABACI (Bursa) - Gerekli olan belgeleri eklediniz mi? 

ÜMİT KABİL - Şimdi, oraya giderken, zaten, cevap şeyi geldi. Kazandınız diye 
gelen belgede, hangi belgelerle gitmeniz gerektiği söyleniyordu. Benim de 
diplomam Rize'deydi. Kargodan istedik. Kargodan diplomayı aldım, nüfus 
cüzdanıyla geldim; ama, sabıka kaydım yoktu. Onları gösterdim. Ben, hani, bir 
şeyler doldurup bana diplomamı iade edeceklerini zannettim; fakat, istediler, yani, 
diplomamın, nüfus cüzdanımın aslını istediler, ben de bırakmak istemedim. Sabıka 
kaydım olmadığı için oraya bir not düştü oradaki şey, sonra getirecek diye. Sonra 
10 Kasımda şeye gittim. Sanırım, sabıka kaydıyla beraber, noter tasdikli şeyi 
getirdim, diplomamı getirdim; çünkü, diplomam işte İngilizceydi, yeminli şey 
bulamadık, noterde yeminli tercüman bulamadık, biraz kaydı, yani, fotokopisini 
getirmem kaydı; ama, gördüler aslını. 

ALİ ARABACI (Bursa) - Ama, ilanda yazıyordu belgeler eklenmesi gerekir diye. 

ÜMİT KABİL - Hayır, belgelerle beraber geleceksiniz diyordu. Kazandıktan 
sonra belgelerle beraber... 

ALİ ARABACI (Bursa) - Tamam, sizin için öyle de... Gerçekten o not düşülmüş 
oraya. Ama, diğer müracaat eden adaylarla ilgili; çünkü,, ilanda çok açıkça yazılı. 
Müracaat belgesinin ve diplomanın, nüfus cüzdanı suretinin, sabıka belgesinin 
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ekleneceği açıkça belirtilmiş. Eğer, bunlar ekli değilse zaten, ön komisyonda bunlar 
eleniyorlar; ama, siz, denmemişsiniz, 6.11'de yapılan... 

ÜMİT KABİL - Elenmemiş olabilirim; çünkü, daktilograf kadrosuydu ve İngilizce 
işletme mezunuyum. 

ALİ ARABACI (Bursa) - Hayır, yani, size kuralların dışında bir ayrıcalık 
gösteremezler. Herkese uygulanan kural size de uygulanır. 

ÜMİT KABİL - Bakın, eğer, babamın haberi olup olmadığını soruyorsanız, 
kesinlikle yoktıt. 

ALİ ARABACI (Bursa) - Babanızla ilgisi... 

ÜMİT KABİL - Yani, ama, neden o zaman bir ayrıcalık yapmış olsunlar ki Yani, 
hiç kimseyi sokmadım, kimseye haber vermedim. Yani, eğer, bir ayrıcalık varsa, 
onu ben kendim temin etmedim. Zaten, öyle bir şey temin etsem, daktilograf 
kadrosu istemezdim herhalde. 

AYDIN A. AYAYDIN (İstanbul) - Siz, hangi kadro için müracaat ettiniz? Ne 
olmak istiyordunuz? 

ÜMİT KABİL - Orada şimdi sınav ilanı vardı ve birkaç tane şey vardı, pozisyon 
vardı. Diğerleri koruma müdürlüğü falandı yani, bana göre değil. 

AYDIN A. AYAYDIN (İstanbul) - Sizin başvurduğunuz... 

ÜMİT KABİL - Daktilograf... 

AYDIN A. AYAYDIN (İstanbul) - Ne mezunusunuz? 

ÜMİT KABİL - İngilizce işletme mezunuyum. 

MUKADDER BAŞEĞEMEZ (İstanbul) - Şu anda ne yapıyorsunuz? 

ÜMİT KABİL - Şu anda... Beymende çalışıyordum. 

MAHMUT BOZKURT (Adıyaman) - Sayın Başkan, bu gençler bizim 
gençlerimiz. Bu gençleri, bu şekilde, çok yanlış bir şekilde ve bizler örnek olmamız 
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gerekirken, yanlış bir şekilde hayata hazırlıyoruz. Tahsil yapmış, bir kariyeri var, 
belli bir yere gelmiş, artı kaldı ki, orada da tatmin olmamış, ayrılmış. 

4- Hakan Çoban (Denizcilik Müsteşarlığı Teknisyen) 

BAŞKAN - Hakancığım, şu anda bu kurumda çalışıyor musun? 

HAKAN ÇOBAN - Çalışıyorum. 

BAŞKAN - Bu işe giriş olayını bir anlatır mısın bize. Nasıl girdin? 

HAKAN ÇOBAN - Efendim, ben Afyonluyum. Ankara dışından zaten bu işi 
öğrendim. Arkadaşımızın babası, diğer arkadaşımın, Soner arkadaşımın, onun 
babası üzerine. Yani, Bolvadinli kendisi, Afyonlu. Kendisi de memurdu zaten. İşte, 
böyle bir sınavın açılacağını filan bize belirtmişti zaten. Kendisi de arkadaşım 
oluyor, onunla birlikte başladık, buraya gelmiştik. İşte müracaatlarımızı yaptık. O 
şekilde gelişti. 

BAŞKAN - Müracaatınızı yaptınız, sınavı kazandınız, işinizde çalışıyorsunuz.Sana 
göre bir sıkıntı var mı Hakan Çoban? 

HAKAN ÇOBAN - Şu an için yok. 

ALİ ARABACI (Bursa) - O belgeleri, başvuru belgesine eklenmesi gereken 
belgelen niye eklemediniz başvuru sırasında? 

HAKAN ÇOBAN - Şimdi, onu anlatayım efendim ben size. Ankara dışından 
geldiğimiz için, başvurumuzu yapmıştık. İşte, üç tane sanırım belgemiz eksikti. 
Başvurumuzu yaptıktan sonra, işte, o iyihal kâğıdını filan memleketimizden 
almamız gerekiyordu, o gün için yanımızda yoktu. Müracaatımızı ettiğimiz zaman, 
işte, müracaatı ettikten sonra sanırım, birkaç gün sonra filan, o belgeleri vermek 
şartıyla kabul etti, yani, rica ettik. Yani, sınava girmeden biz bunu tamamlayalım. 
Yani, başvuru süresi dolmak üzere filan. O arada gittik, başvuru belgemizi 
hazırladık tamamını, sınava girmeden önce verdik yetkili kişiye. 
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5- Soner Şen (Denizcilik Müsteşarlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi) 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) - Sen nerelisin? 

SONER ŞEN - Afyon efendim. 

BAŞKAN - Yavrum işe girişinde, nasıl girdin; bize bir anlatır mısın. 

SONER ŞEN - Resmî Gazetede yayımlanan bir ilan üzerine geldik biz. 
Müsteşarlık, ilk önce, daha önce değişik bir yerde, Tandoğan meydanındaydı, oraya 
geldik. Oradan bizi, şu anda bulunduğumuz müsteşarlığımıza gönderdiler. Üçüncü 
katta, personel daire başkanlığı olarak. Orada gereken evrakları, bizim eksik olduğu 
için evraklarımız... 

BAŞKAN-Ne eksikti? 

SONER ŞEN - Tam olarak hatırlayamıyorum efendim. O zaman, yani, 
Eskişehir'de, daha değişik illerde imtihanlara girmiştim ben. 

BAŞKAN - Başka sınavlara... 

SONER ŞEN - Tabiî. Tıp Fakültesinin falan imtihanlarına girmiştim; o yüzden 
tam olarak hatırlayamıyorum; ama, eksik evraklarımız vardı. Eksik evraklarımızı 
daha sonra tamamlayabileceğimizi söylediler oradan. Ama, son başvuru tarihinden 
daha önce... 

BAŞKAN-Yaptınız... 

SONER ŞEN - Tabiî. Müracaatımızı son başvuru tarihinden önce yaptık. Eksik 
şeylerimizi de, sınava gelmeden önce hazırlamamız söylendi; neredeyse sınava 
alınmayacaktık. 

BAŞKA - Vermezseniz almayacaklardı sizi. 

SONER ŞEN - Tabiî, vermediysek almayacaklardı. O yüzden biz de daha sonra 
getirdik. 
ALİ ARABACI (Bursa) - Herhangi bir siyasetçi aracılık etti mi sizin bu işe 
girmenizde? 
SONER ŞEN - Hayır efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) 



- 2 9 -

C- Savunma 

Denizcilik Müsteşarlığından sorumlu eski Devlet Başkanı sayın Burhan 
KARA'nın Komisyonumuzun 25.05.2000/tarihli 7 nci toplantısında yaptığı 
savunmaya aşağıda aynen yer verilmiştir. (Ek-3) 

BAŞKAN - Çoğunluğumuz vardır; toplantıyı açıyorum. 

Geçen toplantıda alınan karar gereğince, bugün, Devlet eski Bakanı Sayın 
Burhan Kara'nın savunmasını alacaktık. Kendisinin, Komisyonu bilgilendirmesi 
gerektiği yolunda kararımız vardı. Sayın Burhan Kara burada; onun savunmasını 
alacağız. Daha sonra da, varsa Sayın Burhan Kara'ya sorularınız, o sorularınızı 
yönelteceksiniz. 

Sayın Burhan Kara, soruşturma konusu konuyla ilgili söyleyecekleriniz 
varsa, onları, Komisyon üyesi arkadaşlarımızın bilgisine sunmak üzere, buyurun. 

BURHAN KARA (Giresun) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 55 nci hükümet 
döneminde Devlet Bakanlığı görevinde bulundum. 1983 yılında Anavatan Partisi 
Giresun Milletvekili olarak politikaya başladım. 17 yıldır beş dönem üst üste 
milletvekilliği yapmaktayım. Gerek Mecliste birçok komisyonlarda gerekse siyasî 
bir parti olan Partimde çeşitli görevlerde, .Genel Başkan Yardımcılığında 
bulundum. Meclis İdare Amirliği yaptım. Yani, 17 yıldır, asıl görevim olan tıp 
doktorluğu haricinde siyasetle uğraşan bir kişiyim. 

Tabiî ki, siyaset, Türkiye'de zor, meşakkatli bir görev. Siyaset yapan insanlar, 
toplumun önünde görünen insanlardır, daima hedef olan insanlardır. 55 nci 
hükümet döneminde Devlet Bakanlığı uhdeme verildiği andan itibaren, tabiî ki 
siyasî rakiplerimiz, hasımlarımız, bir o kadar da Türkiye'deki siyasî istikrarsızlıktan 
doğan kutup çekişmeleri, maalesef denetim görevini, Türkiye'de Meclisin de 
denetim görevini vicdanî kanaatlere göre değil, daha çok siyasî kanaatlere göre 
belirleme yolunu seçmiştir. Türkiye'yi, birçok arkadaşımız, bazı arkadaşlarımız 
tabiî ki o dönem siyasette -Meclis çatısı altında olmasa bile- fiilen içinde oldukları 
için, yakından bildikleri kanaatindeyim. Türkiye, zaman zaman Büyük Millet 
Meclisinin gıdası olan demokrasinin de kesintiye uğramasını dahi içine 
sindirebildiği dönemler yaşadı. O dönemler içerisinde siyaset kurumları bir hayli 
yıpranmasına rağmen, birbirlerine çeşitli suçlamalarda bulundular. O dönem 
içerisinde verilen bu soruşturma önergesi de, şahsımla ilgili verilen soruşturma 
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önergesi de, kanaatim odur ki, siyasî amaçlarla verilmiş bir soruşturma önergesiydi. 
Çünkü, bir bakan hakkında soruşturma önergesi verilirken biraz araştırma 
yapılması ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Soruşturma önergesini okuduğunuz 
zaman, soruşturma önergesiyle ilgili kısımlara baktığınız zaman, soruşturma 
önergesinin direkt olarak hiç araştırmaya gerek görülmeden verildiği de hemen 
yansımaktadır. Mesela, en çok üzerinde durulan Expo-1998 Lizbon Fuarıyla ilgili 
daha ilk maddesinde, efendim 2886 sayılı Kanunun falanca maddesine göre 
verilmiş olan bu önerge diye bahsedilmekte ve hatta Denizcilik Müsteşarlığında bu 
kadar ödenek bulunmadığı söylenmektedir. Eğer, ciddî bir araştırma yapılmış 
olsaydı, o önergenin o şekilde değil de, Tanıtma Fonunun tanıtma bütçesinden 
karşılandığını ve onunla ilgili verilmesi lazımgeldiği kanaatindeyim. 

Hepiniz siyaset yapıyorsunuz. Siyasette tabiî ki birtakım talepleri karşılamak 
zorundasınız. Maalesef, Türkiye'de, siyasetin bu yönden doğru yapıldığı kanaatinde 
de değilim. Buradaki milletvekili arkadaşlarım, Mecliste âdeta sekreterya görevini 
görüyorlar. Ahmet'in işini takip etmek, falancanın nakil işiyle uğraşmak veya iş 
bulamayan yüzlerce, binlerce size müracaat eden insanları işe yerleştirmek için 
çeşitli taleplerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Soruşturma önergesine baktığınız 
zaman, nasıl olduğu, ne olduğunu da anlamak mümkün olmayan bir talep var. 
Efendim, Kavaklı Belediyesinden menfaat temin etmişim. Efendim, bu kadar afakî 
suçlamalarla verilen soruşturma önergesinin, bir siyasetçinin bu konuda zan altında 
bırakılmasının, herhalde ülke siyaseti açısından doğru olduğu kanaatinde değilim. 
Onun için, ben, arkadaşlarıma, şu veya bu şekilde değil, dosyayı açık olarak 
incelemelerini rica ederek sözlerime devam etmek istiyorum; çünkü, dosya 
incelendiğinde, belki şunu açıklıkla ifade edeyim, hiçbirimiz teknisyen değiliz, bir 
siyasetçiyiz, aranızda teknisyen olan arkadaşlarımız da vardır; ama, siyasetçilerin 
genel görevi, bakanlık görevinde koordinasyondur. O bakanlığı gözetim altında 
bulunurken, o bakanlığa yön verebilmektir. Teknik işlerle, rutin işlerle veya daha 
basit işlerle uğraşmak için ne zamanı vardır ne de o konularda uzmanlığı vardır. 
Hepimiz zaman zaman birtakım usulde eksik olan işleri yapmış olabiliriz; yani, 
şahsımızdan kaynaklanan işler değildir. Aşağıdaki bürokratın yaptığı işlerin 
tümünden bizim haberdar olmamız da mümkün değildir; ama, haberdar olduğumuz 
anda da ona müdahale etmek hepimizin görevidir. O müdahaleyi de zaman zaman 
zaten yapmışızdır. Onun için, bu konularda, soruşturma önergesi kapsamı içerisinde 
olan konularda şahsen en ufak bir kusur veya şahsen bilerek yapılmış bir hatam 
olduğu kanaatinde değilim. Arkadaşlarımızın, Komisyonun değerli üyelerinin, bu 
konularda bana yönelteceği sorulan varsa onlara da cevap vermeye hazırım. 
Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. Değerli arkadaşlarım, Sayın 
Bakanımızı dinledik. Sayın Bakanımıza yöneltmemiz gereken, yöneltmek 
istediğimiz sorularımız veya öğrenmek istediğimiz bilgilerimiz varsa, lütfen 
buyurun. 

ALİ ARABACI (Bursa) - Sayın Bakan, Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunu 
biliyor musunuz? Rapor sonucu hakkında bir bilginiz var mı? 

BURHAN KARA (Giresun) - İmtihan alımlarıyla ilgili söylüyorsanız, o konuda 
şunu söyleyim. Ben, bir Bakanım; imtihanın açılıp açılmamasına karar verecek kişi 
benim, imtihanın ertelenmesine karar verecek kişi de benim. Şimdi, bu 
soruşturmada, zannediyorum 3 kişi; ben o insanları ne tanıdım ne gördüm, yüzyüze 
de gelmiş değilim. Bakın, bu iki dönemdir soruşturmaya muhatabım, iki dönemdir 
o insanları istediğiniz zamanda, istediğiniz zeminde çağırın. Yüzyüze gelip de bu 
insanlara şöyle konuşun böyle konuşun diye bir ifadem değil, karşılaşmam dahi 
olmamıştır; tanımam. Zannediyorum bir ikisi Afyonlu, birisi de bizim bir 
milletvekilinin çocuğuymuş; kız mı erkek mi bilmiyorum, kız olduğunu daha yeni 
öğrendim. 

Değerli arkadaşlarım, bu 3 kişiyi ben eğer alacak olsam, imtihanın gününü 
tayin etme yetkisi bende. Eğer günü gecikmişse 3 gün daha süre veririm, 3 gün 
sonra imtihanı açıklarım, 3 gün sonra da derim ki bu çocuklar da girme imkânını 
elde etsin. Sonra, bir iki Afyonlu çocuk için -benim kendi seçim bölgemden olsa, 
hadi ısrarla derim ki bu çocuklar benim seçim bölgemden, yarın bana lazım olacak-
Afyonlu 2 kişinin işe girmesi için niye bir bakan ısrar etsin? Kaldı ki, ben bu şeyi 
duyduğum an, gazetede bununla ilgili yazıyı duyduğum an, soruşturma açtırdım. 
Başbakanlık Teftiş Kuruluyla ilgili de, o konuyla ilgili yazı istedim. Dedim ki, bu 
konuda herhangi bir kusuru olan varsa, gerçekten bunu inceleyin. Bir bakan olarak 
benim yapabileceğim şey o. Aşağıdaki memurun artniyetle mi yaptı, suiniyetle mi 
yaptı, bilerek mi yaptı, bilmeyerek mi yaptı o konuda bir bakanın haberi olması 
mümkün değil. Eğer, ben gerçekten onu alacak olsam, imtihan süresi ayın 15'inde 
değil 18'inde bitiyor derim veyahut da o imtihanı iptal eder 15 gün sonra tekrar bir 
imtihan açarım. Bu yetki benim elimde; Başbakanlıktan aldığım yetki. 

Bakın, arkadaşlar, biz o zaman o kadar enteresan bir dönemden geçtik ki, 
azınlık hükümetiydik. Türkiye'de siyasî istikrarsızlık vardı. Herkes birbirine 
birşeyler uyduruyordu, birbirini ihbar yarışı vardı. Bakın, ben size sadece ufak bir 
örnek olarak göstermek için söylüyorum; o zaman benden önce Meteorolojiden 
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sorumlu Devlet Bakanı Sayın Ahmet Cemil Tunç; onunla ilgili bana bir ihbar geldi. 
Sayın Tunç hakkında... 

FİKRET TECER (Kırşehir) - O kalsın... 

BURHAN İCARA (Giresun) - Hayır efendim, şey olarak söylüyorum; sadece, 
bakın, Bakanın bu konuda bilgisi olmadığını bildiğim için, ben kendi kanaatlerimi 
şey yapmak için. Efendim, sınavda usulsüzlük bilmemne iddialarıyla Sayın Tunç... 
Meteorolojide imtihan açılıyor, 6 kişi... Başbakanlıktan 78 tane kadro çıkıyor. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün elemanları resmî ilanı 6 kişi için veriyor; ama, 78 
kişi alıyor. Ben bunu araştırdım ve Sayın Tunç'un bundan haberi dahi yok. Gelmiş, 
bürokrat ona bu şekilde yapılacak diye Sayın Tunç'a ya doğruyu söylemediler veya 
yanıltmak için başka şeyler peşinde koştular. Şimdi, oradaki bürokratın hatası 
yüzünden Sayın Tunç'u suçlamamız doğru olmayacağını, siyaset mekanizmasını, 
siyaseti yanlış yöne sevk edeceğimiz kanaati uyandırdığı için, ben dosyada 
soruşturmaya gerek olmadığı kanaatiyle dosyayı kapattım. Aynı şekilde, benden 
önce, yine Denizcilik Müsteşarlığında görev yapan Sayın Bakan, iyiniyetiyle -ki, 
iyiniyeti olduğunu sonradan keşfettim, bu zannederim raporlarınızda da var, ihale 
şeklini de bilmem mesleğim olmadığı için- Nergis diye bir şirkete birinci, ikinci 
katın ihalesini vermiş. Aynı şekilde, o dönemde yine bize gelen bir ihbar 
mektubunda müsteşar bir yazı yazıyor. Müteahhitin banka numarasını göstererek 
diyor ki, şu banka numarasına özel sektör firmayla ilgili kişiler hesabına para 
yatırsın. Şimdi, Bakanı araştırdık, soruşturduk, Bakanın bu konuda -o zaman ilgili 
bakan Gürcan Dağdaş- Gürcan Dağdaş'ın hiçbir fikri bilgisi yok. Biz araştırdığımız 
soruşturma şeyini dedik ki Bakanın burada artniyeti yok, müsteşarın da hakikaten 
artniyeti yok. Müsteşar babamın oğlu değil, kim olduğunu da bilmem. Müsteşar 
zannediyor ki, altındaki bürokratlar işlemi böyle yapılacağı kanaatiyle müsteşara 
getiriyor. Yoksa, bir devlet memuru, resmî yazıyla bir müteahhitin hesabına para 
yatırın diye özel sektöre talimat verebilir mi; veremez. Artniyet olmadığı için, biz 
bu konularda artniyet olup olmadığını araştırarak karar verdik. Şimdi, o 
imtihandaki kararımı verirken, ben, kesinlikle, hakikaten böyle bir işlemi bilerek 
yapan elemanı orada tutmazdım, tutmam da mümkün değil. 

ALİ ARABACI (Bursa) - Şunu da mı aynı şekilde değerlendirmek lazım; devlet 
sınavına girmenin koşulu, kazanmanın koşulu 70 puan almak. Oysa, bu alımda 60'a 
indirilmiş ilanda. 

BURHAN KARA (Giresun) - Efendim, ondan bakanın haberi olmaz. İmtihan 
komisyonuna aittir o yetki. Doğrudan doğruya imtihan komisyonunun yapacağı 
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iştir. Bir bakana gelip de... Zaten, eğer ben Bakan olarak, 60 puan mı almışlar, 65 
puan mı almışlar diye o işle uğraşırsam, o insan bakan değildir; o insan, orada bir 
şube müdürünün de altına düşmüş olur. 

ALİ ARABACI (Bursa) - Peki, bu sınav komisyonu size yaranmak için mi daha 
çok Giresunluları alma yolunu tercih etmiş? 

BURHAN KARA (Giresun) - Efendim, bakın, bu konuda da gerçekte şey yok; 
Türkiye'de denizcilikle uğraşan kesimde genellikle Karadenizliler çalışır. Bakın, şu 
anda benden önceki bakanlıkta denizyollarına, TDİ'ye, deniz nakliyata, gemi 
sanayiine; eğer, yüzde 95'i Karadenizli değilse, yine bütün görevlerimden istifa 
edeceğim. Yani, bunun alışı böyledir. Giresunlu oranı da o kadar değildir. Değerli 
arkadaşlarım, sizin herhangi biriniz bakan olsanız, seçim bölgenizi kayırmaz 
mısınız? Bunu yapmamak, siyaseti inkâr etmektir. Türkiye'de siyaset başka türlü 
yapılmıyor. 

ALİ ARABACI (Bursa) - Ama, kurallarını yok ediyoruz bunları yapmamak lazım. 

BURHAN KARA (Giresun) - Efendim, yanlıştır; bakın, bu hükümetin en çok 
beğendiğim bir tarafı vardır, toplu imtihan yapmasıdır. Sayın Başbakana, kendim 
bizzat giderek teşekkür ettim "milletvekillerini ve bakanları büyük yük .altından 
kurtardınız" dedim. İnşallah bütün kurumlarda bu şekilde mekanizma oturur ve 
siyasetçi de bu şeyden kurtulur. Siz seçim bölgenizde işsiz, güçsüz, kimsesiz, fakir 
bir insan gelse ne yaparsınız; ilgili bakana yahut bürokrata bunu işe al diye telefon 
etmez misiniz? O bakan ne yapacak şimdi sizin o talebiniz karşılığında? Eğer 
imkânı varsa, bunu yapacaktır; imkânı yoksa yapmayacaktır. Kaldı ki, Denizcilik 
Müsteşarlığına alınacak 30 kişiye muhtaç değildim ben. Yeni bir KİT kurmuştuk 
Türkiye Gemi Sanayi, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Genel Müdürlüğü. Yeni 
kurulduğu için, zannediyorum 400-500 tane kadrosu vardı. Oraya imtihana gerek 
de yoktu; geçici işçi olarak alınıyordu, sonra kadroya geçiliyordu. Yani, ben o 
kişileri böyle bir yola başvuracak olsam, oraya almak yerine oraya rahatlıkla 
alırdım. Onun için, bu konularda, yani oradaki bir elemanın alınışında bir bakanı 
kusurlu bulmak, zannediyorum çok ağır yüklenme veya suçlanma şeklinde olacağı 
kanaatindeyim. Yani, şurada siyaset yapan hiçbiriniz, size gelen yoksul muhtaç bir 
insana hayır demezsiniz. Ayrıca, ilçe başkanınızdan, il başkanınızdan gelen 
taleplere de hayır demek çok zordur; aksi takdirde, o ilçe başkanınız gider, oraya 
milletvekilimiz yüzümüze bakmadı diyecektir size. Yani, bu bizim Türkiye'de 
olmaması gereken, siyasette olmaması lazımgelen konudur. Ne bileyim, bunu 
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hepimiz yapıyoruz, ama böyle bir usulsüzlüğe meydan vermeyi hiçbir zaman 
düşünmedim ve vermem de, kesinlikle vermem de. 

FİKRET TECER (Kırşehir) - Biraz önce konuşmanızda, memur alımından bir 
usulsüzlük olduğunu söylediniz ve bunu da hemen Teftiş Kuruluna emir verdiniz. 

BURHAN KARA (Giresun) - Hayır efendim. Gazetede bir yazı çıktı. 

FİKRET TECER (Kırşehir) - O yazıya istinaden emir verdiniz. 

BURHAN KARA (Giresun) - Evet. 

FİKRET TECER (Kırşehir) - Onunla ilgili yazışma var mı? 

BURHAN KARA (Giresun) - Var, tabiî var; sizin dosyalarınızda olduğu 
kanaatindeyim. Benim hakkımda o zaman Meclis soruşturması, Meclis araştırması 
falan yok. Ben gazetede duyduğum an, hemen o kişiler hakkında işlem yapılmasını, 
hatta önce görevden alalım dedim, geldi bana o zaman zannediyorum müsteşar 
yardımcısı "böyle bir usulsüzlük yok" dedi. "Usulsüzlük olup olmadığı araştırılsın" 
dedim ben de. O zaman, zaten kendim açtım soruşturmayı. 

ALİ ARABACI (Bursa) - Memurlarla ilgili memuru muhakemat hakkındaki yasa 
uyarınca işlem yapılmasına karar verilmiş. Danıştayda, bunun sonucuyla ilgili bu
bi İğiniz var mı? Bizim yazdığımız yazı henüz Danıştayda olduğu... 

BURHAN KARA (Giresun) - Hayır efendim; şimdi, memur zaten suçluysa memur 
cezasını çeker; yani, memurla ilgili memurun yaptığı yanlışlık için ben zaten 
müracaat etmişim. Yani, böyle bir suç varsa ortada kim yaptıysa bunun cezasını 
çeksin diye ben o konuda kendim soruşturma açtım. Ben eğer soruşturmayı benim 
hakkımda Meclis soruşturması açıldıktan sonra açsaydım bu danışıklı dövüş gibi 
algılanırdı; ama, daha ne Meclis soruşturması var hakkımda ne herhangi bir şey var. 
Gazetede gördüğüm yazı üzerine soruşturma açtırdım. Bakın, değerli arkadaşlarım, 
zannediyorum, aynı sıkıntıyı, şu an benim yerime görev yapan Bakan da çekerdir. 
Denizcilik Müsteşarlığı, Türkiye'de kuruluşu bile bir acayip olmuştur. Sık sık siyasî 
partilerin el değiştirdiği bir müsteşarlık, sık sık... Bana gelene kadar, zannederim 8 
bakan görev yapmış, 1991 yılında kurulmuş, 8 bakan... Bir gün başımdan geçen bir 
hadiseyi örnek olması için söylüyorum; Deniz Ulaştırma Daire Başkanı, ismi de 
Uğur Reis, hiç unutmam. Bu, bu işi bilirdir, bir bilgi alayım, bir brifing alayım 
dedim, arkadaşı çağırdım. "Bizim sahil güvenlikle sık sık çatışmalarımız oluyor, 
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sahil güvenlikle yetki kargaşamız oluyor, bunu nasıl çözeceğiz, bana bu konuda 
bilgi ver" dedim. Çocuk bakıyor suratıma. "Ne oldu" dedim; "efendim, ben bu 
konularda yabancıyım" dedi. "Niye" dedim; "ben, Şırnak Belediyesinden buraya 
atandım" dedi. Şırnak Belediyesindeki memur, Deniz Ulaştırma Daire Başkanı 
yapılmış ve adam denizi ilk defa görmüş. Şimdi, böyle bir kadro var, kadrosuzluk 
var. Bir Maliye Bakanlığı değil orası, bir Sanayi ve Ticaret Bakanlığı değil. Her 
bakan kendine göre bir kadro oluşturmuş, gelmiş. Ben göreve başladığım zaman 
müsteşar yardımcılarını bile değiştirmedim. Bir tek müsteşar yardımcısı 
değiştirdim, bir de ilave müsteşar yardımcılığı ilave ettim. Benim müsteşar 
yardımcım, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilinin eşiydi. Yani, benim ona 
ihtiyacım dahi olmadı; çünkü, orada zaten kadro yok; kadrosuzluk var. Uzman yok. 
Genellikle sağdan soldan toplanmış elemanlar var. Böyle bir kadroyla çalışmanın 
zorluğu var. Tahmin ediyorum, şimdiki Bakan arkadaşımız da aynı zorlukları 
çekerdir. Çünkü, ben o zaman Bakanlar Kurulunda zannediyorum yaptığım bir 
konuşmada şunu söyledim "ya burayı Ulaştırma Bakanlığına bağlayalım ya burayı 
bir bakanlık yapalım." Bakanlık yapma kararı verildi ve Denizcilik Bakanlığı 
kurulma kanunu Mecliste daha 1 inci maddesi görüşülürken yarım kaldı, devam 
edemedi, hükümetin azınlıkta olması, Meclisi toplayamaması vesaire ondan dolayı 
yarım kalmıştı. 

BEKİR ONGUN (Aydın) - Sayın Bakanım, biraz önce arkadaşımızın da söylediği 
gibi, sınavla ilgili radikal gazetesinde çıkan haberleri okuduktan sonra bir 
soruşturma açtırdım dediniz. Bu soruşturmada da, sizin hukuk müşavirliğinin 
raporu elinizde var. Her ne kadar suç unsuru bulunmadı veya bulundu gibi bil
cümle yazmayıp, sonucunda sizin inisiyatifinize bırakmasına rağmen, buradaki 
evraklardaki silintilerin, kazıntıların yanlışlıkla hatalı kaydetmelerden 
kaynaklandığına dair kendi Bakanlığınızın hukuk müşavirliğinin sonuçları var. 
Ayrıca, görmüşsünüzdür, Başbakanlık Teftiş Kurulunun da raporunda silintinin, 
kazıntının olduğu, 60 puana düşürülmesinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
göre, sınav yönetmeliğine göre uygun olmadığı, suç teşkil ettiği ve bunların oradaki 
bürokratların suçlu olduğuna dair bir raporu var, okuduk. Hem sizin hukuk 
müşavirliğinizde hem de Başbakanın yazısında okuduk. Bu sınav sonucunda, niye 
iptal etmedin? 

