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5. - Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, Adapazarı Şeker Fab
rikasının, depremde gördüğü zarara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/5584) 208:213 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç, fındık üretimi ve ihracatında karşılaşılan sorunlara, 
Balıkesir Milletvekili Agâh Oktay Güner, IMF'yle ilişkilerde hükümetçe izlenilen tutumun 

yanlış olduğuna, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar; 
Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın. Samsun'da kurulması planlanan mobil santrala ve 

Samsun İlinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşmasına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Zeki 
Çakan cevap verdi. 

Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 20 arkadaşının, Ordu İlinin ekonomik, sosyal, kültürel ve 
kentsel sorunlarının (10/256), 

Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 21 arkadaşının, yerel basının sorunlarının (10/257), 
Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla birer Meclis araştırması açıl

masına ilişkin önergeleri okundu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, 
sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in (6/1266) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi okundu; sözlü sorunun geri verildiği bildirildi. 

Çevre Komisyonu Başkanı Cemal Özbilen ve Başkanvekili Sedat Çevik'in, Brüksel'de 
yapılacak olan Avrupa Kıtası Global Habitat Parlamenterleri 17 nci Başkanlık Toplantısına, 

Başkanvekili Ali Ilıksoy'un, Atina'da düzenlenecek olan Üçüncü Avrupa Akdeniz Parlamento 
Başkanları Konferansına, 

Adalet Komisyonu Başkanı Emin Karaa ve İçişleri Komisyonu Başkanı Mehmet Pak'ın, Mad-
rid'te yapılacak olan AB Üye ve Aday Ülkeler Parlamentolarının Adalet ve İçişleri Komisyon Baş
kanları Konferansına, 

Vaki resmî davetlere icabet etmelerine ilişkin Başkanlık tezkereleri kabul edildi. 
TBMM Genel Kurulunun 19.2.2002 Salı ve 20.2.2002 Çarşamba günlerindeki çalışmalarının 

yapılmamasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildi. 
Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın hakkında kurulan (9/4) esas numaralı Meclis 

Soruşturması Komisyonunun 12.2.2002 tarihinde dağıtılan 819 sıra sayılı raporunun gündemin 
"Meclis Soruşturması Raporları" kısmına alınmasına, rapor üzerindeki görüşmelerin Genel Kurulun 
14.2.2002 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalış
ma süresinin uzatılmasına ilişkin Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Par
tisi Gruplarının müşterek önerisi okundu; 

Önerinin görüşmelerine başlanılmasından sonra, grupların müşterek önerisinin işleme konul
masının İçtüzüğe aykırı olduğu yönündeki Başkanlık tutumu üzerinde usul görüşmesi açıldı; işleme 
devam edilmesinin uygun olduğuna karar verildi; 

Öneri üzerindeki görüşmelere devam olunarak, yapılan oylama sonucunda, önerinin kabul edil
diği açıklandı. 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının : 

1 inci sırasında bulunan (6/930), 

2 nci sırasında bulunan (6/931), 

3 üncü sırasında bulunan (6/932), 

- 1 3 8 -



T.B.M.M. B : 6 5 14 . 2.2002 0 : 1 

4 üncü sırasında bulunan (6/933), 
5 inci sırasında bulunan (6/934), 
Esas numaralı sözlü sorular, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından yazılı soruya çev

rilerek gündemden çıkarıldı; 1 inci sırada bulunan soru sahibi de sözlü sorusunun yazılı soruya çev
rilmesi nedeniyle görüşlerini açıkladı; 

6 ncı sırasında bulunan (6/938), 
7 nci sırasında bulunan (6/939), 
8 inci sırasında bulunan (6/940), 
9 uncu sırasında bulunan (6/941), 
11 inci sırasında bulunan (6/943), 
12 nci sırasında bulunan (6/944), 
13 üncü sırasında bulunan (6/945), 
Esas numaralı sözlü sorulara, Devlet Bakanı Recep Önal, 
10 uncu sırasında bulunan (6/942), 
20 nci sırasında bulunan (6/953), 
79 uncu sırasında bulunan (6/1050), 

* 130 uncu sırasında bulunan (6/1106), 
168 inci sırasında bulunan (6/1158), 
Esas numaralı sözlü sorulara, Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı, 
14 üncü sırasında bulunan (6/947), 
22 nci sırasında bulunan (6/957), 
Esas numaralı sözlü sorulara, Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, 
Cevap verdiler. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında 

bulunan: 
TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu 

raporunun (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S.Sayısı : 527) görüş
meleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin Komisyon raporu henüz hazırlanmadığından, er
telendi; 

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ve Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısının 
(1/744) (S. Sayısı : 786) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı, maddelerine geçilmesi için 
yapılan oylamada Genel Kurulda karar yetersayısı bulunmadığı ve ara verilmesi halinde de bulun
mayacağı anlaşıldığından; 

14 Şubat 2002 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.01'de son verildi. 
Kamer Genç 
Başkanvekili 

Levent Mıstıkoğlu Mehmet Batuk 
Hatay Kocaeli 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

© 
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II. - GELEN KÂĞITLAR No.: 88 
14.2.2002 PERŞEMBE 

Teklif 
1. - Ankara Milletvekili Melda Bayer ve 15 Arkadaşının; Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/893) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.2.2002) 
Yazılı Soru Önergeleri 

1. - Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, Yedigöze Baraj inşaatına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6054) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.2.2002) 

2. - Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, TOKİ'nin Adana'da yaptırdığı deprem konut
larının tahsisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6055) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.2002) 

3. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, sokak çocuklarının bakımı, korunması ve yetiştirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından (Hasan Gemici) yazılı soru önergesi (7/6056) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.2002) 

4. - Elazığ Milletvekili Latif Öztek'in, Elazığ SSK Hastanesinin personel ve cihaz ihtiyacına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6057) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.2002) 

5. - Elazığ Milletvekili Latif Öztek'in, Elazığ Devlet Hastanesinin ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6058) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.2002) 

6. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, doğrudan gelir desteği uygulamalarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6059) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.2002) 

7. - Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, Afyon SEKA İşletme Müdürlüğünün hammadde 
alımını durdurduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6060) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 13.2.2002) 

8. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, "Marmaray" projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6061) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2002) 

9. - Eskişehir Milletvekili Necati Albay'ın, alımı yapılan pancar, üretilen, satılan ve stoktaki 
şeker miktarlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6062) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 13.2.2002) 

10. - Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, BAĞ-KUR'luların prim ve borç ödemelerinde 
Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği KHK hükümlerinin uygulandığı iddialarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6063) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.2.2002) 

11. - Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, İKO-AB toplantısında KKTC'nin temsiline ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6064) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2002) 

12. - Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, yardımcı doçentlerin özlük haklarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6065) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.2.2002) 

13. - Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, Sağlık eski Bakanı Halil İbrahim Özsoy döneminde 
bazı basın mensuplarına ödeme yapıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/6066) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2002) 

14. - Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, doğrudan gelir desteği uygulamalarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6067) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2002) 

15. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon-Bolvadin-Özburun Beldesindeki 
Tarım Kredi Kooperatifinin kapatılma nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/6068) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.2.2002) 

@ 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

14 Şubat 2002 Perşembe 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet BATUK (Kocaeli), Melda BAYER (Ankara) 

© 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 65 inci Birleşimini açıyorum. 

I I I . - Y O K L A M A 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, elektronik cihazla yoklama yapılacaktır. 
Yoklama için 5 dakikalık süre vereceğim. Bu süre içinde, sayın milletvekillerinin cihaza 

girerek Genel Kurul salonunda olduklarını belirtmelerini, cihaza giremedikleri takdirde, Divandaki 
veya Genel Kurul salonundaki teknik elemanlardan yardım istemelerini, bu halde de cihaza 
giremedikleri takdirde pusula göndermelerini ve pusula gönderen arkadaşların da Genel Kurul 
salonundan ayrılmamalarını diliyorum. 

Yoklamayı başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşımıza gündemdışı söz vereceğim. 
Bu arada, gündemdışı söz vermeden önce, bir cümle de ben söylemek istiyorum. Bugün, Sev

gililer Günüdür; herkesin Sevgililer Gününü kutluyoruz. İnsanlar arasında en güzel şey sevgidir. 
(Alkışlar) Sevgiden daha kıymetli bir varlık yoktur. Sevgi olmayan yerde, kin ve nefret vardır. Kin 
ve nefret de insan organları için çok büyük bir yüktür. 

Ben, tekrar, Türkiye'de, herkesin, birbirine karşı sevgiyle, saygıyla bakmalarını diliyorum; say
gılar sunuyorum efendim. 

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Bravo Başkan!.. Çiçeklere selam!.. 
BAŞKAN - Efendim, birinci gündemdışı söz, Bingöl Milletvekili Sayın Hüsamettin Kor-

kutata'ya verilmiştir; konusu, Bingöl'ün yol ve sağlık işleridir. 
Buyurun Sayın Korkutata. 

Süreniz 5 dakika. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata 'nın, Bingöl ilinin yol ve sağlık sorunlarına iliş

kin gündemdışı konuşması 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 26.10.1999 

tarihinde (10/88) esas numaralı araştırma önergesiyle, biz, terör sonrası doğu ve güneydoğuda bir 
araştırma yapılmasını, önceliklerinin, ihtiyaçlarının tespit edilmesini ve bir daha burada terörün boy 
vermemesi için gereğinin yapılmasını istemiştik 24 arkadaşımızla ve o gün, o önergemiz, hemen 
hemen bütün partili arkadaşlarca da imzalanmıştı; ama, ne acıdır ki, dört yıla yakın bir zaman geç-
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meşine rağmen bu gündeme getirilememiş ve konuşulamamıştır. Onun için, biz, şimdi, münferit 
sorunlandile getirmek mecburiyetinde kalmışızdır değerli arkadaşlar. 

Daha önce, terör bittiği takdirde ancak, bu bölgede yatırım yapılabilir diyen arkadaşlarımız 
vardı; çünkü, güvenlik sorunu dolayısıyla yeterince yatırım yapılamıyor deniliyordu. Bugün, bu 
sorun olmadığı halde, maalesef, ne acıdır ki, yatırımın hiçbir izi bölgede yoktur ve bölge, uzun 
zamandır tamamen ihmal edilmektedir. Umarız, bu sorun, bir an önce ele alınır yeniden. 

Değerli arkadaşlar, 4 ilçesinin kendi il merkeziyle direkt irtibatı olmayan tek il Bingöl'dür. 
Bugün, Kiğı, Adaklı, Yayladere ve Yedisu gibi 4 ilçenin, Bingöl'le direkt irtibatı yoktur. Adaklı, 
Kiğı ve Yayladere'ye Elazığ-Karakoçan üzerinden, Yedisu İlçesi ise, Erzurum üzerinden dönerek 
ancak Bingöl'e gelmektedir. Dolayısıyla, bu, 21 inci Asırda, gerçekten, içimize sindiremediğimiz 
bir şeydir. Bir an önce bu konunun ele alınması gerekmektedir. 

Yayladere'nin 17 kilometre yolu baraj sayesinde yapılmış; oysa, Kiğı'nın şu anda 33 kilomet
relik yolunun altyapısı yapılmış, ancak bunun 4 kilometresi asfaltlanabilmiş ve o da bozulmuştur. 
Yapılmakta olan, yani, programda olan bu iki yolun yine irtibatı, maalesef, Elazığ-Karakoçan 
üzerinden yapılmaktadır. Oysa, Adaklı hiç söz konusu edilmemiş burada, hiç programa da alın
mamış. Eğer, bu yollar, direkt, Hasbağlar-Bingöl veya Karaçubuk-Bingöl üzerinden yapılsa, bu yol
ların uzunluğu yarıdan daha da az bir rakama düşecek; zaman, yine, yarıdan az bir duruma gelecek 
ve burada, devletin, her konuda tasarrufu ve kazancı söz konusu olacaktır; ama, maalesef, bunu, 
bugüne kadar dinletemedik ve hâlâ da bu yollar böyle durmaktadır. 

Yine, Yedisu İlçemiz, maalesef, Erzurum üzerinden ancak Bingöl'e ulaşabilmekte ve bunu 3 
defa programa koymamıza rağmen, o zaman, bu, güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti; ama, 
maalesef, şimdi, güvenlik de söz konusu olmadığı halde, bu, bu yıl, yine, Sayın Bakanla ve ilgililer
le konuşmamız neticesinde ancak programa alınabildi; inşallah, yapılır diyoruz. 

Değerli arkadaşlar, yalnız bununla bitmiyor yol meselesi. Bugün, Elazığ 8 inci bölge, maalesef, 
Bingöl hudutları içindeki 1 000 kilometreye yakın yola bakmamaktadır. Bunun 400-500 kilometresi 
hiç kale alınmamış, yolun izi bile yok, sadece adı var; diğerleri de, maalesef, çok bakımsız, her taraf 
çukur. Bingöl Gazetesi -mahallî gazete- hemen hemen her gün bunları yazmakta, yüzlerce nüshasın
da, hep Bingöl'deki bu sorunu dile getirmiş bulunmaktadır ve öyle olmuştur ki, buradaki halk, bizi 
bu bölgenin tasallutundan çıkarın, başka bir yere bağlayın veya müstakil hale getirin diyor; çünkü, 
Bingöl sınırlarını geçtiğiniz zaman bir bakıyorsunuz ki, durum çok daha farklıdır. 

Değerli arkadaşlar, zaman çok kısa. Sağlık sorunumuz bundan daha da girift bir durumdadır, 
çok ciddî sıkıntılar var. Bugün, Bingöl'den hastalar Elazığ'a, Diyarbakır'a veya Erzurum'a nakledil
mektedir. Birçok ilçemizin nakledecek ambulansı da yoktur. Maalesef, Bingöl'de doktor başına 14 
000'e yakın insan düşmektedir, hatta hatta, diş hekimine 24 000 insan düşmektedir. Bunun yerine 
getirilebilmesi, yapılabilmesi mümkün değildir ve doktor açığımız, hastabakıcı açığımız had saf
hadadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Korkutata, lütfen, zaman verdim, tamamlayın efendim... 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Bu ciddî sıkıntıların giderilebilmesi için -araç gereç yönünden, personel yönünden- Bingöl'ün 

bu gidip gelme sıkıntılarından kurtarılması lazımdır; çünkü, birçok insan yollarda can vermektedir. 
Bunun önüne geçmek de bugün, devletin görevidir. 
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Değerli arkadaşlar, bu durum, sosyal devlet yükümlülüğüne, devlet vatandaş hak ve ödevlerine 
sığmamaktadır. Umarız Allah'tan, bir an önce, devletimiz, milletimiz ve Meclisimiz bu ayıptan kur
tulur, Bingöl'ün 4 ilçesi, kendi merkeziyle bağlantılı hale gelir; ayrıca, Bingöl de bu sıkıntıdan kur
tulur umuduyla, bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutlar, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Sayın Başkana da zaman verdiği için teşekkür ediyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Korkutata. 

Efendim, gündemdışı konuşmaya hükümet cevap verecek mi? Gündemdışı konuşmaya 
hükümet cevap vermiyor. 

İkinci gündemdışı söz, Meclisteki geçici işçilerin durumuyla ilgili olarak söz isteyen İstanbul 
Milletvekili Sayın Rıdvan Budak'a verilmiştir. 

Buyurun. 

Konuşma süreniz 5 dakika. 

2. -İstanbul Milletvekili Rıdvan Budak'in, Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışan geçici iş
çilerin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması 

RIDVAN BUDAK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Meclis çatısı 
altında geçici işçi statüsünde çalışan personelimizin sorunlarına değinmek üzere söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Daha önce, 20 Nisan 2000 tarihinde yine gündemdışı söz alarak, ülkemizdeki geçici işçi uy
gulamasının doğurduğu sorunları ele almış, bu arada, Meclisteki geçici personelin durumuna değin
miştim; ancak, geçen süre zarfında sorun çözüme kavuşturulmamış, hatta, daha da olumsuz bir nok
taya varmıştır. Bu nedenle, konuyu bir kez daha dikkatinize sunmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, önceleri belli alanlarda ve özellikle mevsimlik işlerde uygulanan geçici 
işçi statüsü giderek amacından sapmış ve pek çok kamu kurumunda yaygın bir istihdam biçimini 
kazanmıştır. Bunun sonucunda, memurlarla aynı işi yapan ve çalışma süresi onbir ayı bulan geçici 
işçilik yaygınlaşmıştır. Böylece, devlet dairelerinde, 657 sayılı Kanuna tabi memurlar ve onlarla ay
nı görevi yapan geçici işçiler biçiminde farklı statülere tabi iki ayrı grup oluşmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, Meclis çatısı altında dahi, 460 civarında geçici işçi çalışmaktadır. 
Park ve Bahçeler, İç Hizmetler, Parlamenter Hizmetleri gibi müdürlüklerde, onbir aylık vizelerle 
çalışan personelin çoğunluğu, on yıla yaklaşan sürelerle Mecliste hizmet vermektedir. Bu çalışan
larımızın ücretleri, özellikle son iki yılda, enflasyon karşısında hızla erimiştir. 2001 yılının temmuz 
ayında yapılan yüzde 8'lik artış, bu işçilerin çoğunun üst vergi dilimine girmesi nedeniyle, çıplak 
ücretlerine yansımamıştır. Geçtiğimiz ocak ayında, 2002 yılı için yapılan ücret zammı ise hem 
yetersiz hem de adaletsiz olmuştur. Yetersizdir; çünkü, enflasyonun çok altında kalmıştır; adaletsiz
dir; çünkü, yüzde 15 ile yüzde 38 arasında değişen ücret zammı farklılığı taşımaktadır. 

Meclis Başkanlığımızın, bu uygulamayı, daha zor koşullarda çalışanı kollamak gibi bir iyi 
niyetle yaptığı kanısındayım; ancak, bu uygulama, mevcut olumsuzluğu derinleştirmekten başka bir 
işe yaramamıştır. Öncelikle, zor koşullarda çalışanlara, iyileştirme yapıldıktan sonra enflasyon 
oranında zam yapılsaydı, bu şikâyetlere sebep olmazdı. 

Değerli arkadaşlar, diğer Meclis personeliyle bahçıvan, garson, çaycı, hizmetli, büro elemanı 
olarak görev yapan; ama, aynı ücret ve sosyal haklara sahip olmayan geçici işçi statüsündeki per
sonelimizin sorunlarına çözüm bulunmalıdır. Bunun çözümü vardır. Öncelikle, ücretlerdeki enflas-
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yon kaybı giderilmelidir. Sorunun kökten çözümü ise, bu çalışanlarımızın, yapılacak bir düzen
lemeyle daimî kadroya alınmalarıdır. Uluslararası Çalışma Örgütünün kararlarına imza atmış ve Av
rupa Birliğine üye olma yolunda olan bir ülkenin Parlamentosunda, görevleri daimî; ama, statüleri 
geçici personel çalıştırılması yakışık almamaktadır. 

Meclis Başkanlık Divanımızın, bu konuya ivedilikle çözüm getirmesini diliyor, hepinizi say
gıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Budak. 

Sayın Meclis Başkanımız veya yetkili kılacağı bir kişi, gündemdışı konuşmaya cevap verebilir; 
ama, bu konuda bir talep olmadığı için... 

Zaten, bu Meclisteki işçilerin durumu her zaman görüşülür burada; artık, fiilî durum herkes 
tarafından kabul edilir. 

Efendim, üçüncü gündemdışı söz, ülkemizde işsizlik ve istihdam üzerine söz isteyen Eskişehir 
Milletvekili Sayın Mehmet Sadri Yıldırım'a verilmiştir. 

Buyurun Sayın Yıldırım. 
Süreniz 5 dakika. 

3. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım 'in, ülkemizdeki işsizlik ve istihdam sorun
larına ilişkin gündemdışı konuşması 

MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde 
istihdam ve işsizlik hakkında gündemdışı söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinize, 
işten çıkarılan, işini kaybeden ve işsiz halkımıza saygılarımı sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, öncelikle, tüm insanların Sevgililer Gününü kutluyorum, her gününün 
böyle olmasını diliyorum. 

Türkiye'de, istihdam sorunu ve işsizlik, ekonomik ve sosyal problemler içerisinde her zaman 
için en önemli yeri işgal etmiştir; ancak, günümüzde, son üç yılda, yani, 57 nci hükümet zamanın
da ise, günümüzün en önemli sorunlarından birinin istihdam ve işsizlik olduğu artık açıkça 
görülüyor. Bu nedenle, ülkemizde derinleşerek süren ekonomik krizin istihdam üzerindeki olumsuz 
etkileri toplumun bütün kesimlerince hissedilmekte, işsizlerin sayısı gün geçtikçe artmakta ve 
dolayısıyla, toplum giderek fakirleşmektedir; çünkü, hükümetin ekonomi ve istihdam politikaları 
yanlıştır. 

Türk-İş Başkanlar Kuruluna sunulan ve işsizliğin, Türkiye'nin en önemli sorunu olduğu ve 
Türkiye'nin, işsizlikte, OECD ülkeleri içerisinde en kötü durumda olduğuna dikkat çekilen 2001 yılı 
raporunda, Türkiye'de çalışabilir nüfusun ancak yarısı istihdam edilebilirken, diğer OECD ül
kelerinde, çalışabilir nüfusun üçte 2'sinin istihdam edildiği belirtilmektedir. Yani, ülkemizde, son üç 
yılda, gelir dağılımı adaletsizliği her geçen gün büyüyor, işsizlik akıl almaz boyutlara ulaşıyor, sis
tem ekonomik ve siyasî olarak tıkanırken, vurgun ve talan devam ediyor. Böylece, işsizlik, ül
kemizin sosyal bir yarasıdır ve kanamaya devam ediyor. Buna çare bulmadan ülkeyi kurtaramaz
sınız; çünkü, işsizliğin neticesi yoksulluk ve açlıktır. Aç ve sefil olan insanın ne yapacağını bilemez
siniz, her şeyi göze almıştır. İşte, son senelerde meydana gelen yeni kapkaççılık suçu, işsizliğin, 
yoksulluğun ve açlığın sonucudur. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde istihdam yok, tamamen durmuş, çalışanlar ise, her gün işsiz 
kalma korkusuyla yaşarken, işsiz olanlar da sigortasız çalışmaya razı oluyor. İşsizlik, çığ gibi 
büyümekte. Hükümetin IMF'ye verdiği niyet mektubuna göre, 75 000 çalışan daha çıkarılacak; 
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ama, iktidar partileri, kendilerine göre kadrolâşmakta ve yeni kadrolar getirmektedir. Peki, sayın 
hükümet, bu işin sonu ne olacak? Bu partizanlıkla, taraf tutmakla nereye varacaksınız? Bu ülkeyi 
nereye götürdüğünüzün farkında mısınız? 

Değerli milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının raporuna göre ise, son yıllar
da derinleşen krizin faturasının çalışan kesime yüklenmesiyle, artan işsizlik oranlarının endişe 
verici boyutlara ulaştığı ve işsizliğin sosyal barışı tehdit eder hale geldiği; işadamlarının ekonomik 
krizden çıkmak için işçi çıkarma yoluna gitmesiyle çığ gibi büyüyen işsizliğin artık iş dünyasını 
korkutur hale geldiği; yoksulluğun ortadan kaldırılmasının, yaşam düzeyinin yükseltilmesinin, den
geli gelir dağılımının sağlanmasının işsizlik ve istihdam sorunlarına çözümler üretilmesiyle müm
kün olduğu ve 2001 yılı sonunda 1 567 000 kişinin işsiz olduğu belirtilmektedir. Ancak, bu rakam, 
krizden sonra işten çıkarılanlardır. Ya 2002 yılında çıkaracağınız bankacılar, memurlar ve 75 000 
çalışan ne olacaktır?! Peki, krizden evvelki işsizler ile kaçak çalışıp işten çıkarılanlar, para yatırıp, 
memur imtihanını kazanıp, tayini yapılmayanlar ile yirmi sene okuyup iş bulamayan üniversite 
mezunları ne yapacak? İşten çıkarılan gazeteciler ve televizyoncular ne yapacak? Nasıl iş bulacak
sınız? İşini kaybeden, iflas eden, dükkânını kapatan KOBİ'ler ve sanayicilerimiz, işsiz esnaflar ne 
olacaktır? Ya işini, aşını kaybeden tasfiye ettiğiniz tütün çiftçisi, pancar çiftçisi, tohum ve gübre 
bulup ekemeyen hububat çiftçisi, hayvancılıkla ve sütçülükle geçimini sağlayan; ancak, bitirdiğiniz 
hayvancı ve sütçü ne iş yapacak; geçimini nasıl sağlayacaktır? Eskişehir'de özelleştirdiğiniz Sümer-
bank işçileri, Et ve Balık Kurumu işçileri, Eskişehir'in ekonomisini ayakta tutan ve işsizlere istih
dam yaratan Esbank'ın şirketlerinden çıkardığınız binlerce işçi işsizler ordusuna katıldı, aç ve sefil 
dolaşıyor ve sürünüyor; bu insanların hali ne olacak, nereden iş bulacaklar? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Yıldırım, size eksüre veriyorum, tamamlayın efendim. 

MEHMET SADRİ YILDIRIM (Devamla)- Sayın hükümet, ülkemizde tüten bacaların sön
memesi, işyerlerinin kapanmaması, KOBİ'lerin ve fabrikaların yurtdışına kaçmaması için teşvik uy
gulayın; istihdam yaratmak, artırmak ve insanlara iş ve aş imkânı yaratmak için reel sektöre ucuz 
kredi verin. Yüksek olan işgücü maliyetini düşürmek için sigorta primlerini ve vergi oranlarını in
dirin, yeni vergiler getirmeyin, eski vergi oranlarını indirin, KDV'yi mutlaka indirin; elektriği ve 
doğal gazı ucuzlatın; yüksek olan faiz oranlarını indirin; yatırım yapın, üretimi mutlaka sağlayın, ül
kenin ekonomik piyasa çarkını döndürün; tarım sektörünün üretim yapabilmesi için Avrupa stan
dartlarına göre destek verin. Artık, bu büyük milleti ve devleti Arjantin'le mukayese etmekten kur
tarın. Eğer bunları yapamayacaksanız -ki, yapamıyorsunuz- allahaşkına, milletin istediği gibi çekin 
gidin. Hem kendinizi kurtarın hem ülkeyi ve hem de bu insanları kurtarın; çünkü, 1,5 milyon insan 
telefonunu kapattıysa, elektrik parasını ödeyemediğinden gece evinde karanlıkta oturuyorsa, doğal-
gaz faturasını ödeyemediğinden ve kömür alamadığından soğukta yatıyorsa, 2 000 000 kişi kredi 
kartından dolayı borç batağındaysa, vergi borçlarından dolayı intiharlar oluyorsa kısacası, bu mil
let, bu yönetimi ve bu işkenceyi hak etmedi diyor, yüce milletin gelecek mübarek kurban bayramını 
kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 

Gündemdışı konuşmaya cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 

Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair önerge vardır, okutuyorum : 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER ' 

1. - Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay 'in (6/1195) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/454) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular kısmının 193 üncü sırasında yer alan (6/1195) esas numaralı sözlü soru 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Zeki Ertugay 
Erzurum 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Meclis Soruşturması Raporları" kısmına geçiyoruz. 
Bu kısmın 1 inci sırasında yer alan, İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 55 arkadaşının, 

bakanlığı döneminde usulsüzlük ve suiistimallere yol açtığı ve göz yumduğu, gerekli tedbirleri al
mayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunun 228 ,230, 240 ve 346 
ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın hakkında, 
Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi ve (9/4) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu üzerindeki görüş
melere başlıyoruz. 