BURHAN KARA (Giresun) - Efendim, hukuk müşavirliği, bana iptal edin diye bir 
görüş bildirmedi. 

BEKİR ONGUN (Aydın) - Hukuk müşavirliği, iptal edin veya etmeyin diye 
bildirmemiş zaten, sizin görüşünüze bırakmış. Ama, silinti, kazıntı olduğunu 
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yazmış. Ondan sonra, tabiî, o sizin görüşünüze bırakıyor. Hukuk müşavirliği 
tamamen iptal edin veya etmeyin diye bir sonuç yazmaz raporunda. 

BURHAN KARA (Giresun) - Efendim, hukuk müşavirliği değil, 3 kişilik bir 
komisyon kuruldu. 3 kişilik komisyon, o araştırmak üzere olan komisyon, eğer bu 
imtihanda hata vardır derse, biz o zaman ona işlem yaparız. O 3 kişilik komisyon 
bir hata yoktur derse, biz ona işlem yapamayız. O zaman, hukuksuzluğu ben yapmış 
olurum. 

BEKİR ONGUN (Aydın) - Bu silintilerin, kazıntıların ve 60 puanın belirtilmesine 
rağmen, demek ki, o zaman, siz, bir usulsüzlük olmadığı kanaatine vardınız. 

BURHAN KARA - Ama, rapor öyle, bana gelen raporda herhangi bir usulsüzlük 
yoktur deniliyor. Rapor bende yok... 

BEKİR ONGUN (Aydın) - Bakın, son cümlesinde "usulsüzlük kaydıyla yapılıp 
yapılmadığı tespit edilmediğinden hatalı kaydedildiği, silintinin de alman evrak 
kaydının düzeltilmesi amacına matuf olduğu..." Yani, bu cümlelerde bir sonuç 
çıkaramadık anlamında o zaman belirttiğiniz, imtihanı iptal etmedim dediniz ve 
Başbakanlık Teftiş Kurulunun da yazısında belirtildiği üzere, tamamen silinti, 
kazıntı olduğu, not değiştirme olduğu ve 60 puanın düşürüldüğünden ötürü, zaten 
oradaki bürokratların suçlu olduğu belirtilmiş, gerekli işlemin yapılması belirtilmiş 
ve Denizcilik Müsteşarlığından aldığımız en son yazıya göre de, zaten o dönemin 
bürokratları hemen hemen hepsi görevden alınmış. Bir defa, o inisiyatifinizi 
kullanmadığınızı, imtihanı iptal etmediğinizi belirttiniz. 

BURHAN KARA - Bakın, Bekir Bey, oradaki şeyi yanlış anlıyorsunuz. Herhangi 
bariz bir delil yok deniliyor. Hukuk müşavirinin, delil yok dediği şeyi, efendim, 
bunda delil var diye iptal etme yetkim olmaz, böyle bir şey olmaz. Yani, ben, 
hukukçu değilim de... 

BEKİR ONGUN (Aydın) - Cümlenizin başında, sezseydim iptal ederdim dediniz 
de, onu söylüyorum. 

BURHAN KARA - Efendim, diyorum ki, benim, eğer, en azından, üç kişi yahut 
beş kişi alımıyla ilgili benim bir sıkıntım olsa, imtihanın süresini iptal eder, on gün 
sonra yaparım imtihanı, yine o kişileri yerleştiririm; böyle bir niyetim yok zaten, 
kimin alındığını da bilmem, nasıl alındığını da bilmem. Yetki doğrudan doğruya 
zaten imtihan komisyonunundur. İmtihan komisyonunun yetkisine benim 
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müdahalem varsa, böyle bir husus varsa, zaten, o zaman, kendim, bu konuda suçlu 
addederim kendimi; ama, benim ne talimatım var ne alındığından haberim var ne 
imtihan komisyonun yapısından haberim. var; çünkü, Müsteşarlık, imtihan 
komisyonu açmış, bana onaya getirmiş. Yahut burada bir bakan olarak az önce de 
arz ettim, oraya alınacak 20 kişiyle, 30 kişiyle uğraşacağım, beri taraftan kurmuş 
Dİduğum bir genel müdürlük var. O genel müdürlükte 600 hazır kadrosu var. O 
kadroları her an kullanılabilecek 300-400 kadrosu var. O 3 kişiyi oraya sevk eder, 
yine alırdım; ama, burada bir art niyetle hareket edilmiş değil; onun için diyorum 
yani. Ha, bürokrat hatası varsa, daha sonra Başbakanlık Teftiş Kurulu gerçekten bir 
araştırma yaptıysa, kim hatalıysa cezasını çekecektir tabiî ki, kanunsuzluğu yapan, 
usulsüzlüğü yapan cezasını çekecektir. Oradaki bir memurun yaptığı yanlışlığın 
cezasını da herhalde bakan olarak benim çekmeme gönlünüz razı olacağı 
kanaatinde değilim. Siz benim yerimde olsaydınız, haberiniz olmadığı bir olay 
hakkında ne yapardınız?! 

BEKİR ONGUN (Aydın) - O zaman, arka arkaya sıralayalım; tamam. Sayın 
Bakan, bu Denizcilik Müsteşarlığının oturmuş olduğu Tandoğan'daki binanın 
tadilatıyla ilgili bir iki soru sormak istiyorum. 

Şimdi, ihale komisyonunun kararının bir fotokopisi ekli dosyamızda. İşyeri 
teslim tutanağı dosyamızda mevcut ve sözleşme tarihi mevcut. İşyeri teslim 
tutanağı 31.10.1997, sözleşme tarihi 24.10.1997, işin bitmesi gereken tarih de 
31.12.1997 olarak işyeri teslim tutanağında belirtilmiş. Herhalde o tutanaklar sizde 
vardır Sayın Bakanım. Ama, bu inşaattan 18.7.1997'de üçüncü katın 
malzemelerinin söküldüğüne dair yine tutanağımız var dosyamızda. Yani, işyeri 
teslim tarihinden üç ay önce üçüncü kat sökülmüş. Dördüncü kat yine 10.10.1997 
tarihinde sökülmüş, malzemeleri teslim alınmış. Şimdi, bir ihale yapıldığında, işyeri 
teslimi yapılmadan işin başlamaması gerekir. 

Bu ORTAŞ firması, niye, ihaleden, üç ay önce üçüncü katı söktü, dördüncü 
katı da ondört gün önce söktü? Şimdi, bu ihaleyi alan şirkete, üç ay önceden 
oturduğunuz binanın sökme işlemi niye yaptırıldı? O konuda bir bilgi almak 
istiyorum. 

BURHAN KARA - Sayın milletvekilim, ben, geçen bu konuların detayını bilmem; 
ama, geçen defa Meclisin 20 nci Dönem soruşturma komisyonundaki evraklarını 
incelemesi sırasında da olaya muttali oldum, sonradan inceledim. Bakın, sizin 
verdiğiniz söküm tarihi dediğiniz 18.7.1997, yani, benim bakanlığa başladığımdan 
17 gün sonra. Fiziken 17 gün içerisinde bir bakan ihale yapmaz; yani, fiilen de, 
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fıziken de bu şey bir şey değil. O daha önceki komisyon raporlarında ve 
zannediyorum, sizin evraklarınızın içerisinde de vardır. Bu tarihin sehven atıldığı 
söylenmiş. Birincide bu söküldüğünü söylediğiniz ihale, zaten bir emanet usulü bir 
ihaledir. Aşağı yukarı, tutarı 8-10 milyar civarında bir ihaledir. Bu emanet usulü 
ihaleyi yapma ihtiyacını da şundan hissettik. İkinci katıydı zannediyorum, 
genellikle müsteşarlığın müsteşar yardımcılarını ve bir iki daireyi oraya almışlar. 
Aynı şekilde Tandoğan'ın başka bir köşesinde aşağı yukarı 500-600 veya 1 
kilometreye yakın, diğer yerde de müsteşarlığın diğer birimleri oturuyor. Her gün 
yüzlerce, binlerce telefon bibiriyle irtibatta; bir taraftan da kirası var. Biz, emanet 
usulü o ihaleyi yapma zorunluluğumuz birinci katı yapan müteahhidin -bir İstanbul 
dönüşüydü galiba benim- makamın üzerinin aktığını gördük. Alelacele buranın 
onarımının yapılması lazım geldiği, hatta tahmin ediyorum, o raporları birazcık 
araştırırsanız, orada da vardır. Bir gün oranın onarımı yapılırken, gittiğimde, 
kaloriferler yok ortalıkta, dedim ki, yerden ısıtma mı burası, eski bir bina, nasıl 
yaptılar? Kaloriferlerin üzeri kapatılmıştı. Müteahhit alelacele yaptığı için, oraya 
taşınmak için herhalde yapılan kaloriferlerin üzeri kapatılmış, sonradan 
kaloriferlerin üzerini açtık. Acilen yapılmış emanet usulü ihaleydi. Oradaki tarihler 
sehven karıştırılmış. Orada, daha sonra çocuğun onay tarihi, o işi yapacak 
mühendisin onay tarihi bir ay sonra, yani, o olaydan bir ay sonra onay tarihi 
alınmış. Bir ay sonra oraya başlayan, benim, bakanlığa başladığımın onbeşinci 
günü ihale yapılması mümkün değil. Ben, emanet usulü ihalelerin yarın şaibe 
götüreceğini bildiğim için, doğrudan doğruya diğer katların onarımını Bayındırlık 
Bakanlığına devrettim doğrudan. Bayındırlık Bakanlığı yaptı, o sizin dediğiniz 
söküm tarihi, bilmem ne, onlar Bayındırlık Bakanlığına aittir. Bunlar tamamen 
teknik konulardır, benim dışımdadır. İstenildiği gibi araştırılması da serbesttir; 
zaten dosyalarımızda da zannediyorum bunlarla ilgili bilgi, belge, hepsi vardır. 
Yoksa, bu kadar bariz, açık, net bir şekilde yanlışlığı kimse yapmaz, yapmayı da 
istemiz. Adam onun hilesini de yapsa bu kadar açık şey yapamaz yani. Bu, 
kesinlikle yanlış, sehven atılmış bir şey olduğu da belirtilmiştir onun. 

AYDIN A. AYAYDIN (İstanbul) - Şimdi, zaten dosyada vardır. Dosyada bunların 
sökümüne dair, yani, 18.7.1997 tarihinde söküldüğüne dair tutunağa imza atan 
mühendis Serdar Karabeyoğlu. Serdar Karabeyoğlu bu tarihten bir ay sonra 
Denizcilik Müsteşarlığına görevine başlamış, yani, Denizcilik Müsteşarlığında 
göreve başlamadan, nasıl, gelmiş, o tutanağa imza atmış. Bunun sehven yapıldığı 
burada, tutanakta bellidir. Bu kişi bu tutanağın imza tarihinden bir ay sonra orada 
işe başlamış. Yani, orada görevde olmayan bir mühendisin bir ay önce orada 
görevliymiş gibi imza atması zaten mümkün değildir. Bunun sehven olduğu zaten 
burada, raporda çok açık yazılmış. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) 



— 3 9 -

BEKİR ONGUN (Aydın) - Bakın, sehven bir imza atılır, bir tarih atılır. Birinci 
tarih 18.7.1997 üçüncü katın tutanağı yanlış oldu farz edelim. Dördüncü kat 
10.10.1997. 

BURHAN KARA - Efendim, onlar, Bayındırlığın ihalesiyle ilgili kısım. 

BEKİR ONGUN (Aydın) - Bunların malzemeleri teslim alınmış şu tarihte Sayın 
Bakan. 

AYDIN A. AYAYDIN (İstanbul) - Ama, o, bakanın sorumluluğunda değil, 
Bayındırlık Bakanlığının sorumluluğunda. Onun ihalesi Denizcilik Müsteşarlığının 
bağlı olduğa bakan tarafından yapılan bir işlem değil. Bunu Bayındırlık Bakanlığı 
yapıyor. Her iki olay, farklı olaydır. O ihalenin bu bakanla ihalesi yok ki. 

BEKİR ONGUN (Aydın) - Sayın Bakan savunsun Aydın Bey. 

AYDIN A. AYAYDIN (İstanbul) - Ama, ben, sizin gibi soruşturma komisyonu 
üyesiyim ve bu konuda bilgim vardır. 

BEKİR ONGUN (Aydın) - Siz de sorularınızı sorarsınız. Lütfen bir sabredin... 

AYDIN A. AYAYDIN (İstanbul) -- Ama, yöntem yanlış. 

BEKİR ONGUN (Aydın) - Var. Şûraya geliyorum, denizcilik şûrasısıyla ilgili, 
Ulusal Denizcilik Şûrası. 25-30 Eylül tarihleri arasında bir şûra yapılıyor 
İstanbul'da. Tarihleri, tabiî ki, bakanlığınız tarafından tespit edilmiştir, daha önce 
tespit edilmiştir. Bu Ulusal Denizcilik Şûrası, Devlet İhale Kanununun 51/i 
maddesine göre yapılıyor. Burada, ihalenin, bir şûranın hazırlığı olur, belli bir 
hazırlığı olur ki, en iyi ihtimalle üç aydır, beş aydır, altı aydır veya bir aydır, 25 
eylül tarihinde yapılan bir ihalenin şûrası 24 eylül günü, yani, yarın yapılacak 
şûranın ihalesi bugün saat 14.00'te yapılıyor. Yani, arada 8-10 saatlik bir şûra 
başlayacak. Şûranın ihalesi yine Ajans Limitet Şirketine veriliyor. Teklifler alınmış, 
altı firmadan ikisi teşekkür atmış, dördü teklif vermiş, Yeni Ajans şirketinde 
kalmış. Bu şûranın ihale hazırlığı, bazı ihale hazırlıkları, demek ki, birkaç gün 
önceden yapılmış ki, Yeni Ajans Şirketi İstanbul Condrad Otelde rezervasyon 
yaptırmış veyahut da teklif vereceği için bir fiyat araştırması yaptırmış diyebiliriz. 
Gerçi, Ceylan Gönen Ziyafet Satış koordinatörü ve ziyafet müdürünün imzasıyla 
gönderilen İstanbul Condrad Otelinin yazısında "ekteki kontratın her sayfasının 
imzalanıp 12 Eylül 1997 tarihine kadar şunu fakslayıp yollanmasını önemle rica 
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ederiz" dediğine göre, bu cümleden anladığım, demek ki, teklifler önceden 
görüşülmüş, fiyatlar görüşülmüş ve otelde rezervasyon kesinleşmiş anlamı taşıyor, 
belki değişik söyleyebilirsiniz. Bu şûranın ihalesi aynı gün bir gün önceden 14'te 
yapılıp, ertesi günü nasıl yetişti, şûra nasıl yapıldı? 

BURHAN KARA - Bekir Bey anladım sormak istediğinizi... 

BEKİR ONGUN (Aydın) - Bu kadar kısa sürede niye şûranın ihalesi sıkıştırıldı? 

BURHAN KARA - Bekir Bey, Türkiye'de denizcilik şûrası ilk defa o zaman 
yapıldı. Şûra fikrini ortaya atan ben değilim; 54 üncü hükümetimizin Sayın Bakanı 
Gürcan Dağdaş Bey, benden, benim göreve başlamamdan bir yıl önce, şûrayla ilgili 
çalışmaları başlatmış, hatta şûra komiseri atamış, şûra yönetim kurulu atamış ve 
şûrayla ilgili organizasyon çalışmalarını aylar öncesinden başlatmış. Ben göreve 
gelince, bu şûranın doğru olduğuna inandım; niye inandım, denizcilikte rekabet 
edemeyen bir ülkeyiz, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. Sık sık deriz ki, 
Barbaros'un torunlarıyız, şuyuz, buyuz; ama, yanımızdaki Yunanistan'ın Kıbrıs 
Rum Cumhuriyetiyle beraber 4 milyon dead weight tonluk denizcilik gücüne karşı, 
Türkiye, hâlâ 10 milyon dead weight tonluk şeyle uğraşırken, 3 milyar dead weight 
tonla biz rekabet etme şansı arıyoruz. Haliyle, bir kere, daha önce başlatılmış olan, 
Sayın Bakanın başlatmış olduğu bu projeyi gerçekleştirelim, denizciliği masaya 
yatıralım. Bunun için de, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yazı yazdık: Biz bir şûra 
yapacağız, eylül ekim aylarında sizin için, Türk denizciliğinin geçmişinde önemli 
bir gün var mı; bugünü bize bildirin diye yazı yazdık. Bu, bakanlığın arşivlerinde 
vardır. 27 Eylül, zannediyorum, Preveze Deniz Zaferinin yıldönümüydü. Preveze 
Zaferinin yıldönümü dolayısıyla, bizim için de anlamlıdır dedik. Ben, Yunanistan'ın 
denizcilikle uğraşan bakanını da şûraya davet ettim; çekişmekten çok, bir dostluk 
şeyi olarak, bir arada olalım diye. İlk defa Türkiye'de bir şûraya cumhurbaşkanı, 
başbakan ve başbakan yardımcısı ve Meclis başkanı katıldılar ve 800 kişilik bir 
delegasyonumuzla beraber yapılacak şûraydı. Şûrada, efendim, şu mu yapılmış, bu 
mu yapılmış; benim görevim, bana getirirler, efendim, bunun ödeneği yok, ben 

' gider, ilgili bakanlıklara yazar, temas eder, şifahî veyahut sözlü, onlarla ilişkilerimi 
artırır, onun ödeneğini temin etmektir. İhalelerle uğraşmak değildir ki benim 
görevim. Ben, zannediyorum 19 eylül tarihli -tarihlerde yanılabilirim- ihale onayı 
vermişim. Ben ihale onayı vermişim, orada resmî bir ihale komisyonu var. 
Efendim, bir gün sonra yapmış, iki gün önce yapmış; bunlar taliat. Bir bakanın 
uğraşacağı konular değil bunlar. Benim için önemli olan, o şûranın başarılı 

/geçmesidir. Benim için önemli olan, denizcilik politikalarının tespiti yapılmış mıdır 
yapılmamış mıdır; ben ona bakarım; yoksa, bir bakan ihaleyle uğraşır mı Bekir Bey. 
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Yani, bir bakanın bu kadar basit şeylerle uğraşacak zamanı mı var; ama, diyebilirim 
ki, bakan bunları... Bekir, bey, ben size şunları Meclis kürsüsünde de ifade ettim: 
17 yıllık milletvekiliyim. Değil kendime, şahsıma, birinci, ikinci derece yakınlarıma 
17 yıl içerisinde bir menfaat temin ettiğim ispat edilsin, intihar ederim; bakın, 
şurada, komisyonun huzurunda söylüyorum; çok iddialıyım, ikinci derece 
yakınlarım da dahil. Ben beş dönem üst üste milletvekili seçilmemin asıl sebebi, 
dürüstçe davrandığım, halkımın karşısına dürüstçe çıktığım içindir. Yoksa, o 
ihalede bilmem üç beş kuruş benim 17 yıllık milletvekiliğimi karşılar mı?! Yani, 
sizin oradaki söylediğiniz, zannediyorum, dosyada gereği, cevabı da vardır; ama, 
bunun denetimini yapacak olan, hakikaten varsa, Sayıştayı vardır, vizesi vardır, 
nereden vize alındığı vardır; bunlar çok teknik bilgiler. İnşallah, siz de bakan 
olursunuz, başa geçince görürsünüz! Ben konuşmamın başında da belirttim, ben tıp 
doktoruyum, ben iktisatçı değilim, uzman değilim. Yani, bu konularda ufak tefek 
şekil hataları olabilir; ama, bu şekil hatalarını bilerek yaptığımı iddia etmek çok 
ağır suçlamadır. Oradaki, dediğim gibi, detayında vardır, dosyalarınızda vardır 
bunlar. 

BEKİR ONGUN (Aydın) - Devam ediyorum sorularıma. Sayın Bakan, bir de, 
EXPO-98 fuarı yapılmış sizin döneminizde. İhale ile EXPO-98 fuarı arasında 
yeterli zaman var; fakat, bunda da şöyle bir hata gözüküyor: İki şirketten teklif 
alınmış EXPO-98 fuarıyla ilgili. 8 milyon dolarlık ihale için iki şirketten teklif 
alınmış, Fonlar Yönetmeliğine göre ihale edilmiş. Bu iki şirkete ihaleden bir gün 
önce kuryeyle davet mektupları gönderilmiş. Şirketin birisi Ankara'da, 
Gaziosmanpaşa'da; diğeri İstanbul'da. Şimdi, İstanbul'daki şirketin bu konuda bir 
deneyimi yok; ama, Ankara'daki şirkete teklif mektubu... 8 milyon dolarlık bir 
ihale, önceki ihalelede belki rakamsal olarak küçüktü bu, 8 milyon dolarlık bir 
ihale, bugünkü rakamlarla 5 trilyonluk bir ihale. Yani, bakanlığı, artık, Sayın 
Bakan, ilgilendiren bir ihale olarak kabul ediyor. Süresi tamam, altı aya yakın bir 
süre, doğru bir iş, hazırlık süresi. Şimdi, burada, ihaleden bir gün önce teklif 
mektupları Ankara'daki şirkete saat 15.00'te ulaştırılıyor, ihalenin ertesi günü, yani, 
yarın, bugün saat 15.00'te Ankara'daki şirkete ulaştırılıyor, İstanbul'daki şirkete 
nasıl ulaştırıldığını bilemiyorum. Ankara'dakine kuryeyle ulaştırılıyor saat 15.00'te. 
Ankara'daki şirket, ihaleye katılım için yeterli zaman olmadığını belirtiyor; fakat, 
ihale iptal edilmiyor, ertesi günü sadece bir şirketle karşılıklı oturulup, pazarlık 
usulü 7 milyon 990 bin dolara ihale kesinleşiyor. İhaleye altı aylık bir süre var ve 
teklif mektupları sadece iki şirkete gönderiliyor. İhaleden bir gün önce saat 15.00'te 
kuryeyle; acaba, İstanbul'dakine yetişti mi? Saat 15.00'te, mesai bitimine iki saat 
kala Ankara'daki şirkete yetiştiğine göre, İstanbul'daki şirketin teminat vermek için, 
evrak hazırlamak için zamanı var mıydı? 
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BURHAN KARA - Bekir Bey, zannediyorum, dosyayı detaylı inceleme fırsatı 
bulamamışsınız. Şimdi, bu sorduğunuz soruların cevabı, hepsi dosyada var; ama, 
ben yine izah edeyim: Bir defa, bu ihale, benim bakanlığım, bana bağlı olan 
bakanlık tarafından yapılmamıştır. Bu tanıtımla ilgili bütün ihaleler, Türkiye'de, 
bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülür. Dışişleri Bakanlığı, 14 yahut 
16 ekim olabilir, Başbakanlığa yazı yazıyor, biz bu ihaleyi yetiştiremeyiz veyahut 
yapamayız mealinde ve Bakanlar Kurulunda bir başkasının bu konuyla ilgili 
görevlendirilmesi isteniliyor. Bakanlar Kurulu, benim koordinasyonumda, benden 
başka iki bakana daha görevlendiriyor; Tanıtma Fonunun bağlı olduğu sayın devlet 
bakanını, bir de, Refaiddin Şahin'i görevlendiriyor. Bunların koordinasyonu bana 
veriliyor; ama, koordinasyonun verildiği gün ile bu EXPO sahasının teslim 
alınacağı gün arasında beş gün var Bekir Bey; dosyada var bunlar. 

Siz diyorsunuz ki, aciliyeti var mıydı? Bekir Bey, aynı şekilde, bakın, 23 
Aralık 1996'da zamanın Başbakan Yardımcısı Sayın Çiller, Başbakanlığa bir yazı 
yazıyor: EXPO-98 hazırlıklarının ivedilikle başlanması gerekir; zira, 1 300 
metrekare pavyonumuzun dizaynı ve dekorasyonuna ilişkin proje 22 Mayıs 1997 
tarihine kadar EXPO sekretaryasına teslim edilmesi gereklidir. Dolayısıyla, 
projenin bu yıl sonu -yani, 1996 sonu veya 1997 Ocak ayı ilk yarısı- içinde ihale 
edilmesi kesin zorunluluk arz etmektedir." Siz, bana "beş ay kala bu ihaleye zaman 
vardı" diyorsunuz. Burada, karakucak festivali düzenlenmiyor, uluslararası bir ihale 
katılmıyor, uluslararası bir fuara gidiyorsunuz. Beş içerisinde fuara yetiştirmen 
mümkün değil. Dışişleri Bakanlığından bana gelen yazıların toplamı 400 sayfadan 
fazla. Biz o yazıları talep ettiğimiz zaman, yani, beş günlük süre kaldı teslim için, o 
zaman Lizbon Büyükelçisi Sayın Ahmet Banguoğlu idi galiba; Lizbon hükümeti 
nezdinde teşebbüste bulunun; biz bu konuyu daha yeni ele aldık, bu teslimi 
geciktirme imkânımız var mı diye müracaatımız vardır. Ayrıca, EXPO 
sekretaryasının Türk hükümetine yazısı Vardır, Nisanın 3'ünde yahut nisanın 
2'sinden itibaren hiçbir malzemenin fuar sahasına girmeyeceğine dair. Yani, o 
süreyi de çıktığınız zaman, bizim orada en fazla iki aylık bir süremiz kalmıştı. 
Zaten evrakları alacaksın, inceleyeceksin, bir de, bunlarla ilgili yeniden girişim 
yapacaksın. Biz, Türkiye'yi orada mahcup etmemek için gece gündüz çalıştık. Ben, 
zannediyorum, en az beş defa Lizbon'a gitmek zorunda kaldım ve bizim oradaki 
fuara yetiştirme şansımız, biraz tahmin ediyorum, bu işi alan çocukların 
heyecanıdır, gece gündüz çalıştılar. Aynı hatayı, o zamanlar... Bakın, Hannover 
Fuarı düzenleniyordu, iki yıl vardı. Dışişleri Bakanlığımızın, nedense, bu konularda 
bir dalgınlığı var; geliyorlar, üç-beş ay kala, diyorlarki, "biz bu işi yapamayız, bir 
başkası yapsın." Hannover Fuarını da Dışişleri Bakanlığının yapması lazımdı, 
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duyduğumu kadarıyla, yine, beş-altı ay kala, yine, Hannover Fuarını da şu anda, 
Turizm Bakanlığına devretmişler. O yapıyor, yetiştirmek için çalışıyor. 

Şimdi, bu konuda, bizim elimizde, önceden hazırlanmış, hazır ne bütçe var 
ne program var ne yarışmaya açacak herhangi bir doküman var. Daha önce fuarı 
yapan insanlar var. İşte, beş-altı senede bir fuar düzenlendi. Osaka'da düzenlenmiş, 
Sevilla'da düzenlenmiş. Bu fuarlarla ilgili bilgilen de istedik biz, Dışişleri 
Bakanlığından. Ben, Bakan olmama rağmen, Dışişleri Bakanlığından, o fuarın kaça 
mal olacağına dair bilgi alamadım. Yazılarımız da vardır. Resmî yazılarımız, 
araştırmada rahatlıkla görülebilecek. 

Şimdi, siz diyorsunuz ki "fuara zaman vardı, bu ihaleyi niye yaptınız?" 
Efendim, ihalenin verili şekline bakın. Açıkça o ihale kanununda yazar. Bunun 
detaylarını fazla bilmem. Orada şunu yazıyor: İstediğin kişiye, sokaktaki kişiye de 
verme yetkisi var. Sokaktaki kişiyi çevir, ver. Bu yetkiyle verilmiş. O adamı 
kuryeyle, çağırmalarının sebebi, belki odur. Ayrıca, ihale komisyonu, direkt olarak 
bizim şeyimizde değil, ülke komiserliği kurulmuş. Bakın, o kararnameyle 
kurulmuş. Ülke komiseri var. Millî yürütme kurulu var. Millî yürütme kurulu bu 
işleri, ülke komiseri kanalıyla yürütüyor. Şimdi, o kadar dar zaman kalmış ki, adam 
gelmiş, biriyle anlaşmış. Diyorsunuz ki, deneyimsiz. Peki, Türkiye, bugüne kadar 
kaç fuara katıldı; en az 7-8 fuara katıldı. EXPO'dan daha başarılı olan bir fuar var 
mı gösterebileceğiniz? Türkiye, dünya üçüncüsü oldu, 164 ülkenin arasında. 
Günlük 30 bin kişinin izlediği bir fuar düşünebiliyor musunuz? Türkiye pavyonuna, 
günlük 30 bin kişi giriyordu. Bütün fuar boyunca, fuara 4-4,5 milyon kişi gireceği, 
Portekiz idaresince bildirilmiş, bütün fuara. Sadece bizim pavyonumuza 2 milyon 
kişi girdi. Türkiye'nin tanıtımı için, biz, broşür bulamadık. O zamanlar, bakın, 
Türkiye'nin tanıtımına, benim bir müdahalem oldu; müdahalem de şuydu: Boğazlar 
konusu vardı. Orta Arsa doğalgazıyla ilgili, biz, Boğazların konusunu Avrupa'ya 
anlatmak için bir çare düşündük ve onu da bulduk. Boğazların o güzelliğini orada 
sergiledik. Ayrıca, tarihi mirasımızı sergiledik. Hiç kimsenin bugüne kadar dile 
getirmediği, III üncü Selim'in sancağını oraya getirdik. "O sancakta ne var" diye 
merak edenler kuyruk oluşturdu. Sancakta 4 dinin amblemi vardı. Ben de 
görmemiştim, ilk defa... Osmanlı'nın hoşgörüsünü, bütün Avrupa'ya gösterdik. 
Yani, bizim yaptığımız, Türkiye'nin en başarılı tanıtımıydı. Göreceksiniz, 
Hannover, onun yansı kadar başarılı olamayacak. Bundan önceki fuarlardaki 
rakama da bakın. 

Şimdi, burada, bana, yine aynı şekilde suçlama var. Burada şeylerde 
görüyorum. Diyor ki, efendim, bu şeyin fiyatı bu muydu? Fiyatını bilen kimse yok 
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ki. Fiyatı, daha önce -yine Dışişleri Bakanlığından mı ne- teklif edilmiş, 13 milyon 
600 bin dolar. Zamanın Başbakanı Sayın Erbakan ve Sayın Çiller, 10 küsur milyon 
dolar olarak bütçesini onaylamış. Dışişleri Bakanlığı, 8 milyon dolar olarak teklif 
etmiş, sonra, fuarın devrini yapmış. Bizim elimizdeki tek doküman, Dışişleri 
Bakanlığının en son teklifi. Bizim, bunda, başka türlü bir şey yapmamız mümkün 
değildi; yani, burada, başka türlü, mesela, benim yapabileceğim ve yapmadığım bir 
şey varsa, onu söyleyin, onu da izah edeyim; ama, burada, fuar başarılı mı olmuş; 
başarılı olmuş. Fuarla ilgili yazışmalar benim zamanımda değil, bütçeyi ben tasdik 
etmedim, yetkiyi ben almadım, Tanıtma Fonuyla ilgili kararlar benimle ilgili değil, 
benim sadece koordinasyon görevim var; ama, koordinasyon görevi olan insan 
suçlanıyor şimdi. Bunu anlamak mümkün değil? 

BEKİR ONGUN (Aydın) -Sayın Bakan, başarılı olmuş; onda itirazımız yok. 
Bunu da, gazete kupürlerinden, yazılardan görüyoruz. Süreyi de zaten, doğru 
buluyorum. Altı ayda yapılmasında... 

BURHAN KARA (Giresun) - Bakın 1,5 yıl önce acilen yapılması... Sayın 
Başbakan, o zaman gününü de koymuş. 

BEKİR ONGUN (Aydın) - Ben, o süreye takılmıyorum zaten. O süre doğru. Diğer 
ihale gibi, iş bittikten sonra ihale yapılması doğru değil. Bu .ihale zamanı, doğru. 
Altı ay için bir hazırlık süresi vermek lazım bir fuara; oraya malzeme gidecektir, 
görevliler olacaktır, rezervasyonlar yapılacaktır; ama, Ankara'da sat 15.00'te 
ulaştığına göre, İstanbul'da... 

BURHAN KARA (Giresun) -Efendim, kuryeyle isteyebilirler... Diyorum, bakın, 
bu ihale... 

BEKİR ONGUN (Aydın) - Ama, Ankara'daki ihaleye katılamıyor. Davet mektubu 
gönderiyorsunuz, İstanbul'daki... İstediğiniz kişiye verebilirsiniz de, mutlaka 
teminat almak zorundasınız. 

BURHAN KARA (Giresun) - Efendim, Ankara'daki arkadaşı da dinlediniz. Ona, 
herhalde bu soruları yönelttiniz. 

BAŞKAN -Affedersiniz Sayın Bakan. Sayın milletvekilim, geçen hafta, o sayın 
arkadaşımız da geldi, dinledik. Siz, tutanakları okuma fırsatı bulduysanız, onun 
niçin katılmadığını, katılıp katılmadığını... Orada, arkadaşımız, gerekli açıklamayı 
kendisi yaptı. 
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BEKİR ONGUN (Aydın) - Onu okudum. Bir de şunu sormak istiyorum: Yine, 
tabiî, elimizdeki dosyaya dayanarak soruyoruz. Bu ihaleyi alan Enver Yücel'le bir 
yakınlığınız var mı? 

BURHAN KARA (Giresun) -Efendim, Enver Yücel, Giresun Vakfının 
Başkanıdır. Bu EXPO ihalesi değil yalnız o. Enver Yücel, Giresun Vakfının 
Başkanıdır ve benim de arkadaşımdır. Ben, kimseden gizleyecek değilim. Enver 
Yücel, Giresun Vakfı Başkanı olacak da benim arkadaşım değil demek, öyle 
mantıksız bir şey olması da mümkün değil; ama, zaten, orada "Enver Yücel'e verdi" 
diye iddia ediliyor, ilgisi yok, şirketin Enver Yücel'le ilgisi yok, ayrı bir şirket. 
Yani, burada, tabiî, bir şeyde art niyet aramaya kalktıkları zaman, o zaman, 
diyorum, Türkiye'nin siyasî şartlarındaki olumsuzluklardır bu verilen. Üzülerek 
ifade edeyim, biraz da bir arkadaşımızın transferiyle ilgilidir bu konu; şart 
koşmuştur, bilmem ne yapmıştır. Ama, bütün bunlar, bakın, bir kurumu zedeliyor. 
İki senedir, huzursuz ve rahatsızım; neden huzursuzum, yaptığım işten değil; ama, 
hergün, gazetede veyahut da televizyonda Devlet eski Bakanı Burhan Kara 
hakkında soruşturma var, benim çoluk çocuğumun çektiği sıkıntıyı düşünebiliyor 
musunuz? Yani, görev yapmışız. Bu devlette, ya cesaret edip, bazı görevleri 
yapacaksın, o zaman rakibin de çok olacak, düşmanın da çok olacak, eleştirenin de 
çok olacak veyahut hiçbir işe karışmayacaksın, suya sabuna dokunmayacaksın, 
rutin görevleri yapacaksın, o zaman kimse seni eleştirmeyecek. Başka çaresi yok. 

Yani, bizim orada yaptığımız... Türkiye'nin tanımını yaptık en iyi şekilde ve 
bakın, biz, orada EXPO'da, Mehter marşı eşliğinde yapmış olduğumuz yürüyüşten 
sonra, Paris Büyükelçimiz geldi, dedi ki "CNN'de gösterildi, bize de o ekibi 
götürün." İspanya Büyükelçimiz aynı şeyi söyledi. Bize, defalarca, bu konuda talep 
oldu ve o devlet bilmem ne sanatçısı var, Yekta Kara -soyadı da bana benziyor- o 
kadının kurmuş olduğu o orkestra, şimdi, her yerde kullanılıyor. 400 kişilik bir 
orkestra götürdük. Türkiye'nin bundan başarılı hiçbir tanıtımı olmadı. Bakın, 
oradaki şeylerde vardır. Adam, bizim fuarı görünce diyor ki "hemen Türkiye'ye 
gideceğim" Türkiye için "hayaller ülkesi" diyor. Bunu yazanların çoğu da bakın, dış 
konsolos mensupları. Türkiye'nin tanıtımı en iyi şekilde yapılmış. Haa, ben 
deseydim ki... Şunu da diyebilirdim: "Evet, her ne kadar, bu fuar denizciliği 
ilgilendiriyor; ama, benim bu konuda tecrübem yok, ben bu işi kabul etmiyorum." 
O zaman, bir bakan olarak, hiç kimse de benim şeyime karışmazdı, bu EXPO 
Fuarıyla ilgili de suçlanmazdım. Ne olurdu; Osaka'daki gibi olurdu, Türkiye, rutin 
bir fuara girmiş, çıkmış olurdu, o kadar. 
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Bakın, biz, orada 200-300 metrekare bir lokanta açtık. Lokantayı açmak için 

gittim, Rahmi Koç'a yalvardım. Rahmi Koç'un ayağına gittim, yalvardım. Niye 
yalvardım; çünkü, Divan Otelleri bu konuda tecrübeliymiş, Türkiye'yi en iyi 
temsil... Adam, bana dedi ki "sen delirdin mi Sayın Bakan? Şurada üç ay kalmış, bu 
lokanta nasıl yetişecek?" Ben, "ben, şeyini yetiştireceğim, siz, yeter ki, ahçınızı, 
şeyinizi gönderin" dedim. O da "biz ekibimizi dağıttık" dedi.Lisan bilen elemanlar 
lazım, oraya nasıl götereceğiz? Bakın, en iyi işleyen lokantalardan birisi Türk 
lokantasıydı. Portekiz Hükümetinin resmî şeyi vardır, -eğer, incelersiniz,dosyada 
görürsünüz- Portekiz hükümeti, lokantanın devamlı kalması için Türk hükümetine 
talepte bulunmuştur; yani, Türk lokantasının orada devamlı kalması için. 
Yapabildiğimiz bu, elimizden gelen. Cesaret ettik, girdik ve Türkiye'nin başarılı 
olmasını temin ettik. Başka bir amacımız, gayemiz de yoktu. 

ALİ ARABACI (Bursa) - Geçen oturumda, o ihaleden çekilen arkadaşı dinledik, 
Ragıp Bulaç'ı. Tutanaktan okuyorum: "Başkan- Şimdi, size herhangi bir bakanlık 
tarafından baskı yapıldı mı? Ragıp Bulaç- Ne diye?.. Başkan - Yani, buradan 
çekil git, al, yap gibi herhangi bir sayın bakan tarafından... Ragıp Bulaç - Hayır. 
Başkan - Olmadı. Ragıp Bulaç -Ama, niyet vardı, hissettim de... Niyet vardı. 
Yani, ben olmasam memnun olacaktı her kimse. " Sizce, bu arkadaş ne demek 
istedi? 

BURHAN KARA (Giresun) - Efendim, bu arkadaşım, bana defalarca mektup 
falan gönderiyor, gazetelere şey veriyordu. Zannediyorum, şimdi, Hannover 
Fuarıyla da ilgili. Bu, kendisini Türkiye'nin en iyi mimarlarından birisi görüyor ve 
bu işi, eskiden beri de yapmış galiba, 2-3 tane daha fuar yapmış. Bu konuda bir 
hazırlık da yapmıştı biraz. Müktesep hakkı gibi görüyor. Elinden alınırsa, sağa sola 
şikâyet edecek. Şimdi, zannediyorum, burada da Hannover Fuarıyla ilgili, galiba 
şikâyette bulunmuş "bana vermediler, hazırlığım vardı" falan diye. Arkadaşın şeyi, 
o galiba; ama, hakikaten, iyi bir mimar, çok güzel bir şey getirdi oraya. 

ALİ ARABACI (Bursa) - Hayır. Bakanlık baskısı anlamında soruyorum. 

BURHAN KARA (Giresun) - Hayır, ben tanımazdım. Ben, şeyden sonra tanıdım 
kendisini; yani, adamcağızı ben görmedim. Atakule'yi yaptığını falan, sonradan 
geldi bana izah etti. "Ben, burada Atakuley'yi yaptım, işte şuraya katıldım, buraya 
katıldım..." dedi ve mimarisi de iyi zannediyorum. 
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MEHMET SADRI YILDIRIM (Eskişehir) - Küçük bir soru soracağım müsaade 
ederseniz Sayın Başkan. Sayın Bakanım, bu imtihanı siz mi açtınız geldikten 
sonra? 

BURHAN İCARA (Giresun) - Evet, biz açtık. 

MEHMET SADRI YILDIRIM (Eskişehir) - Peki. Başka sorum yok. 

AYDIN A. AYAYDIN (İstanbul) - Sayın Bakan, dosyayı incelediğimizde, EXPO 
98 Fuarıyla ilgili yapılan ihalede, dosyada iki tane Ar-Ge ismi vardır; bir tanesi Ar-
Ge Limited Şirketi -yani, bu ihaleyi alan şirket- bir de Ar-Ge Anonim Şirketi 
vardır. Şimdi, bizim kafamız karışıyor. Biraz evvel, Sayın Bekir Ongun arkadaşım 
da o örneği verdi. Sizin arkadaşınız olduğu ileri sürülen, Giresun Vakfı Başkanı -
dosyadaki resmî kayıtlardan bakıyorum ve Ticaret Odasının şirket ortakları 
kayıtlarından bakıyorum- önümüzdeki evrakta, arkadaşınız olduğu ileri sürülen 
Enver Yücel'in ihaleyi alan Ar-Ge Limited Şirketinin ortağı olmadığı, Ar-Ge 
Anonim Şirketinin ortağı olduğu... Acaba, bu kişi Ar-Ge Limitede, hakikaten ortak 
mıydı değil miydi? Resmî belgelerde ortak olmadığı gözüküyor. 

BURHAN KARA (Giresun) - Ben, onu, zaten, detayıyla bilmem. Kanunî şeyini 
bilirim. Enver Yücel'in bu şeyle ilgili olmadığı yönünde kendi ifadesi de vardır, 
benim bildiğim kadarıyla kendi ilgisi yoktur. Eğer olsaydı, bana gelirdi, en 
azından... 

Bakın, değerli arkadaşlarım, Türkiye'de politika yapıyoruz, bazı şeylerin 
gerçeğini söylememiz lazım. İş adamı da bakanla görüşür, yakını da görüşür, 
arkadaşı da görüşür. Haa, bunlara, bir kanunî çerçeve içerisinde olmak kaydıyla 
hepimiz olumlu olarak baktığımız da olur. Ama, Enver Yücel'in böyle bir talebi 
olsaydı, bana gelirdi, kendisi benim hemşerimdir. Dediğim gibi. Giresun Vakfının 
kurucusu ve başkanıdır. Yani, böyle bir talebi olsaydı, yakından bakardım; çünkü, 
yetkim de vardı. İstediğim zaman Enver Yücel'e verdim. Bana, kanun bu yetkiyi 
vermiş. Ben, Enver Yücel'e de verirdim, herhangi birine de verebilirdim. 

AYDIN A. AYAYDIN (İstanbul) - O zaten dosyada var. Yani, Enver Yücel'in, bu 
ihaleyi alan Ar-Ge Limited Şirketiyle ilgisinin olmadığı... O isim benzerliğinden 
Başka bir Ar-Ge Anonim Şirketi olduğu, yazıda zaten belirtiyor. 

ALİ ARABACI (Bursa) - Yeni ajansın ortağı... 
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AYDIN A. AYAYDIN (İstanbul) - Benim söylediğimin yeni ajansla hiçbir ilgisi 
yok; yani, EXPO 98 ile bir ilgisi yok. EXPO 98'i alan şirket, Ar-Ge Limited Şirketi. 
Siz dosyayı okumamışsınız söylüyorsunuz. Ar-Ge Limited Şirketi, EXPO 98'in 
ihalesini alan... 

BAŞKAN - Başka sorusu olan arkadaşımız var mı? Yok herhalde. Sayın Bakanım, 
zamanınızı aldık. Bizi bilgilendirdiniz, size teşekkür ediyoruz. Sizin söyleyeceğiniz 
bir şey var mı; varsa, onu da dinleriz. 

BURHAN KARA (Giresun) - Komisyonun değerli üyelerinden, 3-3,5 aydır, 
zamanlarını aldığımız için kendilerinden ayrıca özür de diliyorum; yani, 
milletvekillerini, bu gibi konularla... Tabiî ki, yasama görevleri içerisinde bütün 
milletvekillerimizin soruşturma, araştırma, gensoru gibi denetim hakları vardır; 
ama, bütün arkadaşlardan, 17 yıllık tecrübemle söylüyorum, bu denetim 
görevlerini, siyasî fikirlerine göre değil, vicdanlarına göre yapılması, bu Parlamento 
çatısı için ve Parlamentomuz için ve siyasetimiz için gerekli olduğu 
kanaatindeyim; çünkü, çok yara aldık, Parlamento çok yara aldı. Sonradan çok 
pişmanlıklar oldu; ama... 1991 yılında, hatırlarım, yolsuzlukla ilgili bir bakanlık 
bile kuruldu; o yolsuzlukla ilgili bakan, daha sonra, yolsuzluğunu soruşturduğu 
partiye geçti; yani, bunlar, hep, siyaset kurumunun kalitesini düşüren, siyaset 
kurumuna leke getiren hadiseler. Onun için, bu gibi konularda daha duyarlı olması, 
Meclisimizin beklenen şeyidir. Bütün arkadaşlara teşekkür ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. 

V- BELGELER ÜZERİNDE İNCELEME 

Komisyonumuzda görevlelendirilen Sayıştay Uzman Denetçisi sayın Nazmi 
YÜKSEKZEYBEK Komisyonumuza intikal eden belgeler ve bilgiler üzerinde 
yapmış olduğu incelemeler sonucu hazırlamış olduğu raporu Komsyonumuza 
sunmuştur. Bu rapora aşağıda aynen yer verilmştir. (Ek-2) 

UZMANRAPORU 

I- KONU 

T.B.M.M. Başkanlığı (9/29)Esas Numaralı Meclis Sonruşturması 
Komisyonunun kurulması ve soruşturma açılmasına dayanak teşkil eden önergede 
ifade edilen; 
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"1-) Lizbon da düzenlenen EXPO-98 fuarı ile ilgili olarak, I Denizcilik 

Müsteşarlığı bütçesi bir trilyon lira olduğu halde ihalenin iki trilyon liraya 
yapıldığı, ihaleyi alan ARGE şirketinin sermayesinin on milyon TL.olduğu ihale 
konusunda tecrübesi olmadığı, ihalenin 2886 sayılı Kanunun 51-c bendine göre acil 
yapılmasını gerektiren bir durumun olmadığı, bir milyon dolara mal olacak işin 
sekiz milyon dolara yapıldığı; 

2-)25-30 Eylül 1997 tarihleri arasında İstanbul Conrad otelde düzenlenen 
şura i.halesijŞiıradan 12 saat önce usulsüz ve kanunsuz şekilde yapıldığı, ihaleyi 
alan yeni Ajans şirketinin ihaleyi almadan Conrad oteli salonunu kiraladığı, ihale 
sözleşmesinin Sayıştay tarafından tescil edilmediği, yapılan ihale ile ilgili 
komisyon üyelerinin; firmaların deneyimsiz olduğu, tahmini bedel ve fiyat analizi 
yapılmadığı, yeterli ödeneğin mevcut olmaması itirazında bulundukları halde 
Müsteşar Yardımcısı Ergun ACAR'in yazılı talimatıyla ihalenin Yeni Ajans 
Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketine verildiği; 

3- Denizcilik Müsteşarlığı A Blok teras çatı yalıtımı ile 3. ve 4. kat onarım 
işinin 24.10.1997 tarihinde, yer tesliminin 31.10.1997 tarihinde yapılmış olmasına 
rağmen ihaleyi alan firma Ortaş İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.'ne 18.07.1997. tarihinde 
işe başlatıldığı; 

4-Denizcilik Müsteşarlığınca 16.11.1997 tarihinde yazılısı, 23.11.997 
tarihinde ise sözlüsü yapılan personel alımı sınavıyla ilgili olarak; Sınav için son 
başvuru tarihi geçtikten sonra işe alınmak istenen bazı adaylar ortaya çıkınca, bu 
sorunu aşmak için başvuru evraklarında tahrifat yoluna gidildiği," 

Hususları incelemenin konusunu teşkil etmektedir. 

//- İNCELEME VE DEĞERLENDİRME 

I- 28.01.1998 TARİHİNDE 8.000.000 ABD DOLARI KEŞİF BEDELİ ÜZERİNDEN AR-GE 
YAP.SAN.LTD.ŞT.'NE İHALE EDİLEN LİZBON-EXPO-1998 DÜNYA FUARI: 

A- İNCELEME: 

22 Mayıs-30 Eylül 1998 tarihinde Lizbon'da düzenlenen EXPO-98 Dünya 
Fuarına Türkiye'nin katılımı ile ilgili olarak Örgütlenme, Yönetim ve Finansman 
Esasları, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım Genel Müdürlüğünün 25.10.1996 
tarih ve TAGN/760.478/EX-98-1770-6070 sayılı yazısı ekinde onaylanarak kabul 
edilmiştir. 
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Belirlenen ilkelere göre FİNANSMANA İLİŞKİN ESASLAR aynen 
şöyledir; 

A-EXPO-98 Türkiye katılım finansmanı, fonlardan veya milli bütçeden 
tanıtım Fonu'na aktarılacak meblağdan karşılanır, 

B- Aktarılan miktar sadece EXPO-98 faaliyetlerinde kullanılmak üzere 
Tanıtım Fonu'nda açılacak olan ayrı bir hesapta tutulur, 

C- Harcamalar Tanıtım Fonu'nun tabi olduğu esas ve usullere göre yapılır ve 
denetlenir. 

D- EXPO-98 sonunda harcanmayan miktar Tanıtma Fonu hesabına aktarılır. 
EXPO-98 Milli Yürütme Kurulunun 19.11.1996 tarihli toplantı tutanağında,"... 
Tanıtma Fonu Genel sekreteri Mehmet BİLER, projenin Finansmanı için 
öngörülecek bütçenin ita amirimiz sayın Başbakanımız olduğu... bu yetkinin 
devredilebileceğini, harcama yetkisinin kime devredileceği ile ilgili olarak bir 
taslak hazırlanması gerektiğini, söz konusu taslakta harcamaların PAZARLIK 
USULÜNE göre yapılacağının özellikle belirtilmesinin yararlı olacağını 
vurgulamıştır." ifadesi yer almaktadır. Aynı tutanakta harcama bütçesinin 
13.400.000 Dolar olarak Bakanlığa sunulmasının kararlaştırıldığı anlaşılmaktadır. 

Ancak Dışişleri Bakanlığının Başbakanlığa hitaben yazdığı 23 Aralık 1996 
tarih ve T.A.G.Y./760.478/EXPO-98/96-20044-7157 SAYILI YAZIDA; EXPO-98 
Dünya Fuarında ülkemiz için tahsis edilen sahada 1300 m2'lik 4 modülden oluşan 
bir pavyon ile ulusal mutfağımızın tanıtılacağı 220 m2'lik lokantanın PROJE 
YAPIMI İŞLERİNE ivedilikle başlanılması gerektiğinden bahisle projelerin 1996 
yılı sonu veya 1997 Ocak ayının ilk yarısı içinde ihale edilmesinin kesin zorunluluk 
arzettiği belirtilerek, EXPO-98 Türkiye Katılım Bütçesinin 10.500.000 ABD 
DOLARI olarak onaylanması teklif edilmiştir. 

Başbakanlığın 17 Nisan 1997 tarihli OLURU ile; EXPO-98 Dünya Fuarı ile 
ilgili tüm hizmet ve alımların Fonlar İhale Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin (b) 
ve (e) bendleri uyarınca PAZARLIK USULÜ ile yaptırılmasına izin verilmiştir. 

Başbakanlığın 18 Kasım 1997 tarih ve B.02.PPG.0.12.383-26.404 sayılı 
yazısı ile EXPO-98 Dünya Fuarı ile ilgili ihale işlerinin yürütülmesi ve 
sonuçlandırılması görevi, Devlet Bakanı Refaiddin Şahin ve Devlet Bakanı. Cavit 
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Kavak'ın işbirliği ile Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet bakanı 
Burhan Kara'nın koordinasyonunda DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞINA 
verilmiştir. Bunun üzerine Devlet bakanı Burhan kara, Başbakanlığa yazdığı 8 
Ocak 1998 tarih ve B.02.1.DNM.ŞU.97/OKM-005 sayılı yazısı ile 22 Mayıs - 30 
Eylül 1998 tarihleri arasında Lizbon'da yapılacak EXPO-98 Dünya Fuarına 
ülkemizin katılımı ile ilgili olarak, örgütlenme, yönetim ve finansman esasları ve 
EXPO-98 Milli Yürütme Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Sekreterya hizmetlerinin 
ihtiyaca cevap verecek şekilde yeniden düzenlendiğini belirterek mezkur esaslar ile 
yeni Milli Yürütme Kurulu Başkan, Üyeleri ve Sekreteryayı Başbakanlık 
makanının onayına sunmuştur. Başbakanlık da yeni Milli Yürütme Kurulu Başkan 
ve Üyeleri ile anılan esasları 8.1.1998 tarihinde onaylamıştır. 

EXPO-98 Dünya Fuarı Milli Yürütme Kurulu 20.01.1998 tarihli 
toplantısında; 

1-) Harcamaların yapılması için global bir bütçe hazırlanması, 

2-)Yapılacak harcamalar için Milli Yürütme Kurulu Üyesi, İdari ve Mali 
İşler direktörü Denizcilik Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Kenan ÖNER'in ita 
amiri olarak görevlendirilmesi, 

3-) Milli Yürütme Kurulunca izlenen ve dinlenen iki adet projenin tüm 
teknik detay ve incelenmesi için ihale komisyonunun kurulması, 

Kararlaştırılmıştır. 

Devlet bakanlığının teklifi ve Başbakanlığın 21.01.1998 tarihli olurları ile 
aşağıda isim ve unvanları belirtilen kamu görevlilerinden müteşekkil ihale 
komisyonu kurulmuştur. 

Ergun ACAR Denizcilik Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı 

Mehmet HATİP Denizcilik Müsteşarlığı D.U.G.M. 

M.Timur YILDIZHAN Turizm Bakanlığı İşletmeler Genel Müdür Yrd. 

Osman KAYUM Bayındırlık Bakanlığı Teknik Arraştırma Uygulama Genel 
Müdür Yrd. 
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Mekan SIRAKAYA Denizcilik Müsteşarlığı Hukuk Müşaviri 

EXPO-98 Türkiye Katılımı Bütçesi Milli Yürütme Kurulunca 8.000.000. 
ABD Doları olarak hazırlanmış olup, ilgili Devlet Bakanı tarafından da onaylanan 
ve aşağıda ayrıntısı gösterilen bütçe, aynı zamanda söz konusu işin keşif özeti veya 
muhammen bedelini gösterdiği gibi ihale şartnamesinde tanımlanan işin nitelik ve 
nevini de belirlemiştir. 

MİLLİ YÜRÜTME KURULUNCA HAZIRLANAN EXP0-98 TÜRKİYE KATILIM 
GİDER BÜTÇESİ (ABD DOLARI OLARAK) 

1.) Türkiye Pavyonu 3.900.000. 
Mimari, dekorasyon, elektirik, 
Tesisat, proje ve kontrollük 
(1300m2*3000 ABD Doları) 

2.) Türk Lokantası 250.000. 
Mimari, Dekorasyon, Elektirik 
Tesisat Proje ve Kontrollük 
(220m2* 1150 ABD Doları) 

3.) Elektronik Teçhizat 1.600.000. 
Yapım, gösterim projelendirme 
ve danışmanlık 

4.) Lizbonda görevlendirilecek 300.000. 
Mahalli personel, kira, demirbaş, 
kırtasiye, ağırlama 

5.)Türkiye"den geçici görevli gidecek 200.000 

personelin yol giderleri ve yevmiyeleri 

6.) Kültürel etkinlikler ve sergiler 1.350.000. 

7.) İşletme, güvenik ve nakliye giderleri 300.000. 

8.) Öngörülmeyen giderler 100.000. 
Toplam: 8 .000.000. ABD Doları 
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İhale Komisyonu Başkanı 23.01.1998 tarihli ve 53 sayılı yazısı ile Milli 
Yürütme Kurulunca dinlenmiş proje tekliflerinin değerlendirilmesi için, Y.Mimar 
Ragıp Buluç ile AR-GE Yapı Sanayi Ticaret Ltd. Şt. ni 26.01.1998 tarihinde 
toplantıya davet etmiştir. 

Proje tekliflerinin değerlendirilmesi için çağrılan iki firma 28.01.1998 
tarihinde yapılacak ihaleye davet edilmiş olup ihalede; A.Ragıp Buluç 28.1.1998 
tarihli dilekçesi ile proje ve uygulama işlerinin bir ihalede toplanması nedeniyle 
işlerin tümünü taahhüt edemeyeceğini, gerekçe göstererek ihaleden çekilmiştir. 
AR-GE Yapı. Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. 7.900.000. ABD Doları teklif vermek suretiyle 
ihaleyi almıştır. İhale komisyonunun kararı ise 28.1.1998 tarihinde Devlet Bakanı 
tarafından onaylanmıştır. EXPO-98 Dünya Fuarı İhalesi Fonlar İhale 
Yönetmeliğinin Emanet İşlerini düzenleyen 44. maddesinin (b) ve (e) bentlerine 
göre ihale edilmiştir. 

9/29 Esas numaralı Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergede, 
ihalenin 2886 sayılı Devlet ihale R:amınumın 51. maddesinin ( c) bendine göre 
ihale edildiği ifade edilmiş olup ihale yukanda da belirtildiği üzere Fonlar İhale 
Yönetmeliğinin 44. maddesinin (b ) ve (e ) bentlerine göre yapılmıştır. 

Fonlar İhale Yönedneliğinin 44. maddesinin (b) bendi ile 2886 sayılı 
Kanunun 51. maddesinin (c) bendi aynı mahiyettedir. Ancak; Fonlar İhale 
Yönetmeliğinin 44. maddesinin (e ) bendi, 2886 sayılı Kanunun 51. maddesinin (i) 
bendinde tarif edilen işleri kapsamakta ise de, Fonlaır İhale Yöntmeliğinin (e) 
bendi çok daha kapsamlıdır. Şöyle ki: 

Fonlar İhale Yönetmeliğinin 44. maddesinin (e ) bendi aynen şöyledir: 

e) Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen; 

ea) Her türlü hizmet, eğitim, araştırma, etüt ve proje, planlama, müşavirlik, 
keşif, harita, fotoğraf, film baskı, sergileme kontrol, muayene işleri ve teknik fikri 
ve güzel sanatlarla ilgili çalımaşyı gerektiren işler, 

ec) Resim, heykel, tablo, grafik, seramik, fotoğraf, film, slayt, poster, desen, 
gravür, güzel yazı ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle taş, 
ağaç veya başka madde üzerine çizilen veya tespit edilen eserler, kabartma, oyma 
mimarlık, elişi ve küçük sanat eserleri alım ve onarımı, yaptırılması, 
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ed) Folklor malzeme ve derlemeleri, etnoğrafık eser saıın alınması, 

yaptırılması, onarımı, 

eg) Festival, şenlik, gösteri, kongre, sergi ve benzeri kültür ve sanat faaliyetleri 
düzenleme, düzenletme, 

Yine aynı Yönetmeliğin 44. maddesinin son bendinde: 

"(a), (b), (c), (e), (f), (g), (ı), (j) bentlerinde yazılı işler için şartname düzenlenmesi, 
tahmini bedel tespiti, teminat alınması ve sözleşme yapılması mecburi değildir." 

Hükmü yer almaktadır. 

Yönetmeliğin 44 maddesinin son bendi hükmü, (e) bendine göre ihale edilen 
EXPO-98 Dünya Fuarı ihalesi için şartnamedüzenlenmesini, tahmini bedel 
tespitini, teminat alınnmasını ve sözleşme yapılmasını zorunlu kılmadığı halde 
idare EXPO-98 Dünya Fuarı ihalesi için Milli Yürütme Komitesi aracılığıyla bütçe 
veya muhammen bedel tesbit ettirdiği gibi ihale komisyonunca düzenlenen ihale 
şartnamesi ile ihale bedelinin % 06 (Yüzde altı) nisbetinde kati teminat alınması 
zorunluluğu getirilmiştir. İhale şartnamesinin 1 nci maddesi ile ihalenin konusu ve 
şekli, 2ci maddesi ile işin niteliği ve nevi 4 ncü maddesi ile de ihaleye girebilme 
şartları tayin ve tespit edilmiştir. İhaleye katılamayacak olanlar ise Fonlar İhale 
Yönetmeliğinin 5. maddesi hükmü ile aynı mahiyette olan ihale şartnamesinin 5. 
maddesinde sayılmış olup, 5. maddede ise aynen; 

"Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 

I- İhaleyi yapan idarenin; 

a) İta amirleri, 

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetleme 
görevi olanlar, 

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri, çocukları ve ikinci 
dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sihri hısımları, 
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d) (a) ve (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları, (bu şahısların 

yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç) 

II- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile diğer kanunlardaki hükümler 
gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanmış 
olanlar, 

III- ortak girişim şeklinde teklif verenlerden herhangi biri ayrıca tek başına 
teklif veremez, 

IV- 2531 sayılı "Kamu Görevinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler 
Hakkında Kanun'da belirtilen esaslar gereğince ihale tarihinden geriye doğru üç (3) 
yıl içerisinde idareden herhangi bir sebeple ayrılmış olanlar (mensup oldukları 
bölüm tarafından çıkarılan ihaleler için) 

Yukarıda yazılı yasaklara uymayarak ihaleye girenlerden ihalelere girmiş ve 
üzerine ihale yapılmış olsa bile ihale bozularak, sözleşme yapılmış ise, sözleşme 
bozularak kesin teminatı gelir kaydolunur. Bundan başka idarenin bu sebeple 
uğrayacağı diğer zararları da hükmen ödettirilir." hükmü mevcuttur. 

EXPO-98 Dünya Fuarı ihalesini alan AR-GE Yapı Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 
nin 06.01.1997 tarihi itibarıyla ortakları ve sermaye yapısı aşağıda gösterilmiştir. 