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 

VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) GÖRÜŞMELER 

1. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 55 Arkadaşının, Bakanlığı Döneminde Usulsüz
lük ve Suiistimallere Yol Açtığı ve Göz Yumduğu, Gerekli Tedbirleri Almayarak Görevini Kötüye 
Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228,230,240 ve 346 ncı Maddelerine Uyduğu 
İddiasıyla Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın hakkında, Anayasanın 100 üncü ve İç
tüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Mec
lis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/4) (S. Sayısı: 819) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 

Sayın milletvekilleri, 819 sıra sayılı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu daha önce sayın 
üyelere dağıtılmış ve ilgili eski bakana da gönderilmiştir. 

Rapor üzerindeki görüşmelerde, Komisyona, şahısları adına 6 milletvekiline ve hakkında 
soruşturma istenilen eski bakana söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, Komisyon için 20 dakika, milletvekilleri için 10'ar dakikadır; hakkında 
soruşturma istenen bakana savunma yapmak üzere de süresiz konuşma hakkı tanınacaktır. 

Şimdi, rapor üzerinde söz alan milletvekillerinin isimlerini okuyorum: 

Denizli Milletvekili Sayın Salih Erbeyin, Burdur Milletvekili Sayın Mustafa Örs, Muş Millet
vekili Sayın Sabahattin Yıldız, Zonguldak Milletvekili Sayın Tahsin Boray Baycık, Hatay Millet
vekili Sayın Mustafa Geçer, Kırıkkale Milletvekili Sayın Nihat Gökbulut. 

(1) 819 Sıra Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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ilk söz, Sayın Salih Erbeyin'in efendim. 

Buyurun Sayın Erbeyin. (MHP sıralarından alkışlar) 

Pardon efendim, bir dakika, özür dilerim. 

Sayın Komisyon konuşacak mı? 

(9/4) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM 
YAVUZ BİLDİK (Adana) - Daha sonra Sayın Başkan. 

BAŞKAN - İlk konuşma Komisyonun, İçtüzük hükmü... 

(9/4) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM 
YAVUZ BİLDİK (Adana) - Peki efendim. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

Süreniz 20 dakika. 

(9/4) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM 
YAVUZ BİLDİK (Adana) -Teşekkürler Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; (9/4) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu 
raporu hakkında, Komisyon adına sözlerime başlarken, Yüce Heyetinize saygılarımı sunuyorum. 

öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Komisyonumuz çalışmaya başladığı günden itibaren 
Komisyon üyesi arkadaşlarımızın Komisyona gösterdikleri ilgi ve çok değerli katkılarından dolayı 
kendilerine teşekkür etmek istiyorum; kendileriyle çok ılımlı, çok uyumlu bir çalışma yapma fır
satını bulduk. 

Bu arada, bize, belge ve bilgi akışında oldukça hızlı davranan ilgili kurum ve kuruluşlara da 
teşekkürümü arz ediyorum. 

Komisyonumuz, çalışmalarına başladığı 11.12.2001 tarihinden raporunu Yüce Meclisin 
onayına sunduğu 11.2.2002 tarihine kadar geçen iki aylık süre içerisinde yoğun bir çalışma süreci 
geçirmiştir. 

Komisyonumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından, Genel Kurulun çalışma saat
lerinde de çalışmaların sürdürülebilmesi için gerekli izinleri alarak, toplam 10 toplantı yapmıştır. 
Ayrıca, 31.1.2002 tarihinde bir alt komisyon kurarak, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinde 
görülen 2001/173 esas sayılı dava nedeniyle tutuklu bulunan 5 kişi, konuyla ilgili olarak, bulunduk
ları cezaevlerine gidilerek dinlenilmiş ve bu toplantılarda, toplam 30 saate yakın bir çalışma gerçek
leştirilmiştir. İsteyen Komisyon üyemiz de, ayrıca, Devlet Güvenlik Mahkemesinden ve diğer 
kuruluşlardan Komisyona intikal eden belgeleri ve görüntü kasetlerini, toplantı saatleri dışında da 
Komisyonumuza gelerek inceleme fırsatını bulmuşlardır. Komisyonumuzda görevlendirilen uz
manlarımız ve diğer sürekli görevlilerimiz de, hafta içi ve cumartesi, pazar dahil hafta sonlan da, 
geç vakitlere kadar, raporun hazırlanmasında oldukça olumlu katkılarda bulunmuşlardır. 

Komisyonumuz, çalışma süresi içerisinde, o günkü toplantıya katılan tüm üyelerimizin olum
lu oylarıyla, 9 adet karar almış ve bu kararlar doğrultusunda 57 adet yazışma yaparak, konuyla il
gili bilgi ve belgeleri toplamıştır. Öncelikle, önergede delil olarak sunulan ve Ankara Devlet Güven
lik Mahkemesinde görülen dava dosyasının, tüm ekleriyle birlikte bir suretinin ve konuyla ilgili ses 
ve görüntü kayıtlarının istenmesine, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı merkez teşkilatı ile bağlı ve il
gili kuruluşlarınca -yani, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları 
Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü gibi- yapılan her türlü inşaat yapım ve onarım 
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işleriyle ilgili ihaleler konusunda bilgi ve belgelerin ilgili kuruluşlardan talep edilmesine; ayrıca, 
önergedeki iddialarla ilgili olarak, diğer kurum ve kuruluşlardan ilgili bilgi ve belgelerin isten-
mesine.karar vermişti. 

Komisyonumuz tarafından istenilen bilgi ve belgeler, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından, 
belirttiğimiz süre içerisinde, noksansız ve süratle, çok düzenli olarak Komisyonumuza intikal etmiş
tir. Hatta, toplantı sırasında karar alınıp da istenilmesine ihtiyaç duyulan belgelerden bazılarını, top
lantı süresi bitmeden bile, faksla elimize ulaştırmışlardır; kendilerine teşekkür ediyoruz. 

Komisyon Başkanlık Divanımız, ayrıca büyük önem vermiş olup, hatta, raporumuzun basılıp 
dağıtılmasından sonra gelen yazılı talepler doğrultusunda da -Genel Kurulda, dün, mikrofonsuz da 
olsa belirtmeye çalıştığım gibi- gizlilikle ilgili yasak kalktığı için, bütün arkadaşlarımızın bu video 
kayıtlarını izlemesi olanağını da arkadaşlarımıza tanımıştık. Şu ana kadar 5 dilekçeyle başvuru ol
du bize ve ben, hepsine hem yazılı hem de telefonla ulaşarak, gelip inceleyebileceklerini, iz
leyebileceklerini belirttiğim halde sadece bir arkadaşımız geldi ve izlediler, kanaatleri de aşağı 
yukarı oldu gibi. 

Gelen tüm bilgi ve belgeler ve komisyon tutanakları, aksatılmadan günü gününe dağıtılarak, 
Komisyon üyelerimizin anında bilgilendirilmeleri sağlanmıştır. Soruşturma çalışmaları kapsamında 
13 kişinin ifadesine başvurulmuş, önce önergede ilk imza sahibi olması sıfatıyla İstanbul Millet
vekili Sayın Mehmet Ali Şahin önergede belirtilen iddialarla ilgili olarak ek açıklamalarda bulun
muştur. Daha sonra, tanıklar ve ilgili kamu görevlileri komisyonumuza davet edilerek, Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı Müsteşarı Sayın Ali Helvacı, İller Bankası Genel Müdürü Şahin Yıldırım ve es
ki Genel Müdür İrfan Önal, Karayolları Genel Müdürü Dinçer Yiğit, Afet İşleri Genel Müdürü 
Mustafa Taymaz ve eski Genel Müdür Rüçhan Yılmaz ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş 
Kurulu Başkanı Ahmet Aktaş'ın bilgilerine başvurulmuştur. 

Ayrıca, Komisyonumuz, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinde görülmekte olan 2001/173 
esas sayılı dava nedeniyle tutuklu bulunan Mehmet Sedat Aban, Fethi Soydan, Sadrettin Dinçer, 
Mustafa Eriş ve Mehmet İnce'yi, konuyla ilgili olarak, bulundukları cezaevlerinde dinlemişlerdir. 

Soruşturmanın sonunda Komisyonumuz, İçtüzüğün 111 inci maddesi gereğince hakkında 
soruşturma istenen Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Sayın Koray Aydın'ın savunmasını almak 
üzere Komisyona davet etmiştir. Komisyonun 57 adet yazışma sonunda topladığı tüm bilgi ve bel
geler, Komisyon tarafından görevlendirilen 3 kişilik uzmanlar grubu tarafından değerlendirilmiştir. 
Bu arkadaşlarımızın ikisi Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulundan, çalışma süresi boyunca 
görevlendirilmiştir, bir tanesi de Sayıştaydan davet edilmiş bir arkadaşımızdır. 

Komisyonumuz, raporunu Anayasa ve İçtüzükte belirtilen 2 aylık süre içerisinde noksansız bir 
şekilde tamamlayarak Meclis Başkanlığına sunmuştur. 

Şu ana kadar, belki, Genel Kurulda değilse bile, ikili sohbetlerimizde, söyleşilerimizde dik
katimi çeken ana eleştiri, Komisyonun çok hızlı çalıştığı, daha doğrusu, kısa sürede çalışmasını 
bitirdiği yönündedir. 

21 inci Yasama Döneminde diğer bazı komisyonların çalışmalarına da baktım; bunlar, dört ay 
çalışmışlar. Biz, iki ay içerisinde, haftada iki gün olmak üzere, toplam 10 toplantı yaptık. Onun 
dışında, gelen klasörleri, bilgileri, belgeleri izlemek üzere, günümüzün belki büyük bir çoğun
luğunu da Komisyon odasında geçirdik. Bunlar, tabiî, kayda geçmeyen çalışmalardır; doğrudur... 

Örnek vermek istiyorum: Turizm merkezleriyle ilgili, Sayın Mesut Yılmaz hakkında kurulan 
komisyon, toplam 8 toplantı yapmıştır dört ay içerisinde. Telsim ve Turkcell'le ilgili, yine, Sayın 
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Mesut Yılmaz ve Necdet Menzir hakkında kurulan komisyon 14 toplantı yapmıştır. Körfez geçişiy
le ilgili 14 toplantı, Karadeniz sahil yoluyla ilgili toplam 13 toplantı yapılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dediğim gibi, komisyonumuzun çalışmalarıyla ilgili 
olarak dile getirilen eleştiriler, çalışmanın kısa zamanda; yani, Anayasanın öngördüğü süre içinde 
sonuçlandırıldığı noktasında odaklanmaktadır. Anayasanın 100 üncü maddesinde aynen şu ifadeler 
yer almaktadır: "Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclise sunar. 
Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona iki aylık yeni ve kesin bir süre verilir." 

Biraz önce dediğim gibi, dört ayda biten komisyon çalışmalarıyla mukayese ettiğimiz zaman, 
gerçekten, çok emek/yoğun bir zaman harcandı. Alışılmadık bir şekilde, ilk defa, zamanında biten 
bir komisyon çalışması oldu; belki de, Meclis tarihinde ilk defa... 

Zannediyorum, biz, alışmışız geçmişten beri; bu sene ihalesini yaparız, 1 000 000 lira ödenek 
koyarız gündemden düşmesin diye; 20 sene sonra biten ihalelerimiz var. Bir işe başladığımız zaman 
hep geriye bırakmışızdır, hep salıntıya bırakmışızdır. Ben, bunun, biraz haksızlık olduğunu 
düşünüyorum. Aslında, bu Komisyonun çalışması sürecinde, bireysel anlamda kanaatim şudur ki, 
bizim, Meclis olarak yapacağımız en önemli çalışma, bir muhtarlıktan tutun, yani, en küçük birim
den tutun da en büyük birime kadar bütün kurumlarda, bütün yerlerde, her an için insan faktörünün 
olduğu ortamlarda, paraların döndüğü ortamlarda insanların çıkar sağlama eğilimlerinin 
olabileceğini, bu inisiyatifi onların elinden alabilmek için Meclisin yapacağı en güzel çalışma, 
soruşturma yerine, soruşturmayı gerektirmeyecek çalışma ortamını sağlayıp, geçtiğimiz günlerde 
değiştirdiğimiz Devlet İhale Yasasında olduğu gibi, bütün kurumlarda benzeri değişiklikleri sisteme 
oturtmak, sisteme oturttuktan sonra da bunları minimuma indirmek olmalıdır. 

Ben, süremin tamamını kullanmak niyetinde değilim. İzin verirseniz, bu çalışmaların erken bit
mesinden dolayı, farklı bir söylemle, yöneltilen eleştirilere yanıt vermek istiyorum: 

Mazlumun hakkı yendi ve böyle gitti diye, 

Senelerdir geç gelen adaletten yakındık. 

Bir çalışma ilk defa vaktinde bitti diye, 
Eğer bir kasıt yoksa, niye tavır takındık?! 
Ömür boyu herkesin sevgiyle yaşaması dileğiyle saygılarımı sunuyorum.(DSP, MHP ve ANAP 

sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, salonda çok yüksek sesle konuşan arkadaşlarımız var. Önemli bir karar 

arifesindeyiz, herkes, lütfen, sükunetle dinlesin. Sohbet etmek isteyenler gitsinler kulislere efen
dim... Yani, çok önemli bir karar arifesindeyiz. Milletvekilleri burada düşüncelerini söyleyecekler; 
ama, arkadaşlarımız, sanki Genel Kurul salonunda değilmiş gibi, burada yüksek sesle konuşuyor
lar, ben bile duyuyorum, öyle şey olmaz canım!.. 

Şimdi, şahısları adına yapılacak konuşmalara geçiyoruz. 

Şahsı adına ilk konuşmacı, Denizli Milletvekili Sayın Salih Erbeyin. 

Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Erbeyin, süreniz 10 dakika. 

SALİH ERBEYİN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 11.12.2001 tarihinde 
kurulan Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Sayın Koray Aydın hakkında açılan (9/4) esas numaralı 
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Soruşturma Komisyonu Raporu hakkında şahsım adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime baş
lamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Mehmet Ali Şahin ve 55 arkadaşının talebi üzerine, Yüce Meclisçe kurulması kabul 
edilen ve yaklaşık iki aydır yoğun bir çalışma yapan Soruşturma Komisyonunca, tüm belgeler, An
kara DGM Başsavcılığının iddianamesi, tanıklar, video bantları en ince detayına kadar incelenmiş 
ve değerlendirilmiştir. Bu çalışmalar ışığında, raporu iki açıdan ele almak istiyorum; bir, usul açısın
dan; iki, esas açısından. 

Raporu usul açısından ele aldığımızda: Öncelikle, bu Soruşturma Komisyonu, mevcut bir 
hususta yargılama devam ederken, Meclis tarihinde kurulan ilk Komisyondur. Bu Komisyonun 
kurulmuş olması dahi, hukuk devletinin temeli olan yasama, yürütme, yargı erklerinin ayrılığına ve 
birbirlerine müdahale etmeme, edememe kuralına aykırıdır. Buna ilişkin, maalesef, öğretide dahi bir 
görüş yoktur. Çünkü, mevcut derdest, devam eden bir yargılama hakkında Meclis soruşturması geç
mişte yoktur. Anayasanın 8, 9 ve 138 inci maddeleri bu hususu açıklamaktadır. 

Şimdi, biz, burada, mevcut bir iddianameyle devam eden derdest bir dava hakkında Ceza Usulü 
Muhakemeleri Kanunu maddeleri uyarınca soruşturma yapan bir Komisyon raporu hakkında değer
lendirme yapıyoruz, tabiri caizse, yargılama yapıyoruz. Mevcut bir davaya paralel, dolaylı bir yar
gılama yapıyoruz. Şahsen, siyasî heyetlerin, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu yetkilerini kul
lanarak, hukukî sonuçlar doğurabilecek çalışma yapmasını, Anayasanın kuvvetler ayrılığı pren
sibine aykırı görmekteyim. Bu tip olaylar da, Anayasamızın, milletvekilliği ve bakan dokunulmaz
lığına ilişkin 83 ve 100 üncü maddelerinin de bir an önce değiştirilmesi gerektiğini bir defa daha or
taya koymaktadır. 

Bu tip olay ve soruşturmaların Meclis gündeminde değerlendirilmesinin, Meclisi ve seçilmiş
leri, kamuoyunda haksız itham ve eleştirilere maruz bıraktığı ve yıprattığı aşikâr bir şekilde or
tadadır. 21 inci Dönem Parlamentosunun, yapacağı üstün çalışma ve gayretleriyle, bu haksız eleş
tirileri de ortadan kaldıracağına inancım tamdır. 

Mevcut iddianamede inceleme ve araştırmayı yapan sayın savcılar, Sayın eski Bakan hakkın
da bir suç unsuru bulmuş olsalar idi, müzekkereyle bunu Meclis Başkanlığına, Başbakanlığa veya 
Adalet Bakanlığına bildirebilirlerdi. İddia edildiği gibi, bu husus Anayasaya aykırı bir durumda ol
mazdı; çünkü, Anayasamızın 138, 139 ve 140 ncı maddeleri buna cevaz vermektedir. 

Bakanlıktaki Bakandan sonra en yetkili ita amiri olan Sayın Müsteşarın da, iddianamede ve 
soruşturmada ilişkisinin olmaması durumu dahi, usule ilişkin itirazlarımızın ne kadar haklı ol
duğunu ortaya koymaktadır. 

Mevcut raporu esas açısından değerlendirdiğimizde, konuyu, birincisi genel açıdan, ikincisi de 
hukuk tekniği açısından değerlendirmek istiyorum. 

Genel açıdan : Mevcut Soruşturma Komisyonu Raporunda da açıkça görüldüğü gibi, Sayın es
ki Bakan hakkında, kanunlara uymama iddiası dile getirilmemekte; tam tersine, mevcut meri 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununda, Sayın Bakana verilen yetkilerin, âdeta, niçin kullanıldığı sorgulan
maktadır. Aslında, deprem şartları içerisinde, 31 Ağustos 1999 tarih ve 574 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname uyarınca, Sayın Bakana, mevcut meri kanuna dahi uymadan, deprem mağduriyetinin 
bir an önce giderilmesi yetkisi verilmiştir. Sayın Bakan, bu yetkiyi, kullanma hakkına sahipken, kul
lanmamış, mevcut meri kanunları uygulamıştır. 

iddia edildiği gibi, İller Bankasının uygulamalarında da kanuna ve hukuka bir aykırılık belgesi 
ortaya konulmamıştır. Burada yapılan işler, 4759 sayılı Kanuna uyun olarak yapılmıştır. İller Ban-
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kasının, kanun gereği özerk yapısı da dikkate alındığında, Sayın Bakanın ve bürokratların, bir 
kanunsuzluğu da tespit edilip, iddianamede dahi suçlanması söz konusu olmamıştır; çünkü, böyle 
bir şey yoktur; çünkü, burada yapılan işler, belediyelerin yetkili kurullarının talepleri, müteahhit
lerin kabulü, İller Bankası Yönetim Kurulunun onayıyla yapılmıştır. Yani, bir belediyenin resmî 
talebi olmadan, bir projenin yapılması veya genişletilmesi hukuken mümkün değildir. Yapılan suç
lamada, tüm bu meri mevzuat dahi, maalesef, gözden kaçırılmış veya kaçırılmak istenmiştir. 

Hukuk tekniği açısından olaya baktığımızda: Bayındırlık ve îskân eski Bakanı Sayın Koray 
Aydın hakkında istenilen soruşturmanın TCK 228, 230, 240 ve 246 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyla açılan soruşturma raporuna baktığımızda, Türk Ceza Kanununun 228/1 maddesinde "Dev
let memurlarından her kim bir şahıs veya memur hakkında memuriyetine ait vazifeyi suiistimal ile 
kanun ve nizamın tâyin ettiği ahvalden başka suretle keyfi bir muamele yapar veya yapılmasını em
reder veya ettirirse altı aydan üç seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu muamelede hususi 
maksat veya siyasî saik veya sebep mevcut ise cezası üçte birden yarıya kadar artırılır" denilmek
tedir. Hakkında Meclis soruşturması açılması konusundaki önergede, Türk Ceza Kanununun 228 in
ci maddesinde yazılı olan fiillerin, eski Bakan Sayın Koray Aydın tarafından işlendiğine dair, 
hukukun genel kaidelerinden olan maddî deliller ortaya konulmamıştır. Kaldı ki, gerek dinlenen 
ifade sahipleri ve gerekse Komisyon Başkanlığına intikal eden belgelerde de, bu konuda, maddî bir 
delile rastlanmamıştır. 

öte yandan, amirin kanuna mugayir bir emir verdiği zorlama bir kanaatle varsayılsa dahi, 
Anayasamızın 137 nci maddesinde "Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta 
olan kimse, üstünden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, 
yerine getirmez ve bu aykırılığı emri verene bildirir... 

...Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorum
luluktan kurtulamaz. 

Askerî hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması 
için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır" denilmektedir. 

Sayın eski Bakanın Bakanlığı döneminde emri altında çalışan bürokratların ifadesinde, 
Anayasanın 137 nci maddesinde hüküm bulan eylemlere rastlanılmamıştır. Bir başka ifadeyle, 
Sayın Koray Aydın'ın, yasalara mugayir bir talimat verdiği hususunda ispat edici bir delile, Komis
yona intikal eden dosyalar içeriğinde de, rastlanılmamıştır. 

Bazı sanıkların, Sayın eski Bakana atfen "firma adı vererek, ihalede bunu da değerlendirin" 
şeklindeki iddiası ise, mevzuata aykırı olarak, "bu firmaya verin" anlamı taşımaktan çok uzak ol
duğu gibi, ihalenin tam rekabet şartlarına uygun bir şekilde yapılmasına hizmetten başka bir anlam 
yüklendirilmesi, kaldı ki, davetiye usulüyle yapılan ihalelerde, ihaleye katılacak firmaları belirleme 
yetkisi, Sayın Bakana kanunî bir hak olarak verilmesi karşısında, dosya kapsamıyla bağdaşmamak
tadır. Ayrıca, komisyona intikal eden bilgi ve belgeler ışığında, bundan farklı bir yorumun yapıl
masını gerektirecek herhangi bir durum da yoktur. 

Yine, iddianamede yer verilen, bir milletvekilinin ismi de zikredilerek ortaya konulan iddiay
la, nasıl trajikomik bir durumun ortaya çıktığını görüşlerinize sunmak istiyorum. 

Burada, iddia ile gerçek çok farklıdır. Bu olaya ilişkin iddiada, mevcut işin, Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından ihale edildiği söylenilmesine karşın, gerçek ise, bu işin, Sağlık Bakanlığı 
tarafından, usulüne uygun olarak Resmî Gazete ilanıyla yapıldığı (24.6.2001 tarih, 24422 nolu Res
mî Gazete ilanı) ihaleye 73 firmanın girdiği, 64 tanesinin yeterlilik aldığı ve bunlar arasında da, 
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usulüne uygun olarak, işin, Sağlık Bakanlığınca yapıldığı açık olmasına rağmen, maalesef, bu olay 
dahi Sayın Bakanla ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Bu durum dahi, gerçeklerin ne kadar farklı ol
duğunu, kurumların dahi, bilerek veya bilmeyerek karıştırıldığını veya karıştırılmak istendiğini or
taya koymaktadır. 

öte yandan, Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesinde yazılı görevi ihmal suçunun işlen
diği iddiası ise, tamamen hukukî dayanaktan yoksundur. 

Şöyle ki: Anayasamızın 112 nci maddesinde ifadesini bulan "...Her bakan, kendi yetkisi için
deki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden sorumludur" hükmü; yine, 
Anayasamızın 113 üncü maddesinde yer alan "bakanlıkların görevleri, yetkileri ve teşkilatının 
kanunla düzenlenmesi" amir hükmü çerçevesinde yürürlüğe konulan 180 sayılı Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5/2 nci mad
desinde "Bakan, emri altındaki faaliyet ve işlerden sorumlu olup, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı 
ile bağlı kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir" 
denilmektedir. 

Bu çerçeve içerisinde, Sayın Bakan döneminde, iki yıl içerisinde 339 adet inceleme yapılmış
tır, ondan önceki üç yıl içerisinde 190 adet inceleme yapılmıştır; 103 tane Memurin Muhakematı 
Hakkında Kanun uyarınca soruşturmaya karşılık, daha önceki üç yıl içerisinde 81 tane soruşturma 
açılmıştır; 105 adet suç duyurusuna karşılık, daha önceki dönemde 39 tane suç duyurusu yapılmış
tır; 41 adet önincelemeye karşılık, daha önceki dönemde hiç yapılmamıştır. Yani, bu rakamlar da 
gösteriyor ki, Sayın Bakana gelen tüm şikâyet ve başvurular, en ince detayına kadar değerlendiril
miş, teftiş kurulu çalıştırılmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Erbeyin, size eksüre veriyorum, buyurun tamamlayın. Kısa sürede toparlar
sanız memnun olurum. 

SALİH ERBEYİN (Devamla) - Sayın Bakanın, Anayasanın 112,113 üncü maddelerine ve 180 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kendisine verilen görev ve yetki sorumluluğuna uygun bir 
şekilde hareket ettiği, bu maddelere aykırı bir hususun olmadığı aşikârdır. 

Öte yandan, sorumluluğunun bilincinde olduğu ve bu yönde hareket ettiğinin açık ve somut bir 
göstergesi de, Bayındırlık ve İskân Bakanıyken ve diğer kurumların da tabi olduğu ihale işlemlerini 
ilgilendiren ve yıllardır suiistimale açık olduğu kamuoyunda sıkça dile getirilen 2886 sayılı İhale 
Kanunu değiştirilerek, daha şeffaf ve suiistimallere kapalı olan 4734 sayılı Kanunun çıkarılması 
yönünde Sayın Bakanın gayretli bir şekilde yaptığı çalışmalar da bunu göstermektedir. 

Tüm bu çaba ve gayretleri, tüm dünya ve Türk kamuoyu biliyor. Özellikle asrın felaketini, 
âdeta, asrın mucizesine çeviren Sayın Bakan hakkında, hiçbir delil, iddia ortaya konulmadan, 
sadece gazete bilgileri ve siyasî saiklerle ileri sürülmüş bir iddianın da gerçeklerle bağdaşmadığı, 
Soruşturma Komisyonu Raporunda açıkça ortaya konulmuştur. 

Komisyon Raporunda ve dünkü Genel Kurul görüşmelerinde görüşünü açıklayan Komisyon 
üyesi hukukçu bir milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır dahi, suçlamalara ilişkin olarak, Sayın 
Bakanın bu kapsamda şahsî bir çıkarının olmadığını açıkça zikretmiş bulunması da gerçeği ortaya 
koymaktadır. 

Yine, soruşturma tutanağından okuyorum; Sayın Ertuğrul Yalçınbayır görüşünü ifade ederken 
"Hayır, ben, arkadaşlarımdan bilgilendim; yani, burada, Sayın Aykurt oldukça iyi incelemiş, diğer 
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arkadaşlar da incelemiş, Sayın Nacar da incelemiş. Yani, iş böyle dendi de mahkûmiyet hükmü 
verecek bir hâkim olsam, ben, burada "onun cezalandırılması için yeterli delil buldum" diyemem; 
ama, inceleme görevini gereği yapabildim mi; onu da yapabildim diyemiyorum. Şüpheden sanık is
tifade eder; ama, hüküm verirken, şüpheden sanık istifade eder" şeklinde, Komisyonda beyanda 
bulunuyor. 

BAŞKAN - Sayın Erbeyin, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz efendim. 
SALİH ERBEYİN (Devamla) - Yukarıda açıklanan usul ve esasa ilişkin olarak, izahı yapılan 

tüm soruşturma kapsamınca değerlendirilen bilgi, belgeler ışığında, Sayın Bakan hakkında, Bakan
lığı döneminde usulsüzlük ve suiistimallere yol açtığı ve göz yumduğu, gerekli tedbirleri almayarak 
görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerin TCK 228, 230,240 ve 246 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyla Yüce Divana gitmesini gerektirecek suçlamaların gerçekleşmediği kanaatiyle, oyumun ren
gini "ret" olarak açıklıyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbeyin. 

Efendim, şahsı adına ikinci konuşma, Burdur Milletvekili Sayın Mustafa örs'ün. 

Buyurun Sayın Örs. (DYP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; (9/4) esas numaralı Soruş
turma Komisyonu Raporu üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; sizleri ve aziz milletimizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bayındırlık Bakanlığı, konumu itibariyle, son zamanlar
da, yolsuzluk, soygun, vurgun iddialarının tarihinde en üst seviyesine çıktığı bu dönemde, sektör
den geçimini sağlayan 60 000 müteahhit, 360 000 mühendis ve mimar, 1 500 000 çalışanıyla; yani, 
toplam 2 000 000 kişiyle böyle kötü bir ortamda bulunmaktadır. 

Eğer varsa, birkaç kişinin yanlışı ve bunların hatası yüzünden, bu kadar kişinin ve ülkemizin 
65 milyonunun vicdanını kanatan bir konumun olmaması ve bu konuların, mutlaka ve mutlaka, 
açıklığa kavuşturulması şarttır. 

Soruşturmaya esas konunun çok önemli yönleri ve çok sayıda konusu vardır. Bu konular, top
lumun tamamını ilgilendirecek kadar önemlidir. Ayrıca, kural ve kurumlarımızın tümünü ilgilen
diren yanlarıyla, dikkatlerimizi çekmiştir. Bundan dolayı da, bu konularla ilgili her türlü kişinin din
lenmesi ve hiçbir kurumumuzun zedelenmemesi de şarttır. 

Soruşturma, araştırma, inceleme ve operasyonlara baktığımız zaman, yapılan ihalelerle ilgili, 
İller Bankası, Karayolları ve deprem bölgesindeki altyapıyla; ilgili kısımların ve kalıcı konutların -
tabir doğru ise- ayağına inilmediği görülmüştür. Emniyette değişiklik yapılarak, müdahaleler ol
duğu, yargının bağımsız çalışmasının engellendiği, bakanla ilgili bölüme giden yolun kapanmak is
tendiği izlenimi mevcuttur. 

Elimizde mevcut olan bilgi, belge, ihbar, operasyon neticesi elde edilen çok sayıda doküman, 
ilgili birimlerin video kayıtları ve kişilerin net olarak kendilerinden başka hiç kimsenin bilmesinin 
mümkün olmayacağı, son derece rahat ve huzur içerisinde, cumhuriyet başsavcıları ve sav
cılarımızın da bulunduğu ortamda itirafları, devlet güvenlik mahkemesi, cumhuriyet başsavcılığın-
daki ifadeler ve hazırlanan iddianame, ayrıca, yapılan her türlü mal varlıkları tespiti, meselenin 
büyük boyutta olduğunu ve mutlaka en ince detayına kadar inilerek, ucu nereye varırsa varsın, taraf-
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sız Türk adaleti tarafından gereği yapılıp, 65 milyonluk milletimize açıklanma zorunluluğu ve 
gereği vardır. 

İfade verenler, ele geçen belgeler karşısında itiraftan ve doğruyu söylemekten başka bir şey 
yapamamışlardır. En küçük bir baskının olmadığı da tespit edilmiştir. Sanıkların savcılıkta verdiği 
ifadeler sırasında iki günde bir sağlık kontrollerinin yapıldığı da tespitlidir. 

Değerli arkadaşlarım, ben, burada, bir ifadeyi özellikle okumak istiyorum: "Zaten emniyet 
müdürlüğünde ifade alınırken, cumhuriyet savcıları da hazır bulundu. Emniyetteki ifademi onlar da 
dinledi. Bu yüzden, aksine savunma yapmam söz konusu değildir. Huzurunuzda emniyet ifademin 
ve DGM savcılarına verdiğim ifademin doğru olduğunu tekrar ettiğimi belirtmek istiyorum." 

Komisyonda dinlediğimiz sanıkların hemen hemen tamamı aynı rakamları telaffuz ederek -ki, 
o rakamın bir tanesi 180 sayısıdır- aynı tavır, aynı tutum ve hareketlere zorlandıklarını; ancak, san
ki, birileri tarafından aynı şeyler öğretilmiş duruma düşmüşlerdir. Çoğunun da son derece tedirgin 
ve çelişkili durumda oldukları da gözden kaçmamıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ihalelerin, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları bölümünde 
Bakana bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığının tam çalıştırılmadığı, Kıbrıs ayrımı-Tatlısu-Çayırova yol 
yapımı ihalesinden önce önemli bir ihbar varken ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kıbrıs İşleri 
Müşavirliğinin bir gün önce ihalenin ikinci bir talimata kadar ertelenmesini istemesine rağmen ihale 
gerçekleştirilmiştir, ihbar da doğru çıkmıştır. 

Yine, Kocaeli-Gölcük yolu ihalesinde -18,8 trilyon. Evraklar da burada var, arz edeceğim-
noterden, ihaleyi alacak firma ve yaklaşık tenzilatı söylenmiş, ihale şu anda ek keşfiyle devam et
mektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; birinci bahsettiğim ihaledeki -ki, sonra bu ihale 8 inci İdare 
Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir- konu yargıdadır. Tabiî ki, biz, yargıda olan konulara hiçbir 
zaman itiraz etmiyoruz. Asıl amacımız da, bütün bu konuların yargıda; yani, Türk adaleti önünde 
incelenmesidir. 

Burada her türlü ihbarlar vardır, belgeler vardır, bunları da sizlere arz etmek istiyorum. 

Yine, ikinci ihalede, noterden yapılan ihbarname burada vardır, tespitlidir ve doğru çıkmıştır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; İller Bankası kısmına bakıldığı zaman durum şudur: 1993 
ile 1999 yılları arasında kanalizasyon bölümünde yapılan 234 ihale vardır ve bunlarla ilgili geçmiş 
dönemdeki ve bu dönemdeki rakamları sizlere arz ediyorum: 1993 yılı ile 1999 yılları arasında 
değişik bakanlar tarafından; Sayın Kumbaracıbaşı, Sayın Çulhaoğlu, Sayın Şahin, Sayın Keskin, 
Sayın Ayhan, Sayın Topçu gibi... Ben, hepsinde, ilan ve davet usulü karışık olduğunu ve tenzilat
ların tamamına yakınının yüzde 30 ile yüzde 60 arasında olduğunu arz ediyorum. Özellikle birisi 
benim çok dikkatimi çekti. Bunların toplamı 145. Yaşar Topçu zamanında ihale edilen 57'sine bak
tım; tamamı ilanla, birisi, en sonda görüyoruz, Şırnak İdil'de... O da, tahmin ediyorum, bölgesel 
durumdan dolayı olmuş. Tamamı ilanla yapılmış. Bunların da tenzilatları, yine, tamamen yukarılar
da. Ancak, 1999'dan sonrasına -birinci ihale tarihi 13.9.1999- baktığımız zaman, bunların sayısı 
234. 

Ben bir şeyi arz etmek istiyorum değerli milletvekilleri. Hep "deprem bölgesi" deyip durduk. 
Biraz sonra başka belgeler de arz edeceğim. Bunların 76 tanesinin deprem bölgesiyle hiçbir alakası 
yok. Tabiî, şimdi okumak mümkün değil, vaktimiz çok az; 80'inin, yani, tam 76 tanesi deprem böl
gesi dışında ve tamamı davet usulü, ihalelerin tenzilatları da yüzde 12 ile yüzde 25 arasındadır. 
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Değerli arkadaşlarım, çok önemli başka bir şeyi arz etmek istiyorum, öbür listeyi sonra arz 
edeceğim. Ben bunu komisyon çalışmaları sırasında da söylemiştim; işlerin adını ve müteahhidini 
söylemem söz konusu değil. Toplam keşif bedeli 3 trilyon 34 milyar. Birim fiyat yılma göre karne 
tutarı 1 trilyon 751 milyar. Böyle bir şeyin olmayacağını bütün teknik arkadaşlar bilirler. Devam 
ediyorum; keşif bedeli 1 trilyon 586 milyar, karne 570 milyar. Yani, karne ile işin rakamının aynı 
olması, hatta, çok daha farklı olması şarttır. 

Yine, başka bir rakamı arz ediyorum. 1 trilyon 750 milyar keşif bedeli, karne tutarı 1 trilyon 
177 milyar; 2 trilyon 340 milyar keşif bedeli, 994 milyar karne bedeli. 

Yine başka bir tane daha var. 6 trilyon 480 milyar keşif bedeli, karne tutarı 5 trilyon 445 mil
yar; 3 trilyon 380 milyar keşif bedeli... Devam etmiyorum, bir de başka şeyi arz ediyorum; komis
yon çalışmaları sırasında özellikle istemiştim. Sonradan listelere baktığım zaman, o firmanın iki 
işinin olduğunu ve iki işinin toplamının da 3 trilyon 800 milyar olduğunu, karnesinin de 3 trilyon 
200 milyar olduğunu tespit ettim; belgeler de elimde, bunu da arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yine başka bir şey. Bu ihalelerin keşiflerine baktığımız zaman -bakabil-
diyse arkadaşlarımız; dağıtılan evraklarda da var- büyük kısmında yüzde 20 ile yüzde 400 arasında 
artış var ve bunların yüzde 80'inin de artış oranı, maalesef, yüzde 30'un üzerindedir. 

Yine, İller Bankasının içmesuyu ihalelerine baktığımız zaman -bunların da hiçbirisinin deprem 
bölgesiyle ilgisi olmadığını arz ediyorum-toplamı 110 tanedir. Bunların da tamamı davet usulüne 
yakın ve ihale tenzilatları da yüzde 16 ilâ yüzde 20 civarındadır; bunu da özellikle arz etmek is
tiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada 44 üncü madde, Sayın Bakanın sınırsız hakkına getirilmiştir. Yal
nız, önemli bir şeyi arz etmek istiyorum: 2886/2'ye göre, kamu yararının gözetilmesi,, haklı 
rekabetin sağlanması, şeffaflığın temin edilmesi şartı vardır; bu, ihlal edilmiştir. Ayrıca, İhale 
Yasasının 44 üncü maddesinin ruhuna aykırılık vardır; yani, hangi işlerin aciliyetinin olduğu, han
gi işlerin 44'e göre yapılacağı net bir şekilde bellidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu ihalelerde belli olmayan bazı rakamlar da var. Yine, İller Bankasının 
Ulus'taki bir binasının 6-7 trilyona çıktığı, Eskişehir yolundaki tesislerin onarımlarından dolayı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Örs, size de ek bir süre veriyorum; lütfen, toparlayınız. 
MUSTAFA ÖRS (Devamla) - Peki, teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlarım, o kısmını atlıyorum; yapı işleriyle ilgili bölümdeki ihalelerden çok kısa 

bahsederek, Sayın Başkanım da iki üç dakika müsaade ederlerse, bitireceğim. 
Yine, yapı işleriyle ilgili ihalelere baktığımız zaman, bunların da tenzilatları yüzde 8-11 arasın

da. Bunların da toplam sayıları -166 olması lazım-166 tane. Bunların tamamı da aynı şekilde. 
İlan yoluyla yapılan ihalelerde tenzilat oranları 6,3 ve 9,50; biraz önce arz etmiştim, 17 adet. 

Evraklarda bu ihalelerin, organizasyon dahilinde anlaşmalar yapıldığı ve bu şekilde verildiği tespit
leri var. İlan yoluyla gerçekleştirilen 28 adet ihalenin de organizasyon içerisinde kimlere verileceği 
önceden saptanmıştır. Kurumca davetiydi olarak gerçekleştirilen 37 adet ihalede, düşük kırımlı iş
lerin hangi firmalara ihale edileceği önceden belirlenerek, bakanlıkiçi organizasyon tarafından izah 
edilen şekilde hareket edilmek suretiyle, ihalelerin bu şirketlere verildiği de tespitlidir. 

Bütün bunların ötesinde soruşturma komisyonu tutanaklarına geçen önemli bir konu da şudur: 
Sayın eski Bakan bakanlık, siyaset, ticaret, müteahhitlik, bürokratlar, müteahhitler, partililer, sosyal 
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işler ve ilişkiler içerisinden sıyrılamamıştır. Zira, en büyük yatırımcı bakanlıklardan birinin bakanı 
olan kişinin, bu kadar çok sayıda şaibeye müsait konularla iştigal etmesinin, insanları düşündürmesi 
normal mütalaa edilmeli ve tarafsız yargıya gerekli görev, yetki verilerek gereği yapılmalıdır; zira, 
tutanaklara geçen maddî ve manevî yardımların, ayrıca parayla iç içe olan diğer konuların açığa çık
ması başka türlü mümkün olmayacak ve parmakla aklanmak hiç kimsenin vicdanını rahatlat
mayacak, toplum vicdanı huzursuz olmaya devam edecektir. En büyük temizlik ve rahatlık, 
anayasal bağımsız yargının vereceği karardır. 

Anayasamızın 112 nci maddesine göre "Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca ken
di yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur" hükmü 
nedeniyle, ayrıca da yukarıda belirtilen sayın eski bakanın, bakanı ilgilendiren konulardan dolayı 
adaletin tam tecellisi şarttır. 

Kamu vicdanının da rahatlatılması gereğini siz değerli milletvekillerine arz ediyorum; Sayın 
Başkana ve sizlere teşekkür ediyor, aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum (DYP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Örs 

Efendim, söz sırası, Muş Milletvekilimiz Sayın Sabahattin Yıldız'da (AK Parti sıralarından al
kışlar) 

Buyurun Sayın Yıldız. 

Süreniz 10 dakika. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; (9/4) esas numaralı Meclis 

Soruşturması Komisyonu raporu üzerinde söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bir temenniyle konuşmama başlamak istiyorum: İnşallah, geleceğin Türkiyesinde, yolsuzluk, 

vurgun ve soygunlardan uzak bir ülkede yaşamayı hepimize Cenabı Allah nasip eder diyorum; çün
kü, gerçekten, vatandaşlarımız, maalesef, sokaklarda açlıktan ölmeye başlamış; ama, bir tarafta da, 
bakıyorsun, birileri trilyonlarla oynuyor; milyarları birbirlerine bayram harçlığı, tatil harçlığı diye 
veriyor; böyle bir dönemden geçiyoruz. Evet, gerçekten, Türkiye'de, özellikle yatırımcı bakanlık
larda olsun, bankalarda olsun, yıllardır soygun ve vurgunlardan bahsediliyor ve maalesef, işin kötü 
tarafı, son zamanlarda, bu söylentileri, bu dedikoduları duymayan sağır sultan bile kalmadı ve böy
le bir ortamdan Türkiye geçiyor. Bu ülke hepimizin ülkesi. 

Kıymetli arkadaşlar, hırsızın partisi olmaz, benim hırsızım, senin hırsızın olmaz; yani, Tür
kiye'nin, bu yolsuzluklardan, vurgundan ve talandan kurtulması lazımdır. Bunun için, bizim, şeffaf 
olarak bazı konulara bakmamız lazım. Partimizi, fikrimizi, düşüncemizi bir tarafa bırakıp, bir yer
lerde, soygun, vurgun varsa bunun üzerine ciddî bir manada gitmemiz lazım. Çünkü, biz, Parlamen
to olarak, milletvekilleri olarak bunun üzerine gitmezsek, maalesef, Türkiye düzelmez ve Allah gös
termesin, bu gemi batarsa, hepimiz bu geminin içindeyiz ve batarız. Hiçbirimizin partisi, ülke bat
tığı zaman kurtulmaz; hiçbir hırsız kurtulup bir yerlere gitmez. Bundan dolayı, biraz da bu konuya 
tarafsız bakmamız lazım. Birilerinin gerçekten suiistimali varsa, birilerinin ihmali varsa mutlaka 
hesap vermeleri gerekir. 

Ben, bu dosyalar üzerinde, gerçekten, 20'ye yakın klasör üzerinde olsun, 15 tane kaset üzerin
de olsun ciddî manada bir çalışma yaptım, birkısım yetiştiremedlğim konuların fotokopilerini çek
tirdim eve götürdüm gece 12'ye, l'e kadar bunun üzerinde çalışma yaptım ve vicdanımla rahat bir 
şekilde söylüyorum, olaylara tarafsız baktım. Kendim, inşaat yüksek mühendisi olduğum için, 
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genelde olayların nasıl olduğuna baktım. Yani, hukukî yönünü değerlendiremedim, açık söy
lüyorum; ama, teknik yönden kimin ne yaptığını görmeye çalıştım. Bunu nasıl görmeye çalıştım; 
var olan evraklar üzerinde. Şunu da unutmamak lazım: Meşhur söz vardır, minareyi çalan kılıfını 
hazırlar; evet, maalesef, gerçekten kılıf hazırlanmaya çalışılmıştır; ama, bazılarına baktığımız 
zaman, maalesef, kılıfa sığmamış ve minarenin ucu kılıftan dışarıya çıkmıştır! Ben, bunlarla ilgili 
olarak kendimce önemli gördüğüm birkaç tane örnek vermek istiyorum. 

Burada, müteahhitlik yapmış, mühendis kökenli, hatta, Bayındırlık Bakanlığı yapmış arkadaş
larımız var, bunların özellikle dikkatini çekmek istiyorum. 

Şimdi, yapılan işlemler ne? Yapılan işlemlerde öncelikle şuna bakıyorum: İhalelerde nasıl soy
gun olur? Herkesçe biliniyor, bankalardaki kredilerde yüzde 10, yüzde 15 söylentileri ayyuka çık
mış. Bunlar ihalelerde nasıl yapılır? 

Ya, ihaleye çıkan, işe katılan müteahhitler bir yerlerde kendi aralarında bir araya gelir, anlaşır
lar, birine işi verirler; öbürleri de adına "çıkma" konulmuş olan yüzde 5, yüzde 10 pay alır ve 
buralarda devlet soyulur. Birkısım ihalelerde, bürokratlar, işin yeterliliğini veren bürokratlar -tabiî, 
burada siyasilerle de işbirliği oluyor; yani "siyasiler" dediğimiz zaman, illa bir milletvekili değil; 
milletvekili olur, partilerin yönetiminden olur veyahut da siyasetle aktif uğraşan birileri olur- bir 
araya gelir; bir arada, kırım yapacak, anlaşabilecek müteahhitlere yeterliliklerini verir ve bunların 
isimlerini dışarıya çıkarır; o müteahhitler bir araya gelir ve anlaşır ve buralardan pay alınır, pay 
verilir. 

Bir diğeri ise, maalesef, Türkiye'de son zamanlarda gelenek haline getirilmiş ve işin kötü tarafı 
da Bayındırlık Bakanlığında son derece yaygın bir şekilde uygulanmış olan davet usulüyle yapılan 
ihalelerdir. Evet, bakan, üç kişiye de davet gönderebilir; kanunîdir; ama, üç kişiye davet gönderdiy
se, istediği üç kişiyi çağırdıysa ve işi verdiyse, hiçbir kimse, buna ahlakî demez arkadaşlar. 
Kanunen yetkisi olabilir; ama, kullandığı yetkiyi, mutlaka, devlet menfaatlarını koruyacak şekilde 
kullanması lazımdır ve benim bu dosyalar üzerinde gördüğüm en kötü şey, maalesef, devletin men
faatlarını koruması icap edenlerin, devletin menfaatlarını korumadığı ve işleri resmen parsel-
lediğidir. 

Tutuklu olan eski Müsteşar Yardımcısı Sedat Aban, açık olarak şunu söylüyor: "Davet usulü 
ihalelerde, bakanın önceden önerdiği dışında hiçbir zaman bir başka firmanın ihaleyi alması müm
kün değildir. Kendisi, yapılacak ihale ve ihaleyi alması istenen şirketin adını ya bizzat ya da danış
manı Sadrettin Bey aracılığıyla bildirerek 'bu işlerle ilgilenin' diye söz kullanır. Bu söz, ihalenin 
sözü edilen firmaya verilmesi talimatını içerir. Bunun üzerine, bir liste hazırlanır. Yaklaşık, 10 
dolayında firma seçilir, kırımlar böylesine ayarlanır ki, sonuçta, üst makamda talimat gereğince 
ihale önceden belirlenen firmaya verilir" diyerek, ihalenin şeklen yerine getirildiğini açıkça anlat
maktadır. Dosyalar üzerinde yaptığım incelemelerde de anlatılanlar ile tatbik edilen sistemin tıpa tıp 
örtüştüğünü görüyorum. 

Evet, bu ifadeler birileri tarafından sonradan inkâr edildi; ama, cezaevinde ben kendilerini din
lediğim zaman olsun, özellikle kasetleri izlediğimde olsun, bende oluşan kanaat şu: Açık söy
lüyorum, belki, işkence yapılmış olabilir poliste; fakat, ifade verenler DGM savcısına "ağabey" diye 
hitap ediyor ve birden fazla savcının huzurunda!.. Yani, o kadar rahatlar ki, açık söyleyeyim, benim 
bu kürsüde olduğumdan çok daha rahatlar! Yani, böyle şartlarda, böyle bir ortamda ifade veriyor. 
Kendisine savcı tarafından yöneltilen bazı sorulan bilmiyorsa "bilmiyorum" diyor, "hatır
layamıyorum" diyor veyahut da "o olay öyle değildi, şöyleydi" diye, çok rahatlıkla el, kol hareket-
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leriyle, senlibenli konuşuyor. Bunlar şunu gösteriyor: Burada bir şeyler olmuş ve gerçekten, devlet 
soyulmuş. 

Şimdi, bunlara kısa olarak birkaç örnek vereyim. Davetli ihale edilmiş bir kısım işlere bak
tığımızda, işi alan firma hangi ilden ise, ihaleye katılan diğer firmalar da o ilden seçilmiş. Yani, her 
ne ise, diyelim ki, (A) işi, bütün davet edilen 6-7 tane firmanın hepsi İstanbul'dan seçilmiş. Bir baş
kasına bakıyorsun, yine aynı şekilde. Yani, bunlar, hasbelkader mi bir yerden geliyor, yoksa, iş, bir 
firmaya verilecek, o firma yan firmaları mı getiriyor? Aynı adreste ikamet gösteren aynı kişilere ait 
firmalar, aynı işlerde ihalelere davet edilmiş; dikkatinizi çekmek istiyorum! Bu olay, tamamen 
kanunsuzluktur. 

Arkadaşlar, örnek vereyim: 12.10.1999 tarihinde İller Bankasının yapmış olduğu bir ihaleye -
isim veriyorum- Çakır İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi, Çakır Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şir
keti... Arkadaşlar, aynı iş için bu firmalar davet ediliyor. Adresleri: Ertuğrul Mahallesi Hamidiye 
Sokak Çakır Apartmanı No: 5/6 Beşiktaş/İstanbul. 

VAHİT KAYRICI (Çorum) - Başka firma davet edilmemiş mi? 
SABAHATTİN YILDIZ (Devamla) - Başka isim daha vereyim sana, madem istiyorsun: Hay

dar Sezen... 

BAŞKAN - Efendim, müdahale etmeyin... Rica ediyorum... 
VAHİT KAYRICI (Çorum) - Soruyorum. 
BAŞKAN - Müdahale etmeyin canım. 
VAHİT KAYRICI (Çorum) - Soru soruyoruz; yani, bir firma mı çağırmışlar, öğrenelim 

diyoruz... 
BAŞKAN - Raporu okursunuz canım... 
SABAHATTİN YILDIZ (Devamla) - San-İş İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi, Necatibey Cad

desi No: 74 Karaköy/İstanbul 
Arkadaşlar, bu firmalar -yani, çocuk bile baksa, aynı kişilere ait olduğunu görecek- aynı işler 

için davet edilmiş. Yani, bunlar kanunsuzluktur arkadaşlar, bunlar kanunsuzluk... Yani, bunlara 
çocuk bile baksa, aynı kişiye ait firmalar olduğunu görecek; fakat, her nedense, bunlar davet edil
miş. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Albayraklar yok mu?! 