ORTAKLAR SERMAYESİ 
Muhittin KARAHÜSEYİN 3.900.OOO.OOO.TL 
Telat TEKÜL 100.000.000.TL 

Toplam: 4.000.000.000.TL 

Dosya mündericatında yeralan bilgi ve belgelerde ihaleyi alan AR-GE Yap. 
San. Tic. Ltd. Şti.nin ihaleye katılmasına engel olacak bir hususa rastlanılmamıştır. 

EXPO-98 Dünya Fuarı şartnamesinde, ihaleye katılacak gerçek veya tüzel 
kişilerin daha önce bu mahiyette iş yapmış olmaları şartı yer almamıştır. EXPO-98 
Dünya Fuarı ihalesini alan AR-GE Yapı Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. nin daha önce bu 
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mahiyette bir iş yapıp yapmadığı hususu şirket ortaklarından Muhittin 
KARAHÜSEYİN'e komisyon üyelerince sorulmuş verilen cevapta, böyle bir işi 
daha önce yapmadıklarını ifade etmiştir. 

B-DEĞERLENDİRME: 

a) EXPO-98 Dünya Fuarı ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 © 
maddesine göre değil, Fonlar İhale Yönetmeliğinin 44. maddesinin (e) bendine göre 
BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA PAZARLIK USULÜ" ile yaplmıştır. Anılan 
Yönermeğin 44.maddesinin son bendi hükmü, 44. maddenin (e) bendine göre 
ihale edilen EXPO-98 Dünya Fuarı İhalesi için şartname ve sözleşme 
düzenlenmesini, teminat alınması ile tahmini bedel tespit edilmesini mecburi 
kılmadığı halde idare Milli Yürütme Kurulu marifetiyle tahmini bedel tesbit 
ettirdiği gibi ayrıntılı bir ihale şartnamesi hazırlayarak % 06 nisbetinde kati teminat 
alınmasını zorunlu kılmıştır. 

b) 22 Mayıs - 30 Eylül 1998 tarihleri arasında 4 ay 8 günlük süreyi kapsayan, 
EXPO-98 dünya Fuarının ihalesi 28.1.1998 tarihinde yapılmış olup, ihale tarihi ile 
Fuar başlangıç tarihi arasında (28.1.1998-22.5.1998) 3 ay 24 günlük süre 
bulunmaktadır. İhale Şartnamesinin 2. maddesi ile; EXPO-98 Bütçesi ve Keşif 
Özeti Cetvelinde gösterilen 1300 m2'lik Türkiye Pavyonu ile 220 m2'lik Türk 
lokantasının mimari ve tatbikat projelerinin çiziminin yapılması, projelerin Lizbon 
mahalli otoritelerine onaylattırılması, projenin Lizbon fuar alanında tahsis edilen 
mahalde inşaa edilmesi, bu tesislerin mimari projelere göre dekore edilmesi EXPO-
98 Dünya Fuarı ihalesinin ana işlerinden olup, ihale şartnamesine göre anılan bu 
işlerin İhale tarihi ile fuar başlangıç tarihi arasındaki üç ay 24 günlük sürede 
tamamlanması zorunludur. Bu itibarla ihale, fuar açılış tarihinden 3 ay 24 gün önce 
yapılmak suretiyle Türk pavyonu ve Lokantanın proje yapım, dekorasyon vb. 
işlerinin tamamlanarak bu tesislerin fuar açılış tarihinde hizmete sunulması temin 
edilmiştir. 

c) İncelemeler bölümünde ayrıntıları gösterilen toplam 8.000.000. Dolarlık 
EXPO-98 bütçesi veya keşif özeti, ihaleyi yürütmek, sonuçlandırmakla görevli ve 
sorumlu Denizcilik Müsteşarlığı tarafından değil, anılan Müsteşarlıktan bağımsız 
uzman bir heyet olan ve 8.1.1998 tarihli Başbakanlık onayı ile kurulan Milli 
Yürütme Kurulu tarafından hazırlanmıştır. 

Daha önce EXPO-98 Dünya fuarı bütçesi 10.500.000. ABD doları olarak 
hazırlanmış olmasına rağmen, 28.1.1998 tarihli ihalede Milli Yürütme Kurulu aynı 
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proje, yapım, dekorasyon, organizasyon vb. işler için EXPO-98 Dünya Fuarı 
bütçesini 8.000.000. ABD doları olarak tespit etmiş ve bu bedel üzerinden ihale 
yapılmıştır. Diğer yandan ihaleye davet edilmesine rağmen ihale konusu işlerin 
tamamını taahhüt edemeyeceğini beyan ederek ihaleden çekilen Y.Mimar A.Ragıp 
BULUÇ Komisyonun 11.5.2000. tarihli oturumunda; "İhale konusu işin ifa tarihi 
ve kısa süreli ifa dönemi içinde 8. milyon dolara yapılabileceğini, devlet zararının 
söz konusı olmadığını" beyan etmiştir. Bu durumda: 

Denizcilik Müsteşarlığından bağımsız ve konusunda uzman kişilerden oluşan 
Milli Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan 8.000.000 dolarlık EXPO-98 Dünya 
Fuarı Bütçesinin fahiş olduğuna dair müşhas kanıtlar bulunmadığı gibi bu bütçenin 
daha önceki Milli Yürütme Kurulu tarafından aynı proje, yapım, dekorasyon, 
organizasyon vb.iş ve hizmetler için hazırlanan EXPO-98 2.500.000 dolar daha 
ucuz olması 28.1.1998 tarihli ihalenin tathmini bedelini teşkil eden 8.000.000 
dolarlık bütçesinin daha gerçekçi olduğuna delil teşkil etmektedir. Fonlar İhale 
Yönetmeliğinin 44. maddesinin (e) bendine göre belli istekliler arasında pazarlık 
usulü ile ihale edilen EXPO-98 Dünya Fuarı ve hizmetleri için Yönetmeliğin 
44.maddesinin son fıkrası hükmüne göre muhammen bedel veya keşif özeti tespit 
edilmesi zorunlu olmasına rağmen idare, Milli Yürütme Kurulu aracılığıyla tahmini 
bedel tespit ettirmiştir. 

d) Pazarlık Usulünde İhalenin temel esaslarını belirleyen Fonlar İhale 
Yönetmeliğinin 43. maddesinde; Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif 
alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, Komisyon tarafından işin nitelik ve 
gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel 
üzerinde anlaşma suretiyle yapılır." hükmü yer almaktadır.. EXPO-98 Dünya Fuarı 
ihalesi de yukarıda anılan pazarlık usulünde ihale edilmiş olup, bu usulde tekliflerin 
belli bir şekle bağlı olması şart olmadığı gibi, ihale, işin niteliği ve gereğine göre 
bir veya daha fazla istekliden alınacak yazılı ve sözlü teklif bedelleri üzerinden 
anlaşılmak suretiyle yapılır. Dosya mündericatı ile 28.1.1998 tarihli ihale 
komisyonu karından görüleceği üzere, EXPO-98 Dünya Fuarı İhalesi Fonlar İhale 
Yönetmeliğinin 43. ve 44. (e) maddelerinde yer alan pazarlık usulünde ihale 
yönteminin usul ve esaslarına uygun olarak yapıldığı anlaşılmaktadır. 

İhale komisyonu tarafından 27 Ocak 1998 tarihli mektupla 28 Ocak 1998 
tarihinde yapılacak ihaleye davet edilen ancak ihalede taahhüt konusu işlerin 
tamamını taahhüt edemeyeceği gerekçesi ile ihaleden çekilen istekli Y.Mimar 
Ragıp Buluç Komisyonun 11.5.2000 tarihli oturumunda yaptığı açıklamalarda 
özetle; 
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28.1.1998 tarihli ihaleden çekilmesi için kendisine siyasi, idari ve ticari bir 

baskı yapılmasının sözkonusu olmadığını, kendisinin mimari proje çizimi 
konusunda uzman olduğunu ihalenin ise mimari proje çizimi, yapım, dekorasyon, 
organizasyon vb. işlerin tümünü kapsadığını, bu itibarla ihale konusu bütün.işleri 
taahhüt etmesinin mümkün olmaması nedeniyle ihaleden kendi rızası ile çekildiğini 
ve bu ihale nedeniyle mağduriyetinin sozkonsu olmadığını," beyan etmiştir. 

İhaleden çekilen istekli A.Ragıp Buluç'un ifadelerinden ise; 28.1.1998 
tarihinde yapılan EXPO-98 Dünya Fuarı ihalesinde rekabetin engellenmesine 
yönelik bir eylemin bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

e) İhaleye girebilme şartları ihale şartnamesinin 4. maddesinde ayrıntılı olarak 
sayılmış olup, dosya mündericatından ihaleyi alan AR-GE Yap. San. Tic. Ltd. 
Şt.nin 28.1.1998 tarihli ihaleye katılma şartlarına haiz olduğu tespit edilmiştir. 

SONUÇ OLARAK 

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; Fonlar ihale yönetmeliğinin 44 
(e) maddesine göre belli istekliler arasında pazarlık usulü ile 28.1.1998 tarihinde 
8.000.000 dolarlık tahmini bedel üzerinden ihaleye çıkılan EXPO-98 Dünya Fuarı 
ihalesinde; İhale konusu işlerin 7.900.000 dolarlık ihale bedelinden çok daha düşük 
bedelle yaptırılabileceğine,' dolayısıyla devlet zararına neden olunduğuna dair 
somut ve objektif bilgi ve belgeler bulunmadığı ile rekabetin engellenmediği tespit 
edilmiş olup, usul ve hukuka uygun olarak yapılan bu ihale nedeniyle ihaleden 
görevli ve sorumlu olanların hukuki sorumluluklarını gerektirecek bir hususun 
bulunmadığı, 

Görüş ve kanaatına varılmıştır. 

2-1 inci ULUSAL DENİZCİLİK ŞURASI 

A-İNCELEME 

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 
18.09.1997 tarih ve B.02.1.DNM.0.73.00.02./04888 sayılı yazısı ile; 

Denizcilik sektörünün mevcut durumuna ait sorun ve darboğazların tesbiti ile 
Ulusal Denizcilik sektörüne ait genel politikaların uygulanması, araç ve 
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yöntemlerin belirlenmesi amacıyla, 26-30 Eylül 1997 tarihleri arasında 5 gün süre 
ile İstanbul'da 1.Ulusal Denizcilik Şurasının yapılması amacıyla, şuraya katılacak 
1300 adet yerli, yabıncı davetlinin konaklama, ağırlama, yemek, hediye, ulaşım 
ihtiyaçlarının karşılanması ile toplantı salonu sekreterya hizmetleri, tercüme 
hizmetleri gibi işlerin organizasyonu için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. 
maddesinin (i) bendine göre; ilan edilmeden, bedel tahmini yapılmadan, teminat 
alınmadan, sözleşme yapılmadan ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak, 
pazarlık usulüyle yaptırılması teklif edilmiş olup aynı tarihte Devlet Bakanı oluru 
alınmıştır. 

Yine Denizcilik Müsteşarlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Maliye 
Bakanlığına yazdığı 19 Eylül 1997 tarih ve B.02.1.DNM.073.00.02/04717 sayılı 
yazısı ile, "26-30 Eylül 1997 tarihleri arasında 5 gün süre ile İstanbul'da yapılacak 
1. Ulusal Denizcilik Şurası organizasyonunun Müsteşarlığın teknik imkanları ve 
personeliyle yürütülmesinin mümkün olmadığı, yapılan pisaya araştırmasına göre 
bu organizasyon maliyetinin 80.000.000.000.TL civarında olduğu belirtilerek, 
ihtiyaç duyulan 80 milyar liralık ödeneğin Maliye Bakanlığının 930.08.3.356.900 
tertibinden Müsteşarlığın 101.01.1.001.400 tertibine aktarılması ile 1. Ulusal 
Denizcilik Şurası hizmet ve organizasyonunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
51. maddesinin (i) bendi gereğince bu tür organizasyonları yapabilecek nitelikteki 
profesyonel firmalardan teklif almak suretiyle pazarlıkla yapılması hususunda 
Bakanlıkça uygun görüş verilmesi talep edilmiştir. Maliye Bakanlığı'nın 
Müsteşarlık'in bu talebine karşı verdiği 19 Eylül 1997 tarih ve 
B.07.0.BMK.0.04./11-2/19091 sayılı cevabi yazısında; 80 milyar liralık tahmini 
bedelle organizasyon işinin 2886 sayılı Yasanın 51. (i) maddesine göre pazarlık 
usulüyle ihale edelmesinin uygun olduğu ve harcamaların Müsteşarlığın 
990.09.1.071.000. tertibinden karşılanması gerektiği belirtilmiş olup, bu suretle 
Müsteşarlığın 1 inci Ulusal Denizcilik Şurası işini pazarlık usulüyle ihale 
edilebilmesi için gerekli olan UYGUN GÖRÜŞ Maliye Bakanhğı'ndan alınmıştır. 

22.09.1997 tarihli Bakan oluru ile teşekkül eden ihale komisyonu 24.09.1997 
tarihinde pazarlık usulüyle yapılacak ihaleye aşağıda unvanları belirtilen altı (6) 
adet firmayı davet etmiştir. 

1 -Çalışkan Yapım Tanıtım Firması Hüseyin ÇALIŞKAN İSTANBUL 
2-APEKS Reklam Tanıtım Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. İSTANBUL 
3-Bulut Reklam Hizmetleri ve Pazarlama Ltd. Şt. ANKARA 
4-Yeni Ajans Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. İSTANBUL 
5-Form Kapı Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. ANKARA 
6-Te-ra Televizyon ve Radyo Reklamcılık A.Ş. ' ANKARA 
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İhaleye davet edilen bu firmalar sırası ile aşağıda ayrıntısı gösterilen fiyat 

tekliflerinde bulunmuşlar ve teklif mektuplarının tamamı 24.09.1997 tarihinde ihale 
komisyonuna teslim edilmiştir. 

-1 Numaralı Firmanın toplam KDV hariç 352.700. ABD doları +%20 
(70.540. ABD Doları) servis ücreti karşılığı 173.260 TL kur üzerinde 
73.330.562.400 TL, 

-2 Numaralı Firmanın toplam KDV hariç 395.685 ABD doları +%15 
(59.353. ABD. Doları) servis ücreti karşılığı 173.260 TL kur üzerinden 

.78.839.883.880 TL,, 

-3 Numaralı Firmanın toplam KDV hariç 363.700 ABD doları +%20 (72.400 
ABD doları) servis ücreti karşılısı 173.260 TL kur üzerinden 75.617.594.400 TL, 

-4 Numaralı Firmanın toplam KDV hariç 323.500 ABD doları +%10 (32.350 
ABD doları) servis ücreti karşılığı 173.260 TL kur üzerinden 61.654.571.000 TL, 

Teklif vermiş olup, 5 ve 6 nolu firmalar ise teklifte bulunmayarak teşekkür 
mektubu, vermişlerdir. 

24.09.1997 tarihinde yapılan ihalede 4 adet firma teklif vermiş, en düşük 
teklifi 61.654.571.000 TL ile (355,850 ABD doları) Yeni Ajans tanıtım Hizmetleri 
Ltd. Şti. vermiş olup, 1. Ulusal Denizcilik Şurası organizasyonunun bu firmaya 
verilmesi kabul edilmiştir. 

Ancak ihale komisyonu üyesi Bütçe Dairesi başkanı Yılmaz ERCAN şu 
gerekçelerle karara muhalefet şerhi koymuştur. 

"1 -Profesyonel firmalar arasında ihale yapılması gerektiği halde, piyasada 
faaliyet gösteren firmalara zaman darlığı nedeniyle ulaşılmamıştır. 

2-İşin çok kısıtlı bir zaman içinde yapılmaya çalışıldığı ve fiyat 
araştırmasının sağlıklı olarak yapılmadığı, 

3-İhale günü itibarıyla 23.500.000.000 TL ödeneğin mevcut olduğu" 

Şeklindedir. İhalenin 24.09.1997 tarihinde onaylanması üzerine 
Müsteşarlığın 25 Eylül 1997 tarih ve 05047 sayılı yazı ile, ihaleyi kazanan Yeni 
Ajans Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. sözleşme yapmaya davet edilmiş ve yüklenici 
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firma ile sözleşme akdedilmiştir. Sözleşme ve ekleri 1050 sayılı Muhasebe-i 
Umumiye Kanununun 64. Maddesi gereğince vize edilmek üzere Denizcilik 
Müsteşarlığının 25 Eylül 1997 tarihli yazısı ekinde Maliye Bakanlığına gönderilmiş 
olup, Maliye Bakanlığı da Denizcilik Müsteşarlığına yazdığı 25 Eylül 1997 tarih ve 
19466 sayılı yazıda; 1.Ulusal Denizcilik Şurası Organizasyonu işinin 
61.654.571.000 TL bedelle Yeni Ajans Tanıtım Hizmetleri Ltd Şti. ne 
yaptırılmasına ait sözleşmenin 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 64. 
maddesine göre vize edildiğini bildirerek yazı ekinde vize edilen ihale dosyasını 
Müsteşarlığa iade etmiştir. Denizcilik Müsteşarlığı T.C Sayıştay Başkanılığı'na 
yazdığı 29 Eylül 1997 tarih ve 05070 sayılı yazı ile, Maliye Bakanlığınca vize 
edilen 1. Ulusal Denizcilik Şurası organizasyonuna ait ihale dosyasının 832 sayılı 
Sayıştay Kanunu hükümleri uyarınca tescil edilmesini talep etmiştir. T.C Sayıştay 
Başkanlığının İhale dosyası üzerinde yaptığı ön denetim sonucu Denizcilik 
Müsteşarlığına yazdığı 30.09.1997 tarih ve Söz. Tes. ve Kay. Grb 97/6477 sayılı 
yazısında aynen; 

"İhale şartnamesi ve sözleşmenin incelenmesinde işi yapacak yüklenici 
firmanın 26 Eylül ile 29 Eylül 1997 tarihleri arasındaki organizasyon hizmetlerini 
üstlendiği ve şuranın etkinliklerininde bu tarihleri kapsadığı görülmüştür. 

26.09.1997 tarihinde firma ile akdedilen sözleşme ise Sayıştay Başkanlığı'na 
tescil istemi ile 29.09.1997 tarihinde gönderilmiştir. 

832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 1260 sayılı kanunla değişik 30. Maddesinde; 

"sözleşmeler ile bağıtların, dayanakları ile birlikte, bağıt tarihinden itibaren 
üç gün içinde Sayıştay"a gönderilmeleri zorunludur. Bu sözleşme ve bağıtlar 
Sayıştayca tescil edilmedikçe uygulanamaz," hükmü yer almıştır. Mezkur sözleşme, 
Sayıştay tescili olmaksızın uygulamaya başlandığından ve sözleşme konusu işler 
bittekten sonra sayıştaya gösterildiğinden tescil işlemi yapılmadan iade edilmiştir. 
Sözkonusu belgelerin harcamadan sonraki denetim aşamasında incelenmek üzere 
sarf evrakları arasına konulması, ricasıyla dosya iade edilmiştir." denilmiştir. 

B-DEĞERLENDİRME; 

a-İhaleye katılan 6 (altı) adet firmanın dördü teklifte bulunmuş olup, ihaleye 
teklif veren bu dört firmanın 1. Ulusal Denizcilik Şurası Organizasyonu işinde 
profesyonel olmadıklarına dair dosya mündericatında somut ve objektif bilgi ve 
belgeler bulunmamaktadır. Komisyonun 27.01.1999 tarihli oturumunda, 
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organizasyonu düzenleyen Yeni Ajans Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. Genel Müdürü 
Fikret KARADENİZ"e yöneltilen firmanızın deneyimsiz olduğu şeklindeki soruya 
özetle şu cevabı yermiştir; 

"5 yıldır Vakıfbank ve iştiraklerinin reklam ajansıyım, 
Petrol Ofisine 6 sene hizmet verdim, 
Milli piyangoya 8 sene hizmet verdim, 
Çalışma, Çevre Bakanlığı, Ziraat, Halk Bankası"na hizmet verdim. 
Şu an Türkiye"nin en büyük firmasına hizmet veriyorum. 
Başında olduğum şirketin 5 yıllık faatiyetine bakılırsa yaptığım cirolar 
itibarıyla deneyimli olduğumuzu anlamak çok kolay" 

Bu ifadeden ihaleyi alan Yeni Ajans Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. nin şura 
organizasyonu işlerinde profesyonel olduğu anlaşılmaktadır. 

b-24.09.1997 tarihli ihaleye altı adet firma davet edilmiş olup, bunun dört 
adedi teklifte bulunmuştur. 61.654.571.000 liralık fiyatla en düşük teklifte bulunan 
ve ihaleyi kazanan Yeni Ajans Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. 80 milyar liralık 
tahmini bedel üzerinden %22,933 oranında ihale indiriminde bulunmuştur. İhaleye 
davet edilen firmaların tamamı tekliflerini ihale komisyonuna teklif mektuplarıyla 
vermiş olup, dosya mündericatında 24 Eylül 1997 tarihli ihalede rekabetin 
engellendiğine dair somut ve objektif bilgi ve belgeler bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla söz konusu ihalede rekabetin temin edildiği anlaşılmaktadır. 

(9/29) Esas numaralı Meclis Soruşturması açılması ekinde yer alan 
belgelerde; Yeni Ajans tanıtım Hizmetleri Firması adına Nilgün İÇEL adlı kişinin 
ihale öncesinde 1.Ulusal Denizcilik Şurası organizasyonu işi için Conrad Oteli ile 
mukavele imzaladığı ve görüşmelerde bulunduğu ifade edilmiştir. Komisyonca bu 
konu hakkında yöneltilen soruya Fikret KARADENİZ şu cevabı vermiştir. 

"Nilgün İÇEL yanımda çalışan bir ücertlidir. Sadece Conrad'la değil Hilton 
Oteli ile de görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşme fiyat araştırmasıdır. İhale öncesi 
otel ile mukavele imzalamadım, demiştir." 

Dosya mündericatında da ihaleyi alan firmanın ihale öncesinde anılan 
organizasyon işi için Conrad Oteli ile mukavele yaptığına dair somut belgeler 
bulu nmamaktadır. 
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c-İhale günü itibarıyla organizasyon işinin ifası için harcamanın yapılacağı 
990.09.1.071.000. bütçe tertibinde sadece 23.500.000.000 liralık ödenek mevcut 
olsa bile Maliye Bakanlığının 19.09.1997 tarih ve B.07.0.B.M.K.0.04/11-2-19011 
sayılı ihaleye Maliye Bakanlığınca uygun görüş verildiğine dair yazıda 
80.000.000.000. liralık ödeneğin yukarıda belirtilen bütçe tertibinden karşılanacağı 
ifade edilmiştir. Kısaca Maliye Bakanlığınca yapılan ödenek aktarma işlemi ile 1. 
Ulusal Denizcilik Şurası Organizasyonu işene ait ödenek yetersizliği sorunu 
ortadan kalkmıştır. 

d-(9/29) Esas numaralı önergede EXPO-98 Dünya Fuarı ihalesini alan AR-
GE firması ile 1. Ulusal Denizcilik Şurası ihalesini alan firmanın aynı şahıslara ait 
olduğu iddiası yer almaktadır. 

AR-GE Yapı Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ortakları; 
1-Muhittin KARAHÜSEYİN 
2-TalatTEKÜL'dür. 
Yeni Ajans Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. Ortakları 
1-Enver YÜCEL 
2-Mahmut SOYER 
3-Fikret KARADENİZ 'dir. 

AR-GE Yapı Sanayii ve Tic. Ltd. Şti. ile Yeni Ajans Tanıtım Hizmetleri Ltd. 
Şti. arasında bir ortaklık bağı mevcut değildir. Ancak Muhittin KARAHÜSEYİN 
komisyondaki ifadesinde Enver YÜCEL'in dayısı olduğunu ifade etmiştir. 

e- 18.09.1997 tarihli ihale oluru ile, ihalenin, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunun 51/i maddesine göre, 

-İlan yapılmadan, 
-Tahmini bedel tesbit edilmeden, 
-Teminat alınmadan, 
-Sözleşme yapılmadan ve 
-Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak, 

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA PAZARLIK USULÜ İLE yapılmasına 
karar verilmiştir. 

Pazarlık usulüyle yapılacak işler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. 
maddesine bendler halinde sayılmış olup, 51 maddenin son iki fıkrasında ise: 
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"(a),(b),(c),(d),(i),(l) ve(p) bendlerinde yazılı işler için şartname 
düzenlenmesi, tahmini bedel tesbiti, teminat alınması ve sözleşme yapılması 
zorunlu değildir. 

(i),(l) ve (p) bendlerinde yazılı işlerde Maliye Bakanlığının uygun görüşü 
alınır."hükmü yer almakta olup, Denizcilik Müsteşarlığı da 2886 sayılı Yasanın 
51/i maddesine göre ihale ettiği 1. Ulusal Denizcilik Şurası organizasyonu için 
Maliye Bakanlığından 19 Eylül 1997 tarihinde uygun görüş alınmıştır. 2886 sayılı 
Kanunun 51. maddesinin sondan bir önceki fıkrası aynı Kanunun 51/i maddesine 
göre pazarlık usulüyle yapılacak işler için sözleşme yapılmasını zorunlu 
kılmamasına ve 18 Eylül 1997 tarihli ihale olurunda 2886 sayılı Yasanın 51/i 
maddesine göre ihale edilecek söz konusu iş için sözleşme yapılmaması 
öngörülmüş olmasına rağmen ihale onaylandıktan sonra ihale komisyonu ihaleyi 
kazanan firma ile sözleşme imzalamıştır. 

Sözleşme yapılması süresi ile sözleşme yapılmasında müteahhit veya 
müşterinin görev ve sorumluluğu 2886 sayılı Devlet îhale Kanununun 57. 
maddesinde tesbit edilmiş olup aynı Kanunun Sözleşme yapılması ve kesin teminat 
alınması zorunlu olmayan haller başlıklı 61. maddesinde ise aynen." 57. maddede 
yazılı süre içinde (15 gün) taahhüdün şartname hüküklerine göre yerine getirilmesi 
ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat 
alınması zorunlu değildir." hükmü yer almaktadır. 24 Eylül 1997 tarihinde ihalesi 
yapılan söz konusu organizasyon işi 26-30 Eylül 1997 tarihlerinde 5 günlük süre 
içinde ihaleyi kazanan firma tarafından Conrad Otelinde şartname hükümlerine 
göre yerine getirilmiştir. Bu durumda bu Kanunun 57. maddesi uyarınca anılan 
organizasyon işi için sözleşme yapılmayabilirdi. Zira anılan organizasyon işi ihale 
kararının onaylandığı 24.09.1997 tarihinden itibaren 7 günlük sürede 2886 sayılı 
yasanın 57. maddesinde zikredilen 15 günlük süre içerisinde şartname hükümlerine 
göre yerine getirilmiş olduğundan sözleşme yapılması zarureti fiilen ortadan 
kalkmıştır. 24.09.1997 tarihinde ihalenin onaylanması üzerine ihale dosyası 25 
Eylül 1997 tarihinde Maliye Bakanlığınca vize edilmiştir. 832 sayılı Sayıştay 
Kanununun 30. maddesi uyarınca sözleşmelerin bağıt tarihinden itibaren üç gün 
içerisinde tescil edilmek üzere Sayıştay'a gönderilmesi zorunludur. Ancak 25 Eylül 
1997 tarihinde akdedilen sözleşme ve ekleri bu tarihten itibaren 832 sayılı Yasanın 
30. maddesinde anılan üç günlük yasal sürenin hangi gününde Sayıştay'a 
gönderilirse gönderilmiş olsun, her halükarda sözleşmenin sayıştayca tescili 
yapılmadan uygulanması zarureti ortaya çıkmaktadır. Zira ihale konusu için haahüt 
dönemi 26-30 Eylül dönemini kapsamaktadır. Bu itibarla sözleşme konusu işler 
sözleşmeye göre fiilen 26-30 Eylül 1997 tarihleri arasında yerine getirilmesi 
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zorunlu olduğundan, sözleşme ve eklerinin 832 sayılı Kanunun 30. maddesine göre 
tescil edilmek üzere Sayıştay'a 25,26,27 Eylül 1997 tarihlerinin hangisinde 
gönderilirse gönderilsin, sözleşmenin anılan Yasanın 30. maddesine göre tescil 
edilmesi fiilen imkansız hale gelmektedir. 

Kısaca sözleşme, ihale tarihi ile ihale konusu işlerin ifa edilme tarihi 
arasındaki zamanın çok kısa olmasından kaynaklanan fiili imkansızlık nedeniyle 
Sayıştayca tescil edilmemiştir. Oysa ihale komisyonu, ihale kararında serahaten, 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 61. maddesinde ise ihtiyari olarak belirtildiği 
şekilde sözleşme yapmadan da söz konusu organizasyon ihalesini 
sonuçlandırabilirdi. Bu durumda ortada sözleşme bulunmadığından tescil 
zorunluluğu da kendiliğinden ortadan kalkmış olurdu. 

SONUÇ OLARAK 

80.000.000.000 TL tahmini bedel üzerinden 24 Eylül 1997 tarihinde 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 5l/i maddesine göre belli istekliler arasında pazarlık 
usulü ile ihale edilen 1. Ulusal Denizcilik Şurası Organizasyonu işi ihalesinde; 
Profesyonel firmaların ihaleye davet edildiği, rekabeti engelleyici eylem ve 
işlemlerin bulunmadığı, davet edilen firmalar içerisinde en düşük teklifi %22,933 
tenzilatla Yeni Ajans Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. nin verdiği, dosya 
mündericatında söz konusu organizasyon işinin 61.654.571.000. TL lik ihale 
bedelinden daha düşük bir bedelle ifa edilebileceğine ilişkin objektif bilgi ve 
belgelerin bulunmadığı tespit edilmiş olup, usul ve mevzuata uygun olarak yapılan 
bu ihale nedeniyle ihaleden görevli ve sorumlu olanların hukuki sorumluluklarını 
gerektirecek bir hususun bulunmadığı, 

Görüş Ve kanaatına varılmıştır. 

3-DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI HİZMET BİNASI ONARIMI 

İNCELEME 

Dosya mündericatında yer alan belgelerden 1997 yılında Denizcilik 
Müsteşarlığı Hizmet Binasının tadilat ve onarımı için beş (5) ayrı ihalenin yapıldığı 
görülmüş olup bu ihalelerin ayrıntıları aşağıda sırasıyla gösterilmiştir. 