SABAHATTİN YILDIZ (Devamla) - Davetiydi iki iş almış bir firmaya bakıyoruz; ihaleye, is
mi ihale, ihale ise tabiî... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yıldız, size de eksüre veriyorum; lütfen toparlar mısınız. 
SABAHATTİN YILDIZ (Devamla) - Hangi firmalar çağrılmış ve nasıl bir yöntem takip edil

miş? Bu ihaleler de iki gün arayla yapılıyor. 
Arkadaşlar, işleri, Akay İnşaat diye bir firma alıyor. Birinci gün yapılan ihaleye beş firma davet 

ediliyor, bunlardan biri teşekkür atıyor ve diyelim ki, bu işi -isim veriyorum- Akay İnşaat alıyor. 
Bakıyorsunuz, 22.10.1999 tarihinde, aradan iki gün geçtikten sonra, yine davetiye çıkarıyor aynı fir
malara, 5 firmaya çıkarılıyor, yanına 3 firma daha ekleniyor, 8 firma. Birinci gün teşekkür atan ve 
ikinci gün davet edilen, ilave edilen 3 firmanın 3'ü dahil, 4'ü teşekkür atıyor. Kırımları söyleyeyim: 
Birinci işten yüzde 7,71, ikinci işten yüzde 7,91; yüzde 8; 8,02; 9,16; 9,30, 12,10; 12,93... Yani, 
bunlar hasbelkader oluşan kırımlar değil arkadaşlar. 
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Bir de, aynı kırımlarla ilgili örnek vereyim; Hatay Harbiye kanalizasyon inşaatı, dikkatinizi 
çekmek istiyorum arkadaşlar, 14 firma... Yüzde 25,75; 25,85; 25,88; 25,90; 25,91; 25,92; 25,93; 
25,95; 25,98; 26,01; 26,02; 26,03; aynı işe davet edilen firmaların verdiği kırımlar bunlar. Bunlar, 
acaba sizlere bir şeyler hatırlatıyor mu; yani, bu müteahhitler bir araya gelip anlaştılarsa, idare niye 
buna müdahale etmiyor?! Yok, birileri bu işi birilerine tezgahladıysa, yine de bu kadar alenî hırsız
lık ve soygunun olmaması lazım. 

Arkadaşlar, zamanım müsait değil; şimdi, birkısım dosyalar yanımda; ama, maalesef, herhalde 
zamanı fazla kullandım. 

Yüzde 538'lerde, yüzde 450'lerde, yüzde 400'lerde, yüzde 300'lerde keşif artışlarıyla işler ihale 
edilmiş. Buna, sadece bir örnek vereyim arkadaşlar: Herhangi bir iş -işin ismini vermeyeyim- 886 
milyara ihale ediliyor, 3 trilyon 621 milyar para ödeniyor; üç aylık, dört aylık iş bu. Bunların için
de fiyat farkı, eskalasyon farkı yok arkadaşlar; birim fiyatı üzerinden verilen para bu. 300 milyara 
ihale ediliyor, yüzde 30'u, yani 90 milyar ödeniyor; 920 milyarlık eksözleşme yapılıyor; eksözleş-
meye, her nedense, bir de yüzde 30 ödeniyor, 276 milyar... 

NAMIK HAKAN DURHAN (Malatya) - Süre kaç dakika?! 
SABAHATTİN YILDIZ (Devamla) - ...ve ödenen toplam para 1 trilyon 586 milyar; 

22.10.1999'da ihale ediliyor, 15.2.2000*de bitiyor. 
BAŞKAN - Sayın Yıldız, toparlar mısınız efendim. 

SABAHATTİN YILDIZ (Devamla) - Yani, üç aylık, dört aylık işler bunlar arkadaşlar. 

Bunlar şunu gösteriyor: Resmen, devletin soyulduğunu gösteriyor; resmen, fakir fukaranın 
parasının bir yerlerde bölüşüldüğünü gösteriyor. 

BAŞKAN - Efendim, lütfen son cümlenizi söyler misiniz; rica ediyorum. 

SABAHATTİN YILDIZ (Devamla) - Teşekkür ederim. 

Ha, bunu kimler bölüştü derseniz; şu anda, 13 kişi hesap vermekte. Bunlarla beraber, bunların 
her ne kadar kendisi bizatihi içinde bulunur veya bulunmaz; ama, bunun olup olmadığının açığa çık
ması için de, Sayın Bakanın, mutlaka Yüce Divanda yargılanıp... Temennimiz şudur: İnşallah ak
lanır; hiçbir arkadaşımızın kirlenmesini istemeyiz. 

Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim, teşekkür ederim Sayın Yıldız. Ben, fazla zaman veremiyorum; rica 
ediyorum efendim... 

Aslında, bana göre, bu konuların enine boyuna tartışılması lazım; ama, 10 dakikalık süre veril
miş. Efendim, neyse; yani, o beni ilgilendirmez de... 

NAMIK HAKAN DURHAN (Malatya) - 3,5 dakika da eksüre verilmez ki!.. 

BAŞKAN - Efendim, sizin arkadaşınıza da 3 dakika verdim; niye bu kadar çekmiyorsunuz?.. 
NAMIK HAKAN DURHAN (Malatya) - Niye çekindim... 

BAŞKAN - Bu, çok önemli bir soruşturma. Burada, milletvekillerinin bilgi sahibi olması 
lazım. Ben olsam, konuşmasını hiç susturmam; ama, maalesef, 10 dakikalık süreyle, bu ciddî 
meselelerin dile getirilmesi mümkün değil. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Tamam Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim, ama, arkadaşınız müdahale ediyor... 
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İSMAİL KÖSE (Erzurum) - İkaz ettik Sayın Başkanım, tamam... 

BAŞKAN - Ama, olur mu canım... Yani, hep bizi itham ediyorlar canım... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN (İs
tanbul) - Tamam... 

BAŞKAN - Canım, bakıyoruz yani Sayın Bakan; ama, insanın bir vicdanı var yani... 

Efendim, dördüncü konuşmacı Sayın Tahsin Boray Baycık. 

Buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika efendim. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 9.11.2001 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sayın Mehmet Ali Şahin ve 55 arkadaşının 
vermiş olduğu (9/4) esas numaralı önerge, 15.11.2001 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunun 28 inci Birleşiminde görüşülerek, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Sayın Koray 
Aydın hakkında Meclis soruşturması açılmasına karar verilmiştir. Bu konudaki düşüncelerimi siz
lerle paylaşmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım; hepinize saygılar sunuyorum. 

Komisyon, çalışmalarının başladığı 11.12.2001 tarihinden raporunu Yüce Meclisin onayına sun
duğu tarihe kadar geçen süre içerisinde, soruşturma önergesinde konu edilen soruların tamamına 
cevap verecek ve tüm tereddütleri giderecek şekilde, titiz, objektif ve hakkaniyete uygun bir çalışma 
sonucu, gerek içerik ve gerekse hacim bakımından zengin olan raporunu huzurunuza getirmiştir. 

Komisyon, öncelikle, önergede delil olarak sunulan ve Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesin
de görülen (2001/173) esas numaralı dava dosyasının tüm ekleriyle birlikte bir suretinin, konuyla 
ilgili ses ve görüntü kayıtlarının istenilmesine karar vermiş; bu belgeler, komisyon üyelerinin is
tifadesine hazır hale getirilmiş ve önceliği, soruşturma önergesinde iddia edilen hususlara yer veril
miştir. 

Sayın milletvekilleri, önergede iddia edilen konulara, bir usul açısından, bir de esas açısından 
bakmak yerinde olacaktır. Usul açısından baktığımız zaman, bu soruşturma komisyonunun, mevcut 
bir yargılama sürerken kurulmuş olmasının, hukuk devletinin temeli olan yasama, yürütme ve yar
gı kuvvetlerinin ayrılığı prensibine aykırı olduğu görülmektedir. 

Esas açısından bakıldığında ise, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Sayın Aydın hakkında is
tenilen soruşturma önergesi, Türk Ceza Kanunun 228, 230, 240 ve 246 ncı maddelerine aykırı 
hareket edildiği iddiasıyla verilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun 228/1 inci maddesi "Devlet memurlarından her kim bir şahıs veya 
memur hakkında memuriyetine ait vazifeyi suiistimal ile kanun ve nizamın tayin ettiği ahvalden 
başka bir suretle keyfi bir muamele yapar veya yapılmasını emreder..." şeklinde gidiyor ve bu 137 
nci madde ileride devam ediyor. Bu konuda, Sayın Salih Erbeyin gerekli açıklamayı yapmıştı. 

Hakkında Meclis soruşturması açılması konusundaki önergede, Türk Ceza Kanununun 228 in
ci maddesinde yazılı olan fiillerin, eski Bakan Sayın Aydın tarafından işlendiğine dair hukukun 
genel kaidelerinden olan maddî deliller ortaya konulamamıştır. Kaldı ki, gerek bu konuda dinlenilen 
ifade sahipleri ve gerekse komisyon başkanlığına intikal eden belgelerden de, bu konuda, bir emare 
dahi bulunamamıştır. 

öte yandan, Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesinde yazılı görevi ihmal suçunun işlen
diği iddiası da, hukukî dayanaktan yoksundur. Şöyle ki; Anayasanın 112 nci maddesinde ifadesini 
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bulan "Her bakan, kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de 
sorumludur" hükmü ve yine Anayasanın 113 üncü maddesinde yer alan bakanlıkların görevleri, yet
kileri ve teşkilatın kanunla düzenlenmesine amir hükmü çerçevesinde yürürlüğe konulan 180 sayılı 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
5/2 nci maddesinde "bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup merkez ve 
taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli 
ve yetkilidir" denilmektedir. Bu çerçevede, Sayın Bakan, sorumluluğunun bilinciyle hareket ederek, 
hem kendisine hem de Bakanlık Teftiş Kuruluna intikal eden sözlü ve yazılı şikâyetleri değerlen
dirip, Memurin Muhakematı Hakkında Kanun uyarınca, 103 işlem, 339 müfettiş incelemesi, 105 
adet suç duyurusu, 41 adet öninceleme, 934 görevli hakkında disiplin cezası, 93 müteahhide bir yıla 
kadar bütün ihalelere katılmaktan men cezası, 253 müteahhit hakkında cumhuriyet savcılığına suç 
duyurusunda bulunarak görevini ifa etmiştir. 

Bu durum gösteriyor ki, Sayın Bakan, görev ve yetki sorumluluğuna uygun hareket etmiştir ve 
yine Bakanlığı döneminde, daha önceki yasaya göre, daha şeffaf ve suiistimallere kapalı olan 4734 
sayılı yeni İhale Yasasının çıkarılmasında da gerekli gayreti, başarıyı ve basireti göstermiştir. 

Bu çerçevede hareket eden bir bakan hakkında, Türk Ceza Kanununa göre görevi kötüye kul
lanma anlamındaki iddia hukukî dayanaktan yoksundur. Önerge sahibi tarafından da, Bakanın, 
görevini kötüye kullandığına dair hiçbir delil ortaya konulmadığı gibi, Komisyona gelen belge ve 
dinlenilen kişilerin ifadesinde de, görevini kötüye kullandığına dair bir delil emaresine rastlanıl
mamıştır. 

Bu konuda Komisyona davet edilen Mehmet Ali Şahin'e şu şekilde bir hitabım olmuştu: "Sayın 
Şahin, ben sizi dinledim, daha evvel de dosyanızı okudum. Bu iddialarla ilgili o gün belki konuş
manızda veremediniz; ama, bize vereceğiniz belgeleriniz var mı; Komisyona verebileceğiniz bir 
belgeniz var mı? Mesela, Pırlanta İnşaatla ilgili bir belgeniz var mı?" 

Sayın Şahin şu şekilde ifade ediyor: "Hayır efendim, yok; bir gazeteden bahsettim, onu 
verebilirim. Bize göre ondan daha büyük bir delil yok" demiştir. Biz de bu gazetedeki delilleri 
muhatap almadığımızı kendisine ifade etmiştik. 

Bakanlığı döneminde ülkemizde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelenen iki depremden de, 
57 nçi cumhuriyet hükümeti ve Sayın Bakan, yaraların hızla sarılmasında gerekli tedbirleri alarak 
yüzlerinin akıyla çıkmışlardır. 

Önerge sahiplerinin bir iddiası da, akçeli işlerde çalıştırılmasının sakıncalı olduğunu iddia et
tikleri bir şahsın, müsteşar yardımcılığına atanmasıdır. 

Komisyona intikal eden belgelerden, görevini ihmal suçundan, bu şahsın hakkında kamu 
davası açıldığı, ancak, 13.11.1997 tarihinde Ankara Altıncı Asliye Ceza Mahkemesinin kararıyla, 
mesnet suçun, yasal maddî ve manevî unsuru oluşturmadığından beraat ettiği anlaşılmıştır. Söz 
konusu şahsın, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına atanma tarihi 2.6.1999 olup, müsteşar yardım
cılığına ise, 8.5.2000 tarihinde atanmıştır. 

Bayındırlık Bakanlığt bünyesinde yapılan ihalelerin türlerine de kısaca değinmek istiyorum. 
Buradaki ihaleler, davetiye usulü, ilan usulü ve 574 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre 
yapılan ihalelerdir. 

574 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, olağanüstü hallerde kullanılmak üzere çıkarılmış ve 
bakana çok geniş yetkiler vermiştir; ancak, Bakan, bu yetkisini de kullanmamış, ihale yolunu seç
miştir. 
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Davet usulü ihalelerdeyse, yasanın kendisine tanımış olduğu hakkı, 15.2.1996 tarihinde bakan 
oluruyla yürürlüğe konulan Yüksek Fen Kurulunun tespit ettiği değerlendirme kriterlerini göz 
önünde bulundurarak kullanmıştır. 

Afet kararnamelerinin hazırlanmasındaki partizanlık iddiası da mesnetsiz bir iddiadır; çünkü, 
çalışma usulleri itibariyle, afete uğrayan bölgelerdeki hasar tespitlerini mülkî idare amirleri -yani, 
oradaki il müdürleri- belirlemekte ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü ise sadece ve sadece sekreterya 
görevini yapmaktadır; yani, afet kararnamelerinde valiliklerce tespit edilen hasarlar baz alınmak
tadır. Bunda, Bayındırlık Bakanlığının bir dahli olmamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; soruşturma işi vicdanî bir iştir. Ben, kişisel olarak, 
soruşturma önergelerinin siyasete alet edildiğine inanmaktayım. Soruşturma hakkı kötüye kullanıl
dığından ve siyasete alet edildiğinden dolayı siyaset kurumunun toplam kalitesi düşmüştür. Bu 
sebeple, bütün siyasî partiler itibar kaybına uğramışlardır. Benim endişem, yine, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin itibar kaybına uğramasıdır. Temiz toplum fikrini yerleştirmemiz için soruşturma 
müessesesini yeniden düzenlememiz ve siyasî değil, vicdanî kanaatlere göre hareket etmemiz 
gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, size, son olarak, Sayın Aydın ile komisyonda aramızda geçen bir 
konuşmayı aktarmak istiyorum. 

Sayın Aydın'a şunu sordum: "Size tek sorum olacak. Bakanlık yaptığınız dönemde büyük 
faaliyetleriniz oldu. Az evvel arkadaşlar sordular, siz anlattınız. Daha sonra istifa ettiniz. Tekrar ay
nı göreve gelseniz, bu yapılanlardan, şu anda size sorulan sorulardan sonra, aynı düşüncelerinizi 
devam ettirir miydiniz? Ben, bunu öğrenmek istiyorum." 

Sayın Bakan "en zor soru" demişti. Komisyon Başkanımız da "tek soru, ama en zor soru bu" 
demişti. Sayın Bakanın ifadesi şu oldu: "Başka çaresi yoktu ki. O soruyu soran arkadaşlar, o dönem
de, aynı şartlar içerisinde olsaydılar, farklı bir şey yapamazlar, aynı işleri yaparlardı." 

Sayın arkadaşlarım, Afyon depreminden sonra ikinci veya üçüncü gündü. Ya televizyonda iz
ledim ya da gazetelerde okudum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Size de eksüre veriyorum efendim, buyurun. 
TAHSİN BORAY BAYCIK (Devamla) - Bir sayın parti başkanımız, vatandaşın içerisinde 

"hemen burası ayağa kaldırılmalı, iki gün içinde burası eski haline getirilmeli" demişti. Eğer o şekil
de çabuk davranır, eğer o şekilde, böyle, hemen ayağa kaldırmaya kalkarsak, bugün Sayın Aydm'm 
durumuna düşeriz. 

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

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Baycık. 

Efendim, beşinci konuşmacı, Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Geçer. 

Buyurun efendim. (SP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakikadır. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 819 sıra sayılı (9/4) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonu raporu üzerinde konuşmak üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Heyetinizi 
selamlıyor, saygılar sunuyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim görevlerinden 
olan soruşturma komisyonlarının oluşturulması ve seçilmişlerin, bakanların veya milletvekillerinin 
herhangi bir konuda yapmış olduğu hataların veya toplum nezdinde siyaset kurumunu zedeleyici 
veya Büyük Millet Meclisinin kurumsal kimliğine birtakım şaibeler getirici eylem ve işlemlerinden 
dolayı, elbette ki, Büyük Millet Meclisinin, soruşturma ve denetleme fonksiyonunu da yerine getir
mesi lazım. 

Elbette ki, bu konular, siyasî alanlara çekiliyor; belki, siyasî linç malzemesi olarak da kul
lanılabiliyor; ama, bunun, kesinlikle, bir kararını vermek lazım; ya soruşturma komisyonları kurul
masını veya Meclisin denetim fonksiyonunu ortadan kaldırmak lazım -sadece yasama meclisi 
olarak ortada kalsın- yahut da -soruşturma komisyonları kurulacaksa- gerçekten, toplum nezdinde, 
ülkede, yasama ve denetleme görevi olan Büyük Millet Meclisinin saygınlığı veya birtakım şaibeler 
çerçevesinde, vatandaş nezdinde düşeceği zor durumdan kurtarılması adına, soruşturma görevinin 
de yapılması lazım diye düşünüyorum. 

Şimdi, burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, böyle, denetleme görevi vardır; zaman 
zaman, sayın bakanlar hakkında, başbakanlar hakkında soruşturma komisyonları kurulmuştur. On
ların, bağımsız Türk yargısı nezdinde yargılanmasının yolu açılarak, en azından, siyaset kurumunun 
saygınlığı ve böyle şaibelerin ortadan kaldırılması, dedikoduların temizlenmesi, birtakım karanlık 
alanlarda kalmış noktaların aydınlatılması adına ciddî bir çalışmanın yapılması da elbette gereklidir. 
Bunun, siyasî bir mülahaza olarak veya siyasî bir yaklaşımla -yani, farklı siyasî görüşe sahip bir 
sayın bakanın, siyasî hayatının veya zor duruma sokulmasının aracı olarak- kullanılması da, elbet
te ki, etik açıdan son derece zararlıdır. 

Geçmişte de bunlar oldu; ama, toplum nezdinde, kamuoyu nezdinde şunlar ortaya çıktı: Denil
di ki: "Siyasî bir yaklaşımdır; işte, falan falanı akladı, falan filanı akladı." Yani, burada, soruşturma 
komisyonlarının çalışmalarının ortaya çıkardığı raporlar veya neticeler, toplum nezdinde makes 
bulmadı; çünkü, toplum şunu biliyor: Sayısal üstünlüğü olan tarafın kendi siyasî görüşünde olan bir 
sayın bakan hakkında soruşturma önergesi verildiğinde -yeterli sayıda parmak varsa- elbette, bu 
soruşturma önergesinin akıbeti, o bakanın Yüce Divana gitmemesidir; ama, Parlamentoda çoğun
luğu yoksa, netice olarak -yüzde 99- Yüce Divana gitmesi muhtemeldir; yani, böyle bir kanaat var
dır. 

Şu anda görüşmekte olduğumuz Soruşturma Komisyonu raporunda da, aslında, birtakım yan
lışlıklar yapılmıştır; yani, toplum nezdinde aklanmak veya Parlamentoya olan güvenin artırılması, 
işte, Parlamentoda, her ne kadar görev yapan bakanlarımız, topluma karşı, kamuoyuna karşı, 
kamuya karşı zararlı birtakım icraatlar yapmış, uygulamalar yapmışsa, vatandaşın, milletin güven
cesi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, ciddî bir incelemeden sonra, dokunulmazlık şeyini 
kırarak, onları bağımsız yargıya göndermesi vardır noktasında, Parlamentoya güvenin artması için 
bunun yapılması gerekir. 

Şu anda, bu, (9/4) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun çalışması, aslında, biraz 
aceleye getirilmiştir. Yani, 12.12.2001 tarihinde komisyon kuruldu ve araya giren yılbaşı, bayram 
münasebetiyle 15-20 gün, neredeyse yarım ay çalışılamadı ve ondan sonra, birbuçuk ay içerisinde, 
haftada iki gün toplantı yapılarak, 7.2.2002 tarihinde çalışma sona erdirildi. Aslında, burada, bir
takım dokümanlara, birtakım bilgilere ulaşılmaya çalışıldı. Şu anda devlet güvenlik mahkemesinde 
görülmekte olan davanın, vurgun operasyonu sonucu açılmış davanın tanıkları, sanıkları veya 
oradaki ifadeler incelendi, bant kayıtlarının bir kısmı incelendi ve birtakım kişiler dinlenildi; ama, 
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neticede, bu dinlenilen kişilerin vermiş olduğu ifadeler ve ortaya çıkmış gerçeklerin doğrulanması, 
teyidi mahiyetinde yapılabilecek birtakım çalışmalar da yapılamadı; çünkü, sürenin kısa tutulması, 
aceleye getirilmesi, aydınlanması gereken birtakım alanların karanlık kalmasına vesile oldu. 

Şimdi, Meclise getirilmesi konusunda da, usul açısından, İçtüzük açısından hata yapıldı. Aslın
da, dün tartışıldı bunlar. İçtüzüğün 112 nci maddesindeki, rapor, üyelere dağıtıldıktan yedi gün son
raki birleşimde görüşülür denilmesi, aslında, yerinde, ihtiyatî ve savunma hakkını da teminat altına 
alan bir madde olmasına rağmen, 12.2.2002 tarihinde dağıtılan komisyon raporunun, hemen, ayın 
13'ünde Mecliste alınan bir kararla, bugün, yani iki gün sonra görüşülmesi kararlaştırıldı. Aslında, 
burada, aleyhinde soruşturma yapılan Sayın eski Bakanın da, ortada komisyonun iddialarını veya 
tutulmuş raporun komisyonda incelenmesi adına, belli bir süreye ihtiyacı var olduğuna inanıyorum; 
ama, burada süre son derece kısa tutulmuş. Eldeki raporu aslında bir incelemeye, tamamım 
okumaya veya orada gösterilen referanslara gidip onu araştırmaya da fırsat bulamadık. Bu vesiley
le, genel hatlar üzerinde veya yargıya yansımış, aslında, olayların da burada görüşülmesi veya hak
kında birtakım şeylerin soruşturulması usule aykırı olmakla birlikte, sadece yargıya yansımış olay
lar alanında değil, başka alanlarda da soruşturmanın yapılması gerekirdi; ama, burada, özellikle, 
devlet güvenlik mahkemesine intikal etmiş olayın çevresinde kilitlenildi, orada dönüldü. Bir de 
özellikle deprem bölgesinde yapılan ihaleler üzerine kilitlenildi. Oysaki, Bayındırlık Bakanlığı bün
yesindeki birimlerin yapmış olduğu ihaleler, sadece deprem bölgesinde yapılan ihalelerden ibaret 
değildi; ama, oradaki, sanki, deprem bölgesinde yapılan işler referans gösterilerek, diğer alanlarda 
yapılan işler biraz gölgelenmeye, araştırmadan vareste tutulmaya çalışıldı. Onun için, vuzuha 
kavuşturulması biraz güç oldu. 

Şimdi, burada, benim muhalefet şerhimde de belirttiğim gibi, şunun altını önce çizmek lazım: 
Anayasanın görev ve siyasî sorumlulukla ilgili 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında, sayın bakan
ların, yaptığı işlerden ve maiyetinde çalışanların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğu, yine, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 
inci maddesinin ikinci fıkrasında, aynı şekilde, bakanın, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerin
den sorumlu olduğu... Bunlar, Sayın Bakanı sorumlu kılmaktadır. Şimdi, burada, Bakanlık nezdin-
de yapılan bir operasyon neticesi açılan davada ifadesine başvurulan veya görüşü alınan insanların 
arasında, böyle, iddialara paralel olarak yakın ifadelerin olduğuna tanık olduk biz. Yani, burada rüş
vetin döndüğü noktasında veya verilecek ihalenin kime verileceği, nasıl verileceği hususunda bir
takım girişimlerin yapıldığı veya birtakım oluşumların oluşturulduğu noktasındaki ifadelerin, 
burada, birbirini doğrular mahiyette olduğunu gördük. Ancak, orada, her ne kadar savunma hak
kının kutsaliyeti çerçevesinde yargıda reddedilmiş olsa bile, burada, verilmiş, birtakım gerçeklere 
dayanan ve şu anda tespiti mümkün olan birtakım ifadeler de var. Bunların üzerine tam olarak 
gidilemedi ve bunların araştırması da tam olarak yapılamadı. Bu vesileyle, Yüce Meclisin denetim 
fonksiyonunun toplum nezdinde vicdanî kanaatleri müsterih edecek noktada çalışması ser
gilenemedi maalesef. 

Diğer taraftan, İçtüzük çiğnenerek acil bir şekilde Parlamentoya getirilmesi; diğer taraftan, 
komisyon çalışmalarının kısa tutulmasıyla bazı alanlardaki bilgilere ulaşılamaması, bu şüphelerin 
ortadan kalkmasını ve toplum nezdinde, kamuoyunda oluşmuş kanaatlerin izale edilmesini 
maalesef sağlayamadı. 