1-08.01.1997 tarih ve 108 sayılı olurla; Giriş kat, asma kat ve teşhir 
salonunun özel profil ve alçıpan bölme ile yapılması işinin 9.160.910.920. TL 
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(KDV hariç) keşif bedeli üzerinden %4 indirimle en düşük fiyatı veren Nergis 
STCL San ve Tic. Ltd. Şti'ne 8.794.474.483 TL bedelle 2886 sayılı Devlet İhale 
Kamumun 81/a maddesi gereğince emanet usulü ile yaptırılan ve 27.01.1997 
tarihinde başlanılan işin 27.02.1999 tarihinde, 

2-06.03.1997 tarih ve 01037 sayılı olurla; Giriş kat, asma katın özel profil 
alçıdan bölme ile bölünmesi, alçı macunu çekilerek boya yaptırılması işinin 
8.614.172.332TL (KDV hariç) keşif bedeli üzerinden %4 indirimle en düşük fiyatı 
veren Nergis STCL San. ve Tic. Ltd. Şti'ne 8.269.605.439 TL bedelle 2886 sayılı 
Devlet İhale Kananunun 81/a maddesi gereğince emanet usulü ile yaptırılan ve 
28.03.1997 tarihinde başlanılan işin 12.05.1997 tarihinde, 

3-25.08.1997 tarih ve 04416 sayılı bir başka olurla da; Üçünca katın 
elektirik, sıhhi tesisat ve inşaat hizmetleri işinin 9.193.905.705 TL (KDV hariç) 
keşif bedeli üzerinden %4.20 indirimle en düşük fiyatı Ortaş İnşaat Tic. ve San Ltd. 
Şti'ne 8.807.762.000 TL bedelle Devlet İhale Kanununun 81/1 maddesi gereğince 
emanet usulü ile yaptırılan ve 17.09.1997 tarihinde başlanılan işin 17.10.1997 
tarihinde, 

Tamamlanmış olduğu, 

Yukarıda izah edilen 3 iş için Müsteşarlık bütçesinden Nergis STCL San ve 
Tic. Ltd. Şti'ne 19.623.691.000 (KDV dahil) Ortaş San. ve Tic. A.Ş'ne de 
11.163.436.000 TL (KDV dahil) olmak üzere toplam 30.787.127.000 TL 
harcamada bulunulduğu, 

4-5-Bilahare, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca değişik zaman dilimleri 
içerisinde boşaltılan katların tadilat ve onarım işinin 17.10.1997 tarih ve 04873 
sayılı yazılı Bakanlar Oluru uyarınca Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca İhale 
edelerek yaptırılması benimsenerek, bahse konu işlemle ilgili Müsteşarlık 
bütçesinde bulunulan ödeneğin anılan Bakanlık bütçesinde aktarılmasının 
sağlandığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 3. kattan kalan kısım ile 4. katın 
tamamının 42.954.782.609 TL keşif bedeli üzerinden 39.518.400.000 TL'ye, 5 ve 
6. Katların tadilat ve onarımlarının da 27.410.000.000 TL Keşif bedeli üzerinden 
25.217.200.000 TL'ye Ortaş San. ve Tic. Ltd. Şti'ne ihale edilerek yaptırılmış 
olduğu, 

Anlaşılmaktadır. 
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tarihinde söküm işlemi yapılarak inşaata başlanıldığı ifade edilen tutanak, 
Denizcilik Müsteşarlığının A Blok teras katı yalıtımı ile 3. ve 4. kat onarımı işine 
ait olmayıp, Denizcilik Müsteşarlığının A Blok 3. kat elektirik tesisatı ve sıhhi 
tesisat onarım işine aittir. 

Denizcilik Müsteşarlığı A Blok 3. kat elektirik tesisatı sıhhi tesisat onarım 
işinin, 

Keşif bedeli 9.193.905.705 TL 
İhale tarihi 15.09.1997 
Sözleşme ve yer teslimatı 17.09.1997 
Müteahhidi Ortaş İnş.Tic. ve San Ltd. Şti 
İhaleyi yapan Denizcilik Müsteşarlığı 

Denizcilik Müsteşarlığı A Blok teras çatı yalıtımı ile 3-4. kat onarım işinin; 

Keşif bedeli 42.954.782.609 TL 092;39.518.400.000.TL 
Sözleşme tarihi 24,10.1997 â 
Yer teslim tarihi 31.10.1997 
Müteahhidi Ortaş İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. 
İhaleyi yapan Ankara Bay. İskan İl Müdürlüğü 

Denizcilik Müsteşarlığı tarafından ihale edilen A Blok 3. kat elektirik-sıhhi 
tesisat onarım işinin yer teslimi 17.09.1997 tarihinde olduğu halde ihaleyi alan 
müteahhin söküm işini 18.07.1997 tarihinde yaptığına dair tutanağın mevcudiyeti 
bir çelişki oluşturmaktadır. Bu tutanağı düzenleyenlerden şube müdürü Şemsettin 
ALİCİ ile İnşaat Mühendisi Serdar KARABEYOĞLU komisyonun 27.01.1999 
tarihli oturumunda dinlenmiştir. Şube Müdürü Şemsettin ALICI ifadesinde/'... 
Maddi hata olarak 18.09.1997 yerine 18.07.1997 olarak yazılmıştır." demiştir. 
İnşaat Mühendisi Serdar KARABEYOĞLU İFADESİNDE"'.....Maddi hata olduğu 
kanısındayım, çünkü benim görevlendirilmem 25 Ağustos'tur." demiştir. Denizcilik 
Müsteşarl'ığının _25.08.iw" tarih ve B.02.1.DNM.0.73.00.02.1.12004416 sayılı 
yazısından: Denizcilik Müsteşarlığı 3. Katının elektrik-sıhhi tesisat ve onarım 
tadilatı için emanet komisyonun kurulmasına karar verildiği ve Serdar 
KARABEYOĞLU'nun emanet komisyonunda teknik üye olarak görevlendirildiği 
anlaşılmaktadır. 
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SONUÇ OLARAK 

İnşaat Mühendisi Serdar KARABEYOGLU'nun emanet komisyonundan 
teknik üye olarak görevlendirilmesine dair 25.08.1997 tarihli görev onayı yazısı ile 
Serdar KARABEY.OĞLU'nun Komisyona verdiği ifadelerden; Söz konusu söküm 
tutanağı tanzim tarihinin sehven hatalı düzenlendiği, zira 25.08.1997 tarihihde 
teknik üye olarak görevlendirilen Serdar KARABEYOGLU'nun 18.07.1997 tarihli 
söküm tutanağı tanzim etmesinin hukuken mümkün olmadığı anlaşılmakta 
olduğundan 

9.193.905.705 TL keşif bedelli A Blok 3. Kat Elektirik ve Sıhhi Tesisat Onarımı 
ihalesinden önce yüklenici Ortaş firmasına 18.07.1997 tarihinde yer teslimi 
yapılmasının söz konusu olmadığı, sökümden çıkan malzemelerin 17.09.1997 
tarihinden sonra 18.09.1997 tarihinde yüklenici firmadan teslim alındığı, 

Görüş ve kanaatına varılmıştır. 

4- 16.1L1997 TARİHİNDE YAZILI SINAVI, 23.11.1997 TARİHİNDE İSE 
SÖZL Ü SINA VI YAPILAN PERSONEL ALIMLARI 

A- İNCELEMELER 

a) Ümit KABİL 

Denizcilik Müsteşarlığının 16 Mayıs 1997 tarih ve 
B.02.01.DNM/0.71.02/03316 sayılı yazısı ile Devlet Personel Başkanlığından 5 
adet daktilograf kadrosuna atama yapılabilmesi için açıktan atama izni talep 
edildiği, Devlet Personel Başkanlığının 02.06.1997 tarih ve 
B.02.01.DB.0.10.05165 sayılı yazısı ile söz konusu kadrolara atama yapılabilmesi 
için Maliye Bakanlığından izin alınması ve buna müteakip Başbakanlıktan da izin 
alınması gerektiği bildirilmiş, bu yazı üzerine Denizcilik Müsteşarlığı 03.06.1997 
tarih ve B.02.0.DNM/0.70.01/03506 sayılı yazısı ile Maliye Bakanlığından beş adet 
daktilograf kadrosuna açıktan, sınavla personel alınması için izin verilmesi talep 
edilmiştir. Bu yazılara istinaden Denizcilik Müsteşarlığı Başbakanlığa muhatap 2 
Ekim 1997 tarih ve B.02.01.BNM/0.71.01/05807 sayılı yazısı ile beş adet 
daktilograf kadrosuna açıktan atama izni verilmesi istenmiş olup, Başbakanlığın 6 
Ekim 1997 tarih ve B.02.0.PPG.0.12.314/23063 sayılı yazısında "Bakanlığınız 
bağlı kuruluşu Denizcilik Müsteşarlığı Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 
(5) adet daktilograf kadrosuna açıktan atama izni verilmesine dair (d) talebiniz, 
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Maliye Bakanlığının ilgi (b) Devlet Personel Başkanlığının jlgi (c) görüşü dikkate 
alınarak ilgi (a) genelge gereğince uygun görülmüştür." denilmektedir. 

Ümit KABİL'in 30.10.1997 tarihli iş talep formu, Müsteşarlık Genel Evrak 
Defterine 27.10.1997/12392 tarih sayı ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 
Genel Evrak Defterine ise 28.10.1997 tarihi ile kaydedilmiştir. 30.10.1997 tarihli iş 
talep formunu doldurarak yazılı ve sözlü sınavlara katılan Ümit KABİL'in 
sınavlarda başarılı olması üzerine 1 Aralık 1997 tarihinde atamasının yapıldığı, 19 
Aralık 1997 tarihinde Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden sicil numarası alındığı 
ve Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğünde göreve başladığı 
anlaşılmıştır. Ümit KABİL atandığı bu görevinden 23 Ocak 1998 tarihinde 
ayrılmıştır. 

b) Soner ŞEN 

Denizcilik Müsteşarlığı 03.06.1997 tarih ve B.02.0 DNM/0.70.01/03506 
sayılı yazısı ile Maliye Bakanlığından 1 adet koruma ve güvenlik şefi 15 adet 
koruma ve güvenlik görevlisinin açıktan sınavla personel alınması için izin 
verilmesi talep edilmiş, diğer yandan Denizcilik Müsteşarlığının 12 Mayıs 1997 
tarih ve B.02.1.DNM/0.71.01/03149 sayılı Devlet Personel Başkanlığına muhatap 
yazısı ile 1 adet koruma ve güvenlik şefi, 15 adet koruma ve güvenlik görevlisin 
açıktan atanması için izin verilmesi talep edilmiştir. Bu yazılara istinaden 
Denizcilik Müsteşarlığının Başbakanlığa muhatap 2 Ekim 1997 tarih ve 
B.02.01.BNM.0.71.01/05807 sayılı yazısı ile 1 adet koruma ve güvenlik şefi ile 15 
adet koruma ve güvenlik görevlisinin açıktan atama izni verilmesi istenmiştir. 

Soner ŞEN 24.10.1997 tarihli iş talep formu ile anılan sınava müraacat etmiş 
olup, Soner ŞEN'in 24.10.1997 tarihli iş talep formu Müsteşarlık Genel evrakına 
27.10.1997 tarih ve 12393 sayı ile, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Genel 
Evrak Defterine ise. 28.10.1997 tarihi ile kaydedilmiştir. Yazılı ve sözlü sınavları 
kazanan Soner ŞEN'in 24 Aralık 1997 tarihinde ataması yapılmış olup, 5 Ocak 
1998 tarihinde Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden sicil numarası alınması 
üzerine 6 Ocak 1998 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge 
Müdürlüğünde Savunma Uzmanlığında göreve başlamıştır. 

c) Abdıırahman Hakan ÇOBAN 

Denizcilik Müsteşarlığının 6 Mart 1997 tarih B.02.0l.DNM/0.71.03/02117 
sayılı Devlet Personel Başkanlığına muhatap yazısı ile Müsteşarlığın merkez ve 
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taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere teknik ve idari personel alımı için izin talep 
edildiği, Denizcilik Müstaşarlığının 24 Nisan 1997 tarih ve 
B.02.01.DNM/0.71.01/02851 sayılı Başbakanlığa muhatap yazısında Merkez ve 
taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere teknik ve idari personel atanması konusunda 
izin verilmesi istendiği, yine Denizcilik Müsteşarlığının Maliye Bakanlığına 
muhatap yazısında merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere teknik ve idari 
personel alınması için izin talep edildiği, yukarıda söz konusu izin talep yazılarını 
müteakip Başbakanlığın Mayıs 1997 tarih ve B.02.0 PPG.0.12.314 sayılı yazısı ile 
yukarıda belirtilen kadrolardan 55 adedine atama izni verildiği 

Anlaşılmaktadır. 

24.10.1997 tarihli iş talep formu ile sınavlara müraacat eden A.Hakan 
ÇOBAN'm 24.10.1997 tarihli talebi Müsteşarlığın Genel Evrak Defterine 
27.10.1997 tarih ve 12390 sayı ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Genel 
Evrak Defterine ise 28.10.1997 tarihi ile kaydedilmiştir. Sınavları kazanan 
A.Hakan ÇOBAN 01.12.1997 tarihinde göreve başlamış olup, 12.12.1997 
tarihinde de Tekirdağ Liman Başkanlığında görevlendirilmiştir. 

d) Anılan sınavlarda yolsuzluk yapıldığına dair basında çıkan haberler 
üzerine Devlet Bakanı Burhan KARA'nın 05.06.1998 tarihli oluru ile; Radikal 
Gazetesinin 27.05.1998 tarihli nüshasındaki Denizcilik Müstaşarlığının Ekim 1997 
tarihindeki personel sınavlarında usulsüzlük yapıldığına dair iddiaları tahkik etmek 
üzere 1. Hukuk Müşaviri Mekan Sarıkaya ile C. Özgür İDİKUT'tan oluşan bir 
soruşturma komisyonu kurulmuş olup, bu komisyonun hazırladığı 4.12.1998 gün ve 
1998/0012 sayılı inceleme raporunda ise özetle; 

"Radikal Gazetesinin 27.05.1998 tarihli nüshasında yer verilen iddia konusu 
olayla ilgili belge ve evrakların incelenmesi neticesinde herhangi bir usulsüzlüğe 
raslanmadığı, gerek İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığın Genel Evrak Şubesinde 
gerekse Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığında görevli personelin kusurlu bir 
hareketinin bulunmadığı, İzmir Bölge Müdürlüğü yazılarının ve söz konusu üç 
kişinin iş talep formlarının mutat idari prosedür içerisinde kayıtlara girdiği ve ilgili 
birimlere ulaştığı" belirtilmiştir. 

Konunun Başbakanlık Teftiş Kurulu Müfettişleri Ahmet KILINÇER ve 
Ahmet MUTLU ile Ulaştırma Bakanlığı Müfettişlerinden Sami KALAYCI'nın 
soruşturulması sonucu düzenlenen 11.08.1999 tarih ve 18/99-7 sayılı Soruşturma 
Raporunda ise aynen; 
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"Sınav için son başvuru tarihi olan 30.10.1997 tarihinden sonra müraacatta 
bulundukları halde sınava kabul edildikleri iddia olunan adaylardan A.Hakan 
ÇOBAN ve Soner ŞEN'in 24.10.1997, Ümit KABİL'in ise 30.10.1997 tarihi 
taşıyan iş talep formlarının sırasıyla 27.10.1997/12390, 27.10.1997/12393 ve 
27.10.1997/12392 sıvıları ile Genel Evrakın kaydına alındıktan sonra, havalesinin 
yapıldığı. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığında 1997/007 nolu Genel Evrak 
kayıt Defterinin 13. sayfasına 28.10.1997 tarihi itibariyla kaydedilmiş olduğu 
gözlemlenmiştir. Bu noktada dikkati çeken hususun Ümit KABİL'e ait iş talep 
formu 30.10.1997 tarihini taşıdığı halde Genel Evrak Şubesindeki Bilgisayar 
kaydının 27.10.1997 tarihli, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı kaydının 
28.10.1997 tarihli olduğudur. 

Bunun yanısıra, her üç adayın iş talep formuna eklenmesi gerekli olan 
Diploma, Cumhuriyet Savcılığı Sabıkasızlık Belgesi, Nüfus Cüzdanı Örneği gibi 
belgeleri, A.Hakan ÇOBAN ve Soner ŞEN'in 07.11.1997 tarihinde, Ümit 
KABİL'in ise 11.11.1997 tarihinde ilgili mercilere müraaçatla temin ettikleri 
görülmüş olup, bu konuda yalnızca Ümit KABİL'e ait iş talep formu üzerine "eksik 
belgeleri daha sonra gelecek " notu düşüldüğü görülmüştür. Diğer taraftan İzmir 
Bölge Müdürlüğünden 21.10.1997 ve 24.10.1997 tarihlerinde Müsteşarlığa 
gönderilen 10 adet yazıdan 7 tanesinin 27.10.1997 tarihine kadar İdari ve Mali İşler 
Dairesi Başkanlığı Genel Evrak Şubesindeki Genel Evrak Kayıt Formuna 
bilgisayarla kaydı yapıldığı halde, 21.10.1997/ 7556, 24.10.1997/7621, 
24.10.1997/7622 sayılarını havi ve sırasıyla İsmail BİLGİN, Süleyman ERHAN ve 
Yaşar IŞIKHAN isimli personelin görev değişiklikleriyle ilgili bilgileri kapsayan 
üç yazıdan ilk ikisinin 07.11.1997 tarihinde, diğerinin ise 11.11.1997 tarihlerinde 
kayıtlara girmiş olması dikkat çekici bulunmuştur. Keza, Süleyman ERHAN'ın 
personel dosyasında 24.10.1997/7621 sayılı yazının aslının veya suretinin 
bulunmayışı, Yaşar IŞIKHAN'ın personel dosyasında 24.10.1997/7622 sayılı 
yazının aslı mevcut olmasına rağmen, bu yazının arka yüzündeki Genel Evrak 
Kaşesinin alt satırındaki numaratörlerie verilen tarih ve sayının daksil ile silinerek 
07.11.1997/13246 sayısı verilmiştir. Mevcut durum itibariyla, iş talep formları 
üzerine eksik belgelerin daha sonra geleceği yolunda not düşülmüş olsun veya 
olmasın teknisyenlik sınavına katılan A.Hakan ÇOBAN, Koruma Güvenlik 
Görevlisi sınavına katılan Soner ŞEN ve Daktilograf sınavına katılan Ümit 
KABİL'in sınava katılmaları için gerekli olan belgeleri süresi içinde vermedikleri 
halde sınava kabul edilmiş oldukları anlaşılmaktadır." denildikten sonra Raporun 
Sonuç Bölümünde; 
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a) Sınava katılmak için gerekli olan diploma, Cumhuriyet Savcılığı 
Sabıkasızlık Belgesi, Nüfus Cüzdanı Örneği gibi belgeleri son başvuru tarihi olan 
30.10.1997 tarihinden sonra Müsteşarlığa tevdi eden A.Hakan ÇOBAN, Soner 
ŞEN ve Ümit KABİL isimli adayların sınava kabul edilmelerini sağlamak amacıyla 
Genel Evrak Şubesinde tutulan kayıtlarda değişikliğe gidildiği anlaşılmakla 
beraber, mevcut belge ve bilgilerden söz konusu değişikliklerin hangi personel 
tarafından ve kimlerin talimatıyla yapıldığını vuzuha kavuşturma imkanı olmadığı, 

b) İlk defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru olarak 
Atanacaklar için Mecburi Yeterlik ve Yarışma sınavları Genel Yönetmeliğinin 16. 
maddesi uyarınca sınavların sorumluluğu sınavı yapan kurula ait olduğundan, 
anılan sınav yönetmeliğinin 18. maddesi ile Denizcilik Müsteşarlığı Uzman ve 
Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliğinin 11. Maddesi hükümerine aykırı olarak 
yazılı sınavda 70 puanın altında not alan 17 kişiyi mülakata çağırarak sınavı 
kazanmalarına ve devlet memuriyetine atanmalarına neden olmak şeklindeki usul 
ve mevzuata aykarı fiillerinin Türk Ceza Kanununun 230. maddesinde tarif edilen 
"Görevi İhlal" suçuna uyması sebibiyle 05.11.1997 tarih ve 06295 sayılı Devlet 
Bakanlığı Oluru gereğince görev yapmış olan Sınav Kurulu Başkanı Ergun ACAR 
ile Sınav Kurulu üyeleri Ergun MARAŞLI, Mekan SARIKAYA, Mehmet Tevfık 
HATİP, Hayrettin KADIOĞLU, Fariz ACAR, Alaaddın AKÇAM, Korer 
ÖZBENLİ ile sınava ilişkin ilan metni hazırlayan Hüsamettin ALTUNTAŞ, 
haklarında MMHK hükümlerine göre soruşturma yapılmasının uygun olacağı," 

Belirtilmiştir. 

Soruşturma Raporu ve ekleri anılan sınavdan sorumlu olanlar hakkında gereği 
yapılmak üzere 28.10.1999 Başbakanlık Oluru ile Devlet Bakanlığına gönderilmesi 
üzerine İlgili Devlet Bakanlığı da soruşturma raporunda adı geçen görevlilerin 
müsnet suçtan Yargılanmalarını temin etmek amacıyla 11.08.1999 tarih ve 18/99-7 
sayılı Soruşturma Raporunu Danıştay 2. Dairesine göndermiştir. Bu husus, 
Müsteşarlığın TBMM Başkanlığı (9/29) Esas Numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonuna yazdığı 09.05.2000 gün ve 01711 sayılı yazıda serahaten 
belirtilmiştir. 

e) Sınav için son başvuru tarihi olan 30.10.1997 tarihi geçtikten sonra bazı 
adayların kayıtlarında tahrifat yapılıp yapılmadığı hususunda, Devlet Bakanlığı 
oluru ile kurulan Muhakik Heyetince düzenlenen 04.12.1998 tarihli İnceleme 
Raporu ile Başbakanlık Teftiş Kurulu Müfettişlerince düzenlenen 11.08.1999 
tarihli Soruşturma Raporu arasında mübayenet (çelişki) mevcuttur. 
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11.08.1999 tarihli Soruşturma Raporunda özetle "İzmir Bölge 
Müdürlüğünden 21.10.1997 ve 24.10.1997 tarihlerinde Müsteşarlığa gönderilen 10 
Adet yazıdan 7 adedinin ve 27.10.1997 tarihine kadar Genel Evrak Kayıt Formuna 
kaydı yapıldığı halde Süleyman ERHAN hakkındaki 24.10.1997/7621, Yaşar 
IŞIKHAN hakkındaki 24.10.1997/7622 ve İsmail BİLGİN hakkındaki 
21.10.1997/7556 TARİH sayılı görev değişikliğine ilişkin bu üç yazıdan ilk ikisinin 
07.11.1997 diğerinin ise 11.11.1997 tarihinde Genel Evraka kaydedildiği, 
Süleyman ERHAN ve Yaşar IŞIKHAN ile ilgili tarih sayıları yukarıda belirtilen 
yazıların asıl nüshaları yerine fotokopilerinin, anılan şahısların dosyalarında yer 
alması, İsmail BİLGİN'in dosyasında yer alan 21.10.1997/756 tarih sayılı yazının 
arka yüzündeki Genel Evrak Kaşesinin alt köşesinde yer alan tarih sayısının daksil 
ile silinerek genel evrak kaydı için 07.11.1997/13246 tarih sayısının verilmesi ile 
Ümit KABİL'in 30.10.1997 tarihli iş talep formuna eksik belgelerin daha sonra 
geleceği yolunda not düşülmüş olması" gerekçe gösterilerek Ümit KABİL, Soner 
ŞEN, ile A.Hakan ÇOBAN'ın son başvuru tarihi geçtikten sonra sınava müracaat 
ettikleri halde sınava kabul edilmelerini sağlamak amacıyla Genel Evrak 
Kayıtlarında değişikliğe gidildiği, ancak bu değişikliklerin kimler tarafından 
yapıldığının mevcut bilgi ve belgelerden tesbitinin mümkün olmadığı yolunda 
kanaat izhar edilmiştir 

Ancak 11.08.1999 tarih ve 18/99-7 sayılı Müfettişlik Raporunun bu mütaala 
ve kanaati aşağıda ayrıntısı gösterilen nedenlerle eksik ve sübjektif bulunmuştur. 

1- Müfettişlik Raporunun belirtildiği üzere Ümit Kabil, A.Hakan Çoban ve 
Soner Şen, Komisyonun 11.05.2000 tarihli oturumundaki ifadelerinde de 
"Sınavlara son başvuru tarihi sona ermeden müracaat ettiklerini, ikametgah 
ilmühaberi, diploma ve savcılık sabıka kaydı gibi belgelerin doğum yerleri veya 
ikametgah mahallerinde bulunması nedeniyle iş talef formu ekine müracat tarihinde 
ekleyemediklerini, eksik belgelerini başvuru tarihinden sonra, sınav tarihinden önce 
tamamlayarak teslim ettiklerini" beyan etmişlerdir. Ümit Kabil ifadesinde; iş talef 
veya sınav formuna kesinlikle tarih attığını hatırlamadığını beyan etmiştir. 

Sınav ilanında sınava katılma şartlan ve istenilen belgeler serehaten 
sayılmıştır. Sınava eksik belge ile müraacaat edenleri sınava kabul edip etmemek, 
sınav komisyonunun sorumluluğundadır. Öte yandan iş talep formu ile Müsteşarlık 
Genel Evrak Kalemine müracaat edenlerin bu dilekçe veya taleplerini Genel Evrak 
Kaleminin eksik belge veya başka bir nedenle reddetme yetkisine sahip değildir. 
Diğer bir ifade ile Genel Evrak Kalemi kendisine gelen tüm resmi yazılar ile kişisel 
talep ve yazılara kayıt tarihi ve numarasını vererek kaydetmek zorunda olup, eksik 
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belge ile sınava başvuranların taleplerini değerlendirerek red yada kabul etmek 
yetki ve sorumluluğu ise sınav komisyonuna aittir. Bu durumda Genel Evrak 
Kaleminin sınav başvuru belgelerinin bir kısmı noksan olan Ümit Kabil, A.Hakan 
Çoban ve Soner Şen'in sınav başvuru taleplerini reddetmesi söz konusu 
edilemeyeceği gibi, bir kısım eksik belge ile başvuruda bulunanların eksik 
belgelerini tamamlattırmak amacıyla da Genel Evrak kayıtlarında tahrifat veya 
değişiklik yapmasına neden bulunmamaktadır. Bu itibarla adı geçen personelin 
sınav başvuru belgelerinin bir bölümünün noksan olması ve Ümit Kabil'in başvuru 
formunda eksik belgelerin sonra geleceği yolunda şerh bulunması Müsteşarlık 
Genel Evrak Kalemi kayıtlarında değişiklik veya tahrifat yapılmasına maddi neden 
teşkil edemez. Kaldı ki Ümit Kabil'in başvuru formuna eksik belgelerin sonradan 
geleceği yolunda not yazılmış olması da bu başvurunun eksik belgelerle birlikte 
Genel Evrak Kalemine müracaat tarihi itibarı ile kaydedildiğinin kanıtıdır. Söyle ki 
şayet müfettişlik raporunda ileri sürüldüğü gibi adı geçen şahısların sınav 
başvurularına sonradan meşruiyet kazandırmak amacıyla Genel Evrak Kayıtlarında 
tahrifat yapılmış olsaydı; bu takdirde Ümit Kabil'in başvuru formuna "eksik 
belgeleri sonradan gelecek" notunun düşülmesine gerek kalmazdı. 

2- Müfettişlik Raporunda "İzmir Bölge Müdürlüğünden gönderilen İsmail 
Bilgin'in görev değişikliğine ilişkin 21.10.1997/7556 tarih sayılı yazının Genel 
Evraka 7.11.1997 gün ve 13246 sayı ile kaydedildiği, bu yazının arka yüzünde yer 
alan Genel Evrak Kaşesinin alt köşesinin daksil ile silinerek Genel Evrakın 
07.1.1997/13246 tarih sayısının verildiği, Süleyman Erkan hakkındaki 
24.10.1997/7621 tarih sayılı yazıya Genel Evrakta 07.11.1997/12347 tarih sayının, 
Yaşar Işıkhan hakkındaki 24.10.1997/7622 tarih sayılı yazıya ise Genel Evrakta 
11.11.1997/13417 tarih sayının verildiği, ancak bu iki yazının ilgili, dosyalarında 
asıl nüshaları yerine fotokopilerinin bulunduğu, bu eylemlerin ise Ümit Kabil, 
A.Hakan Çoban ve Soner Şen'in son başvuru tarihinden sonra yaptıkları 
müracaatların son başvuru tarihinden önce yapılmış gibi gösterilmesine yönelik 
olduğu belirtilmiştir. Ancak dosya mündericatında İsmail Bilgin'in görev 
değişikliği hakkındaki Genel Evrakın 07.11.1997 tarih 13246 sayılı yazının arka 
yüzünde yer alan daksil ile yapılan silme eylemi ve bu yazıya Genel Evrak Kaydı 
ile 07.11.1997/13246 tarih ve sayısının verilmesi işleminin Ümit Kabil, A.Hakan 
Çoban ve Soner Şen'in sınavlara son başvuru tarihinden önce başvuruda bulunmuş 
olmalarını temin etmek amacına mutaf olduğuna dair objektif bir bulguya 
rastlanmamıştır. Bilakis Müsteşarlık Genel Evrak Kaydı ile Personel Eğitim Dairesi 
Evrak Kaydı ile görevli ve sorumlu olanlar kayıtların doğru olduğunu, tahrifat ve 
değişiklik yapılmasının söz konusu olmadığını, İsmail Bilgin'in görev değişikliğine 
ilişkin 21.10.1997/7556 tarih sayılı yazıya Genel Evrakta 07.11.1997/13246 tarih 
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sayısının verildiği, bu yazı arkasındaki daksil ile yapılan silme işleminin yapılan 
hatalı işlemin düzeltilmesine yönelik olduğunu beyan etmişlerdir. 

Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı Evrak Kayıtlarında görevli ve sorumlu 
olanların Muhakkik Heyetine verdiği ifadeler aşağıda aynen gösterilmiştir. 

Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı Genel Evrak Disiplin Sicil ve Eğitim 
Şube Müdürü H.Reşit Sanioğlu alınan ifadesinde özetle "Arşiv Şubesinin 
kendisine bağlı olduğunu, Arşivdeki dosyalarla ilgili iddiaların doğru olmadığını," 

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Evrak Memuru Ayşe Kahveci alınan 
ifadesinde özetle "iddiaların doğru olmadığını 1997 tarih 007 sayılı evrak kayıt 
defterinin 13. sayfasındaki kayıt işlemlerini içerir yazının kendisine ait olduğunu, 
kaydının kendisinin yaptığını, her hangi bir usulsüzlük bulunmadığını ve bu 
isimlerle ilgili kendisine her hangi bir talimat gelmediğini" 

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Semanur ÖCAL alınan 
ifadesinde özetle: Gazetede yazan iddialar ile kendisinin ve personelinin bir 
ilişkisinin olmadığı, gelen evrakları bilgisayara kaydettikten sonra bilgisayardaki 
sıra numarasını evraka verdiklerini, bütün kayıt işlemlerinin bilgisayar vasıtası ile 
yapıldığını ve Genel Evrak Kayıt Defteri tutmadıklarını, İzmir Bölge 
Müdürlüğünden 21.10.1997 tarih ve 7556 sayı ile gönderilen üzerinde Genel Evrak 
kaydı sırasında silinti olan evrakı hatırlamadığını, hatalı verilen tarih ve sayıların 
bilgisayar kayıtlarından değiştirilebileceği gibi evrak üzerinde de 
değiştirilebileceğini ancak bu değişikliklerin kasten yapılmayacağını, hatayı 
düzeltmek amacıyla yapılmış olabileceğini, usulsüzlük yapıldığını kabul 
etmediğini, kendisine bu konuda her hangi bir makamdan gelen bir istek olmadığını 
ve evrakların normal prosedürleri içinde kaydedildiğini, " 

Beyan etmişlerdir. 

Anılan sınav için Denizcilik Müsteşarlığında biri genel evrakta bilgisayar 
marifetiyle, diğeri ise Personel ve Eğitim Dairesinde Genel Evrakta, elle yazılan 
evrak defterinde kayıt tutulmaktadır. Müfettişlik Raporunda Müsteşarlık Genel 
Evrak kayıtlarında değişiklik yapıldığı kanaati izhar edilmekle birlikte Personel ve 
Eğitim Dairesi Başkanlığında elle kayıt suretiyle tutulan Genel Evrak Kayıt Defteri 
ile ilgili herhangi bir görüş serdedilmemiştir. Ümit Kabil, A.Hakan Çoban ve Soner 
Şen'in müracaatları Genel Evraka 27.10.1997 tarihinde 12390, 12392 ve 12393 
sırayla kaydedildikten sonra Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 1997/007 
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nolu Genel Evrak Defterinin 13. sayfasına 28.10.1997 tarihinde ele kaydedilmiş 
olup, bu defter kayıtlarında da herhangi bir düzeltme veya tahrifat yapılmamıştır. 

SONUÇ OLAH4K: . 

Denizcilik Müsteşarlığının genel evrak kayıtları, Personel ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığının 1997/007 nolu genel evrak defter kayıtları ile bu defter kayıtlarından 
görevli ve sorumlu personelin ifadeleri ve Ümit Kabil, A.Hakan Çoban ve Soner 
Şen'in komisyona yaptığı açıklamalardan; Adı geçen personelin 30.10.1997 son 
başvuru tarihinden önce sınavlara başvurduğu, gerek genel evrak gerekse 1997/007 
nolu evrak kayıt defteri kayıtlarında tahrifat yapılmadığı, ancak adı geçen 
personelin müracaat formlarına eklenmesi gereken belgelerinin bir kısmının 
müracaat tarihi itibarıyla eksik olduğu, eksik belgelerin son müracaat tarihinden 
sonra tamamlandığı, 

Görüş ve kanaatına varılmıştır. 24.05.2000 

TAKDİR SA YINKOMİSYONA AİT OLMAK ÜZERE ARZ OLUNUR. 

Nazmi YÜKSEKZEYBEK 
Sayıştay Uzman Denetçisi 

VI- DEĞERLENDİRME 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, yaklaşık üç aydır çalışıyoruz. Komisyonumuzun 
sayın üylereninin istedikleri kişileri veya dinlememiz gereken kişileri, istememiz 
gereken, okumamız gereken belgeleri, hepsini getirttik, hepsini dinledik. Sonuçta, 
bir uzman arkadaşımızı davet ettik. Uzman arkadaşımız, dosyayı uzman gözüyle 
inceledi ve raporunu da komisyonumuza takdim etti. Takdim ettikten sonra, 
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sanırım, bunu inceleme olanağı da bulduk. Şimdi, bunların hepsini göz önüne 
alarak, vicdanımızı da öne çıkararak, bir karar almak durumundayız. Bu kararı 
alabilmek için de, şimdi, herhalde bir oylama yapacağız. Bu konuda... Sayın 
Arabacı buyurun. 

ALİ ARABACI (Bursa) - Ben, olaya üç açıdan yaklaşıyorum. Birincisi yapılan 
işler gerekli miydi değil miydi; yani, üç tane iş var, birincisi EXPO 98 Fuarı, 
ikincisi Birinci Denizcilik Şurası, üçüncüsü Denizcilik Müsteşarlığı hizmet binası 
ve personel alımıyla ilgili. Bence, dördü de gerekil olan hususlar, yapılması gerekil 
işler, faydalı işler, devlet için, ülke için gerekli işler. Bana göre, ikinci ilke, bu işler 
yapılırken, devlet zarara uğratılmış mıdır uğratılmamış mıdır; bakmamız gereken 
ikinci hu,sus da o. Üçüncüsü de işlemlerde mevzuata uyulmuş mudur uyulmamış 
mıdır konusu var. 

Bu ilkeler çerçevesi içerisinde, dört olaya birden baktığımızda -bilirkişi 
raporunda da yer almış bunlar ayrıntılarıyla, onları da dikkate alıyorum- EXPO 98 
Fuarı, Birinci Denizcilik Şurası, Denizcilik Müsteşarlığı hizmet binalarının 
yapımıyla ilgili, devletin zarara uğratıldığına ilişkin herhangi bir bulguya 
rastlamadım; faydalı da olduğu belli, devletin zarara uğratıldığı görülmüyor 
açıkçası. Bunlarda bakanla ilgili olumlu düşünüyorum; ama, personel alımıyla ilgili 
birtakım usuzsüzlüklerin yapıldığı, mevzuata uymaz tavırların sergilendiği açıkça 
belli. Bundan bakan sorumlu mudur değil midir; tabiî ki, bunun her safhasıyla 
bakanın uğraşması mümkün değil; bu, son derece doğal bir şey. Personel alımıyla 
ilgili ilanların yapılması, kimlerin alınacağı, mülakatların yapılmasında, bakanın, 
bu işlerden haberli olduğunu zaten kanıtlamak imkânı yok; ama, bu işi yapan 
personelle ilgili hem disiplin yönünden hem ceza yönünden birtakım 
soruşturmaların devam ettiği, hatta, Danıştayda olduğu çok açık şekilde belli. Bunu 
çıplak gözle görmek de mümkün. En azından, memur alımına ilişkin yönetmelikte 
70 puan gerekliyken 60 puana düşürülmesi hadisesi... Hiçbir şey yoksa, o var. 
İlanda gösterilen kurallara uyulmaması... Onun ötesinde, 3 personelle ilgili birtakım 
usulsüzlüklerin yapıldığı, Başbakanlık Teftiş Kurulunun raporlarında açıkça 
gösterilmiş. Şimdi, bakanın, tabiî, bu işlerde dahli olup olmadığını görmek, 
gerçekten mümkün değil; ama, Anayasanın 112 inci maddesinin ikinci fıkrası var, 
aynen okuyorum: "Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi 
içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur." Bu 
madde "Görev ve siyasî sorumluluk" başlığını taşıyor. Bu nedenle; yani, emri 
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altında çalışan personelin yasaya uymaz tavırları nedeniyle, Bakanın sorumlu 
olduğunu düşünüyorum; oyumu da bu şekilde kullanacağım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Bu değerlendirme mantığı içerisinde, değerlendirirken, Sayın Bakanın 
Yüce Divana gönderilip gönderilmemesiyle ilgili düşüncemizi de söylememiz... 

ALİ ARABACI (Bursa) -Personel alımıyla ilgili, emri altında çalışan 
bürokratların yasaya, mevzuata aykırı işlemleri nedeniyle, Anayasanın 112 nci 
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Yüce Divana gönderilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Sayın milletvekilim, sizin görüşünüz?.. 

MEHMET KAYA (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
dosyayı elimden geldiği kadar okudum, konuyu değerlendirmeye çalıştım. Daha 
sonra, bugünkü görüşmeler, benim için çok yararlı oldu. Ben, şahsen, kendinin 

ve sorulara da detaylı cevap vermeye çalıştı, kendisini savunmaya çalıştı. 
Kanaatim olarak, devletin zararı sokulduğu kanaati bende oluşmadı. 
Personel alımı ve diğer işlemlerde de yine, fiilî olarak, kendisinin bu işte sorumlu 
olacağı kanaati ben de gelişmedi. Bu bağlamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çatısı içerisinde, Meclisin durumunu ve bizlerin de bu durumdaki herhangi ileride 
bir örnek teşkil edecek -iyi veya kötü şekilde- maruz kalabileceğimiz psikolojik 
nedenleri de düşünerek, Yüce Divanına sevk edilmemesi yönünde bir kanaat oluştu 
bugün. Bugünkü toplantı benim için çok yararlı oldu. Daha önce, kanaatim 
farklıydı; ama, bugün, kendisinin izahatı ve sizlerin sorularınızdan sonra vermiş 
olduğu cevaplar... Genel anlamdaki kanaatim, Yüce Divana gitmemesi yönünde 
oyumu kullanıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Miletvekilim. Sayın Milletvekilim, siz?.. 
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NURAL KARAGÖZ (Kırklareli) - Sayın Başkan, değerli üyeler; incelediğimiz 
raporlar doğrultusunda ve Burhan Kara'yı dinlediğimizde, kendisinin Yüce Divana 
gitmemesinden yanayım. 

BAŞKAN - Sayın Arabacı siz konuşmuştunuz. Sayın milletvekilim?.. 

AHMET KARA VAR (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bir bakanlık 
makamı olarak, sayın bakanımız, genel olarak "ben doktorum, teknik olarak bu gibi 
şeylerde bilgim olması mümkün değil" diye kendilerini savundu. Böyle, kendini, bu 
tür savunmalarla bu sorumluluktan bir kenara.... bana göre yeterli değildir. Genel 
konulara pek fazla girmeyeceğiz; çünkü, girdiğimizde birçok şey vardır. Kendisinin 
sorumlu olduğunu, ben, şahsen görüyorum. Dolayısıyla, Yüce Divana gitmesi, bana 
göre, yerinde olacak bir şeydir diye düşünüyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Sayın milletvekilim?.. 

MEHMET SADRI YILDIRIM (Eskişehir) - Sayın Başkan, Sayın Bakanın 
ifadesinde samimiyet gördüm. Samimi olarak, bütün arkadaşlarımızın sorularını 
cevaplandırdı. Yapılan işler, hakikaten faydalı olmuş; devletin de zararı yok. 
Yalnız, imtihanda, Sayın Bakan, yeterli denetlemeyi yapmamış. Bunu da ben, iyi 
niyetine veriyorum. Gayet samimi olarak da cevaplandırdı. Bu şeyde de, ben, Yüce 
Divana gitmesine lüzum görmüyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Milletvekilim. Sayın milletvekilim?.. 

MEHMET ZEKİ OKUDAN (Antalya) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; 
bakanlar, yeri geldiği zaman, kısa zamanda karar vermek zorunda kalabilirler. 
"Beni en çok EXPO ilgilendiriyor" dedi. Yalnız, Dışişleri Bakanlığından gelen 8 
milyon dolarlık fiyatı da bir kere daha kendilerinden duyunca, bunun çok fahiş bir 
şey olmadığını, kasıt olmadığını, ihalede de kasıt olmadığını, hatta, personel 
alımında, kendileri bahsettiler, dediler ki "ben geçici işçi statüsüyle de alabilirdim, 
bir şekilde de alabilirdim; bunda da kastım olmadığını..." dediler ve bende, kasıt 
olmadığı kanaati bende hasıl oldu. 

"Denetlemeyle ilgili kısım, zaten bu anda Danıştayda" deniliyor. Bunlar için, 
bakanlık yapmış bir kişinin Yüce Divana şevkini zul addediyorum; yani, 
üzülüyorum. Yüce Divana gitmesine gerek yok. 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Sayın Tecer?.. 

FİKRET TECER (Kırşehir) - Oyumun rengi, Yüee Divana gitmemesi yönünde. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

BURHAN İSEN (Batman) - Sayın Başkan, değerli üyeler; okuduğum rapora göre, 
devletin hiçbir zararının yapıldığı kanaatinde değilim. Ayrıca, Bakanın sorumlu 
olduğunu da görmedim. Yüce Divana gitmesine gerek duymuyorum. Oyumu bu 
yönde kullanıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim sayın milletvekilim. Sayın Ongun, buyurun. 

BEKİR ONGUN (Aydın) - Başbakanlığın raporlarında personel alımında 
usulsüzlük olduğu kesin olarak belirtildiğinden ve Expo-98 Fuarında bir gün önce 
teklif götürülerek ihale yapıldığı için Yüce Divana gitmesi yönünde oyumu 
kullanıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Sayın Ayaydın, buyurun. 

AYDIN A. AYAYDIN (İstanbul) - Sayın Başkanım, gerek dosyanın tetkikinde 
gerekse dinlemiş olduğumuz kişilerin vermiş olduğu beyanlar üzerine, ben de Sayın 
Arabacı'nın değerlendirmesine iştrak ediyorum. Gerçekten, gerek Expo-98 Fuarının 
yapılmasında ve gerekse Denizcilik Müsteşarlığındaki çatı onarım işinde Sayın 
Bakanın herhangi bir kusuru olmadığı ve bir zararın söz konusu olmadığı; personel 
alımında ise, her ne kadar Bakanın kendi çalışanlarından, mensuplarından sorumlu 
olduğu Anayasanın emri ise de, eğer Bakan o muttali olduğu tarihten itibaren 
onlarla ilgili herhangi bir işlem yapmamışsa sorumluluğu vardır. Fakat, burada da 
görüyorum ki, Sayın Bakan konuya muttali olduğu tarihten itibaren hem kendi 
müsteşarlığı düzeyinde araştırma açtırmıştır hem de Başbakanlık Teftiş Kurulundan 
bu konunun incelenmesini talep etmiştir. Dolayısıyla, Bakan, üzerine düşen 
sorumluluğu yerine getirmiştir. Bakanın Yüce Divana gitmesine gerek herhangi bir 
işlemin bulunmadığı kanısındayım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim sayın milletvekilim. Sayın Gökmen, buyurun. 
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AYDIN GÖKMEN (Balıkesir) - Sayın Başkan,-değerli arkadaşlar; benim de diğer 
arkadaşların söylediği gibi, daha önce kanaatim Bakan için değişikti. Bugün 
dinledikten sonra daha farklı oldu tabiî ve raporları inceledikten sonra. Bu yapılan 
ihalelerin bazılarını başka bakanlıkların yaptığını burada rapordan da öğrendik, 
kendisi de açıkladı. Zannedersem, bu imzalama olayı meselesinde de kendisiyle pek 
ilgisinin olmadığını araştırmanın yapıldığını Yargıtayda, Danıştayda... Onun için, 
Bakanın Yüce Divana gitmemesi yönünde oy kullanıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum sayın milletvekilim.Evet, ben de kanaatimi 
belirtmek durumundayım. 

Sayın milletvekilleri, geçtiğimiz dönemde, yine tesadüf, bu komisyonla 
alakalı, Mecliste torbadan birisim çekilmişti, yine ben çıkmıştım. Tesadüf bu 

dönem de çıktık. Geçtiğimiz dönemdeki siyasî yapılanma da çok farklı bir siyasî 
yapılanmaydı, her şey bıçak sırtındaydı, çok hassastı. O zamanki 
milletvekillerimizden olan arkadaşlarımız var, biliyorlar. Biz, bu araştırmanın, çok 
ciddî şekilde detaylarına kadar inmiştik. Sonuçta, rapor bağlanmıştı; ama, erken 
seçim kararı alındığı için, Parlamentomuz da onaylamadığı için bu döneme tekrar 
aktarılmıştı. Tamamen verilen önerge siyasî olduğunu zaten sayın miletvekilimizin 
verdiği dilekçeden de belli, bu dönem için verdiği belli. Tabiî, biz siyasetçilerin 
görevi çok zor; hiç kimseye yaranmamızın mümkünatını görüyoruz. Ona iyilik 
yapayım düşüncesiyle yaklaşıyorsun, sonuçta başka sıkıntıları da beraberinde 
yaşıyoruz. Her şeyiyle beraber, her türlü olumsuzluğunu biz siyasetçiler yaşıyor ve 
gerçekten çoluk çocuğumuza kadar da yansıyor. Onun için, bizim aldığımız 
kararlarda ta başından beri hep şunu söyledik; ne istiyorsak o gelsin; hangi belge, 
doküman, kim dinlenecek geldi. Gerçekten, vicdanî kanaatimiz oluşsun ve biraz 
önce söylediğim de, vicdanî kaanatimizin oluşumunu öne çıkararak verdiğimiz 
karar yarın bizi rahatsız etmez. Aksi takdirde, işte burada her siyasî partiye mensup 
arkadaşlarımızdan farklı görüşlerin de vicdanî kanaati doğrultusunda beyan 
edebilme özgürlüğüne, beyan edebilme cesaretine sahibiz hepimiz de. Bu mantık 
içinde değerlendirdik. Ben de, böyle bir hareketin, siyasî hareketin ve incelememiz, 
dinlememiz sonucunda da, Yüce Divana gitmemesi yönünde beyan ediyorum. 
Hepinize çok teşekkür ediyorum. 

Yapılan değerlendirme sonucunda, 12 kişi katılmış; 9 sayın üyemiz Yüce 
Divana gitmemesi yönünde, 3 sayın üyemiz de Yüce Divana gitmesi yönünde oy 
kullanmışlar. Toplantımızda, dolayısıyla, soruşturma komisyonumuzu da bitirmiş 
bulunuyoruz. Şimdi, raporumuzu bu yönde yazıp, Yüce Meclise sunacağız. (Ek-3) 
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VII- SONUÇ VE KARAR 

Komisyonumuz, kurulmasına dayanak oluşturan önergede ileri sürülen iddia 
ve konuları derinlenmesine inceleyip araştırmıştır. Elde edilen bilgi ve belgelerle 
tanıklardan alınan ifadeler ve savunmalar 25.05.2000 Perşembe günkü 
ıplantısında değerlendirilmiştir. 

Yapılan değerlendirme sonucu; Denizcilik Müsteşarlığına Ait Bazı İşlerin 
İhaic ''e ve Personel Alımıyla İlgili Konularda Görevini Kötüye Kullanma, 
İhaleye Fesat Karıştırma ve Evrakta Sahtecilik Suçlarını İşlediği ve Bu 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240, 339 ve 366 ncı Maddelerine Uyduğu 
İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Burhan KARA Hakkında Anayasanın 100 üncü ve 
İçtüzüğün 107 nci Maddeleri uyarınca kurulan (9/29) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonumuz; Yozgat Milletvekili sayın Yusuf BAÇANLI 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 
13 üyemiz katılmış ancak Şanlıurfa Milletvekili sayın Muzaffer ÇAKMAKLI 
oylamada' bulunamamıştır. Bu toplantıda Komisyon Üyelerine nihai kararlarını 
açıklamak üzere söz verilmiştir. Üyelerimiz sırasıyla söz alarak eski Devlet Bakanı 
sayın Burhan KARA'nın Türk Ceza Kanununun 240, 339 ve 366 ncı Maddeleri 
bakımından Yüce Divana Şevkine gerek olup olmadığı konusunda değerlendirme 
yapmışlardır, yapılan değerlendirmeler neticesi eski Devlet Bakanı sayın Burhan 
KARA'nın 3 oya karşı 9 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 
Halil Çalık 

Kocaeli 
Sözcü 

Bekir Ongun 
Aydın 

Muhalifim 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Fikret Tecer 

Kırşehir 

Üye 
Mehmet Sadri Yıldırım 

Eskişehir 
Üye 

Aydın Gökmen 
Balıkesir 

Üye 
Mukadder Başeğmez 

İstanbul 
Üye 

Ahmet Karavar 
Şanlıurfa 

(Muhalefet şerhim ektedir) 
Üye 

Burhan İsen 
Batman 

Başkanvekili 
Aydın A. Ayaydın 

İstanbul 
• Kâtip 

Mahmut Bozkurt 
Adıyaman 

(Son toplantıya katılamadı) 

Üye 
Ali Arabacı 

Bursa 
Muhalifim 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Nural Karagöz 
Kırklareli 

Üye 
Muzaffer Çakmaklı 

Şanlıurfa 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Kaya 

Kahramanmaraş / 
Üye 

Mehmet Zeki Okudan 
Antalya 

TBMM 9/29 ESAS NO 'i*J-SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
Komisyonumuzca hazırlanan rapora karşı, "karşı oy"um ekte sunulmaktadır. 
Gereği saygıyla arz olunur. 30.5.2000 

Ali Arabacı 
Bursa 

KARŞI OY 
Denizcilik Müsteşarlığına ait bazı işlerin ihalesinde ve personel alımı ile ilgili konularda göre

vini kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve evrakta sahtecilik suçlarını işlediği ve eylemleri
nin TCK'nun 240,339 ve 360. maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet Bakanı Burhan Kara hakkın
da Anayasanın 100. ve İçtüzüğün 107. maddeleri uyarınca meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
önerge sonrasında kurulan 9/29 Esas no'lu Meclis Soruşturma Komisyonu aşağıdaki isnatları ince
lemiştir : 
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1. 28.1,1998 tarihinde 8 Milyon Dolar keşif bedeli\üzerinden Arge Yapı San. ve Ltd. Şirketine 
ihale edilen Lizbon Expo-1998 Dünya Fuarı İhalesindeki usulsüzlük. 

2. 1. Ulusal Denizcilik Şurası İhalesindeki yolsuzluk, 

3. Denizcilik Müsteşarlığı Hizmet Binası Onarım İhalesindeki yolsuzluk, 
4. Personel alımında yapılan yolsuzluk, 
Yukarıda yazılı dört suç isnadına ilişkin, tüm belgeler dosya içine alınmış, tanıkların ve baka

nın ifadeleri afynmış, uzman görüşüne başvurulmuştur. 
Elde edilen belge, bilgi ve göçüşler; a) Yapılan işin gerekliliği, b) Devletin zarara.uğratılıp uğ-

ratılmadığı, c) Mevzuata uyarlık bplunup bulunmadığı kriterleri esas alınarak incelenrhiş;,taraf siz
lik, objektiflik Ve fyukuka uygunluk^ kararımda ölçü alınafc değerler olmuş, vicdani', kanaatim bu 
yönde oluşmuştu^. 

Buna göre; . 

Expo-1998 Fuar İhalesi, 1. Denizcilik Şura İhalesi ve Denizcilik Müsteşarlığı Hizmet Binası 
Onarım İhalesinde ne mevzuata aykırı bir yön görülmüş, ne de devletin zarara uğratıldığına dair 
herhangi bir kanıta rastlanmıştır. Bu işler nedeniyle ilgili bakanı sorumlu tutma olanağı yoktur. Bu 
nedenle soruşturma komisyonumuzun bu işlerle ilgili "Yüce Divan'a sevk etmeme" yönündeki ka
rarına katılıyorum. 

Ancak; 
Denizcilik Müsteşarlığına personel alımı ile ilgili yapılan sınav ve alımlarda mevzuata uygun 

davranılmadığı gibi aşağıda yazılı yolsuzlukların yapıldığı Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı
nın 11.8.1999 gün ve 18/99-7 sayılı Başbakanlık Başmüfettişleri Mehmet Kılınçer, Ahmet Mutlu ve 
Sami Kalaycı tarafından düzenlenen raporla sabit hale gelmiştir. 

Şöyle ki; 
- Yönetmelik gereği sınavda 70 puan almak şart olmasına karşın, 60 puan alanlara da sınav ka

zandırılmış, Denizcilik Uzman Yardımcılığı sınavına katılanların kompozisyon notları yazılı sınav 
ortalamasına dahil edilmemiştir. 70 puanın altında puan alan 17 kişiye sınav kazandırılmış ve işe 
alınmıştır. 

- Sınavı kazanan 71 kişiden 19'u Giresun'dan, 15'i Karadeniz İllerinden, geriye kalan 37'si di
ğer illerden seçilmiştir. Giresun İlinden sınava katılan 45 kişiden 19'u (% 42), Karadeniz illerinden 
sınava katılan 56 kişiden 15'i (% 27), diğer illerden sınava katılan 433 kişiden 37'si (% 8,5) sına
vı kazanmış olmaktadır. 

Bakanın Giresunlu olduğu dikkate alınırsa personel alımında bölgesel "kayırmacılık" yapıldı
ğı açıkça görülmektedir. 

- Müsteşarlık, 14 Ekim 1997 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan ilan ile personel alımı için sı
nav açılacağını duyurmuş, ilanda sınav için son başvuru tarihinin 30 Ekim 1997 olduğunu belirt
miştir. 

Oysa, Abdurrahman Hakan Çoban, Soner Şen ve Ümit Kabil isimli şahısların sınav için son 
başvuru tarihi olan 30.10.1997 tarihinden sonra müracaatta bulundukları halde, sınava kabul edil
dikleri, 30.10.1997 tarihinden önce müracaat etmişler gibi kayıtlarla oynandığı, tahrifat yapıldığı 
adı geçen müfettişlerce duraksamaya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılmıştır. Ayrıntıları anı
lan raporda görülecektir. 
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Nitekim, bu usulsüzlüklere yol açan, yasalara uygun davranmayan kamu görevlileri hakkında 
gerekli idarî ve cezaî işlemlerin yapılması için ilgili idarî birimlere müfettişlerce gerekli önerilerde 
bulunulmuştur. Bu işlemlerin akibeti sorulduğunda, Danıstav'dan karar beklendiği ifade edilmiştik 

Hakkında soruşturma yürütülen bakanın usulsüz sınav yapılmasından, kayırmacılıktan, evrak-
- ta sahtecilikten haberli olup olmadığını saptama olanağı yoktur. 

Ne var ki, Anayasamızın "Görev ve Siyasî Sorumluluk" başlıklı 112 nci maddesinin 2 nci fık
rasında "Her bakan, başbakanaJcarşı sorumlu olup, ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri al-
tındakilerin-eylem ve işlemlerinden de sorumludur" denilmiştir. 

Anayasal bu hükme göre, bakanın hukuka aykırılıktan haberli olup olmadığını kanıtlama zo
runluluğu ortadan kalkmaktadır. Sorumluluk için, emri altında çalışanların yasaya ve hukuka aykı
rı eylemlerini kanıtlamak yeterlidir. Bu da kanıtlanmıştır. Bakanın, gazete haberleri üzerine soruş
turma talebinde bulunması da sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

"Öyleyse, usulsüz, yolsuz, yasaya ve hukuka aykırı personel alımı ile ilgili soruşturulan baka
nın Yüce Divana Şevkine karar verilmesi yönünde rapor düzenlemesi gerekirken, tüm suç isnatla-

~fTndan-"Yüce Divana Sevketmeme" kararı verilmesi doğru olmamıştır. 
Bu nedenle, aksine verilen karara karşıyım. 

30.5.2000 
Ali Arabacı 
' "Bursa 

T.B.M.M. 
(9/29) ESAS NUMARALI MECLÎS SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

MUHALEFET ŞERHİ 
1997-1998 yıllarında Denizcilik Müsteşarlığınca personel alımı, EXPO-98 fuarının ve Deniz

cilik Şûrasının yapılması ile müsteşarlık hizmet binasının onarım işlerinde mevzuata aykırı ve usul
süz işler yapılmasına göz yumarak görevini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı gerekçesiyle Burhan 
Kara hakkında ilgili kanun ve İçtüzük gereği kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu kararına aşa
ğıdaki gerekçeler nedeniyle muhalifim. 

1. Lizbon'da düzenlenen EXPO-98 Denizcilik Fuarı ihalesinin mevzuata aykırı olması ve iha-
"lenin yeterliliği olmayan bir firmaya verilmesi,yeterliliği olan yeteri kadar firmanın çağrılmaması 
ye çağrılan bir firmanın bir şekilde devre dışı bırakılması, 

2. 25-30 Eylül 1997 tarihleri arasında İstanbul Conrad Otel'de düzenlenen Şûra ihalesi; şûra
dan 12 saat önce usulsüz ve kanunsuz bir şekilde yapılması, yapılan ihale ile ilgili komisyon üyele
rinin itirazlarını müsteşarlığın görmezden gelerek ihalenin sonuçlanması, 

3. Denizcilik Müsteşarlığı A Blok teras çatı yalıtımı ile 3 üncü ve 4 üncü kat onarım işine il
gili firma 18.7.1997 tarihinde başlıyor ama aynı firma ihaleyi 31.11.1997 tarihinde alıyor, 

4. Denizcilik Müsteşarlığına 16.11.1997 tarihinde yapılan personel ahrm sınavıyla ilgili ola
rak başvuru tarihi geçmesine rağmen evraklarda tahrifat yapılarak başvuru evrakları İşleme konul
ması ve bu durumun Başbakanlık Müfettişlerince tespit edilmesi, 

5. Sayın Bakanın: "Devleti bürokratlar yönetiyor" savunması ile âdeta bakanlığı sembolik bir 
makam halinde olduğunu iddia etmesi bakanlıkla ne kadar ilgili olduğunu da net bir şekilde ortaya 
koymaktadır. 
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Yukarıda yapılan işlerle ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük yapılmadığı, dönemin Devlet Bakanı 
Burhan Kara'nın sözkonusu sınav ve ihalelerde illiyet bağı kurularak bir talimatının ve ihmalinin 
bulunmadığı kanaatinde değilim. Sayın Burhan Kara'nın partizanca ve yandaş mantığı ile hareket 
ettiği, görevini kötüye kullandığı kanaatinde olduğumdan Soruşturma Komisyonu kararına muhali
fim. 

Ahmet Karavar 
Şanlıurfa 

(9/29) ESAS NUMARALI SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

MUHALEFET ŞERHİMDİR 
Soruşturma Komisyonunda alınan karara muhalifim. 
Denizcilik Müsteşarlığı binası tadilatı işe başlandıktan sonra ihale yapılmıştır. (Sökülen mal

zemenin teslim alma tutanak tarihi 18.7.1997 ihale sonucunda işyeri teslim tutanağı tarihi 
31.10.1997) arada üç aydan fazla bir zaman vardır. 

Bir şûra hazırlığı aylar önceden başlar, ihaleyi alan firmanın da şûraya nazırlık içinde zamana 
ihtiyacı vardır. 25 Eylül 1997 tarihinde başlayacak şûranın ihalesi bir gün Önce 24 Eylül 1997 tari
hinde saat 14.00'de yapılmıştır. Bu ihaleyi alan firma ihaleden on gün önce şûranın yapılacağı İs
tanbul Conrad İnternational otelde yer rezervasyonu yapmıştır. 

Yine 22 Mayıs 1998'de başlayan EXPO-98 Denizcilik Fuarının ihale tarihi 28 Ocak 1998'dir. 
İhaleye katılması için sadece 2 firmaya davetiye çıkarılmıştır. Firmanın biri Ankara'da diğeri İstan
bul'da faaliyet göstermektedir. Ankara'daki firmaya ihaleden bir gün önce saat 15.00'de kurye ile 
davetiye ulaştırılıyor. Mesainin bitmesine iki saat kala. Acaba 500 kilometre uzakta, İstanbul'da fa
aliyet gösteren firmaya kurye ne ile gittide saatinde davetiye ulaştırıldı. 

Ankara'daki firma ihaleye hazırlık için zaman olmadığını belirtip ihalenin iptalini istemiştir. 
Nasıl davetiye ulaştırıldığı bilinmeyen İstanbul'daki firma tek başına ihaleye katılmış ve cüzi bir kı
rımla ihaleyi almıştır. Faaliyetin süresine 5 ay gibi bir süre olmasına rağmen ihale oldu bittiye ge
tirilmiş, ihalede yarışma sağlanmamış ve devlet zarara uğratılmıştır. 

Personel alımı için yapılan sınavda yapılan yolsuzluk iddiaları Başbakanlık Teftiş Kurulunun 
raporu ile de sabittir. 

Bu sebeple alınan karara muhalifim. 
Saygılarımla. 