Burada, genel olarak usul veya mevzuat noktasında yapılan uygulamaların da, bu iddiaları doğ
rular mahiyette suiistimale açık olduğunu gördük. Mesela, deprem bölgesiyle ilgili, Bayındırlık 
Bakanlığı ile İller Bankası arasında yapılan protokol çerçevesinde, İller Bankasının deprem böl-
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geleri ihaleleri ve yapı işlerini, altyapı işlerini yapması konusundaki protokol çerçevesinde bir mev
zuat hazırlandığında, 12.12.1999 tarihinde, İller Bankası İhale Yönetmeliği de değiştirilerek -ek 
sözleşmenin sınırlandırılmasını amir olan o yönetmelik değiştirilip- ek sözleşmelerin önü açılmış
tır; yani, istendiği kadar ek sözleşme yapılmasının yolunun açılması; yani, herhangi bir müteahhide 
verilen bir işe karşılık, o işi bitirdikten sonra, ihalesiz, aynı eski kırım oranıyla zincirleme iş veril
mesi, yeni ek sözleşmelerin yapılması ve özellikle bölgede yapılan ihalelerde davet usulünün genel 
ilke haline getirilmiş olması; yani, burada, elbette ki, 574 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
onun, 2886 sayılı Kanun ve Muhasebei Umumiye Kanunu ve Sayıştay denetiminin dışında tutul
ması, o bölgedeki işlerin olmasına rağmen, muhakkak ki, kamu menfaatinin, burada, göz önünde 
bulundurulması gerekirdi; ama, burada, İller Bankası İhale Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi ikinci 
fıkrası değiştirilerek, birtakım müteahhitlere ve bölgede, özellikle ihale alan müteahhitlere birçok 
ihale verilmesi sağlanmış... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Geçer, size de eksüre veriyorum, lütfen toparlayın. 

Buyurun efendim. 

MUSTAFA GEÇER (Devamla) - Diğer taraftan, kırım oranlarında ani düşüklükler olduğu ve 
burada birtakım tanık ifadelerinden aldığımıza göre, aynı alanda, Bayındırlık Bakanlığına bağlı 
kurumlarda, İller Bankasında, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde, Karayollarında davet usulüyle 
yapılan ihalelerde, kırım oranlarının ortalama yüzde 15'lere düştüğü; ama, ilan usulüyle yapılan, 
gerek Sayın Koray Aydın döneminde gerekse diğer bakanlar döneminde yapılan ilanlı ihalelerde 
kırım oranlarının çok yüksek olduğu izlenmiş; bu dönemde de Karayollarında yapılan ihalelerde, 
ilanlı ihalelere katılan müteahhitlerin çok büyük kırım yaptığı ve davetli ihalelerde, yani, âdeta, bir
takım müteahhitler seçilerek, davet edilip, çok düşük kırım oranı olan işlerin verildiği, bu konuda 
yargıya intikal etmiş birtakım olayların olduğu, Ankara 8. İdare Mahkemesinde Kıbrıs'ta yapılan bir 
yol ihalesinin iptal edildiği ve bazı müteahhitler tarafından basma veya Bakanlık nezdinde birtakım 
girişim ve şikâyetlerde bulunulduğu halde, hatta, noterde bazı bilgilerin tespit edildiği "şu müteah
hitlere, şu kırımla verilecek" diye noter marifetiyle tespit edildiği halde, bu ciddî itirazların veya 
şikâyetlerin üzerine gidilmediği ve bu sebeple, gerek bürokratlara ihale dağıtımında birtakım men-
faatlar temin edildiği gerekse ihale alan müteahhitlere de menfaatların temin edildiği burada, 
gözümüzün önüne gelmiş ve birtakım belgelerden bunları anlamış bulunuyoruz. 

Burada, mesela, 18.8.2001 tarihinde fiyat farkı kararnamesi çerçevesinden sonra yapılan, yani, 
2000 Kasım, 2001 Şubat krizlerinden sonra yapılan 1 764 ihalenin, yine deprem bölgesi kalıcı 
konutlara ilişkin ihale yapıldığı ve burada, Resmî Gazetede yayımlanan, 29 Nisan 2001 tarihli 
24387 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "sözleşme bedeli dışında fiyat farkı verilmez" şartına rağ
men, bu 1 764 konutun, o günkü şartlara göre, yani, birtakım ekonomik krizlerden sonra, durum 
dengeye geldikten sonra, 2000 yılında 9 milyara verilen kalıcı konutların, 17,5 milyara verildiği hal
de bunlara ek ödemelerin yapıldığı; ama, bunlarla ilgili, yine, Resmî Gazetede sözleşme bedeli 
dışında farkın ödenmeyeceği ilan edildiği halde şartnamede, bunlara 8 milyar dolayında -konut 
başına- ödemeler yapılarak, 2000 yılında 9 milyara mal olan konutların, ek ödemeler de yapılarak 
17 milyarı bulan konutların 26 milyara mal edilerek, 8 trilyon civarında, mesela, bir ihalede, bir iş
lemde devletin zarara sokulduğu ve buna benzer belgelerin çoğaltılabileceği kişi ifadelerinden de 
anlaşıldığı halde, maalesef, bu... 

BAŞKAN - Sayın Geçer, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz... 
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MUSTAFA GEÇER (Devamla) - Söylüyorum Sayın Başkan; teşekkür ederim. 

...kısa tutularak, şaibelerin ortadan kaldırılması engellenmiştir ve Meclisin, gerçekten, denetim 
fonksiyonu tam olarak yerine getirilmemiştir. Yine, siyasî ve de parmak hesabına dayalı bir araştır
ma yapılmış ve burada, gerçekten, tam olarak görevimizi vicdanî müsterihat içerisinde yap
madığımıza inanıyorum. Bunun, yüce yargıda tekrar gözden geçirilerek, bütün belgeler incelenerek 
aklanması noktasında düşüncemin olduğunu burada ifade ediyor; Yüce Heyetinize saygılar 
sunuyorum. (SP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Geçer. 

Son konuşmacı, Kırıkkale Milletvekili Sayın Nihat Gökbulut. 

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika efendim. 

NİHAT GÖKBULUT (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; (9/4) esas numaralı 
Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerinde kişisel görüşlerimi ifade etmek ve arz etmek Üzere 
huzurlarınızdayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce, özellikle bir hususu vurgulamak istiyorum. 
Meclis bir mahkeme değildir ve olmamalıdır. Meclis mahkeme görevini yapmaya başladığında, 
mahkemelerin de Meclisin görevini yapmaya başladığını müşahede etmeye başlarız. 

Yasama, yürütme ve yargının ayrı ayrı ellerde toplanması, kuvvetler ayrılığı ilkesi, yurttaşların 
özgürlüklerini korumak için en güvenilir yöntemlerden ve çarelerdendir. Bu amaçla, demokratik ül
kelerde, kuvvetler ayrılığı ilkesine göre yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden bağımsız, 
birbirinin görev alanına girmeyen, devletin üç temel öğesi olması ilkesine her zaman sahip çıkılmış
tır. Görevlere müdahale, karışıklık, huzursuzluk, dengesizlik yaratır; devlet güç kaybeder, anarşi 
doğar, toplumsal ve siyasal sarsıntılar baş gösterir. 

Değerli arkadaşlar, her olayda bakış açısını ve zihniyeti analiz etmenin gerektiğine inanıyorum. 
Bakınız, bilindiği üzere bir masanın dört ayağı vardır. Eğer, siz, masanın ağırlık merkezinden ve üs
tünden bakarsanız, masanın hiçbir ayağını görmezsiniz. Karşısından baktığınız takdirde sadece iki 
ayağını görürsünüz. Diyagonal olarak karşıdan baktığınızda ise üç ayağını görürsünüz. Lakin, 
neresinden bakarsanız bakın, masanın dört ayağı vardır. Bakış açışı ve zihniyetin rengi, kamuoyuna, 
masanın ayak sayıları gibi, gerçekleri farklı gösterme ve yanıltma imkânı verir. Sosyal ve siyasal 
olaylarda iddialarla ilgili mutlak gerçeğe, iddialarla değil; ancak, bilgi ve belgelerle ulaşabilme im
kânına sahibiz. Bilgi ve belge eksikliğinde, sosyal ve siyasal olaylar zihniyete bağlı olarak al
gılanabilir ve kamuoyuna farklı takdim edilebilir. Suçlunun suçluluğunun ispatı kadar suçsuzun 
suçsuzluğunun ispatı da önemlidir. 

Değerli arkadaşlar, ülkemizde yolsuzluk dün vardı, bugün de var. ileri demokratik ülkelerde de 
tanık oluyoruz, yolsuzluk var; ancak, yolsuzluğun boyutları ve hacmi, açık olmayan, şeffaf ol
mayan, demokratik kuralların tam oluşmadığı ve uygulanmadığı ülkelerde daha fazla var. Yolsuz
luk ile uygulanan siyasal sistem arasında doğru bir orantı var. Demokratik, özgür toplumlarda, açık 
ve şeffaf rejimlerde yolsuzlukların azaldığını görüyoruz. Baskıcı, özgürlüklerin kısıtlandığı, 
demokratik olmayan toplumlarda ise, yolsuzluklann arttığını görmek mümkün. Serbest piyasa 
ekonomisinin uygulandığı, tam rekabetin sağlandığı ortamlarda yolsuzluk yapma imkânı ve fırsatı 
en aza inecektir. 

- 1 6 6 -



T.B.M.M. B : 65 14 . 2 . 2002 O : 1 

Komisyon raporunu incelediğimizde, yolsuzluk iddialarının, özellikle, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 44 üncü maddesiyle verilen takdir yetkisine dayandırıldığını görmemiz mümkün. 44 
üncü maddeyle verilen takdir yetkisi geçmişte de kullanılmıştır; mülga 2490 sayılı ihale Kanununun 
ilgili maddesine göre 1980 yılından önce de kullanılmıştır. İhalesi yapılan işlerde kullanılan ten
zilatların, indirimlerin- düşük veya fazla oluşu, genelde, sübjektif bir iddiadır. Tenzilat, işin nevine, 
yerine, projesine, günün ekonomik şartlarına göre değişir. 1980 ile 1983 yılları arasında, tebliğle, 
yüzde 20'nin üzerinde tenzilat yapılması devletçe yasaklanmıştı. 1983 ile 1992 yılları arasında or
talama indirim, tenzilat uygulaması getirilmiştir. Bütün işlerin de dokuz yıllık ortalaması, tenzilat 
olarak, yüzde 15 civarındadır. Değerli arkadaşlar, esas olan, takdir yetkisinin, objektif kriterler 
içerisinde kullanılması ve tam rekabet ortamının sağlanmasıdır. 

Dikkatimizden kaçan bir hususu da arz etmek istiyorum. İddia edilen bütün yolsuzluklar, bu 
hükümetin, 57 nci hükümetin döneminde ortaya çıkarılmıştır. Halen, bağımsız yargı organları nez-
dinde davalar sürmektedir. Çetelerle mücadele, 55 inci hükümet döneminde başlamış, yurtiçinde ve 
yurtdışında bütün çete başları yakalatılarak adlî makamlara teslim edilmiştir. Ayrıca, 21 inci Yasama 
Döneminde, yolsuzluğun kaynağı olan hususlarda gerekli tedbirler alınmış ve yasal düzenlemeler 
de yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlar, bunların, hepsi, birer açık gerçektir. Elektrik Piyasası Düzenleme Kanunu, 
Doğalgaz Piyasası Kanunu Meclisimizce yasalaştırılarak, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
tüm yetkileri üst kurula devredilerek, piyasanın açık rekabet ortamında libere olması sağlanmıştır. 
Yolsuzluğun ve kokuşmuşluğun ana kaynağı olduğu, her dönemde, herkes tarafından iddia edilen 
2886 sayılı Devlet İhale Yasası, Meclisimizce lağvedilerek, Kamu İhale Kanunu yasalaştırılmıştır. 
Bu, memnuniyet vericidir. 

Değerli arkadaşlar, işin başında ifade ettim, Meclis bir mahkeme değildir. Çok değerli bir 
muhalefet milletvekilimizin ifadesiyle "bugünkü yapısı ve uygulama seyri içinde Meclis soruştur
ması, hukuka ve adalete hizmet etmekten çıkmış, siyasî mücadelenin acımasız rekabet aracı olmuş
tur. Parlamento tarihinde, siyasî hiçbir hedef göstermeden, salt amacı hukuk ve suçu araştırmak olan 
soruşturma örnekleri, hemen hemen yoktur." Bu ifade ve düşünceye katılmamak mümkün değil. 
İfadenin sahibi olan Amasya Milletvekili Sayın Ahmet İyimaya'ya da huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum. Meclis soruşturma sistemini siyasetin ipoteğinden ve siyasî çıkar amacı olmaktan kurtar
maya yönelik, Anayasanın 100 üncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin değişiklik önergesini, 
Anavatan Partisi olarak bir yıl önce verdik. Geliniz, hep birlikte, Anayasanın 100 üncü maddesini 
değiştirelim; çünkü, hukuk, hepimize ileride de lazım olacak. 

Değerli milletvekilleri, kalkınmakta olan ülkemizin önündeki en büyük engel yolsuzluktur. 
Yolsuzluk, sosyal bir felakettir. Yolsuzlukla mücadele, her siyasînin, her siyasî partinin, her siyaset 
kurumunun, her hükümetin aslî ve birinci görevidir. Yolsuzluk ve yolsuzluk iddiaları, bütün siyasî 
kurumların itibarını kamuoyu nezdinde düşürmektedir; iktidarıyla muhalefetiyle, bütün siyasî par
tilerin ve siyaset kurumlarının itibarı düşmektedir. Bu amaçla, Anavatan Partisi İstanbul Millet
vekili Sayın Bülent Akarcalı ve arkadaşlarının verdiği ve Meclisin gündeminde bulunan Siyasî Ah
lak Yasası Teklifini elbirliğiyle çıkaralım; siyaset kurumlarının üstünde dolaşan kara bulutlan 
dağıtalım; çünkü, aziz milletimiz ve halkımız, bizden bunu beklemekte. 

Değerli arkadaşlar, yolsuzlukla mücadele şüphesiz yapılacak; ancak, bunda dikkat edilecek bir 
husus var; iddiaların yanında, kurunun yanında yaşı yakmayalım. 100 sanık arasında sadece 1 kişi 
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suçsuz ise, hukukun aslî görevi, o 1 suçsuzun suçsuzluğunu ortaya çıkarmaktır. Aksi halde, bürok
rasi kilitlenir, kalkınma ve yatırım için riske girecek, karar verecek kimseyi ve mercii bulamayız. 
Unutmayalım ki, bebek ve köpek davalarıyla yargılayıp idam ettiğimiz rahmetli Menderes ve ar
kadaşlarının, 23 yıl sonra, devlet törenleriyle naaşlarını nakledip, itibarlarını iade etmedik mi?! 

Değerli milletvekilleri, demokrasi, çatışan iddiaları uzlaştırarak bir siyasî ahenk meydana getir
mektir. Sadece çatışır, bu çatışmadan da bir sentez oluşturmazsak, sistemimiz tıkanır. Türkiye'de 
sistemin zaman zaman tıkanması, zıtların çatışmasını zıtların ahengine dönüştürme maharetini gös
teremediğimizden kaynaklanmaktadır. Siyaset kurumlarının zayıflığı ve itibar kaybının oluşturduğu 
boşluk, başka güçler ve erkler tarafından doldurulmakta; hukuk devleti, hâkim devleti, demokrasi, 
otokrasi ve oligarşiye dönüşmektedir. Hiçbir siyasinin ve siyaset kurumunun ve partinin, rekabet 
adına, buna hakkı yoktur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Gökbulut, size de eksüre veriyorum efendim. 

NİHAT GÖKBULUT (Devamla) - Peki, teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Millet meselelerinin nihaî çözüm mercii, millet iradesinin yegâne temsilcisi olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisidir. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz'ın deyimiyle, el
bet bir gün, siyasetçiler, yaptıkları hizmetlerden dolayı değil, yapmadıkları işlerden dolayı hesap 
vermek zorunda kalacaklardır; işte, o zaman, Türkiye, gerçekten kurtulmuş olacaktır. 

Takdir Yüce Meclisindir. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP, DSP 
ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gökbulut. 

Sayın milletvekilleri, kişisel konuşmalar bitmiştir; yalnız, bu arada, İstanbul Milletvekili Sayın 
Mehmet Ali Şahin, gönderdiği bir pusulayla "biraz önce konuşan Sayın Tahsin Boray Baycık, 
konuşmasında, benim, komisyonda tek delilimin bir gazete kupürü olduğunu söylediğimi ifade et
miştir. Bu, doğru değildir; eksiktir. Genel Kurul yanlış bilgilendirilmiştir" demektedir. 

Ben, tutanağı getirttim, Sayın Baycık şöyle diyor: "Bu iddialarla ilgili, o gün, belki, konuş
manızda veremediniz; ama, bize vereceğiniz belgeleriniz var mı; komisyona verebileceğiniz bir bel
geniz var mı; mesela, Pırlanta İnşaatla ilgili bir belgeniz var mı" diye size sormuş. Siz de, komis
yonda şu şekilde ifade etmişsiniz: "Hayır efendim, yok. Bir gazeteden bahsettim; onu verebilirim. 
Bize göre, ondan daha büyük bir delil yok." Sayın Baycık da "biz de, bu gazetedeki delilleri 
muhatap almadığımızı kendisine ifade etmiştik" diyor. Yani, tek delil... 

MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, eksik efendim... Tutanaklar elimde; yanlış. 

(9/4) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM 
YAVUZ BİLDİK (Adana) - Sayın Başkan, bir düzeltme yapılması lazım. O da doğru; ama, eksik. 
Sayın Şahin'e söz verirseniz, yerinde olur. 

BAŞKAN - Komisyon Başkanı da bir düzeltme yapma ihtiyacını hissediyor. 

Buyurun Sayın Şahin. 

3 dakika içerisinde konuşmanızı tamamlayın efendim; rica ediyorum. 
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VI. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, Zonguldak Milletvekili Tahsin Bor ay Baycık'ın 
konuşmasında ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşün kendisine atfolunduğu iddiasıyla 
konuşması 

MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinize saygılar sunuyorum. 

Biraz önce komisyon raporu hakkında görüşlerini açıklayan Zonguldak Milletvekili Sayın Tah
sin Boray Baycık, Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi, komisyonda düşüncelerimi ve bilgilerimi 
açıklarken, benim bu soruşturma dosyasıyla ilgili tek delilimin bir gazete kupüründen ibaret olduğu 
anlamına gelecek bir açıklama yaptı. Şunu hemen ifade etmek istiyorum: Sayın Baycık, bu komis
yonun kâtip üyesidir. Önce, kendisine şunu soruyorum: Benim bir saate yakın komisyonda vermiş 
olduğum bilgi şu raporun içerisinde neden yoktur, önce, bunun bir açıklamasını yapın! Komisyona 
gelen herkesin, komisyonun ayağına giderek bilgisine başvurduğu herkesin bilgileri ve ifadeleri bu 
raporda noktasına virgülüne kadar yer aldığı halde, benim vermiş olduğum bilgi neden bu raporda 
yoktur?! Siz, önce, komisyon kâtibi olarak bunu bir bilgisini verin, bunun bir hesabını verin. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Verdim... Verdim... 

MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Tabiî, raporda yok; ama, Sayın Başkan, hemen şimdi 
soruşturma komisyonu odasından getirtti. Bakın orada şunu söylüyorum: "Bu soruşturma öner
gesinin en önemli delili, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinde açılmış olan kamu davasıdır, ceza 
davasıdır. 20'ye yakın dosyası, 15 tane görüntülü kaseti var." Bunu söylüyoruz; burada zabıtlarda 
var, niye bunu belirtmiyorsunuz Sayın Baycık?! 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Onu getirmediniz... 

MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Dolayısıyla, hem Genel Kurul hem de televizyonları 
başında bu oturumu izleyen vatandaşlarımız eksik ve yanlış bilgilendirilmiştir, bu nedenle söz al
dım. Sözlerimi tamamlarken hemen şunu ifade etmek istiyorum: Tabiî, çok aceleye getirildi. Mil
letvekili arkadaşlarımızın şunu okuyabildiklerini zannetmiyorum; ben, gece, ancak yarısına kadar 
okuyabildim. Özellikle, 5 tutuklu sanığın savcılıkta vermiş olduğu ifadelerin görüntülü video bant
larını -Sayın Meclis Başkanlığına bir dilekçe verdim, Komisyon Başkanı eksik olmasın kolaylık 
gösterdiler- dün akşam 3,5 saat izledim. O kasetleri izleyen hiçbir kişinin, şöyle bir rapor vermesi 
mümkün değildir; çünkü, Sayın Komisyon Başkanı Bildik, dün akşam bana çok ilginç bir bilgi ver
di, dedi ki: "Sayın Şahin, biliyor musunuz, şu kasetleri, Komisyonun 15 üyesinden sadece 3 tanesi 
izledi." Tabiî ki, 3 tanesi izlerse, böyle eksik bir soruşturma yaparsanız, böyle bir raporla Meclisin 
önüne gelirsiniz. Maalesef, eksik inceleme yapılmıştır, eksik değerlendirme yapılmıştır; bunu, 
Sayın Komisyon Başkanı da dün akşam bana belirtmiştir. 

Bu açıklamayı yapma zarureti duydum; hepinize teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN - Komisyon Başkanı, bir açıklama yapmak üzere söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Bildik. 

(9/4) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM 
YAVUZ BİLDİK (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Şahin'in dediği, düzeltme 
yapmak istediği şey ile Sayın Baycık'ın ifade ettiği şeyler; evet, o tutanakta var; ama, gerçekten, 
Sayın Şahin'in de düzeltme yaptığı gibi, o düzeltmeler de var. Yalnız, tabiî, bu tutanaklar, Sayın 
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Şahin'in bilgisine başvurduğumuzda, o bilgiler, o belgeler, o kasetler henüz elimize ulaşmamıştı. 
Açış konuşmasında da söylediğim gibi, hep, zamanın kısa olduğu, çok aceleye getirildiği eleştirileri 
var; ama, gerçekten, günlerdir orada, o kasetler var, görevli arkadaşlarımız, gece gündüz, istedikleri 
saatte izleyebilirlerdi. Doğrudur; Sayın Şahin'e de ifade ettim, birçok arkadaşımız ilgi göstermedi; 
o belgeleri, belki, özel işlerinden ya da Meclis çalışmalarından dolayı yeterince inceleyememiş, 
olabilirler; ama, hiç kimseden, hiçbir şeyin esirgenmediğini vurgulamak istiyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 

VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) GÖRÜŞMELER (Devam) 

1. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 55 Arkadaşının, Bakanlığı Döneminde Usulsüz
lük ve Suiistimallere Yol Açtığı ve Göz Yumduğu, Gerekli Tedbirleri Almayarak Görevini Kötüye 
Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228,230,240 ve 346 ncı Maddelerine Uyduğu 
İddiasıyla Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı Kor ay Aydın Hakkında, Anayasanın 100 üncü ve İç
tüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Mec
lis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/4) (S. Sayısı: 819) (Devam) 

BAŞKAN - Şimdi de, söz sırası, hakkında soruşturma açılması istenilen eski Bakan Sayın 
Koray Aydın'da. 

Buyurun Sayın Aydın. (MHP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz yok efendim, istediğiniz kadar konuşabilirsiniz. 
KORAY AYDIN (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hakkımda verilen önerge 

üzerine açılan Meclis soruşturmasının neticelenmesi sebebiyle huzurlarınızdayım; önce hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

29 Kasım 2001 tarihli hakkımda verilen Meclis soruşturması önergesinin görüşülmesi esnasın
da iddiaların tümünü cevaplamaya çalışmıştım. Bu sebeple, huzurlarınızı, aynı görüş ve tespitlerimi 
tekrarlamak suretiyle, işgal etmek istemiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28 inci Bir
leşiminde söylediklerime ve Komisyonda verdiğim bilgilere ilaveten sadece şu hususu Yüce 
Heyetinize arz etmek istiyorum: 

11.12.2001 tarihinde çalışmalarına başlayan, 10 toplantı yapan ve araştırma konusuyla ilgili 
belge ve bilgileri toplayan, önerge sahiplerinin ve tanıkların bilgilerine başvuran, çalışmalarına yar
dımcı olmak üzere Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığından 2 başdenetçi, ve Sayış
tay Başkanlığından 1 uzman denetçiyi görevlendiren, bilgi ve belgelerin toplanması için 57 yazış
ma yapan, önergede delil olarak sunulan ve Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinde görülen ilgili 
dava dosyasını tüm ekleriyle birlikte ve ses, görüntü kayıtlarını isteyen ve bunları inceleyen, Bayın
dırlık ve îskân Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşlarınca yapılan her türlü 
inşaat, yapım ve onarım işleriyle ilgili ihaleler konusunda bilgi ve belgeleri isteyen ve inceleyen, 
Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarının, İller Bankası eski ve yeni genel müdürlerinin, Karayolları 
Genel Müdürü ile Afet İşleri eski ve yeni genel müdürlerinin ve Teftiş Kurulu Başkanının bil
gilerine başvuran, Devlet Güvenlik Mahkemesince tutuklananları cezaevinde dinleyen ve benden 
de yaklaşık dört saat bilgi alan, bütün bu araştırma, soruşturma, incelemeleri 478 sayfada bizlere 
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sunan ve 15 milletvekilimizden oluşan Komisyonun 5 Komisyon üyesinin muhalefet şerhlerine de 
cevap teşkil eden raporuna ve bu raporun "sonuç ve karar" bölümünde yer alan "Yukarıda sunulan 
nedenlerle, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın hakkında kurulan (9/4) esas numaralı 
Meclis Soruşturması Komisyonumuz, yeterli delil elde edilmediği ve suçun unsurlarının olmadığı 
kanaatine vararak, Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın'ın, Yüce Divana şevkine gerek ol
madığına karar vermiştir" hükmünü saygıyla karşılıyor ve bu kararı Yüce Meclisin takdirlerine arz 
ediyorum ve hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (MHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aydın. 

Sayın milletvekilleri, böylece, soruşturma raporu üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Malumunuz olduğu üzere, soruşturma raporunda, ilgiliyi, Yüce Divana sevk etmeme yönünde 
bir karar oluşmuştur. İçtüzüğümüzün 112 nci maddesi "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 
hüküm uyarınca, Başkanlığımıza 3 tane önerge verilmiştir. 

Bu önergeleri ayrı ayrı okutacağım; yalnız, önergeler biraz uzun olduğu için Divan Üyesi ar
kadaşımızın, önergeleri oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 55 arkadaşının, Bakanlığı Döneminde Usulsüzlük 
ve Suiistimallere Yol Açtığı ve Göz Yumduğu, Gerekli Tedbirleri Almayarak Görevini Kötüye Kul
landığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228, 230, 240 ve 346 ncı Maddelerine Uyduğu 
İddiasıyla Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı Koray Aydın Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İç
tüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve (9/4) 
Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu" TBMM Başkanlığınca milletvekillerine 
dağıtılmış ve bugün, 14.2.2002 günü görüşülmeye başlanmıştır. 

Komisyon, yeterli delil elde edilemediği ve suçun unsurlarının olmadığı kararma vararak, 
Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın'ın Yüce Divana şevkine gerek olmadığına oy çok
luğuyla karar vermiştir. 

Soruşturmanın sonuçlandırılması aşamasına gelinmiştir. Komisyon raporu Genel Kurulca 
karara bağlanacaktır. Komisyonun Yüce Divana sevk etmeme yönündeki raporuna karşıyız ve 
raporun reddini ve bakanın Türk Ceza Kanununun 228,230,240 ve 346 ncı maddelerine göre Yüce 
Divana şevkini talep ediyoruz. 

Yüce Divana sevk kararı, yolsuzluklarla mücadele konusunda Başbakan ve bakanlar dahil, hiç
bir kimsenin himaye göremeyeceğinin ve TBMM'nin yolsuzlukların üzerine gitme kararlılığının 
açık delili olacaktır. Bu karar, bir taraftan yolsuzluklardan maddî ve manevî zarar gören kamunun 
hukukunun korunmasına, bir taraftan da soruşturulmak istenen bakana aklanma fırsatı verilmesine 
hizmet edecektir. 

Yüce Divana sevk nedenleri : 

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

Devlet İhale Kanunu hükümleri, kamu görevinin disiplin ve düzen içinde yürümesini sağlayan, 
diğer yandan kamu iradesinin olumsuz davranışlar ve eylemlerle zarara uğratılmasmı önleyen 
hükümlerdir. 

İhalenin nasıl yapılacağı yasa ve ilgili mevzuatla düzenlenerek belirlenmiştir. 

Devlet ihalelerinde açıklık ve rekabet ve uygun bedel tespiti ve kamu yararı esastır. 

Devletin her biriminin hukuka bağlılığı ve mevzuatı uygulama görevi gereği, bakanın, bakan
lık içi ve bakanlık dışı organizasyonlarla mücadele etmesi, rüşvet, kayırmacılık ve yolsuzlukları ve 
bu söylentileri önleyici her türlü önlemi alması ve kanun önünde eşitlik kuralını uygulayarak mut
lak ve sınırsız takdirlerden kaçınması görevidir. 

Dosyanın incelenmesinden: 

1. İller Bankası ihalelerinde 1993-1999 dönemlerinde görev yapan 6 bakan döneminde 145 
ihalenin 49'u davet usulüyle gerçekleştirilmişken, Sayın Koray Aydın döneminde yapılan 235 
ihalenin tamamı davet usulüyle yapılmıştır. 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan 69 ihaleden 18'i zarureten başka usulle ve 51 
adedi ise davet usulüyle gerçekleştirilmiştir. 

Davet usulünde, davetiyeler genelde belli firmalara gönderilmiştir. 

Davet usulünün çok özel bir usul olduğu gözardı edilerek, "takdir hakkımız var, istediğimizi is
tediğimize veririz" demek hukuka ve kamu yararına aykırıdır. 

Davet usulünün istisnasız uygulanmasında bakanın takdir yetkisi mutlak ve sınırsız değildir. 
Davet usulünün istisna olmaktan çıkarılıp kural haline getirilmesi 2886 sayılı İhale Kanununun 2 ve 
44 üncü maddelerine aykırıdır. Bu usulün tercihinde kamu yararı yerine başka yararların gözetilip 
gözetilmediği yapılacak yargılamayla anlaşılacaktır. 

2. Kırım oranlarının incelenmesinden, ihalelere katılan firmalar arasında dışarıda anlaşmalar 
yapıldığı ve serbest rekabetin gözardı edildiği görülmektedir. 

Bakanlık bünyesi içinden veya dışarıdan kaynaklanan kırım oranlan üzerindeki anlaşmalar 
kamunun zararını doğurmuş ve ihale ile ilgili kamu düzeni sarsılmıştır. 

Sayın Bakanın, bakanlık hizmetlerini mevzuata uygun olarak yürütmek ve emri altındaki 
kişilerin faaliyet ve işlemlerini gözetmek ve denetlemek görevini ve yetkisini, hukuka aykırılıkları 
önleyecek etkinlikte kullanmadığı, bu suretle, görevini ihmal ve kötüye kullandığı, bunun sonucu, 
en azından 361 sanıklı "Vurgun Operasyonu" na zemin hazırladığı anlaşılmaktadır. 

Kamuoyunda ve Yasama Organında gerek gensoru, gerekse soru ve TBMM konuşmalarında 
yankılanan olayları bakanın duymaması söz konusu değildir. 

Buna rağmen, gözetim ve denetim görevi, etkin bir biçimde yapılmamıştır. 

Sonuç olarak : 

Soruşturma konusu dosya, toplanan deliller ve kamuoyunda yankılanan hususlar ve Ankara 1 
No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesinde görülmekte olan 361 sanıklı "Vurgun Operasyonu" davası 
birlikte değerlendirildiğinde Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın'm, Türk Ceza 
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Kanununun 228, 230, 240 ve 346 ncı maddeleri uyarınca Yüce Divana sevk edilmesini say
gılarımızla arz ve talep ederim. 14.2.2002 

Ertuğrul Yalçınbayır 

Bursa 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 55 arkadaşının, Bakanlığı dönemindeki icraatlarıy
la ilgili TCK'nun 228, 230, 240, 346 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla, Bayındırlık ve İskân eski 
Bakanı Koray Aydın hakkında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Mec
lis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi Genel Kurulda kabul edilmiş ve bir soruşturma komis
yonu kurulmuştur. Komisyon (9/4) esas numaralı raporunu hazırlamış ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığınca bastırılarak milletvekillerine dağıtılmıştır. Bugün de, yani, 14.2;2002'de 
görüşülmeye başlanmıştır. 

Yüce Divana sevk nedenleri özetle: 

Anayasanın "Görev ve siyasî sorumluluk" başlıklı 112 nci maddesinin ikinci fıkrasında bakan
ların sorumluğu düzenlenmiş ve "her bakan kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin ey
lem ve işlerinden sorumludur" hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca, 180 sayılı Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 5 inci mad
desinin ikinci fıkrasında "bakan emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, bakan
lık merkez ve taşra teşkilatlarıyla, bağlı kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını 
denetlemekle yetkilendirilmiştir" denmektedir. 

Sayın Koray Aydın, Bakanlığı döneminde, özellikle yapılan ihalelere fesat karıştırdığı, bazı 
bürokrat ve müteahhitlere yönelik menfaat temin edildiği kamuoyuna yansımıştır. (9/4) esas sayılı 
Meclis Soruşturma Komisyonu mezkûr iddiaları araştırmış, bu konuda bilgi ve belge toplamaya 
çalışmıştır. Özellikle İller Bankası Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü bün
yesinde yapılan ihaleler üzerinde durulmuştur. Soruşturma Komisyonu bazı bilgi ve belgelere ulaş
makla birlikte, iki aylık bir çalışma süresi içinde kapsamlı bir soruşturma yapamadan 7.2.2002 
tarihli toplantıyla çalışmayı bitirmiş ve oylama yapılmıştır. 

Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Sayın Koray Aydın döneminde başında bulunduğu kurumda 
yapılan işlerle birtakım bürokrat ve müteahhitlere menfaat temin edilmesi yönünde uygulamalar 
yapıldığı ve devletin zarara sokulduğu, şöyle ki; 

Yapılan ihalelerin istenen şahıslara, istenen şekilde, istenen eksiltme oranıyla verilmesine 
yönelik uygulamalar yapıldığı. 

1. 12.12.1999 tarihinde İller Bankası İhale Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, yönetmeliğin 
30 uncu maddesi ikinci fıkrası değiştirildiği. 

Bu değişikliklerle ek sözleşme sınırı kaldırılarak, istenen müteahhide ihalesiz, istendiği kadar 
iş verilmesi yolu açılmış, Sayın Koray Aydın'ın Bakanlığı döneminde yapılan ihalelerde ek sözleş
me yolu yoğun olarak kullanıldığı. 

2. Özellikle Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve İller Bankası bünyesinde yapılan ihalelerde, davet 
usulü genel ilke haline getirilerek istenen müteahhitlere ihale verme yolu açılmış ve yoğun olarak 
tüm alanlarda ve yerlerde yapılan ihalelerde, ilan verme davet usulü kullanıldığı. 
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3. Geriye doğru on yıllık süre içinde yapılan ihaleler incelendiğinde eksiltme (kırım) oranları 
çok yüksek olduğu halde, Sayın Koray Aydın döneminde kırım oranları aniden çok aşağılara düş
tüğü. Eksiltme (kırım) oranları daha önceleri ortalama yüzde 40'larda seyrederken, ortalama yüzde 
15'lere indiği. 

Böylece düşük kırımlı ihalelerle devlet zarara sokulurken müteahhit ve bürokratlara menfaat 
temin edildiği. 

4. İhale almak için müracaatta bulunan bazı müteahhitlerin ifadelerinden, ihale almak için yüz
de 20, yüzde 15 peşin komisyon istendiği, komisyon vermeyenlerin ihaleye davet edilmediği yoğun 
şekilde dile getirilmeye, kamuoyu ve medya kuruluşlarında ifade edilmeye başladığı gözlenmiştir. 

5. Sayın eski Bakan Koray Aydın, Komisyondaki ifadelerine "ihale komisyonları tarafından 
alınan ihale kararlarının ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde onaylanacağı 
veya iptal edileceği" yasa gereği olduğu, bu durumda yapılacak ihalelere katılacak isteklilere onay 
vermek ve tamamen evrak üzerinde yapmış olduğu inceleme sonucunda vermiş olduğu ihalenin 
onaylanması veya iptal edilmesi kararlarından dolayı suçlanmasının mümkün olmadığını ifade et
miş olmakla birlikte, yine aynı ifadesinde, sorulan bir soru üzerine "tabiî öyle yaptım, dağıttım, doğ
rudur, her gelene dağıttım, paylaştırdım herkese" ifadesiyle, ihalelerin, usul ve şeklî işlemlerinden 
öte, fiiliyatta, iddia edildiği gibi dağıtıldığı gerçeği ortaya çıkmıştır. 

6. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı çalışanları ve bazı müteahhitler nezdinde yapılan "Vurgun 
Operasyonu" sonucu, 1 nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinde Hz. 2001/477-Es. 2001/233-İd. 
2001/190 sayılı iddianame doğrultusunda dava açılmış, 361 kişi gözaltına alınarak bir kısmı tutuk
lanmıştır. 

7. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yapılan bir yol yapım ihalesiyle ilgili Ankara 8 inci 
İdare Mahkemesinde açılan davada mezkûr ihaleyle ilgili işlemlerin iptali doğrultusunda karar 
verilmiştir. 

8. Ulaşılacak birtakım bilgilere ihale verilen müteahhitlere ulaşılamadan inceleme ve soruştur
ma eksik yapılarak komisyonun çalışmaları sona erdirilmiştir. 

Netice olarak, Bayındırlık Bakanlığı bürokratlarının tutuklu olarak yargılandığı bir davada, 
Sayın Bakanın da yargıda dinlenmesinin, olayların aydınlanmasında faydalı olacağı kanaatindeyiz. 
Ayrıca, yukarıda ifade edilen hususlarla birlikte, soruşturma konusu ve içindeki deliller, Ankara 1 
nolu DGM'de görülmekte olan Vurgun Operasyonu davasıyla birlikte değerlendirilmeye ihtiyaç 
vardır. Bu açıdan, eski Bakan Koray Aydın'ın, yukarıda belirtilen maddeler uyarınca, TCK'nun 228, 
230, 240, ve 346 ncı maddeleri gereğince Yüce Divana sevk edilmesini arz ve talep ederiz. 

Veysel Candan Ahmet Sünnetçioğlu 
Konya Bursa 

M. Zeki Çelik Aslan Polat 
Ankara Erzurum 

Latif Öztek 
Elazığ 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 819 sıra sayılı soruşturma dosyasına göre, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın 
Koray Aydın hakkında Yüce Divana şevkine gerek olmadığına oyçokluğuyla karar verilmiştir. 
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Soruşturma konusu dosyayla toplanan deliller ve belgelere göre, Bayındırlık ve İskân eski 
Bakanı Koray Aydın'm eylemine uyan Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddeleri uyarınca 
tecziye edilmek üzere Yüce Divana sevk edilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep 
ederiz. 

Doğan Baran 

Niğde 

Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 

Yahya Çevik 

Bitlis 

Fetullah Gültepe 
Van 

Nurhan Tekinel 

Kastamonu 
Mümtaz Yavuz 

Muş 
Mehmet Gölhan 

Konya 

Rıza Akçalı 

Manisa 
Nevfel Şahin 

Çanakkale 

Necati Yöndar 

Bingöl 

Hacı Filiz 

Kırıkkale 

Mustafa Örs 
Burdur 

Oğuz Tezmen 

Bursa 
Turhan Güven 

İçel 
Kadir Bozkurt 

Sinop 
Salih Çelen 

Antalya 
Kemal Çelik 

Antalya 

Metin Kocabaş 
Kahramanmaraş 

İsmet Attila 

Afyon 
Musa Konya 

Ağrı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu üç önergenin mahiyeti aynı olduğu için, üç önergeyi bir
leştirerek oylayacağız. 

Malumunuz olduğu üzere, Anayasanın 100 üncü maddesine göre, Yüce Divana sevk kararı, 
üye tam sayısının salt çoğunluğuyla, gizli oyla alınan bir kararla mümkündür. Ayrıca, İç
tüzüğümüzün 112 nci maddesine göre, yine, üye tam sayısının salt çoğunluğu esastır. Bu itibarla, 
biraz sonra gizli oylama yapacağız. 

Bu gizli oylamada toplantı yetersayısı olmak koşuluyla, önergeler 276 oy almadığı takdirde; 
yani, üye tam sayısının yarısı olan 276 oyu almadığı takdirde, önergenin gündeme alınması red
dedilmiş oluyor. 

Şimdi, hücrelerin kurulması için 10 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati: 17.23 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 17.35 
BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet BATUK (Kocaeli), Melda BAYER (Ankara) 

————- |p' 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 65 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Sayın milletvekilleri, soruşturma önergesi üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 

VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) GÖRÜŞMELER (Devam) 

1. - istanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 55 Arkadaşının, Bakanlığı Döneminde Usulsüz
lük ve Suiistimallere Yol Açtığı ve Göz Yumduğu, Gerekli Tedbirleri Almayarak Görevini Kötüye 
Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228,230,240 ve 346 ncı Maddelerim Uyduğu 
İddiasıyla Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı Koray Aydın Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İç
tüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Mec
lis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/4) (S. Sayısı: 819) (Devam) 

BAŞKAN - Biliyorsunuz, soruşturma komisyonu raporu üzerinde 3 tane önerge verilmişti. Bu 
önergeler, Bayındırlık eski Bakanının Yüce Divana şevki yönündedir. Bu önergeler için 3 tane... 

Arkadaşlar, oylamayı daha başlatmadım; rica ediyorum... Başlatmadım efendim... Bir dakika... 
Bir dakika efendim, oylamayı daha başlatmadım... 

Efendim, gördüğünüz üzere, komisyon sırasında bulunan Divan Kâtiplerine ismi okunan mil
letvekili gidecek, mühürlü zarf alacak, bu zarfla beraber beyaz, kırmızı, yeşil renkli 3 tane yuvarlak 
alacak. Beyaz, bu önergelerin kabulü ve ilgilinin Yüce Divana sevkı için kullanılan oydur. Kırmızı, 
önergelerin reddi ve Yüce Divana sevk etmeme yönünde, anlamındadır. Yeşilse, çekimser anlamın
dadır. Arkadaşlarımız yanlış yapmasınlar diye açıklıyorum. 

Evvela 3 Bakan, Sayın Çakan, Sayın Sümer Oral ve Sayın Keçeciler, bir yere gidecekleri için, 
önce onlara öncelikli oy kullanma hakkını tanıyorum. Sonra, Millî Eğitim Komisyonumuzun... 

Rica ediyorum arkadaşlar... Bakın, ben, gizli oylama yapıyorum; çok ciddî bir oylama. Herkes 
otursun yerine... İsmi okunmayan arkadaşımız oy kullanmaya gitmesin... Rica ediyorum... Herkes 
otursun efendim.. 

Arkadaşlar, bakın, çok ciddî bir oylama yapıyoruz. Bu oylamanın ciddî olması lazım. Rica 
ediyorum... 

Evvela 3 Bakan oy kullanacak. Sayın Kocabaş da, rahatsız olduğu için, önceden oy kullanıyor. 
Arkasından, Millî Eğitim Komisyonumuzun, bugün, saat 18.30'da uçağı kalkıyor; Millî Eğitim 
Komisyonu üyelerine oy kullandıracağım. 

Öteki arkadaşlar, rica ediyorum, otursunlar efendim. Ondan sonra, oylamayı, Adana'dan baş
latacağız. 
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Efendim, Abdülkadir Aksu arkadaşımızın da uçağı kalkıyormuş, o da gidecek. Sayın Aydın 
Ayaydın da aynı durumda. 

Rica ediyorum arkadaşlar, ismi okunmayanlar sıraya girmesinler. 

Oylamaya Adana İlinden başlıyoruz. 

(Oyların toplanılmasına başlandı) 

BAŞKAN - Arkadaşlar, rica ediyorum, gizliliğe riayet edelim. Rica ediyorum... 

Sayın Yusuf Kırkpınar'ın da uçağı kalkacakmış, rica etti; tamam, ona da izin veriyorum. 

Millî Eğitim Komisyonu üyeleri dışındakiler ve okuduğum, Aydın Ayaydın, Yusiıf Kırkpmar 
ve Abdülkadir Aksu dışında, rica ediyorum, herkes yerine otursun. 

Efendim, arkadaşlar, bakın... 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Sayın Başkan, bizim de helikopterimiz kal
kacak. 

BAŞKAN - Canım, helikopter bekleyebilir de, uçak beklemiyor. 
Arkadaşlar, rica ediyorum, ismi okunmayan arkadaşlar sıraya girmesinler. 

Efendim, bakın, böyle devam ederse, oylamayı iptal ederim. Durdururum bakın... Rica 
ediyorum... Yani, olmaz ki arkadaşlar; burada ciddî bir oylama yapıyoruz. 

(Oyların toplanılmasına devam edildi) 
BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum, oyunuzu da gizli kullanın. Bakın, Anayasaya sadakat 

yemini... 

(Oyların toplanılmasına devam edildi) 

BAŞKAN - Arkadaşlar, eğer, yerinize ... Bakın, rica ediyorum, ismi okunmayan arkadaşımız 
gelmesin oraya. Böyle devam ederse, bakın, oylamayı durdururum. 

(Oyların toplanmasına devam edildi) 

BAŞKAN - Sayın Mehmet Pak da, uçakları kalktığı için, oy kullanmak istiyorlar. 

(Oyların toplanılmasına devam edildi) 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, oyunuzu, hücre içerisinde, gizli kullanmanızı rica ediyorum. Yani, 

bir Anayasa yapmışız, daha yeni yapmışız; gizlilik ilkesine riayet etmemiz lazım. 
(Oyların toplanılmasına devam edildi) 

BAŞKAN - Arkadaşlar, bakın, ikiniz bir arada oy kullanıyorsunuz. Olmaz ki; oylamada giz
lilik böyle olmaz ki. 

(Oyların toplanılmasına devam edildi) 

BAŞKAN- Arkadaşlar, oylarınızı açıkta kullanmayın, rica ediyorum. 
Efendim, yani, birilerine hesap mı veriyorsunuz?! Oy gizlidir. Madem Anayasada gizli oyu 

kabul ettiniz, gizli kullanın. 

(Oyların toplanılmasına devam edildi) 
BAŞKAN- Yani, gülünecek bir şey söylemiyorum ki. Artık, milletvekili seviyesindeyiz. Gizli 

oy kullanacağımıza göre, oyumuzun rengini kimsenin görmemesi lazım. 
(Oyların toplanılmasına devam edildi) 
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BAŞKAN - Bayındırlık ve İskân Bakanı Abdülkadir Akçan, Devlet Bakanı Şuayip Üşenmez'in 
yerine; Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'm 
yerine; Devlet Bakanı Nejat Arseven, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz'ın 
yerine; Kültür Bakanı İstemihan Talay, Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in yerine; Devlet Bakanı Yıl
maz Karakoyunlu, Turizm Bakanı Mustafa Taşar'ın yerine; Devlet Bakanı Reşat Doğru, Ulaştırma 
Bakanı Oktay Vural'ın yerine; Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz, Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'in 
yerine; Devlet Bakanı Tunca Toskay, Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmaoğlu'nun yerine; 
Sağlık Bakanı Osman Durmuş, Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in yerine; Devlet 
Bakanı Ramazan Mirzaoğlu, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun yerine; Devlet 
Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan, Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in yerine vekaleten oy kullanacak
lardır. 

(Oyların toplanılmasına devam edildi) 

BAŞKAN - Arkadaşlar, ikaz etmemize gerek olmadan, rica ediyorum, oylar gizli kullanılsın; 
yani, gizliliğe riayet edelim. Eğer, birilerine bir şey göstermek istiyorsanız; bu, milletvekilliği 
seviyesine uymayan bir davranıştır. Herkes vicdanına göre gitsin, içeride oyunu kullansın. 

SÜLEYMAN TURAN ÇİRKİN (Hatay) - Sana ne!.. Sana ne!.. 

BAŞKAN - Böyle bir şey olmaz yahu! 

' Efendim, Sayın Ahmet Derin de geldiler, arkadaşımız öncelikle oyunu kullanabilir. 

Aslında, gizliliğe riayet edilmediği takdirde, bakın söyleyeyim, her an oylamayı iptal 
edebilirim; ertelerim bakın. Bunu rica ediyorum... Rica ediyorum, Anayasaya riayet etsin efendim 
herkes. 

(Oyların toplanılmasına devam edildi) 
BAŞKAN - Genel Kurul salonunda olup da oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim? 

Yok. 

Genel Kurul salonunda olup da oyunu kullanmayan üye olmadığına göre, oylama işlemi sona 
ermiştir. 

Kupalar kaldırılsın. 

Efendim, görevli Divan üyesi arkadaşlarımız tasnifi yapacaklardır, başka kimsenin gelmesine 
gerek yok. Gerekirse, Kanunlar Müdürlüğünden arkadaşlarımızdan da yardım isteriz. 

(Oyların ayırımına başlanıldı) 
MUSTAFA GÜL (Elazığ) - Sayın Başkan, tasnif komisyonu kurulsun. 

BAŞKAN - Yok efendim. Hep böyle yapıyoruz. Herhalde siz Mecliste... bütün Anayasa oy
lamalarını böyle yapmıştık. 

MUSTAFA GÜL (Elazığ) - Hayır efendim. 
BAŞKAN - Canım, rica ediyorum... Ne "hayır"ı efendim!.. İşte böyle yapılıyor bu iş. Seçim

lerde komisyon tasnif yapıyor. Burada İçtüzük hükmü bu. 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) - Sayın Başkan, biz de katılabilir miyiz? 

BAŞKAN - Hayır, katılamazsınız. 

MUSTAFA GÜL (Elazığ) - Bizim Kâtip Üyemiz yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, var... Arkadaşlarımız görevli. 
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İlle, Divana müdahale etmek zorunda mısınız; anlamıyorum!.. 

(Oyların ayırımına devam edildi) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oylama sonucunu açıklıyorum: 
Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın hakkındaki (9/4) esas numaralı Meclis Soruş

turması Komisyonu raporu üzerinde verilen önergelerin yapılan gizli oylamasına 399 milletvekili 
katılmış; kabul 177, ret 209, çekimser 11, geçersiz 1, boş 1 oy kullanılmıştır. (MHP sıralarından al
kışlar) 

Böylece, Anayasanın 100 üncü maddesine ve İçtüzüğe göre, oylamada kabul oyu sayısı Mec
lis salt çoğunluğunu bulmadığı için, yani, 276 kabul oyu çıkmadığı için, önergeler reddedilmiş, 
soruşturma komisyonu raporu kabul edilmiştir; ilgilinin Yüce Divana gitmesi kabul edilmemiştir 
efendim. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (İstanbul) - Şimdi ne var Sayın Başkan? 

BAŞKAN - Efendim, çalışma saatimizin sonuna daha 20 dakika var. 

Çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 
geçiyoruz. 

Önce, yarım kalan işlerden başlayacağız. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

/. - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Amasya 
Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Meh
met Salih Yıldırım'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ihksoy Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara 
Milletvekili Nejat Ar seven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak Mil
letvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 
2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S. Sayısı: 527) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük 
Tekliflerinin görüşülmeyen maddeleriyle ilgili komisyon raporu Başkanlığa verilmediğinden, tek
lifin görüşmelerini erteliyoruz. 

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ve Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısının 
görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

2. - Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı ve 
Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/744) (S. Sayısı: 786) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 

Hükümet?.. Yerinde. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Peki efendim, isteyebilirsiniz. 

(1) 786 S. Sayılı Basmayazı 30.1.2002 tarihli 58 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. 

Maddelere geçilmesini oylayacağım; ancak, karar yetersayısının aranılması istenmiştir. 

YASÎN HATİBOĞLU (Çorum) - Saym Başkan, ne olur elektronik cihazla yapın oylamayı. 

BAŞKAN - Peki efendim, oylamayı elektronik cihazla yapacağım ve karar yetersayısını 
arayacağım. 

3 dakika süre veriyorum. 

Oylamayı başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tasarının maddelerine geçilmesine ilişkin olarak yapılan oy
lamada karar yetersayısı bulunamamıştır. 

Sayın grup başkanvekilleri, ara vermemize gerek var mı? 

AYDIN TÜMEN (Ankara) - Yok. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tüm milletvekili arkadaşlarımızın ve halkımızın yaklaşan 

Kurban Bayramını kutluyor, herkese mutluluk ve saadet getirmesini diliyoruz. 