Bekir Ongun 
Aydın 
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DİZİ PUSULASI 
9/29 

EKİ SAYFA ÖZÜ 
1 135 20 nci Dönemden intikal Eden Gelen-Giden Evrak, Devam Cetveli ve 

Gelen-Giden Evrak Defteri ile Zimmet Defteri 
1/1 
1/2 
1/3 
1/4 
2 
2/1 
2/2 
2/3 
3 
4 
5 
6 
7 

201 
391 
218 
102 
219 
331 
154 
294 
113 
27 
7 
3 

2 Defter 

Gelen Evrakın Ekleri 
Gelen Evrakın Ekleri 
Gelen Evrakın Ekleri 
Gelen Evrakın Ekleri 
Gelen Evrak (21 inci Dönem) 
Gelen Evrakın Ekleri 
Gelen Evrakın Ekleri 
Gelen Evrakın Ekleri 
Toplantı Tutanakları 
Giden Evrak (21. Dönem) 
Devam Cetveli 
Komisyon Kararları 
Gelen-Giden Evrak ve Zimmet Defteri 

TOPLAM 2195 Sayfadan ibarettir. 15.6.2000 

o 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) 


	tbmm0001.pdf
	tbmm0002.pdf
	tbmm0003.pdf
	tbmm0004.pdf
	tbmm0005.pdf
	tbmm0006.pdf
	tbmm0007.pdf
	tbmm0008.pdf
	tbmm0009.pdf
	tbmm0010.pdf
	tbmm0011.pdf
	tbmm0012.pdf
	tbmm0013.pdf
	tbmm0014.pdf
	tbmm0015.pdf
	tbmm0016.pdf
	tbmm0017.pdf
	tbmm0018.pdf
	tbmm0019.pdf
	tbmm0020.pdf
	tbmm0021.pdf
	tbmm0022.pdf
	tbmm0023.pdf
	tbmm0024.pdf
	tbmm0025.pdf
	tbmm0026.pdf
	tbmm0027.pdf
	tbmm0028.pdf
	tbmm0029.pdf
	tbmm0030.pdf
	tbmm0031.pdf
	tbmm0032.pdf
	tbmm0033.pdf
	tbmm0034.pdf
	tbmm0035.pdf
	tbmm0036.pdf
	tbmm0037.pdf
	tbmm0038.pdf
	tbmm0039.pdf
	tbmm0040.pdf
	tbmm0041.pdf
	tbmm0042.pdf
	tbmm0043.pdf
	tbmm0044.pdf
	tbmm0045.pdf
	tbmm0046.pdf
	tbmm0047.pdf
	tbmm0048.pdf
	tbmm0049.pdf
	tbmm0050.pdf
	tbmm0051.pdf
	tbmm0052.pdf
	tbmm0053.pdf
	tbmm0054.pdf
	tbmm0055.pdf
	tbmm0056.pdf
	tbmm0057.pdf
	tbmm0058.pdf
	tbmm0059.pdf
	tbmm0060.pdf
	tbmm0061.pdf
	tbmm0062.pdf
	tbmm0063.pdf
	tbmm0064.pdf
	tbmm0065.pdf
	tbmm0066.pdf
	tbmm0067.pdf
	tbmm0068.pdf
	tbmm0069.pdf
	tbmm0070.pdf
	tbmm0071.pdf
	tbmm0072.pdf
	tbmm0073.pdf
	tbmm0074.pdf
	tbmm0075.pdf
	tbmm0076.pdf
	tbmm0077.pdf
	tbmm0078.pdf
	tbmm0079.pdf
	tbmm0080.pdf
	tbmm0081.pdf
	tbmm0082.pdf
	tbmm0083.pdf
	tbmm0084.pdf
	tbmm0085.pdf
	tbmm0086.pdf
	tbmm0087.pdf
	tbmm0088.pdf
	tbmm0089.pdf
	tbmm0090.pdf
	tbmm0091.pdf
	tbmm0092.pdf
	tbmm0093.pdf
	tbmm0094.pdf
	tbmm0095.pdf
	tbmm0096.pdf
	tbmm0097.pdf
	tbmm0098.pdf
	tbmm0099.pdf
	tbmm0100.pdf
	tbmm0101.pdf
	tbmm0102.pdf
	tbmm0103.pdf
	tbmm0104.pdf
	tbmm0105.pdf
	tbmm0106.pdf
	tbmm0107.pdf
	tbmm0108.pdf
	tbmm0109.pdf
	tbmm0110.pdf
	tbmm0111.pdf
	tbmm0112.pdf
	tbmm0113.pdf
	tbmm0114.pdf
	tbmm0115.pdf
	tbmm0116.pdf
	tbmm0117.pdf
	tbmm0118.pdf
	tbmm0119.pdf
	tbmm0120.pdf
	tbmm0121.pdf
	tbmm0122.pdf
	tbmm0123.pdf
	tbmm0124.pdf
	tbmm0125.pdf
	tbmm0126.pdf
	tbmm0127.pdf
	tbmm0128.pdf
	tbmm0129.pdf
	tbmm0130.pdf
	tbmm0131.pdf
	tbmm0132.pdf
	tbmm0133.pdf
	tbmm0134.pdf
	tbmm0135.pdf
	tbmm0136.pdf
	tbmm0137.pdf
	tbmm0138.pdf
	tbmm0139.pdf
	tbmm0140.pdf
	tbmm0141.pdf
	tbmm0142.pdf
	tbmm0143.pdf
	tbmm0144.pdf
	tbmm0145.pdf
	tbmm0146.pdf
	tbmm0147.pdf
	tbmm0148.pdf
	tbmm0149.pdf
	tbmm0150.pdf
	tbmm0151.pdf
	tbmm0152.pdf
	tbmm0153.pdf
	tbmm0154.pdf
	tbmm0155.pdf
	tbmm0156.pdf
	tbmm0157.pdf
	tbmm0158.pdf
	tbmm0159.pdf
	tbmm0160.pdf
	tbmm0161.pdf
	tbmm0162.pdf
	tbmm0163.pdf
	tbmm0164.pdf
	tbmm0165.pdf
	tbmm0166.pdf
	tbmm0167.pdf
	tbmm0168.pdf
	tbmm0169.pdf
	tbmm0170.pdf
	tbmm0171.pdf
	tbmm0172.pdf
	tbmm0173.pdf
	tbmm0174.pdf
	tbmm0175.pdf
	tbmm0176.pdf
	tbmm0177.pdf
	tbmm0178.pdf
	tbmm0179.pdf
	tbmm0180.pdf
	tbmm0181.pdf
	tbmm0182.pdf
	tbmm0183.pdf
	tbmm0184.pdf
	tbmm0185.pdf
	tbmm0186.pdf
	tbmm0187.pdf
	tbmm0188.pdf
	tbmm0189.pdf
	tbmm0190.pdf
	tbmm0191.pdf
	tbmm0192.pdf
	tbmm0193.pdf
	tbmm0194.pdf
	tbmm0195.pdf
	tbmm0196.pdf
	tbmm0197.pdf
	tbmm0198.pdf
	tbmm0199.pdf
	tbmm0200.pdf
	tbmm0201.pdf
	tbmm0202.pdf
	tbmm0203.pdf
	tbmm0204.pdf
	tbmm0205.pdf
	tbmm0206.pdf
	tbmm0207.pdf
	tbmm0208.pdf
	tbmm0209.pdf
	tbmm0210.pdf
	tbmm0211.pdf
	tbmm0212.pdf
	tbmm0213.pdf
	tbmm0214.pdf
	tbmm0215.pdf
	tbmm0216.pdf
	tbmm0217.pdf
	tbmm0218.pdf
	tbmm0219.pdf
	tbmm0220.pdf
	tbmm0221.pdf
	tbmm0222.pdf
	tbmm0223.pdf
	tbmm0224.pdf
	tbmm0225.pdf
	tbmm0226.pdf
	tbmm0227.pdf
	tbmm0228.pdf
	tbmm0229.pdf
	tbmm0230.pdf
	tbmm0231.pdf
	tbmm0232.pdf
	tbmm0233.pdf
	tbmm0234.pdf
	tbmm0235.pdf
	tbmm0236.pdf
	tbmm0237.pdf
	tbmm0238.pdf
	tbmm0239.pdf
	tbmm0240.pdf
	tbmm0241.pdf
	tbmm0242.pdf
	tbmm0243.pdf
	tbmm0244.pdf
	tbmm0245.pdf
	tbmm0246.pdf
	tbmm0247.pdf
	tbmm0248.pdf
	tbmm0249.pdf
	tbmm0250.pdf
	tbmm0251.pdf
	tbmm0252.pdf
	tbmm0253.pdf
	tbmm0254.pdf
	tbmm0255.pdf
	tbmm0256.pdf
	tbmm0257.pdf
	tbmm0258.pdf
	tbmm0259.pdf
	tbmm0260.pdf
	tbmm0261.pdf
	tbmm0262.pdf
	tbmm0263.pdf
	tbmm0264.pdf
	tbmm0265.pdf
	tbmm0266.pdf
	tbmm0267.pdf
	tbmm0268.pdf
	tbmm0269.pdf
	tbmm0270.pdf
	tbmm0271.pdf
	tbmm0272.pdf
	tbmm0273.pdf
	tbmm0274.pdf
	tbmm0275.pdf
	tbmm0276.pdf
	tbmm0277.pdf
	tbmm0278.pdf
	tbmm0279.pdf
	tbmm0280.pdf
	tbmm0281.pdf
	tbmm0282.pdf
	tbmm0283.pdf
	tbmm0284.pdf
	tbmm0285.pdf
	tbmm0286.pdf
	tbmm0287.pdf
	tbmm0288.pdf
	tbmm0289.pdf
	tbmm0290.pdf
	tbmm0291.pdf
	tbmm0292.pdf
	tbmm0293.pdf
	tbmm0294.pdf
	tbmm0295.pdf
	tbmm0296.pdf
	tbmm0297.pdf
	tbmm0298.pdf
	tbmm0299.pdf
	tbmm0300.pdf
	tbmm0301.pdf
	tbmm0302.pdf
	tbmm0303.pdf
	tbmm0304.pdf
	tbmm0305.pdf
	tbmm0306.pdf
	tbmm0307.pdf
	tbmm0308.pdf
	tbmm0309.pdf
	tbmm0310.pdf
	tbmm0311.pdf
	tbmm0312.pdf
	tbmm0313.pdf
	tbmm0314.pdf
	tbmm0315.pdf
	tbmm0316.pdf
	tbmm0317.pdf
	tbmm0318.pdf
	tbmm0319.pdf
	tbmm0320.pdf
	tbmm0321.pdf
	tbmm0322.pdf
	tbmm0323.pdf
	tbmm0324.pdf
	tbmm0325.pdf
	tbmm0326.pdf
	tbmm0327.pdf
	tbmm0328.pdf
	tbmm0329.pdf
	tbmm0330.pdf
	tbmm0331.pdf
	tbmm0332.pdf
	tbmm0333.pdf
	tbmm0334.pdf
	tbmm0335.pdf
	tbmm0336.pdf
	tbmm0337.pdf
	tbmm0338.pdf
	tbmm0339.pdf
	tbmm0340.pdf
	tbmm0341.pdf
	tbmm0342.pdf
	tbmm0343.pdf
	tbmm0344.pdf
	tbmm0345.pdf
	tbmm0346.pdf
	tbmm0347.pdf
	tbmm0348.pdf
	tbmm0349.pdf
	tbmm0350.pdf
	tbmm0351.pdf
	tbmm0352.pdf
	tbmm0353.pdf
	tbmm0354.pdf
	tbmm0355.pdf
	tbmm0356.pdf
	tbmm0357.pdf
	tbmm0358.pdf
	tbmm0359.pdf
	tbmm0360.pdf
	tbmm0361.pdf
	tbmm0362.pdf
	tbmm0363.pdf
	tbmm0364.pdf
	tbmm0365.pdf
	tbmm0366.pdf
	tbmm0367.pdf
	tbmm0368.pdf
	tbmm0369.pdf
	tbmm0370.pdf
	tbmm0371.pdf
	tbmm0372.pdf
	tbmm0373.pdf
	tbmm0374.pdf
	tbmm0375.pdf
	tbmm0376.pdf
	tbmm0377.pdf
	tbmm0378.pdf
	tbmm0379.pdf
	tbmm0380.pdf
	tbmm0381.pdf
	tbmm0382.pdf
	tbmm0383.pdf
	tbmm0384.pdf
	tbmm0385.pdf
	tbmm0386.pdf
	tbmm0387.pdf
	tbmm0388.pdf
	tbmm0389.pdf
	tbmm0390.pdf
	tbmm0391.pdf
	tbmm0392.pdf
	tbmm0393.pdf
	tbmm0394.pdf
	tbmm0395.pdf
	tbmm0396.pdf
	tbmm0397.pdf
	tbmm0398.pdf
	tbmm0399.pdf
	tbmm0400.pdf
	tbmm0401.pdf
	tbmm0402.pdf
	tbmm0403.pdf
	tbmm0404.pdf
	tbmm0405.pdf
	tbmm0406.pdf
	tbmm0407.pdf
	tbmm0408.pdf
	tbmm0409.pdf
	tbmm0410.pdf
	tbmm0411.pdf
	tbmm0412.pdf
	tbmm0413.pdf
	tbmm0414.pdf
	tbmm0415.pdf
	tbmm0416.pdf
	tbmm0417.pdf
	tbmm0418.pdf
	tbmm0419.pdf
	tbmm0420.pdf
	tbmm0421.pdf
	tbmm0422.pdf
	tbmm0423.pdf
	tbmm0424.pdf
	tbmm0425.pdf
	tbmm0426.pdf
	tbmm0427.pdf
	tbmm0428.pdf
	tbmm0429.pdf
	tbmm0430.pdf
	tbmm0431.pdf
	tbmm0432.pdf
	tbmm0433.pdf
	tbmm0434.pdf
	tbmm0435.pdf
	tbmm0436.pdf
	tbmm0437.pdf
	tbmm0438.pdf
	tbmm0439.pdf
	tbmm0440.pdf
	tbmm0441.pdf
	tbmm0442.pdf
	tbmm0443.pdf
	tbmm0444.pdf
	tbmm0445.pdf
	tbmm0446.pdf
	tbmm0447.pdf
	tbmm0448.pdf
	tbmm0449.pdf
	tbmm0450.pdf
	tbmm0451.pdf
	tbmm0452.pdf
	tbmm0453.pdf
	tbmm0454.pdf
	tbmm0455.pdf
	tbmm0456.pdf
	tbmm0457.pdf
	tbmm0458.pdf
	tbmm0459.pdf
	tbmm0460.pdf
	tbmm0461.pdf
	tbmm0462.pdf
	tbmm0463.pdf
	tbmm0464.pdf
	tbmm0465.pdf
	tbmm0466.pdf
	tbmm0467.pdf
	tbmm0468.pdf
	tbmm0469.pdf
	tbmm0470.pdf
	tbmm0471.pdf
	tbmm0472.pdf
	tbmm0473.pdf
	tbmm0474.pdf
	tbmm0475.pdf
	tbmm0476.pdf
	tbmm0477.pdf
	tbmm0478.pdf
	tbmm0479.pdf
	tbmm0480.pdf
	tbmm0481.pdf
	tbmm0482.pdf
	tbmm0483.pdf
	tbmm0484.pdf
	tbmm0485.pdf
	tbmm0486.pdf
	tbmm0487.pdf
	tbmm0488.pdf
	tbmm0489.pdf
	tbmm0490.pdf
	tbmm0491.pdf
	tbmm0492.pdf
	tbmm0493.pdf
	tbmm0494.pdf
	tbmm0495.pdf
	tbmm0496.pdf
	tbmm0497.pdf
	tbmm0498.pdf
	tbmm0499.pdf
	tbmm0500.pdf
	tbmm0501.pdf
	tbmm0502.pdf
	tbmm0503.pdf
	tbmm0504.pdf
	tbmm0505.pdf
	tbmm0506.pdf
	tbmm0507.pdf
	tbmm0508.pdf
	tbmm0509.pdf
	tbmm0510.pdf
	tbmm0511.pdf
	tbmm0512.pdf
	tbmm0513.pdf
	tbmm0514.pdf
	tbmm0515.pdf
	tbmm0516.pdf
	tbmm0517.pdf
	tbmm0518.pdf
	tbmm0519.pdf
	tbmm0520.pdf
	tbmm0521.pdf
	tbmm0522.pdf
	tbmm0523.pdf
	tbmm0524.pdf
	tbmm0525.pdf
	tbmm0526.pdf
	tbmm0527.pdf
	tbmm0528.pdf
	tbmm0529.pdf
	tbmm0530.pdf
	tbmm0531.pdf
	tbmm0532.pdf
	tbmm0533.pdf
	tbmm0534.pdf
	tbmm0535.pdf
	tbmm0536.pdf
	tbmm0537.pdf
	tbmm0538.pdf
	tbmm0539.pdf
	tbmm0540.pdf
	tbmm0541.pdf
	tbmm0542.pdf
	tbmm0543.pdf
	tbmm0544.pdf
	tbmm0545.pdf
	tbmm0546.pdf
	tbmm0547.pdf
	tbmm0548.pdf
	tbmm0549.pdf
	tbmm0550.pdf
	tbmm0551.pdf
	tbmm0552.pdf
	tbmm0553.pdf
	tbmm0554.pdf
	tbmm0555.pdf
	tbmm0556.pdf
	tbmm0557.pdf
	tbmm0558.pdf
	tbmm0559.pdf
	tbmm0560.pdf
	tbmm0561.pdf
	tbmm0562.pdf
	tbmm0563.pdf
	tbmm0564.pdf
	tbmm0565.pdf
	tbmm0566.pdf
	tbmm0567.pdf
	tbmm0568.pdf
	tbmm0569.pdf
	tbmm0570.pdf
	tbmm0571.pdf
	tbmm0572.pdf
	tbmm0573.pdf
	tbmm0574.pdf
	tbmm0575.pdf
	tbmm0576.pdf
	tbmm0577.pdf
	tbmm0578.pdf
	tbmm0579.pdf
	tbmm0580.pdf
	tbmm0581.pdf
	tbmm0582.pdf
	tbmm0583.pdf
	tbmm0584.pdf
	tbmm0585.pdf
	tbmm0586.pdf
	tbmm0587.pdf
	tbmm0588.pdf
	tbmm0589.pdf
	tbmm0590.pdf
	tbmm0591.pdf
	tbmm0592.pdf
	tbmm0593.pdf
	tbmm0594.pdf
	tbmm0595.pdf
	tbmm0596.pdf
	tbmm0597.pdf
	tbmm0598.pdf
	tbmm0599.pdf
	tbmm0600.pdf
	tbmm0601.pdf
	tbmm0602.pdf
	tbmm0603.pdf
	tbmm0604.pdf
	tbmm0605.pdf
	tbmm0606.pdf
	tbmm0607.pdf
	tbmm0608.pdf
	tbmm0609.pdf
	tbmm0610.pdf
	tbmm0611.pdf
	tbmm0612.pdf
	tbmm0613.pdf
	tbmm0614.pdf
	tbmm0615.pdf
	tbmm0616.pdf
	tbmm0617.pdf
	tbmm0618.pdf
	tbmm0619.pdf
	tbmm0620.pdf
	tbmm0621.pdf
	tbmm0622.pdf
	tbmm0623.pdf
	tbmm0624.pdf
	tbmm0625.pdf
	tbmm0626.pdf
	tbmm0627.pdf
	tbmm0628.pdf
	tbmm0629.pdf
	tbmm0630.pdf
	tbmm0631.pdf
	tbmm0632.pdf
	tbmm0633.pdf
	tbmm0634.pdf
	tbmm0635.pdf
	tbmm0636.pdf
	tbmm0637.pdf
	tbmm0638.pdf
	tbmm0639.pdf
	tbmm0640.pdf
	tbmm0641.pdf
	tbmm0642.pdf
	tbmm0643.pdf
	tbmm0644.pdf
	tbmm0645.pdf
	tbmm0646.pdf
	tbmm0647.pdf
	tbmm0648.pdf
	tbmm0649.pdf
	tbmm0650.pdf
	tbmm0651.pdf
	tbmm0652.pdf
	tbmm0653.pdf
	tbmm0654.pdf
	tbmm0655.pdf
	tbmm0656.pdf
	tbmm0657.pdf
	tbmm0658.pdf
	tbmm0659.pdf
	tbmm0660.pdf
	tbmm0661.pdf
	tbmm0662.pdf
	tbmm0663.pdf
	tbmm0664.pdf
	tbmm0665.pdf
	tbmm0666.pdf
	tbmm0667.pdf
	tbmm0668.pdf
	tbmm0669.pdf
	tbmm0670.pdf
	tbmm0671.pdf
	tbmm0672.pdf
	tbmm0673.pdf
	tbmm0674.pdf
	tbmm0675.pdf
	tbmm0676.pdf
	tbmm0677.pdf
	tbmm0678.pdf
	tbmm0679.pdf
	tbmm0680.pdf
	tbmm0681.pdf
	tbmm0682.pdf
	tbmm0683.pdf
	tbmm0684.pdf
	tbmm0685.pdf
	tbmm0686.pdf
	tbmm0687.pdf
	tbmm0688.pdf
	tbmm0689.pdf
	tbmm0690.pdf
	tbmm0691.pdf
	tbmm0692.pdf
	tbmm0693.pdf
	tbmm0694.pdf
	tbmm0695.pdf
	tbmm0696.pdf
	tbmm0697.pdf
	tbmm0698.pdf
	tbmm0699.pdf
	tbmm0700.pdf
	tbmm0701.pdf
	tbmm0702.pdf
	tbmm0703.pdf
	tbmm0704.pdf
	tbmm0705.pdf
	tbmm0706.pdf
	tbmm0707.pdf
	tbmm0708.pdf
	tbmm0709.pdf
	tbmm0710.pdf
	tbmm0711.pdf
	tbmm0712.pdf
	tbmm0713.pdf
	tbmm0714.pdf
	tbmm0715.pdf
	tbmm0716.pdf
	tbmm0717.pdf
	tbmm0718.pdf
	tbmm0719.pdf
	tbmm0720.pdf
	tbmm0721.pdf
	tbmm0722.pdf
	tbmm0723.pdf
	tbmm0724.pdf
	tbmm0725.pdf
	tbmm0726.pdf
	tbmm0727.pdf
	tbmm0728.pdf
	tbmm0729.pdf
	tbmm0730.pdf
	tbmm0731.pdf
	tbmm0732.pdf
	tbmm0733.pdf
	tbmm0734.pdf
	tbmm0735.pdf
	tbmm0736.pdf
	tbmm0737.pdf
	tbmm0738.pdf
	tbmm0739.pdf
	tbmm0740.pdf
	tbmm0741.pdf
	tbmm0742.pdf
	tbmm0743.pdf
	tbmm0744.pdf
	tbmm0745.pdf
	tbmm0746.pdf
	tbmm0747.pdf
	tbmm0748.pdf
	tbmm0749.pdf
	tbmm0750.pdf
	tbmm0751.pdf
	tbmm0752.pdf
	tbmm0753.pdf
	tbmm0754.pdf
	tbmm0755.pdf
	tbmm0756.pdf
	tbmm0757.pdf
	tbmm0758.pdf
	tbmm0759.pdf
	tbmm0760.pdf
	tbmm0761.pdf
	tbmm0762.pdf
	tbmm0763.pdf
	tbmm0764.pdf
	tbmm0765.pdf
	tbmm0766.pdf
	tbmm0767.pdf
	tbmm0768.pdf
	tbmm0769.pdf
	tbmm0770.pdf
	tbmm0771.pdf
	tbmm0772.pdf
	tbmm0773.pdf
	tbmm0774.pdf
	tbmm0775.pdf
	tbmm0776.pdf
	tbmm0777.pdf
	tbmm0778.pdf
	tbmm0779.pdf
	tbmm0780.pdf
	tbmm0781.pdf
	tbmm0782.pdf
	tbmm0783.pdf
	tbmm0784.pdf
	tbmm0785.pdf
	tbmm0786.pdf
	tbmm0787.pdf
	tbmm0788.pdf
	tbmm0789.pdf
	tbmm0790.pdf
	tbmm0791.pdf
	tbmm0792.pdf
	tbmm0793.pdf
	tbmm0794.pdf
	tbmm0795.pdf
	tbmm0796.pdf
	tbmm0797.pdf
	tbmm0798.pdf
	tbmm0799.pdf
	tbmm0800.pdf
	tbmm0801.pdf
	tbmm0802.pdf
	tbmm0803.pdf
	tbmm0804.pdf
	tbmm0805.pdf
	tbmm0806.pdf
	tbmm0807.pdf
	tbmm0808.pdf
	tbmm0809.pdf
	tbmm0810.pdf
	tbmm0811.pdf
	tbmm0812.pdf
	tbmm0813.pdf
	tbmm0814.pdf
	tbmm0815.pdf
	tbmm0816.pdf
	tbmm0817.pdf
	tbmm0818.pdf
	tbmm0819.pdf
	tbmm0820.pdf
	tbmm0821.pdf
	tbmm0822.pdf
	tbmm0823.pdf
	tbmm0824.pdf
	tbmm0825.pdf
	tbmm0826.pdf
	tbmm0827.pdf
	tbmm0828.pdf
	tbmm0829.pdf
	tbmm0830.pdf
	tbmm0831.pdf
	tbmm0832.pdf
	tbmm0833.pdf
	tbmm0834.pdf
	tbmm0835.pdf
	tbmm0836.pdf
	tbmm0837.pdf
	tbmm0838.pdf
	tbmm0839.pdf
	tbmm0840.pdf
	tbmm0841.pdf
	tbmm0842.pdf
	tbmm0843.pdf
	tbmm0844.pdf
	tbmm0845.pdf
	tbmm0846.pdf
	tbmm0847.pdf
	tbmm0848.pdf
	tbmm0849.pdf
	tbmm0850.pdf
	tbmm0851.pdf
	tbmm0852.pdf
	tbmm0853.pdf
	tbmm0854.pdf
	tbmm0855.pdf
	tbmm0856.pdf
	tbmm0857.pdf
	tbmm0858.pdf
	tbmm0859.pdf
	tbmm0860.pdf
	tbmm0861.pdf
	tbmm0862.pdf
	tbmm0863.pdf
	tbmm0864.pdf
	tbmm0865.pdf
	tbmm0866.pdf
	tbmm0867.pdf
	tbmm0868.pdf
	tbmm0869.pdf
	tbmm0870.pdf
	tbmm0871.pdf
	tbmm0872.pdf
	tbmm0873.pdf
	tbmm0874.pdf
	tbmm0875.pdf
	tbmm0876.pdf
	tbmm0877.pdf
	tbmm0878.pdf
	tbmm0879.pdf
	tbmm0880.pdf
	tbmm0881.pdf
	tbmm0882.pdf
	tbmm0883.pdf
	tbmm0884.pdf
	tbmm0885.pdf
	tbmm0886.pdf
	tbmm0887.pdf
	tbmm0888.pdf
	tbmm0889.pdf
	tbmm0890.pdf
	tbmm0891.pdf
	tbmm0892.pdf
	tbmm0893.pdf
	tbmm0894.pdf
	tbmm0895.pdf
	tbmm0896.pdf
	tbmm0897.pdf
	tbmm0898.pdf
	tbmm0899.pdf
	tbmm0900.pdf
	tbmm0901.pdf
	tbmm0902.pdf
	tbmm0903.pdf
	tbmm0904.pdf
	tbmm0905.pdf
	tbmm0906.pdf
	tbmm0907.pdf
	tbmm0908.pdf
	tbmm0909.pdf
	tbmm0910.pdf
	tbmm0911.pdf
	tbmm0912.pdf
	tbmm0913.pdf
	tbmm0914.pdf
	tbmm0915.pdf
	tbmm0916.pdf
	tbmm0917.pdf
	tbmm0918.pdf
	tbmm0919.pdf
	tbmm0920.pdf
	tbmm0921.pdf
	tbmm0922.pdf
	tbmm0923.pdf
	tbmm0924.pdf
	tbmm0925.pdf
	tbmm0926.pdf
	tbmm0927.pdf
	tbmm0928.pdf
	tbmm0929.pdf
	tbmm0930.pdf
	tbmm0931.pdf
	tbmm0932.pdf
	tbmm0933.pdf
	tbmm0934.pdf
	tbmm0935.pdf
	tbmm0936.pdf
	tbmm0937.pdf
	tbmm0938.pdf
	tbmm0939.pdf
	tbmm0940.pdf
	tbmm0941.pdf
	tbmm0942.pdf
	tbmm0943.pdf
	tbmm0944.pdf
	tbmm0945.pdf
	tbmm0946.pdf
	tbmm0947.pdf
	tbmm0948.pdf
	tbmm0949.pdf
	tbmm0950.pdf
	tbmm0951.pdf
	tbmm0952.pdf
	tbmm0953.pdf
	tbmm0954.pdf
	tbmm0955.pdf
	tbmm0956.pdf
	tbmm0957.pdf
	tbmm0958.pdf
	tbmm0959.pdf
	tbmm0960.pdf
	tbmm0961.pdf
	tbmm0962.pdf
	tbmm0963.pdf
	tbmm0964.pdf
	tbmm0965.pdf
	tbmm0966.pdf
	tbmm0967.pdf
	tbmm0968.pdf
	tbmm0969.pdf
	tbmm0970.pdf
	tbmm0971.pdf
	tbmm0972.pdf
	tbmm0973.pdf
	tbmm0974.pdf
	tbmm0975.pdf
	tbmm0976.pdf
	tbmm0977.pdf
	tbmm0978.pdf
	tbmm0979.pdf
	tbmm0980.pdf
	tbmm0981.pdf
	tbmm0982.pdf
	tbmm0983.pdf
	tbmm0984.pdf
	tbmm0985.pdf
	tbmm0986.pdf
	tbmm0987.pdf
	tbmm0988.pdf
	tbmm0989.pdf
	tbmm0990.pdf
	tbmm0991.pdf
	tbmm0992.pdf
	tbmm0993.pdf
	tbmm0994.pdf
	tbmm0995.pdf
	tbmm0996.pdf
	tbmm0997.pdf
	tbmm0998.pdf
	tbmm0999.pdf
	tbmm1000.pdf
	tbmm1001.pdf
	tbmm1002.pdf
	tbmm1003.pdf
	tbmm1004.pdf
	tbmm1005.pdf
	tbmm1006.pdf
	tbmm1007.pdf
	tbmm1008.pdf
	tbmm1009.pdf
	tbmm1010.pdf
	tbmm1011.pdf
	tbmm1012.pdf
	tbmm1013.pdf
	tbmm1014.pdf
	tbmm1015.pdf
	tbmm1016.pdf
	tbmm1017.pdf
	tbmm1018.pdf
	tbmm1019.pdf
	tbmm1020.pdf
	tbmm1021.pdf
	tbmm1022.pdf
	tbmm1023.pdf
	tbmm1024.pdf
	tbmm1025.pdf
	tbmm1026.pdf
	tbmm1027.pdf
	tbmm1028.pdf
	tbmm1029.pdf
	tbmm1030.pdf
	tbmm1031.pdf
	tbmm1032.pdf
	tbmm1033.pdf