Sözlü sorular ile diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için, alınan karar gereğince, 26 
Şubat 2002 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.46 
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VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1.- Ankara Milletvekili MZeki Çelik'in, yapı denetçisi belgesi alacakların kılık-kıyafet 
sorununa ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Abdülkadir Akcan'ın cevabı (7/5432) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracıhğınızlaBayındırlık ve İskan Bakanı 
Abdülkadir Akçan tarafından yazılı olarak ccvaplandırlmasını saygılarımla arz 
ederim. 

M. Zeki ÇELİK 
Ankara Milletvekili 

1. Serbest mimar ve mühendislere başörtülü ve sakall oldukları için Yapı Denetici 
belgeleri verilmediği doğrumudur? 

2. Dünyada hak ve hürriyetlerin alabildiğine genişletildiği, Türkiye'de de hanım 
çalışanların kamu işyerlerine pantolonla gelmelerinin düşünüldüğü bir dönemde 
böyle bir uygulama ne nerece çağdaşlık ölçüsüdür 

3. Saç VC'Sakal yasağı getirilerek kendilerine belge verilmeyen serbest çalışan mimar ve 
mühendislerin kamusal alanla alakaları nedir? 

4. Yapı Denetici belgesi almak için başörtüsü ve sakal yasağı varsa bu yöndeki 
uygulamalar tüm bakanlığa giren ve çıkanlara da uygulanacak mıdır? 

5. Böyle bir uygulama kişi hak ve;hürriyetleri ile ilgisi nedir? 
6:• Bu uygulama kararı devlet memurları kılık ve kıyafet yönetmenliğine tabi 

memurlarla muhatap olunduğu için mi alınmıştır? 
7. Kıyafet kararnamesine tabi memurlar hayatm her alının da insanlarla muhatap 

olduklarından, hükümet olarak uygulamayı tüm alanlara yaymayı düşünmekte 
misiniz? 

8. Bakanlığınız teknik bir bakanlık olduğu, çalışan kişilerinde bu yönde faaliyet 
göstermesi gerektiği halde böyle bir uygulamanın teknik ve biljmle ilgisi nedir? 

9. Teknoloji ve bilisel faaliyetlerin geliştirilmesi gereken bir" bakâıihkta böyle bir 
uygulamanın teknolojik ve bilimsel maliyetlere katkısı nedir? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SÜRELİ 
SAYI : B.09.0.APK.0.22.00.00.17/ 16\U ..../..../2002 
KONU : Ankara Milletvekili M. Zeki ÇELİK ve <f<{ SliftAT ?fl07 

Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın 
Yazıb Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 04.01.2002 tarih ve KAN.KAR.MD: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12751 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Ankara Milletvekili M. Zeki ÇELtK ve Bursa Milletvekili 
Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, çeşitli konularda Bakanlığımıza yönelttikleri T.B.M.M. 7/5432, 
7/5433, 7/5438, 7/5439 ve 7/5440 Esas sayılı yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, cevaplan 
ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Vk 
Prof. Dr. Abdülkpdir AKÇAN 

Bakan 

ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN 
M.ZEKİ ÇELİK'İN, T.B.M.M. 
7/5432 ESAS SAYILI YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE DAİR 
SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR 

1- Serbest mimar ve mühendislere başörtülü ve sakallı olduktan için Yapı Denetici 
belgeleri verilmediği doğrumudur? 

2- Dünyada hak ve hürriyetlerin alabildiğine genişletildiğj, Türkiye'de de hanım 
çalışanların kamu işyerlerine pantolonla gelmelerinin düşünüldüğü bir dönemde böyle' bir 
uygulama ne derece çağdaşlık ölçüsüdür? 

3- Saç ve sakal yasağı getirilerek kendilerine belge verilmeyen serbest çalışan mimar 
ve mühendislerin kamusal alanla alakalan nedir? 

4- Yapı Denetici Belgesi almak için başörtüsü ve sakal yasağı varsa bu yöndeki 
uygulamalar tüm bakanlığa giren ve çıkanlara da uygulanacak mıdır? 

5- Böyle bir uygulama kişi hak ve hürriyetleri ile ilgisi nedir? 

- 1 8 2 -



T.B.M.M. B : 6 5 14 .2 .2002 0 : 2 

6- Bu uygulama karan devlet memurları kılık ve kıyafet yönetmeliğine tabi memurlara 
muhatap olunduğu için mi alınmıştır? 

7- Kıyafet kararnamesine tabi memurlar hayatın her alanında insanlarla muhatap 
olduklarından, hükümet olarak uygulamayı tüm alanlara yaymayı düşünmekte misiniz? 

8- Bakanlığınız teknik bir bakanlık olduğu, çalışan kişilerde biı yönde faaliyet 
göstermesi gerektiği halde böyle bir uygulamanın teknik ve bilimle ilgisi nedir?' 

9- Teknoloji ve bilimsel faaliyetlerin geliştirilmesi gereken bir bakanlıkta böyle bir 
uygulamanın teknolojik ve bilimsel maliyetlere katkısı nedir? 

CEVAP: 

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 4. maddesi, Yapı Denetimi Uygulama 
Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereğince, 14.08.2001 tarihinde Yapı Denetim 
Komisyonu kurulmuştur. 

Yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen şartlan ve belgeleri sağlayan mimar ve 
mühendislere, başvurulan halinde Denetçi Belgesi Yönetmeliğinin 5. maddesinde belirtilen 
şartlara haiz olan Yapı Denetim Kuruluşlanna (Şirketlere) izin belgesi verilmektedir. 

Başvurular, bu hususta görev yapan komisyon tarafından yasal çerçevede 
incelenmekte ve uygun görülen mimar ve mühendislere internet ortamında, belirlenen tarih 
sırasına göre denetçi numaralan verilmekte ve bu sıraya göre de belgeler düzenlenmektedir. 
Bütün bu işlemler WEB sisteminden ilan edilmekte ve izlenmektedir. Bugüne kadar, 200 adet 
Yapı Denetim Kuruluşuna izin belgesi verilmiş olup, 2775 adet âe' denetçi belgesi 
düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 5. maddesinden de anlaşılacağı üzere, her Yapı Denetim 
Kuruluşunda 8 denetçi görev alarak fiilen sistemin içine girmektedir. Buna göre, 200x8=1600 
denetçi sistemin içinde bulunmaktadır. Denetçiler, sisteme girmeleri halinde (İhtiyaç 
duyduklannda) düzenlenen belgelerini, hiçbir problem olmaksızın alabilmektedirler. 

Başörtülü veya sakallı mimar ve mühendislere Denetçi Belgesi verilmemesi yönünde 
Yapı Denetim Komisyonca herhangi bir karar alınmadığı gibi, bu hususta da hukuki bir engel 
de bulunmamaktadır. 

Aynca, söz konusu belge için bugüne kadar başörtülü fotoğrafla başvuru yapan kimse 
bulunmamaktadır. Ancak, konu Bakanlığımıza intikal ettirilmeden önce spekülatif olarak 
yasaklama var şeklinde basma aksetmiştir. Oysaki, basma belge verilmediği veya 
yasaklandığı şeklinde bir açıklama yapılmamıştır. Yapı Denetim Komisyonuna yazılı ve sözlü 
olarak da herhangi bir talimat verilmemiştir. 

Fakat, bazı yazılı medya kuruluşlarında konuyla ilgili, gerçeğe aykın, asılsız haberler 
yayınlanması üzerine, kamuoyunu yanıltıcı ve kişilik haklarma yapılan ağır saldınlar 
nedeniyle, Bayındırlık ve İskan Bakam olarak, şahsım adma Ankara Asliye Hukuk 
Mahkemesi nezdinde, bu olaya sebebiyet veren basın mensuplan aleyhine iki adet tazminat 
davası açılmış olup, konu böylece yargıya intikal ettirilmiştir. 

Dolayısıyla, baş örtülü veya sakallı fotoğraf ibraz edenlere, Denetçi Belgesi 
verilmediği iddiası doğru değildir. 
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2.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, denetçi belgesi verilmeyen mimar ve 
mühendislere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Abdülkadir Akcan'ın cevabı 
(7/5488) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Abdülkadir AKÇAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.25.12.2001 

Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili 

1-Bakanlığınıza bağlı Yapı Denetim Kurulu Komisyonundan denetçi 
belgesi almak için baş vuran, serbest çalışan mimar ve mühendislere sakallı ve 
başlan örtülü olduklan gerekçesiyle Bakanlığınızın da talimatlanyja .-denetçi 
belgesi verilmediği doğru mudur? Doğru ise, bu hangi yasa ve hangi 
yönetmelik hükümlerine göre verilmemiştir? 

2-Konuya ilişkin bir mevzuat yoksa, ilgili şahıslara böyle bir engelin 
çıkarılması, Anayasanın eşitlik ilkesini ihlal etme anlamına'gelmiyor mu? 

3-Yazılı basında, serbest meslek sahibi şahıslan, 657 sayılı devlet 
memurları statüsünde değerlendirdiğiniz doğru ise, bu bir zorlama hatta 
dayatma biçimi değil midir? 

T.C. 
BAYINDIRLIK VE tSKAN BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
ANKARA 

SÜRELİ 

SAYI :B.09.0.APK.0.22.00.00.17/295" ..../..—/2002 
KONU : Karaman Milletvekili T U ŞUBAT ?[\1\? 

Zeki ÜNAL'm 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 16.01.2002 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12826 sayılı yazınız. 

İlgi yazınıza ilişkin, Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL'm, denetçi belgesi verilmeyen 
mimar ve mühendisler hakkında, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B^IMx7/548» Esas sayılı 
yazılı soru önergesi incelenmiş olup, bu husustaki cevabımjızjekte sum&rftuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Prof.Dr. Abdülkadir AKÇAN 
Bakan 
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KARAMAN MİLLETVEKİLİ 
SAYIN ZEKİ ÜNAL'IN T.B.M.M. 

7/5488 ESAS SAYILI YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE DAİR 
SORULAR VE CEVAPLARI 

SORULAR : 

1- Bakanlığınıza bağlı Yapı Denetim Kurulu Komisyonundan denetçi belgesi almak için 
baş vuran, serbest çalışan mimar ve mühendislere sakallı ve başlan öntülü oldukları gerekçesiyle 
Bakanlığınızın da talimatlarıyla denetçi belgesi verilmediği doğru mudur? Doğru ise, bu hangi 
yasa ve hangi yönetmelik hükümlerine göre verilmemiştir. 

2- Konuya ilişkin bir mevzuat yoksa, ilgili şahıslara böyle bir engelin çıkarılması, 
Anayasanın eşitlik ilkesini ihlal etme anlamına gelmiyor mu? 

3- Yazılı basında, serbest meslek sahibi şahısları, 657 sayılı devlet memurları statüsünde 
değerlendirdiğiniz doğru ise, bu bir zorlama hatta dayatma biçimi değil midir? 

CEVAP: 

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 4. maddesi, Yapı Denetimi Uygulama Usul 
ve Esasları Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereğince, 14.08.2001 tarihinde Yapı Denetim 
Komisyonu kurulmuştur. 

Yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen şartlan ve belgeleri sağlayan mimar ve 
mühendislere, başvurulan halinde Denetçi Belgesi Yönetmeliğinin S. maddesinde belirtilen 
şartlara haiz olan Yapı Denetim Kuruluşlarına (Şirketlere) izin belgesi verilmektedir. 

Başvurular, bu hususta görev yapan komisyon tarafından yasal çerçevede incelenmekte ve 
uygun görülen mimar ve mühendislere internet ortamında, belirlenen tarih sırasına göre denetçi 
numaralan verilmekte ve bu sıraya göre de belgeler düzenlenmektedir. Bütün bu işlemler WEB 
sisteminden ilan edilmekte ve izlenmektedir. Bugüne kadar, 200 adet Yapı Denetim Kuruluşuna 
izin belgesi verilmiş olup, 2775 adet de denetçi belgesi düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 5. 
maddesinden de anlaşılacağı üzere, her Yapı Denetim Kuruluşunda 8 denetçi görev alarak fiilen 
sistemin içine girmektedir. Buna göre, 200x8=1600 denetçi sistemin içinde bulunmaktadır. 
Denetçiler, sisteme girmeleri halinde (İhtiyaç duyduklannda) düzenlenen belgelerini, hiçbir 
problem olmaksızın alabilmektedirler. 

Başörtülü ve sakallı mimar ve mühendislere Denetçi Belgesi verilmemesi yönünde söz 
konusu Komisyonca herhangi bir karar alınmadığı gibi, bu hususta da hukuki bir engel 
bulunmamaktadır. 

Aynca, söz konusu belge için bugüne kadar başörtülü fotoğrafla başvuru yapan kimse 
bulunmamaktadır. Ancak, konu Bakanlığımıza intikal ettirilmeden önce spekülatif olarak 
yasaklama var şeklinde basına intikal ettirilmiştir. Oysaki, basına belge verilmediği veya 
yasaklandığı şeklinde bir açıklama yapılmamıştır. Yapı Denetim Komisyonunda yazılı veya sözlü 
olarak herhangi bir.talimatverilmemiştir. — -

Fakat, bazı yazılı medya kuruluşlarında konuyla ilgili, gerçeğe aykın, asılsız haberler 
yayınlanması üzerine, kamuoyunu yanıltıcı ve kişilik haklarına yapılan ağır saldınlar nedeniyle, 
Bayındırlık ve İskan Bakam olarak, şahsım adına Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde bu 
olaya sebebiyet veren basm mensupları aleyhine iki adet tazminat davası açılmış olup, böylece 
konu yargıya intikal ettirilmiştir. 

Dolayısıyla,baş örtülü veya sakallı fotoğraf ibraz edenlere, denetçi belgesi verilmediği 
iddiası doğru değildir. 
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3.- İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, ilaç üretimine ithal ilaçlara ve ilaç 
fırmalanmn promosyonlanna ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Osman Durmuş'un cevabı (7/5498) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'na 

Delâletinizle aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Osman 
DURMUŞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arzederim. 

Prof. Dr. İrfan.GÜNDÜZ' 
İstanbul Milletvekili 

S O R U L A R : 

1. Türkiye'de ithâl ilaç oranının, yerli üretime oranı nedir? Yerli üretimin 
teşviki için neler yapılmaktadır? 

2. Türkiye'de ilâç ithâli hangi firmalarca yapılmaktadır? Adlan nelerdir? 
Ortalama kârlan ne kadardır? 

3. Türkiye'deki ilaç firmalannca amacını aşacak şekil ve miktarda 
promosyon verildiği doğru mudur? Bu konuda Bakanlığınızın sınırlayıcı 
bir düzenlemesi var mıdır? Yoksa yeni bir düzenleme yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

- 1 8 6 -
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 

Sayi:B100İEG0110014 ^ K ACELE 
Konu: Yazıh soru önergesi it) 4? Şühl 2002 

t» l» V İ) İ? > 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

q./fV3ıf 

İlgi: 16 Ocak 2002 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-12826 sayılı yazınız. 

tlgi yazıya ekli İstanbul Milletvekili Sn.Prof.Dr.İrfan Gündüz'ün 27.12.2001 tarihli yazılı soru 
önergesindeki soruların cevapları sırasıyla aşağıya çıkarılmıştır: 

1- Gümrük Birliği ile ülkemizde ithal ilaç oranı %30'lara ulaşmış olup dolayısı ile yerli üretim ilaç oranı da 
%70 dir. 28.12.1984 tarih ve 18619 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 84/8845 sayılı Fiyat 
Kararnamesinde, ithal ilaçlar için azami olarak verilmiş olan "ithalatçı karini %14 den %10 a, 'depocu 
karını %9 dan %7 ye, eczane karını da %25 den %20 ye 17.04.2001 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere düşürmüş bulunuyoruz. İmal ilaçlardaki karlılık oranları ise Kararnamede belirtilen azami 
sınırlarda muhafaza edilmektedir. Bu, ithal ilaçların yerli teknoloji ile imali, imalat teknolojisi transferi 
ya da yerli imalatın teşviki anlamına gelmektedir. 

2- Türkiye'de ilaç ithali yapan firmaların adlan, adres, telefon ve faks numaraları yazımız ekinde 
sunulmuştur. İlaç ithalatçısının karlılık oranı yukarıda da belirtildiği üzere %10 dur. 

3- 4.01.2002 tarih ve 24630 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İlaç Fiyatları Hakkında Teblig'in 4. 
Maddesinde " ilacın tanıtımı için yapılacak giderlerin, firmanın yıllık net ilaç satış hasılatının %3'UnU 
aşamaz" şeklinde hüküm yer almıştır. İlacın tanıtımı için yapılacak giderlerin 7.09.1990 tarih ve 20628 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Beşeri İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarların Tıbbi Tanıtım 
Yönetmeliğinde belirtilen tanıtım kriterlerine uygun olarak yapılması zorunluluğu da aynı maddede 
belirtilmiştir. Ayrıca anılan Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
17.01.2002 tarih ve 24643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup böylelikle ilaç 
tanıtımına ilişkin daha sınırlayıcı bir düzenleme ortaya konulmuştur. En önemli değişiklik ise ilaçların 
reçete edilmesini teşvik edici ve satışmı arttırıcı faaliyetlerde ilaç ruhsat sahipleri, üreticileri, ithalatçıları, 
dağıtıcılarına da sorumluluk yüklenmiştir. 
Bilgilerinizi rica ederim. 

OflQÂ^I EK: Yedi sayfa. 
Dbç.Dr.Osman DURMUŞ 

SAĞLIK BAKANI 

- 1 8 7 -
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İTHALATÇI FİRMALAR 

FİRMA ADI /ADRES 

PMP İLAÇ FAZ. DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET IİMİTED ŞTİ. 
61 AA»,Ak»«r«2^4Katı5DttİT«10 t "W_ \ 

ROCHE MÜSTAHZARLARI SAKAYI A ^ . , 
BayJ«. Cad. Not 181 (80640) ı V \ 

SANTA FARMA İLAÇ SAN. VB TİCA.Ş. t f 
Ohatjiasa, Bora Ç5î*p Sokak, Noı20 (80270) ) ~J \ 

SAT İLAÇ SAN. VB TİC. LTD. ŞTİ. , 
Bagd&t Cad. Ookcr Apt. D>2 ) V \ t ( J i 

SBRENO İLAÇ PAZARLAMA VB TİC. A.Ş. ' ^ ^ N t U l 
Kajt|dagı Cad. Karaman Çlfllgi Yolu, Kar Hası E Blok, No.45 Kati? (8112ÖT\ 

SERVİERİLAÇ VB ARAŞTIRMA A.Ş. , 
Maatak Kıla Maydaa Sokak Noı28 R*ı22-23 (80650) \" S

D "\ 

SCHERINO ALMAN İLAÇ VE ECZA TİC. LİM. ŞTİ 
KuaOı Cad. No.37 Ak»J İ | M « U ı l (81180) \ ^/ ' 

SCHERINO-PLOUGH TIBBİ ÜRÜNLER TİC. A-Ş. 
T«p«lk Yola* Mtlodi Sok, İTÛ KorrallarıB Blok (80630) \ \ \ o \ 

SİNA BAÖUK SANAYİ TİC A.S. . 
Mlürt Cad. No(4 Araı î|îıam Kst.4 Dalı». 15 (34270) i V ^ Î M 

SMITM KLINB BBECHAMİİAÇ TİCARET A-Ş. 
EtHrk*okUskatıM«*l»dNo<9Kat<l-2 8 t640 W " > 

SOPHAN TIBBİ CİHAZLAR SAN. TİC. UTD. ŞTİ. 
MefroUj.1 cad. Hata? Sok No.18/2 j V - \ V 0 A J 

SSM-STBRİL SAĞLIK MALZEMELERİ SAN. VE TÎCt A-Ş. 
F-Kerira G s W Cad. Okol Sok No. 11 T0ıt.3 D.13 (81020) ' ıVVcvA 

TAYMBD . 

TEKA THKNÜCCÎHAZLAR SAN. VE TİC. A.Ş. 
Allan Erkulak Sok Noı3Kat»3 (80300) \ \ . V v t O ^ 

SHMT/ŞBHtR 

AfajJjir /İSTANBUL 

LmnVİSTANBUL 

Şlşti/İSTANBUL. 

CacLUbortan/lSTANBUL 

ifaanba?/İSTANBUL 

MaJaL/İSTANBUL 

Alb=tfx»<WlSTANBUL 

EoW/İSTANBUL 

AlotMBy/lSTANBUL 

KarKikBcT-koc/lSTANBUL 

Kıstak/ANKARA 

AhmtadVİSTANBUL 

Macioİ7«kor/İSTANBUL 
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İTHALATÇI FİRMALAR 

FİRMA ADI/ADRES 

NEON-MEDİKAL 

NOVARTİS SAĞUK GIDA VB TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. 
YAL. Porta C*L &daroan İ&am No. 4877 (80700) t n \ 

NOVO NORDİSK SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC LTD. ŞTİ. 
NUpetJy» CaJ. Akmcrtas, E3 K.t.7 (80600) ( IH, I 

NUTRtFARMA SAĞUK ÜRÜN VE HİZMETLERİ A.Ş. . 
NmolMuUtPiau BüyfikJ«.CaJ.Noı69Kat«20 (80670) \VV\CU^ 

ODÎTAŞ A.Ş. 
U.Sok.Noı40/10 (06490) v\_Vv \ 

ONKO ECZA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 
KorotJa CaJ. NoılOa (81020) \ V U ^ C A J V 

OPAKİM TIBBİ ÜRÜNLER TİCARET LTD STİ-
TopLaaaîln t̂ı CaJ. Nbt76 (81190) ^Vİ-«0»A 

OROANON İLAÇLARI A£. y 
C&aatfAm Bora figagl Sokak Noı 13 (80270) \ y » ' . 

OROANON TEKNİKAA.Ş. , t 
19 Maju Mat. Esi» Sek Ho-Ba Apt. Noı9/8 (81090) ^ - y y 

ORNA İLAÇ TEKSTİL, KİM.MAD. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTL 
NUpcUy* MaL Aytar CstL Dum Apt. Noıl2/10 (80620) ' . . t 

ÖZSEL 

PASTEUR MERIEUXCONNADGHT SERUM VB AŞI SANAYİ A.Ş. 
Prof-Dr. Bülent Taıcan Sok No:32 (80280) l V V o J l A 

PFİZER İLAÇLARI A.Ş. , , 
Ortakly (80840) \~~if * 

PHARMACIA Ö UPJOHN SAĞUK ÜRÜNLERİ T İ C LTD. ŞTL 
İnanaC«J.Noı96/l (80090) ' ) - v \ 

SEMT/ŞEHİR 

EmaUfm /İSTANBUL 

EtiU /İSTANBUL 

M M U / İ S T A N B U L 

B»1JS*!İDTWANKARA 

K-JiWtSTANBUL 

Altuoba<Wİ5TANBUL 

Ş^İ/İSTANBUL 

KsTsta^KuMay/İHTANBUL 

I m l /İSTANBUL 

Gajmttzpa/İSTANBUL 

Ortakiy/İSTANBUL 

Ajnapaas/İSTANBUL 

T 

0(21 

0(21 

0(21 

0(3 

0(2 

0(2 

0(2 

0(2 

0(2 

0(2 

0(2 

0(212) 

0(2 

file:///~~if


İTHAIATÇI FİRMALAR 

FİRMA ADI/ADRES 

UBA LABORATUARLARI A.Ş. f , , 
Otagtepa CaJ. Noı5 (81610) ' * l V \ 

LILLY İLAÇ TİCARET A.Ş. , 
RfMCai.Ku|lak»|»SokNo©!K«tı3(811B0) ' , -y J 

MECOM SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TlC .A.Ş. 
Kor.ŞJıItleriCaJJMİNo.19 (80300) \' • ' 

MED İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
Bankalar CaJ. Bcnknrt Hin. Noıl9/4 (80000) V V ^ o d ^ 

MEDATEK İTHALAT. MÜMESSİLLİK VE TİC LİM. ŞTİ. 
EUmEfraÜCVj.AUüîLJltamaaSalt.Y.ıilApt. No.1/11 »VV^^Jt^ 

MBDİ-KA TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş-
Holuluıg&zl c J . Httmr ApL Noı209-211 Kat<5 Dairv.9 \ \ A _ A J S . 

MERT 

MEDİKO-LENS . 
HalaaWgaxtca<l.HuxurApt.Noı209-211Katı5Dair«t9 'l +-VvC\JL 

MBDSAN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LtMİTED ŞİRKETİ 
Tana?*» Sok Noı22 (06560) l ' V S c ^ 

MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI LTD. ŞTİ. , 
0 „ r f ^ î « M J , . Y « « L « S o k N 0 ^ 0 , Y \ 

MENA 

MİKRCMÎPTİK LTD ŞTİ. 
Tarlalttp Büken Noı 133/4 (80050) { V V ^ C A J I i 

M.ŞAHİN İLAÇ SAN. VE T İ C A £ . 
ÇaTuaojJu M i . SanaylcaJ.Noı22P.K. 121 (81430) ^ " ^ 1 

NEFA İLAÇ. OIDA, SAÖUK VE KOZMETİK.ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A ^ . 
Talatpap Matı-Aılangasi CaJ. Akfan Bok. Noı3 . \ 1 1 
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AlhmmaJa/lSTANBUL 
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İTHALATÇI FİRMALAR 

FİRMA ADI/ADRES 

OÜHEL İLAÇ TİCARET A ^ . . 
Okm«yAml Boru Çifegi Sok Nol 20 Kaî:4 (80270) xj\A~s£vJ^ 

HENKEL-ECOLAP 

HINÇOĞLU 

HOECHST MARION EOUSSEL SAN. VE .TİC. A.Ş. f 
LVmtpsja Cm A. Noı l45 ^ —/ . 