	tbmm1034.pdf
	tbmm1035.pdf
	tbmm1036.pdf
	tbmm1037.pdf
	tbmm1038.pdf
	tbmm1039.pdf
	tbmm1040.pdf
	tbmm1041.pdf
	tbmm1042.pdf
	tbmm1043.pdf
	tbmm1044.pdf
	tbmm1045.pdf
	tbmm1046.pdf
	tbmm1047.pdf
	tbmm1048.pdf
	tbmm1049.pdf
	tbmm1050.pdf
	tbmm1051.pdf
	tbmm1052.pdf
	tbmm1053.pdf
	tbmm1054.pdf
	tbmm1055.pdf
	tbmm1056.pdf
	tbmm1057.pdf
	tbmm1058.pdf
	tbmm1059.pdf
	tbmm1060.pdf
	tbmm1061.pdf
	tbmm1062.pdf
	tbmm1063.pdf
	tbmm1064.pdf
	tbmm1065.pdf
	tbmm1066.pdf
	tbmm1067.pdf
	tbmm1068.pdf
	tbmm1069.pdf
	tbmm1070.pdf
	tbmm1071.pdf
	tbmm1072.pdf
	tbmm1073.pdf
	tbmm1074.pdf
	tbmm1075.pdf
	tbmm1076.pdf
	tbmm1077.pdf
	tbmm1078.pdf
	tbmm1079.pdf
	tbmm1080.pdf
	tbmm1081.pdf
	tbmm1082.pdf
	tbmm1083.pdf
	tbmm1084.pdf
	tbmm1085.pdf
	tbmm1086.pdf
	tbmm1087.pdf
	tbmm1088.pdf
	tbmm1089.pdf
	tbmm1090.pdf
	tbmm1091.pdf
	tbmm1092.pdf
	tbmm1093.pdf
	tbmm1094.pdf
	tbmm1095.pdf
	tbmm1096.pdf
	tbmm1097.pdf
	tbmm1098.pdf
	tbmm1099.pdf
	tbmm1100.pdf
	tbmm1101.pdf
	tbmm1102.pdf
	tbmm1103.pdf
	tbmm1104.pdf
	tbmm1105.pdf
	tbmm1106.pdf
	tbmm1107.pdf
	tbmm1108.pdf
	tbmm1109.pdf
	tbmm1110.pdf
	tbmm1111.pdf
	tbmm1112.pdf
	tbmm1113.pdf
	tbmm1114.pdf
	tbmm1115.pdf
	tbmm1116.pdf
	tbmm1117.pdf
	tbmm1118.pdf
	tbmm1119.pdf
	tbmm1120.pdf
	tbmm1121.pdf
	tbmm1122.pdf
	tbmm1123.pdf
	tbmm1124.pdf
	tbmm1125.pdf
	tbmm1126.pdf
	tbmm1127.pdf
	tbmm1128.pdf
	tbmm1129.pdf
	tbmm1130.pdf
	tbmm1131.pdf
	tbmm1132.pdf
	tbmm1133.pdf
	tbmm1134.pdf
	tbmm1135.pdf
	tbmm1136.pdf
	tbmm1137.pdf
	tbmm1138.pdf
	tbmm1139.pdf
	tbmm1140.pdf
	tbmm1141.pdf
	tbmm1142.pdf
	tbmm1143.pdf
	tbmm1144.pdf
	tbmm1145.pdf
	tbmm1146.pdf
	tbmm1147.pdf
	tbmm1148.pdf
	tbmm1149.pdf
	tbmm1150.pdf
	tbmm1151.pdf
	tbmm1152.pdf
	tbmm1153.pdf
	tbmm1154.pdf
	tbmm1155.pdf
	tbmm1156.pdf
	tbmm1157.pdf
	tbmm1158.pdf
	tbmm1159.pdf
	tbmm1160.pdf
	tbmm1161.pdf
	tbmm1162.pdf
	tbmm1163.pdf
	tbmm1164.pdf
	tbmm1165.pdf
	tbmm1166.pdf
	tbmm1167.pdf
	tbmm1168.pdf
	tbmm1169.pdf
	tbmm1170.pdf
	tbmm1171.pdf
	tbmm1172.pdf
	tbmm1173.pdf
	tbmm1174.pdf
	tbmm1175.pdf
	tbmm1176.pdf
	tbmm1177.pdf
	tbmm1178.pdf
	tbmm1179.pdf
	tbmm1180.pdf
	tbmm1181.pdf
	tbmm1182.pdf
	tbmm1183.pdf
	tbmm1184.pdf
	tbmm1185.pdf
	tbmm1186.pdf
	tbmm1187.pdf
	tbmm1188.pdf
	tbmm1189.pdf
	tbmm1190.pdf
	tbmm1191.pdf
	tbmm1192.pdf
	tbmm1193.pdf
	tbmm1194.pdf
	tbmm1195.pdf
	tbmm1196.pdf
	tbmm1197.pdf
	tbmm1198.pdf
	tbmm1199.pdf
	tbmm1200.pdf
	tbmm1201.pdf
	tbmm1202.pdf
	tbmm1203.pdf
	tbmm1204.pdf
	tbmm1205.pdf
	tbmm1206.pdf
	tbmm1207.pdf
	tbmm1208.pdf
	tbmm1209.pdf
	tbmm1210.pdf
	tbmm1211.pdf
	tbmm1212.pdf
	tbmm1213.pdf
	tbmm1214.pdf
	tbmm1215.pdf
	tbmm1216.pdf
	tbmm1217.pdf
	tbmm1218.pdf
	tbmm1219.pdf
	tbmm1220.pdf
	tbmm1221.pdf
	tbmm1222.pdf
	tbmm1223.pdf
	tbmm1224.pdf
	tbmm1225.pdf
	tbmm1226.pdf
	tbmm1227.pdf
	tbmm1228.pdf
	tbmm1229.pdf
	tbmm1230.pdf
	tbmm1231.pdf
	tbmm1232.pdf
	tbmm1233.pdf
	tbmm1234.pdf
	tbmm1235.pdf
	tbmm1236.pdf
	tbmm1237.pdf
	tbmm1238.pdf
	tbmm1239.pdf
	tbmm1240.pdf
	tbmm1241.pdf
	tbmm1242.pdf
	tbmm1243.pdf
	tbmm1244.pdf
	tbmm1245.pdf
	tbmm1246.pdf
	tbmm1247.pdf
	tbmm1248.pdf
	tbmm1249.pdf
	tbmm1250.pdf
	tbmm1251.pdf
	tbmm1252.pdf
	tbmm1253.pdf
	tbmm1254.pdf
	tbmm1255.pdf
	tbmm1256.pdf
	tbmm1257.pdf
	tbmm1258.pdf
	tbmm1259.pdf
	tbmm1260.pdf
	tbmm1261.pdf
	tbmm1262.pdf
	tbmm1263.pdf
	tbmm1264.pdf
	tbmm1265.pdf
	tbmm1266.pdf
	tbmm1267.pdf
	tbmm1268.pdf
	tbmm1269.pdf
	tbmm1270.pdf
	tbmm1271.pdf
	tbmm1272.pdf
	tbmm1273.pdf
	tbmm1274.pdf
	tbmm1275.pdf
	tbmm1276.pdf
	tbmm1277.pdf
	tbmm1278.pdf
	tbmm1279.pdf
	tbmm1280.pdf
	tbmm1281.pdf
	tbmm1282.pdf
	tbmm1283.pdf
	tbmm1284.pdf
	tbmm1285.pdf
	tbmm1286.pdf
	tbmm1287.pdf
	tbmm1288.pdf
	tbmm1289.pdf
	tbmm1290.pdf
	tbmm1291.pdf
	tbmm1292.pdf
	tbmm1293.pdf
	tbmm1294.pdf
	tbmm1295.pdf
	tbmm1296.pdf
	tbmm1297.pdf
	tbmm1298.pdf
	tbmm1299.pdf
	tbmm1300.pdf
	tbmm1301.pdf
	tbmm1302.pdf
	tbmm1303.pdf
	tbmm1304.pdf
	tbmm1305.pdf
	tbmm1306.pdf
	tbmm1307.pdf
	tbmm1308.pdf
	tbmm1309.pdf
	tbmm1310.pdf
	tbmm1311.pdf
	tbmm1312.pdf
	tbmm1313.pdf
	tbmm1314.pdf
	tbmm1315.pdf
	tbmm1316.pdf
	tbmm1317.pdf
	tbmm1318.pdf
	tbmm1319.pdf
	tbmm1320.pdf
	tbmm1321.pdf
	tbmm1322.pdf
	tbmm1323.pdf
	tbmm1324.pdf
	tbmm1325.pdf
	tbmm1326.pdf
	tbmm1327.pdf
	tbmm1328.pdf
	tbmm1329.pdf
	tbmm1330.pdf
	tbmm1331.pdf
	tbmm1332.pdf
	tbmm1333.pdf
	tbmm1334.pdf
	tbmm1335.pdf
	tbmm1336.pdf
	tbmm1337.pdf
	tbmm1338.pdf
	tbmm1339.pdf
	tbmm1340.pdf
	tbmm1341.pdf
	tbmm1342.pdf
	tbmm1343.pdf
	tbmm1344.pdf
	tbmm1345.pdf
	tbmm1346.pdf
	tbmm1347.pdf
	tbmm1348.pdf
	tbmm1349.pdf
	tbmm1350.pdf
	tbmm1351.pdf
	tbmm1352.pdf
	tbmm1353.pdf
	tbmm1354.pdf
	tbmm1355.pdf
	tbmm1356.pdf
	tbmm1357.pdf
	tbmm1358.pdf
	tbmm1359.pdf
	tbmm1360.pdf
	tbmm1361.pdf
	tbmm1362.pdf
	tbmm1363.pdf
	tbmm1364.pdf
	tbmm1365.pdf
	tbmm1366.pdf
	tbmm1367.pdf
	tbmm1368.pdf
	tbmm1369.pdf
	tbmm1370.pdf
	tbmm1371.pdf
	tbmm1372.pdf
	tbmm1373.pdf
	tbmm1374.pdf
	tbmm1375.pdf
	tbmm1376.pdf
	tbmm1377.pdf
	tbmm1378.pdf
	tbmm1379.pdf
	tbmm1380.pdf
	tbmm1381.pdf
	tbmm1382.pdf
	tbmm1383.pdf
	tbmm1384.pdf
	tbmm1385.pdf
	tbmm1386.pdf
	tbmm1387.pdf
	tbmm1388.pdf
	tbmm1389.pdf
	tbmm1390.pdf
	tbmm1391.pdf
	tbmm1392.pdf
	tbmm1393.pdf
	tbmm1394.pdf
	tbmm1395.pdf
	tbmm1396.pdf
	tbmm1397.pdf
	tbmm1398.pdf
	tbmm1399.pdf
	tbmm1400.pdf
	tbmm1401.pdf
	tbmm1402.pdf
	tbmm1403.pdf
	tbmm1404.pdf
	tbmm1405.pdf
	tbmm1406.pdf
	tbmm1407.pdf
	tbmm1408.pdf
	tbmm1409.pdf
	tbmm1410.pdf
	tbmm1411.pdf
	tbmm1412.pdf
	tbmm1413.pdf
	tbmm1414.pdf
	tbmm1415.pdf
	tbmm1416.pdf
	tbmm1417.pdf
	tbmm1418.pdf
	tbmm1419.pdf
	tbmm1420.pdf
	tbmm1421.pdf
	tbmm1422.pdf
	tbmm1423.pdf
	tbmm1424.pdf
	tbmm1425.pdf
	tbmm1426.pdf
	tbmm1427.pdf
	tbmm1428.pdf
	tbmm1429.pdf
	tbmm1430.pdf
	tbmm1431.pdf
	tbmm1432.pdf
	tbmm1433.pdf
	tbmm1434.pdf
	tbmm1435.pdf
	tbmm1436.pdf
	tbmm1437.pdf
	tbmm1438.pdf
	tbmm1439.pdf
	tbmm1440.pdf
	tbmm1441.pdf
	tbmm1442.pdf
	tbmm1443.pdf
	tbmm1444.pdf
	tbmm1445.pdf
	tbmm1446.pdf
	tbmm1447.pdf
	tbmm1448.pdf
	tbmm1449.pdf
	tbmm1450.pdf
	tbmm1451.pdf
	tbmm1452.pdf
	tbmm1453.pdf
	tbmm1454.pdf
	tbmm1455.pdf
	tbmm1456.pdf
	tbmm1457.pdf
	tbmm1458.pdf
	tbmm1459.pdf
	tbmm1460.pdf
	tbmm1461.pdf
	tbmm1462.pdf
	tbmm1463.pdf
	tbmm1464.pdf
	tbmm1465.pdf
	tbmm1466.pdf
	tbmm1467.pdf
	tbmm1468.pdf
	tbmm1469.pdf
	tbmm1470.pdf
	tbmm1471.pdf
	tbmm1472.pdf
	tbmm1473.pdf
	tbmm1474.pdf
	tbmm1475.pdf
	tbmm1476.pdf
	tbmm1477.pdf
	tbmm1478.pdf
	tbmm1479.pdf
	tbmm1480.pdf
	tbmm1481.pdf
	tbmm1482.pdf
	tbmm1483.pdf
	tbmm1484.pdf
	tbmm1485.pdf
	tbmm1486.pdf
	tbmm1487.pdf
	tbmm1488.pdf
	tbmm1489.pdf
	tbmm1490.pdf
	tbmm1491.pdf
	tbmm1492.pdf
	tbmm1493.pdf
	tbmm1494.pdf
	tbmm1495.pdf
	tbmm1496.pdf
	tbmm1497.pdf
	tbmm1498.pdf
	tbmm1499.pdf
	tbmm1500.pdf
	tbmm1501.pdf
	tbmm1502.pdf
	tbmm1503.pdf
	tbmm1504.pdf
	tbmm1505.pdf
	tbmm1506.pdf
	tbmm1507.pdf
	tbmm1508.pdf
	tbmm1509.pdf
	tbmm1510.pdf
	tbmm1511.pdf
	tbmm1512.pdf
	tbmm1513.pdf
	tbmm1514.pdf
	tbmm1515.pdf
	tbmm1516.pdf
	tbmm1517.pdf
	tbmm1518.pdf
	tbmm1519.pdf
	tbmm1520.pdf
	tbmm1521.pdf
	tbmm1522.pdf
	tbmm1523.pdf
	tbmm1524.pdf
	tbmm1525.pdf
	tbmm1526.pdf
	tbmm1527.pdf
	tbmm1528.pdf
	tbmm1529.pdf
	tbmm1530.pdf
	tbmm1531.pdf
	tbmm1532.pdf
	tbmm1533.pdf
	tbmm1534.pdf
	tbmm1535.pdf
	tbmm1536.pdf
	tbmm1537.pdf
	tbmm1538.pdf
	tbmm1539.pdf
	tbmm1540.pdf
	tbmm1541.pdf
	tbmm1542.pdf
	tbmm1543.pdf
	tbmm1544.pdf
	tbmm1545.pdf
	tbmm1546.pdf
	tbmm1547.pdf
	tbmm1548.pdf
	tbmm1549.pdf
	tbmm1550.pdf
	tbmm1551.pdf
	tbmm1552.pdf
	tbmm1553.pdf
	tbmm1554.pdf
	tbmm1555.pdf
	tbmm1556.pdf
	tbmm1557.pdf
	tbmm1558.pdf
	tbmm1559.pdf
	tbmm1560.pdf
	tbmm1561.pdf
	tbmm1562.pdf
	tbmm1563.pdf
	tbmm1564.pdf
	tbmm1565.pdf
	tbmm1566.pdf
	tbmm1567.pdf
	tbmm1568.pdf
	tbmm1569.pdf
	tbmm1570.pdf
	tbmm1571.pdf
	tbmm1572.pdf
	tbmm1573.pdf
	tbmm1574.pdf
	tbmm1575.pdf
	tbmm1576.pdf
	tbmm1577.pdf
	tbmm1578.pdf
	tbmm1579.pdf
	tbmm1580.pdf
	tbmm1581.pdf
	tbmm1582.pdf
	tbmm1583.pdf
	tbmm1584.pdf
	tbmm1585.pdf
	tbmm1586.pdf
	tbmm1587.pdf
	tbmm1588.pdf
	tbmm1589.pdf
	tbmm1590.pdf
	tbmm1591.pdf
	tbmm1592.pdf
	tbmm1593.pdf
	tbmm1594.pdf
	tbmm1595.pdf
	tbmm1596.pdf
	tbmm1597.pdf
	tbmm1598.pdf
	tbmm1599.pdf
	tbmm1600.pdf
	tbmm1601.pdf
	tbmm1602.pdf
	tbmm1603.pdf
	tbmm1604.pdf
	tbmm1605.pdf
	tbmm1606.pdf
	tbmm1607.pdf
	tbmm1608.pdf
	tbmm1609.pdf
	tbmm1610.pdf
	tbmm1611.pdf
	tbmm1612.pdf
	tbmm1613.pdf
	tbmm1614.pdf
	tbmm1615.pdf
	tbmm1616.pdf
	tbmm1617.pdf
	tbmm1618.pdf
	tbmm1619.pdf
	tbmm1620.pdf
	tbmm1621.pdf
	tbmm1622.pdf
	tbmm1623.pdf
	tbmm1624.pdf
	tbmm1625.pdf
	tbmm1626.pdf
	tbmm1627.pdf
	tbmm1628.pdf
	tbmm1629.pdf
	tbmm1630.pdf
	tbmm1631.pdf
	tbmm1632.pdf
	tbmm1633.pdf
	tbmm1634.pdf
	tbmm1635.pdf
	tbmm1636.pdf
	tbmm1637.pdf
	tbmm1638.pdf
	tbmm1639.pdf
	tbmm1640.pdf
	tbmm1641.pdf
	tbmm1642.pdf
	tbmm1643.pdf
	tbmm1644.pdf
	tbmm1645.pdf
	tbmm1646.pdf
	tbmm1647.pdf
	tbmm1648.pdf
	tbmm1649.pdf
	tbmm1650.pdf
	tbmm1651.pdf
	tbmm1652.pdf
	tbmm1653.pdf
	tbmm1654.pdf
	tbmm1655.pdf
	tbmm1656.pdf
	tbmm1657.pdf
	tbmm1658.pdf
	tbmm1659.pdf
	tbmm1660.pdf
	tbmm1661.pdf
	tbmm1662.pdf
	tbmm1663.pdf
	tbmm1664.pdf
	tbmm1665.pdf
	tbmm1666.pdf
	tbmm1667.pdf
	tbmm1668.pdf
	tbmm1669.pdf
	tbmm1670.pdf
	tbmm1671.pdf
	tbmm1672.pdf
	tbmm1673.pdf
	tbmm1674.pdf
	tbmm1675.pdf
	tbmm1676.pdf
	tbmm1677.pdf
	tbmm1678.pdf
	tbmm1679.pdf
	tbmm1680.pdf
	tbmm1681.pdf
	tbmm1682.pdf
	tbmm1683.pdf
	tbmm1684.pdf
	tbmm1685.pdf
	tbmm1686.pdf
	tbmm1687.pdf
	tbmm1688.pdf
	tbmm1689.pdf
	tbmm1690.pdf
	tbmm1691.pdf
	tbmm1692.pdf
	tbmm1693.pdf
	tbmm1694.pdf
	tbmm1695.pdf
	tbmm1696.pdf
	tbmm1697.pdf
	tbmm1698.pdf
	tbmm1699.pdf
	tbmm1700.pdf
	tbmm1701.pdf
	tbmm1702.pdf
	tbmm1703.pdf
	tbmm1704.pdf
	tbmm1705.pdf
	tbmm1706.pdf
	tbmm1707.pdf
	tbmm1708.pdf
	tbmm1709.pdf
	tbmm1710.pdf
	tbmm1711.pdf
	tbmm1712.pdf
	tbmm1713.pdf
	tbmm1714.pdf
	tbmm1715.pdf
	tbmm1716.pdf
	tbmm1717.pdf
	tbmm1718.pdf
	tbmm1719.pdf
	tbmm1720.pdf
	tbmm1721.pdf
	tbmm1722.pdf
	tbmm1723.pdf
	tbmm1724.pdf
	tbmm1725.pdf
	tbmm1726.pdf
	tbmm1727.pdf
	tbmm1728.pdf
	tbmm1729.pdf
	tbmm1730.pdf
	tbmm1731.pdf
	tbmm1732.pdf
	tbmm1733.pdf
	tbmm1734.pdf
	tbmm1735.pdf
	tbmm1736.pdf
	tbmm1737.pdf
	tbmm1738.pdf
	tbmm1739.pdf
	tbmm1740.pdf
	tbmm1741.pdf
	tbmm1742.pdf
	tbmm1743.pdf
	tbmm1744.pdf
	tbmm1745.pdf
	tbmm1746.pdf
	tbmm1747.pdf
	tbmm1748.pdf
	tbmm1749.pdf
	tbmm1750.pdf
	tbmm1751.pdf
	tbmm1752.pdf
	tbmm1753.pdf
	tbmm1754.pdf
	tbmm1755.pdf
	tbmm1756.pdf
	tbmm1757.pdf
	tbmm1758.pdf
	tbmm1759.pdf
	tbmm1760.pdf
	tbmm1761.pdf
	tbmm1762.pdf
	tbmm1763.pdf
	tbmm1764.pdf
	tbmm1765.pdf
	tbmm1766.pdf
	tbmm1767.pdf
	tbmm1768.pdf
	tbmm1769.pdf
	tbmm1770.pdf
	tbmm1771.pdf
	tbmm1772.pdf
	tbmm1773.pdf
	tbmm1774.pdf
	tbmm1775.pdf
	tbmm1776.pdf
	tbmm1777.pdf
	tbmm1778.pdf
	tbmm1779.pdf
	tbmm1780.pdf
	tbmm1781.pdf
	tbmm1782.pdf
	tbmm1783.pdf
	tbmm1784.pdf
	tbmm1785.pdf
	tbmm1786.pdf
	tbmm1787.pdf
	tbmm1788.pdf
	tbmm1789.pdf
	tbmm1790.pdf
	tbmm1791.pdf
	tbmm1792.pdf
	tbmm1793.pdf
	tbmm1794.pdf
	tbmm1795.pdf
	tbmm1796.pdf
	tbmm1797.pdf
	tbmm1798.pdf
	tbmm1799.pdf
	tbmm1800.pdf
	tbmm1801.pdf
	tbmm1802.pdf
	tbmm1803.pdf
	tbmm1804.pdf
	tbmm1805.pdf
	tbmm1806.pdf
	tbmm1807.pdf
	tbmm1808.pdf
	tbmm1809.pdf
	tbmm1810.pdf
	tbmm1811.pdf
	tbmm1812.pdf
	tbmm1813.pdf
	tbmm1814.pdf
	tbmm1815.pdf
	tbmm1816.pdf
	tbmm1817.pdf
	tbmm1818.pdf
	tbmm1819.pdf
	tbmm1820.pdf
	tbmm1821.pdf
	tbmm1822.pdf
	tbmm1823.pdf
	tbmm1824.pdf
	tbmm1825.pdf
	tbmm1826.pdf
	tbmm1827.pdf
	tbmm1828.pdf
	tbmm1829.pdf
	tbmm1830.pdf
	tbmm1831.pdf
	tbmm1832.pdf
	tbmm1833.pdf
	tbmm1834.pdf
	tbmm1835.pdf
	tbmm1836.pdf
	tbmm1837.pdf
	tbmm1838.pdf
	tbmm1839.pdf
	tbmm1840.pdf
	tbmm1841.pdf
	tbmm1842.pdf
	tbmm1843.pdf
	tbmm1844.pdf
	tbmm1845.pdf
	tbmm1846.pdf
	tbmm1847.pdf
	tbmm1848.pdf
	tbmm1849.pdf
	tbmm1850.pdf
	tbmm1851.pdf
	tbmm1852.pdf
	tbmm1853.pdf
	tbmm1854.pdf
	tbmm1855.pdf
	tbmm1856.pdf
	tbmm1857.pdf
	tbmm1858.pdf
	tbmm1859.pdf
	tbmm1860.pdf
	tbmm1861.pdf
	tbmm1862.pdf
	tbmm1863.pdf
	tbmm1864.pdf
	tbmm1865.pdf
	tbmm1866.pdf
	tbmm1867.pdf
	tbmm1868.pdf
	tbmm1869.pdf
	tbmm1870.pdf
	tbmm1871.pdf
	tbmm1872.pdf
	tbmm1873.pdf
	tbmm1874.pdf
	tbmm1875.pdf
	tbmm1876.pdf
	tbmm1877.pdf
	tbmm1878.pdf
	tbmm1879.pdf
	tbmm1880.pdf
	tbmm1881.pdf
	tbmm1882.pdf
	tbmm1883.pdf
	tbmm1884.pdf
	tbmm1885.pdf
	tbmm1886.pdf
	tbmm1887.pdf
	tbmm1888.pdf
	tbmm1889.pdf
	tbmm1890.pdf
	tbmm1891.pdf
	tbmm1892.pdf
	tbmm1893.pdf
	tbmm1894.pdf
	tbmm1895.pdf
	tbmm1896.pdf
	tbmm1897.pdf
	tbmm1898.pdf
	tbmm1899.pdf
	tbmm1900.pdf
	tbmm1901.pdf
	tbmm1902.pdf
	tbmm1903.pdf
	tbmm1904.pdf
	tbmm1905.pdf
	tbmm1906.pdf
	tbmm1907.pdf
	tbmm1908.pdf
	tbmm1909.pdf
	tbmm1910.pdf
	tbmm1911.pdf
	tbmm1912.pdf
	tbmm1913.pdf
	tbmm1914.pdf
	tbmm1915.pdf
	tbmm1916.pdf
	tbmm1917.pdf
	tbmm1918.pdf
	tbmm1919.pdf
	tbmm1920.pdf
	tbmm1921.pdf
	tbmm1922.pdf
	tbmm1923.pdf
	tbmm1924.pdf
	tbmm1925.pdf
	tbmm1926.pdf
	tbmm1927.pdf
	tbmm1928.pdf
	tbmm1929.pdf
	tbmm1930.pdf
	tbmm1931.pdf
	tbmm1932.pdf
	tbmm1933.pdf
	tbmm1934.pdf
	tbmm1935.pdf
	tbmm1936.pdf
	tbmm1937.pdf
	tbmm1938.pdf
	tbmm1939.pdf
	tbmm1940.pdf
	tbmm1941.pdf
	tbmm1942.pdf
	tbmm1943.pdf
	tbmm1944.pdf
	tbmm1945.pdf
	tbmm1946.pdf
	tbmm1947.pdf
	tbmm1948.pdf
	tbmm1949.pdf
	tbmm1950.pdf
	tbmm1951.pdf
	tbmm1952.pdf
	tbmm1953.pdf
	tbmm1954.pdf
	tbmm1955.pdf
	tbmm1956.pdf
	tbmm1957.pdf
	tbmm1958.pdf
	tbmm1959.pdf
	tbmm1960.pdf
	tbmm1961.pdf
	tbmm1962.pdf
	tbmm1963.pdf
	tbmm1964.pdf
	tbmm1965.pdf
	tbmm1966.pdf
	tbmm1967.pdf
	tbmm1968.pdf
	tbmm1969.pdf
	tbmm1970.pdf
	tbmm1971.pdf
	tbmm1972.pdf
	tbmm1973.pdf
	tbmm1974.pdf
	tbmm1975.pdf
	tbmm1976.pdf
	tbmm1977.pdf
	tbmm1978.pdf
	tbmm1979.pdf
	tbmm1980.pdf
	tbmm1981.pdf
	tbmm1982.pdf
	tbmm1983.pdf
	tbmm1984.pdf
	tbmm1985.pdf
	tbmm1986.pdf
	tbmm1987.pdf
	tbmm1988.pdf
	tbmm1989.pdf
	tbmm1990.pdf
	tbmm1991.pdf
	tbmm1992.pdf
	tbmm1993.pdf
	tbmm1994.pdf
	tbmm1995.pdf
	tbmm1996.pdf
	tbmm1997.pdf
	tbmm1998.pdf
	tbmm1999.pdf
	tbmm2000.pdf
	tbmm2001.pdf
	tbmm2002.pdf
	tbmm2003.pdf
	tbmm2004.pdf
	tbmm2005.pdf
	tbmm2006.pdf
	tbmm2007.pdf
	tbmm2008.pdf
	tbmm2009.pdf
	tbmm2010.pdf
	tbmm2011.pdf
	tbmm2012.pdf
	tbmm2013.pdf
	tbmm2014.pdf
	tbmm2015.pdf
	tbmm2016.pdf
	tbmm2017.pdf
	tbmm2018.pdf
	tbmm2019.pdf
	tbmm2020.pdf
	tbmm2021.pdf
	tbmm2022.pdf
	tbmm2023.pdf
	tbmm2024.pdf
	tbmm2025.pdf
	tbmm2026.pdf
	tbmm2027.pdf
	tbmm2028.pdf
	tbmm2029.pdf
	tbmm2030.pdf
	tbmm2031.pdf
	tbmm2032.pdf
	tbmm2033.pdf
	tbmm2034.pdf
	tbmm2035.pdf
	tbmm2036.pdf
	tbmm2037.pdf
	tbmm2038.pdf
	tbmm2039.pdf
	tbmm2040.pdf
	tbmm2041.pdf
	tbmm2042.pdf
	tbmm2043.pdf
	tbmm2044.pdf
	tbmm2045.pdf
	tbmm2046.pdf
	tbmm2047.pdf
	tbmm2048.pdf
	tbmm2049.pdf
	tbmm2050.pdf
	tbmm2051.pdf
	tbmm2052.pdf
	tbmm2053.pdf
	tbmm2054.pdf
	tbmm2055.pdf
	tbmm2056.pdf
	tbmm2057.pdf
	tbmm2058.pdf
	tbmm2059.pdf
	tbmm2060.pdf
	tbmm2061.pdf
	tbmm2062.pdf
	tbmm2063.pdf
	tbmm2064.pdf
	tbmm2065.pdf
	tbmm2066.pdf
	tbmm2067.pdf
	tbmm2068.pdf
	tbmm2069.pdf
	tbmm2070.pdf
	tbmm2071.pdf
	tbmm2072.pdf
	tbmm2073.pdf
	tbmm2074.pdf
	tbmm2075.pdf
	tbmm2076.pdf
	tbmm2077.pdf
	tbmm2078.pdf
	tbmm2079.pdf
	tbmm2080.pdf
	tbmm2081.pdf
	tbmm2082.pdf
	tbmm2083.pdf
	tbmm2084.pdf
	tbmm2085.pdf
	tbmm2086.pdf
	tbmm2087.pdf
	tbmm2088.pdf
	tbmm2089.pdf
	tbmm2090.pdf
	tbmm2091.pdf
	tbmm2092.pdf
	tbmm2093.pdf
	tbmm2094.pdf
	tbmm2095.pdf
	tbmm2096.pdf
	tbmm2097.pdf
	tbmm2098.pdf
	tbmm2099.pdf
	tbmm2100.pdf
	tbmm2101.pdf
	tbmm2102.pdf
	tbmm2103.pdf
	tbmm2104.pdf
	tbmm2105.pdf
	tbmm2106.pdf
	tbmm2107.pdf
	tbmm2108.pdf
	tbmm2109.pdf
	tbmm2110.pdf
	tbmm2111.pdf
	tbmm2112.pdf
	tbmm2113.pdf
	tbmm2114.pdf
	tbmm2115.pdf
	tbmm2116.pdf
	tbmm2117.pdf
	tbmm2118.pdf
	tbmm2119.pdf
	tbmm2120.pdf