İLSAN-İLTAS İLAÇ VE HAMMADDELERİ SAN. A.Ş. , , 
Kor. Setlileri cai.No!40(B0300) )~b\ 

İRENGÜN DIŞ TİCARETA.Ş. 
ÜnirmrrfU Mat. CSraa Sok. N Q I 1 5 (34850) J \ - V \ 6 L \ 

İ-ETEMULAGAy İLAÇ SANAYİ TJLŞ. % ( 

Darutpaja C«J. Noı 12 (34473) \^£ \ 

İNTERFARMA 

İSTANBUL ÖZEL LAZER 

JOHNSON 6 JOHNSON SIHHİ MALZEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
Cnm!n>t!y*tCaJ.G{tmJPLu3Noı99Kitı4 (81610) > , « 

1 •€ ı . 
KOÇSEL fLAÇ SANAYİ VE TİCARETA.Ş. 
Kofujola G J . N w l 0 2 (81020) > ^ \ ^ M 

KNOLL ALMAN İLAÇ VE ECZATİCXTD.ŞTİ. 
MaLlrt«GuLN«48K«LU2 (81190) \ - / \ 

KOZ-MED FAEMASÖTİK ÜRÜNLER İTH. FAZ. SAN. LTD. STİ. 
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İTHALATÇI FİRMALAR 

FİRMA ADI /ADRES 
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İTHALATÇI FİRMALAR 

FİRMA ADI/ADRES 
ABBOTT LABORATUARLARI ÎTH.IHR. VB TİC.LTD.ŞTİ 
Eknö!a-C«JJMİH«3efPl«xaKat:6 (31640)' '. / ' 

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VETİC A.Ş. 
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B«^Gi«Pl«*a,M«yıl«nSokNo.28K«ı<l7/63-64 (80650) 'A^~*X 
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4.- İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün; 
•Emlak Bankasının, Eryaman V.Etap Projesine ve yürütülen bazı çalışmalara yönelik 

iddialara, 
Kapatılan Emlak Bankasının devredilmesi gereken malvarlığına ve KEY hesaplarına, 
Bağlı ve ilgili kuruluşlardaki personele ve yapılan atamalara, 
ilişkin sorulan ve Devlet Bakanı Faruk Bal'ın cevabı (7/5533, 5534, 5535) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'na 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Faruk BAL tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmana delâletlerinizi arz ederim. 

Prof. Dr. İrfan GÜNDÜZ 
İstanbul Milletvekili 

S O R U L A R : 

1. Kapatılan Emlak Bankasına ait otolardan, hizmetinizde kullandığınız veya 
yakınlarınıza tahsis ettiğiniz araç var mıdır? Varsa neye göre bu kullanım 
yapılmaktadır? Bu araçların yakıtının usulsüz olarak bankaca karşılandığı 
iddiası. doğru mudur? Bu konudaki banka kayıtlan tararınızdan 
incelenmiş midir? Sonuçla ilgili herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

2. Bakanlığınız bünyesinde Başbakan taraündan tensip edilen veya re'sen 
kurduğunuz bir komisyonda, İçişleri Bakanlığı bürokratlarından Genel 
Müdür Yardımcısı Ercan Aslantaş, Mülkiye Müfettişi Mahmut Kuş, 
Büyükelçi Deniz Bölükbaşı, danışman ve bürokratlar ile resmî bir 
çalışma yaptınız mı? Bu şekilde oluşmuş herhangi bir komisyon var 
mıdır? Bu komisyonda yargı mensubu bir çalışan var mıchr? 

3. Bakanlığınıza bağlı kuruluşlarca yayınlanan faaliyet kitapçıklarının 
hemen :her sayfası resminizle doludur. Bu kitapçıklar kamu kaynaklan ile 
mi yoksa şahsî imkânlanmzla mı yayınlanmıştır? Seçim bölgenizde 

bastırdığınız iddiası doğru mudur? Kitapçıklar, ne kadar maliyetle, kim ve 
hangi kuruluş taraündan, kaç adet basılmıştır? 

4. Eryaman V.Etap yöneticileri, kaç kişiyi istihdam etmişlerdir? Neye göre 
personel alımı yapmışlardır? İstihdam edilen 80'den fazla kişi kimler 
tarafından işe alınmıştır? Etap maliklerinin bu konuda onayı alınmış 
mıdır? 

5. Eryaman V.Etap yöneticileri tarafınızdan mı görevlendirilmiştir? 
Yönetici maaşlan kimler tarafından takdir edilmiştir? 

6. Basında sık sık gündeme gelen, İstanbul Bahçcşchir ile ilgili olarak, tayin 
edilen hakemler hakkındaki bilgiler "arkadaşınız veya yakınınız olduğu" 
iddialan doğru mudur? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'na 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Faruk BAL tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Prof. Dr. İrfan GÜNDÜZ 
İstanbul Milletvekili 

S O R U L A R : 

1. Kapatılan Emlak Bankasının, bankacılık faaliyetleri dışındaki mal 
varlıklarının, Nisan 2001tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile TOKİ 

< (Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı)'ye devredilmesi gerekirken 
31.12.2001 tarihi itibariyle bu devir yapılamamıştır? Bunun sebepleri 
nelerdir? Sorumlular kimlerdir? Bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmış 
mıdır? 

2. Ankara Elvankent'te bulunan villalar, genel piyasa şartlarmm dışmda, 
özel tarife ile kime veya kimlere ne surette satılmıştır? Bu villaları alan, 
personeliniz var mıdır? 

3. KEY (Konut Edindirme Yardımlan) hesaplan ne aşamadadır? Emlak 
Bankasında bulunan KEY Müdürlüğü ne durumdadır? Zorunlu tasarruf 
lardaki gibi sizde 10 yılın sonra KEY karşılığı plarak ra^jqltaja#an arazi 
vermeyi mi düşünüyorsunuz? Bu konuda sendikalar]^'ortak çalışmanız 
var mıdır? Sendikalan bilgilendiriyor musunuz? 

t 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'na 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sayın Faruk BAL tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

CMrO 
Prof. Dr. İrfan GÜNDTJZ 

İstanbul Milletvekili 

- 1 9 6 -



T.B.M.M. B : 6 5 14 .2 .2002 0 : 2 

S O R U L A R : 

1. Bakanlığınıza bağlı ve ilgili kuruluşlarda ne kadar geçici personel 
çalışmaktadır? Bu personelin asli kurumları ve meslekleri nelerdir? 

2. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'ne bağlı ve Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığına Bakanlığınız döneminde geçici, sözleşmeli, yatay veya 
açıktan kaç personel alınmıştır? Alman personelin meslekleri ve 
atandıkları unvanlar nelerdir? Bu şekilde atanan kişilerin isimleri nelerdir? 

3. Bakanlığınız ve bağlı birimlerinde (kadrolan başka kurumlarda muhafaza 
edileni asli kurumlarından daha fazla maaşla çalışan görevliler var mıdır? 
Vars^.' meslekleri ve unvanlan nelerdir? Bu konuda, her iki kurum 
imkânlarından yararlanan kişiler var mıdır? Varsa maaş ve temsil 
ödenekleri ne kadardır? 

4. Koordinatörlüğünüzde bulunan P.U.B (Başbakanlık Proje, Bnjimi)*da kaç 
kişi çalışmaktadır? Maaşları ne kadardır? Bu birime ' Bakanlığınız 
döneminde alman kişilerin isimleri nedir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.008/ÖO/47 A N K A R A 
KONU : /4 / 2. /2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 17.01.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-12905 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen soru önergelerinin cevâpları Esas Numaralan 
belirtilmek suretiyle ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim^ 

?aruk BAL 
Devlet Bakanı 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.008/ A N K A R A 
KONU : / /2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili İrfan GÜNDÜZ tarafından verilen 7/5533 Esas Numaralı Yazılı 
Soru önergesinin cevaplan aşağıda sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğim arz ederim. / 

^Faruk BAL 
Devlet Bakam 

CEVAPLAR 

1. T. Emlak Bankası A.Ş. tarafından muhtelif Bakanlıklar ve Kamu Kuruluşlarına hizmet 
araçları gönderilmiştir. Bunların sayılan ve bulunduklan kurumlar Tasfiye Halindeki 
Emlakbank A.Ş. kayıtlanndan tespiti mümkündür. 
T. Emlak Bankası A.Ş.nin Bakanlığımın ilgili kuruluşu olduğu dönemde, özel Kalem, 
Koruma ve Basın Müşavirliği hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla' 3 âdet araçtan 
faydalanılmış ve bu araçlann özenle kullanılmasına dikkat edilmiştir. 
Aynca araçlann kullanımına ilişkin olarak Tasfiye halindeki Emlak Bankası A.Ş.'den 
bilgi istenilmiştir. 

2. Soru önergesinde bahsedilen şekilde, resmi bir çalışma yapılmak üzere Başbakan 
tarafından tensib edilen veya Bakanlığımca re'sen kurulan bir komisyon 
bulunmamaktadır. 

3. Bakanlığıma bağlı ve ilgili kuruluşlar, yürüttükleri projeler ve faaliyetlerine ilişkin 
olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilebilmesi amacıyla, masrafiannı kendi 
bütçelerinden karşılamak suretiyle ve usulüne uygun biçimde belirledikleri 
matbaalarda faaliyet kitapçıklan bastırmışlardır. Başbakanlık Proje Uygulama Birimi 
tarafindan Ankara'da faaliyet gösteren CEYPA Matbaacılık ve Reklam Ürünleri 
İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'ne 1020 adet; Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 
tarafından Başbakanlık Basımevi'ne 1750 adet, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
tarafından Ankara'da faaliyet gösteren Atlantis İletişim Tasannu Tic. ve San. A.Ş.'ne 
1500 adet, Emlak Konut A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafindan Başbakanlık Basımevine 
1500 adet olmak üzere dört ayn birim için toplam 5770 adet bastınlan kitapçıklann 
toplam maliyeti 8.958.000.000 TL. olmuştur. 

4. Bilindiği üzere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 1990 yılından bu yana Toplu Konut 
Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri çerçevesinde, mülkiyetindeki arsalar üzerinde 
toplu konut inşaatlan yaptırmakta ve makul ödeme koşullanyla satışa sunmaktadır. 
Anılan konutlar satış sözleşmeleri ile satılmakta, ancak tapu devir işlemleri konutlann 
teslimi aşamasında hemen yapılamamaktadır. Bu itibarla, teslim aşamasında tapu 
devir işlemlerinin gerçekleştirilememesi nedeniyle, konut alıcılannca yetkili organlar 
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oluşturuluncaya kadar geçecek süre zarfında, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
verdiği her türlü yetki, satıcı ve kat maliki sıfatıyla Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı'nca kullanılmaktadır. Bu çerçevede oluşturulan, Ankara Eryaman V. Etap 
Toplu Yapı Geçici Yönetimi dört kişilik Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
personelinden oluşmakla birlikte, Yönetimce yapılan işlemler 634 sayılı Kat Mülkiyeti 

' Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir. Geçici Yönetim tarafından hazırlanan İşletme 
Bütçesi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmaktadır. Konut 
alıcılannca 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde yetkili organlar 
oluşturuluncaya kadar geçecek süre zarfında yürütülmesi zorunlu bulunan ortak 
ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak ve onaylanan bütçe çerçevesinde; 57 kapıcı, 
14 teknik servis elemanı ve 15 büro elemanı olmak üzere toplam 86 personel Geçici 
Yönetim tarafından işe alınmış bulunmaktadır. Bu kişiler kamu görevlisi statüsünde 
olmayıp, daha sonra maliklerce oluşturulacak yetkili organlar tarafından istihdam 
yeniden biçimlendirilebilecektir. 

5. Yukanda aciklanan Yasal çerçevede oluşturulan Ankara Eryaman V. Etap Toplu Yapı 
Geçici Yönetimi tarafından hazırlanan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 
onaylanan İşletme Bütçesinden huzur hakkı ödemesi yapılmaktadır. Bu kapsamda, 
Yönetim Kurulu Başkam için aylık 500.000.000 TL, Yönetim Kurulu Üyeleri için ise 
aylık 450.000.000 TL huzur hakkı verilmesi öngörülmüştür. İdare personelinden 
oluşan geçici Yönetimin, söz konusu görevi 2002 yılı Mayıs ayı itibariyle konut 
sahiplerinin kendi aralarında seçeceği bir Yönetime devretmesi öngörülmektedir. 
Aynca, Ankara Eryaman V. Etap Toplu Yapı Geçici Yönetimi faaliyetleri hakkında 
Bakanlığımca araştırma ve inceleme yaptınlmaktadır. 

6. T. Emlak Bankası A.Ş.'nin taraf olduğu İstanbul Bahçeşehir Projesine ilişkin 
uyuşmazlıklardaki hakem tayinlerinin Bakanlığımızla bir ilgisi yoktur. Aynca tayin 
edilen hakemlerle de meslektaş olmanın ötesinde bir yakınlığımız bulunmamaktadır. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.008/ A N K A R A 
KONU : / /2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili İrfan GÜNDÜZ tarafından verilen 7/5534 Esas Numaralı Yazılı 
Soru önergesinin cevaplan aşağıda sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Faruk BAL 
Devlet Bakanı 

£A^ 
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CEVAPLAR 

1. T. Emlak Bankası A.Ş.nin bankacılık faaliyetleri dışında kalan mal varlıklanmn, bu 
konuda faaliyet gösteren iştiraklerindeki hisse paylarının ve ticari gayrimenkuller ile 
ihtiyaç fazlası gayrimenkullerin Toplu Konut İdaresi BaşkanhğYna devrine ilişkin 
2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Karan 03 Nisan 2001 tarihli ve 24362 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanmış ve Bakanlığımca devir işlemlerinin bir an önce 
sonuçlanabilmesi için gerekli bütün işlemler hemen yerine getirilmiştir. 
Bakanlığımızla ilgili bulunmayan sebeplerle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile 
Tasfiye Halinde T.Emlak Bankası A.Ş. arasında imzalanması gereken devir protokolü 
gecikmeli bir şekilde ve ancak 14.12.2001 tarihinde imzalanabilmiştir. Anılan 
varhklann Toplu Konut İdaresine devrine fiilen başlanılmıştır. 

2. Ankara ElvankenLErojesi kapsamındaki 61 adet villa, Bakanlığıma bağlı Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı'nın iştiraklerinden Emlak Konut Anonim Şirketi'ne 588 sayılı KEY 
Hesaplannın Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararname gereği, T. Emlak Bankası 
A.Ş. tarafından ayni sermaye vaz'ı suretiyle devredilmiştir. 
Sözkonusu villalar, devirden önce T. Emlak Bankası A.Ş. ile T.C. Başbakanlık 
Gümrük Müsteşarlığı arasında imzalanmış 18.06.1998 tarihli Protokol ile, lojman 
olarak kullanılmak üzere beş yıllığına bedelsiz olarak anılan Müsteşarlığa tahsis 
edilmiş ve bunun karşılığında, "ithalattan alman gümrük vergisi ve harçlann" T.Emlak 
Bankası Anonim Şirketi'nce tahsili öngörülmüştür. Ancak mezkur Protokol 
hükümlerinin işlerlik kazanmaması ve sözkonusu taşınmazlann Emlak Konut Anonim 
Şirketi'ne devri nedeniyle, tahsis şartlarının ortadan kalkmış ve Emlak Konut Anonim 
Şirketi'nin 20.07,2000 tarihli yazısı ile, "...villaların, SPK listesine kayıtlı ekspertiz 
şirketlerince belirlenecek kira bedellerinin 01 Haziran 2000 tarihinden itibaren kira 
bedeli olarak ödenmesi ve bunun bir sözleşmeye bağlanması ya da söz konusu 
villaların Müsteşarlıkça satın alınması gerektiği..." Gümrük Müsteşarlığına 
bildirilmiştir. Gümrük Müsteşarlığı, villalann kendilerine 5 yıl süre ile tahsis 
olunduğundan bahisle, bu yazıya olumsuz cevap vermiştir. Bunun üzerine, Ankara 
Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde, SPK Listesine kayıtlı Gayrimenkul Ekspertiz 
A.Ş.ne yaptınlan değerleme sonucu, 61 adet villa için aylık 12.5 milyar TL üzerinden 
ecrimisil davası ikame edilmiştir. Bu dava halen derdest olup, Bilirkişi incelemesi 
aşamasındadır. 

Diğer yandan ilgili BakanhUar nezdinde sorunun çözümü için görüşmeler 
.sürdürülmüş, Gümrük Müsteşarlığından villalann iadesi talep edilmiştir. Daha sonra 
Gümrük Müsteşarlığının, lojman olarak kullanılmakta olan bu taşınmazlann içinde 
oturan Müsteşarlık personeli tarafından satın alınması yönündeki teklifi 
değerlendirilerek, Şirket Yönetim Kurulunun 26.12.2001 tarihli toplantısında 61 adet 
villadan 28 adedinin %30 ve %40 peşinat, 7 yıl vade ile sadece içinde oturan kişilere 
satışına -satın almayanlann da tahliyesi şartıyla- karar verilmiştir. Mezkur villalarla 
ilgili olarak, bu kişiler dışında satın alma talebinde bulunan başkaca kişi veya kurum 
olmadığı gibi, şirket personeline yapılan bir satış da söz konusu değildir. 

3. Bilindiği üzere, 29.12.1999 tarih ve 23921 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 588 
Sayılı "Konut Edindirme Yardımı Hesaplannın Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararname" ile Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplannın tasfiyesi 
kararlaştınlmış olup, 18.5.2000 tarih ve 24053 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
2000/575 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile konuya ilişkin uygulama esaslan 
belirlenmiştir. Bu düzenlemeler gereğince, Emlak Konut Anonim Şirketi'nin 
Gayrimenkul Yatınm Ortaklığına dönüştürülmesi ve bu şirketin hisse senetlerinin 
Konut Edindirme Yardımı hak sahiplerine verilmesi suretiyle Konut Edindirme 
Yardımı hesaplannın tasfiye edilmesi gerekmektedir. 
Anılan Bakanlar Kurulu Karannın 3 ncü maddesinde, Konut Edindirme Yardımı hak 
sahiplerine hisse senetleri devredilinceye kadar geçecek süre içerisinde, Emlak Konut 
A.Ş. ve bu şirketin dönüşeceği Emlak Gayrimenkul Yatınm Ortaklığı A.Ş.'nde hisse 
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senedinden doğan mali ve yönetimsel hakların Bakanlığıma bağlı Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığınca temsil edileceği hükme bağlanmıştır. Bu hüküm çerçevesinde Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığı'nın görevi; Emlak Konut A.Ş. yönetiminde Konut Edindirme 
Yardımı hak sahiplerim temsil etmek ve hak sahipliği tesbit edilmiş olan kişilere hisse 
senetlerinin tesliminden ibarettir. Gerek 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, 
gerekse 2000/575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında, KEY hak sahiplerinin tesbiti 
hususunda Bakanlığuna ve/veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığına verilmiş bir görev 
bulunmamaktadır. 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 2000/575 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yayımlanmış olan 2000/1 ve 2001/1 sayılı Tebliğ 
hükümlerine göre, Konut Edindirme Yardımı hak sahiplerini belirleme görevi T. 
Emlak Bankası A.Ş.ne aittir. Bu hükümler çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar hak 
sahiplerinin yer aldığı listeleri gerek yazılı olarak, gerekse disketle T. Emlak Bankası 
A.Ş.ne göndermişlerdir. Bu bilgilerle, hak sahiplerine verilecek olan "Talep 
Formu"nun mutabakatının da T. Emlak Bankası A.Ş. tarafından yapılması 
gerekmektedir. 

Sözkonusu düzenlemeler çerçevesinde, Bakanlığıma bağlı Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı tarafından Emlak Konut A.Ş.nin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına 
dönüşüm çalışmaları sürdürülmektedir. T.Emlak Bankası A.Ş.nin devredildiği T.C. 
Ziraat Bankası A.Ş. tarafından Konut Edindirme Yardımı hak sahiplerinin tesbiti 
sonrası, bu şirketin hisse senetleri hak sahiplerine teslim edilebilecektir. 

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri gereğince, Konut Edindirme Yardımı 
hesaplarının tasfiyesi çalışmalarının Bakanlığımı ilgilendiren bölümü Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı tarafından sürdürülmekte olup, bu aşamada sendikalarla 
yürütülebilecek bir çalışma bulunmamaktadır. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.008/ A N K A R A 
KONU : / /2002 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili İrfan GÜNDÜZ tarafından verilen 7/5535 Esas Numaralı Yazılı 
Soru önergesinin cevaplan aşağıda sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Devlet Bakam 

CEVAPLAR 
1. Bakanlığuna bağlı kuruluşlardan Konut Müsteşarlığında 1. Hukuk Müşavirliği 

görevini yürütmek üzere, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Cumhur ŞAHİN, 2547 sayılı YÖK Kanunu'nun 38. maddesi uyannca 
20.12.2001 tarihinden itibaren bir yıl süreyle görevlendirilmiştir ve Müsteşarlıkça 
adı geçene yasa gereği 240.000.000 lira ödeme yapılmaktadır. Başbakanlıkta 
Geçici Görevli olan Ali ALP ise Konut Müsteşarlığında Kanunun ilgili hükümleri 
gereğince, Müsteşar Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Adı geçen, tüm özlük 
haklarını kadrosunun muhafaza edildiği SPK'dan almaktadır. 

Varuk BAL 
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Toplu Konut idaresi Başkanlığı bünyesinde, 2985 sayılı Kanunun Ek-2'nci 
maddesinin son fıkrasına göre bütün hak ve mükellefiyetleri kurumunda saklı kalmak 
kaydı ile 19 geçici personel çalışmaktadır. Çalışan 19 kişinin 18'i Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığından ücret almakta olup, bir kişinin ücreti ise çalıştığı kurum tarafından 
ödenmektedir. Bahsi geçen kişilerin Toplu Konut İdaresindeki işe başlama tarihlerini, 
asli kurumlarının isimlerini, aldıkları maaşları ve bitirdikleri okulları gösteren bilgiler 
ekli Tablo-1'de yer almaktadır. 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerinde kurulan İnşaat 
Amirliklerinde ise Aralık 2001 itibariyle 32 geçici işçi çalışmıştır. 

2. Bakanlığım döneminde Toplu Konut İdaresine atanan personel ekli Tablo-2'de, Arsa 
Ofisine atanan personel ekli Tablo-3'de; atanma biçimi, meslekleri, atandıkları 
unvanlar da belirtilmek suretiyle gösterilmiştir. 

3. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünde asli kurumlanndan daha fazla maaşla çalışan ya da 
her iki kurum imkanlarından yararlanan görevli personel bulunmamaktadır. Başka 
kurum mensubu olup Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda çalışan toplam 19 geçici 
personelden 18'i, asli kadrolarının bulunduğu kurumlarına nazaran daha fazla maaş 
almaktadırlar (Tablo-1'de maaşları gösterilmiştir.). Ancak söz konusu kişiler sadece 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın imkanlarından yararlanmaktadırlar. 

4. Başbakanlık Proje Uygulama Biriminde 65 personel çalışmakta olup, maaş skala 
cetveli ekli Tablo -4'te sunulmuştur. Bu birimde Bakanlığım döneminde işe alınan 
personel ise ekli Tablo-5'te gösterilmiştir. Söz konusu personel, Dünya Bankasıyla 
imzalanan İkraz Anlaşması gereğince Dünya Bankası kurallarına göre, bireysel 
müşavir statüsünde ve Dünya Bankasının onayıyla istihdam edilmektedir. 
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Tablo-1. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞINDA ÇALIŞAN BAŞKA KURUM MEN 
MAAŞLARINI GÖSTERİR TABLO 

ADI 

ÜMRAN 
HÜLYA 
MEHMET 
ÖMER 
MUSTAFA 
ÜMİT 
ÖZGÜR OKAN 
İSMAİL 
GÜL 
İLHAN 
FETHİYE 
ŞEBNEM 
BEYTULLAH 
YUSUF 
SUAT 
NİGAR 
İHSAN YUSUF 
HAYRULLAH 
MURAT 

SOYADI 

BAŞOĞLU 
ÇOBANOĞLU 
GÜRCAN 
YILDIRIM 
Y.RIDVANAĞAOĞLU 
ALTINMAKAS 
YEŞİL 
AKPINAR 
ÇETİN DURSUN 
İNCEGİL 
ÇOLAK 
SOYSAL 
SOYUER 
KAPLAN* 
BUMİN 
GÜDEN 
YILMAZ 
AKDEMİR 
GÖKDUMAN 

UNVANI 

UZMAN 
UZMAN 
UZMAN 
UZMAN 
UZMAN 
UZMAN 
UZMAN 
UZMAN 

UZMYRD 
UZMAN 
UZMAN 
UZMAN 
UZMAN 

DAİ.BŞK.V 
UZMAN 
UZMAN 
UZMAN 
SÖZPER 
UZMAN 

ASLÎ KURUMU 

SSK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BAŞBAKANLIK 
T.EMLAKBANKA.Ş. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
TARIM BAKANLIĞI 
TURİZM BAKANLIĞI 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
KÖY HİZMETLERİ GN.MD. 
SSK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
T.EMLAKBANKA.Ş. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
MALİYE BAKANLIĞI 
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 
TAPU VE KADASTRO GN.MD. 
TAPU VE KADASTRO GN.MD. 
TAPU VE KADASTRO GN.MD. 

İDAREYE 
BAŞLAMA 

TARİHİ 
25/02/1985 
01/06/1985 
21/01/1997 
20/10/1997 
20/11/1997 
18/12/1997 
19/12/1997 
19/12/1997 
19/12/1997 
12/02/1998 
11/02/1998 
17/08/1998 
27/11/1998 
02/12/1999 
30/11/2000 
16/04/2001 
16/04/2001 
16/04/2001 
16/04/2001 

A.Ö. 
A.İ.T 
Adan 
G.Ü. 
Can 
Ank. 
G.Ü. 
G.Ü. 
A.Ö. 
ADM 
H.Ü. 
İstÜ 
G.Ü. 
A.Ü. 
H.Ü. 
YTÜ 
Selçu 
A.ÖJ 
Zong 

* 657 sayılı kanunun 86. Maddesine göre görevli olup, maaşmı asli kurumundan almaktadır. 
** Ocak 2002 net maaş tatarlarıdır. Aynca yılda 4 maaş tatarmda ikramiye almaktadırlar. 



Tablo-2. MAYIS 2000 TARİHİNDEN SONRA TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞINA 
AÇIKTAN ATANAN PERSONEL LİSTESİ 

ADI VE SOYADI 

METEARSLAN 
OĞUZHAN GEBEŞ 
ABDULLAH ALTUNBAŞ 
EBRUDEMÎRÖRS 
SUATBUMİN 
AYLA TEKER 

İSMET SAYHAN 
NİGAR GÜDEN 
MURAT GÖKDUMAN 
YUSUF İHSAN YILMAZ 
HAYRULLAH AKDEMİR 
MEKAN SffiAKAYA 
RTUNATURAGAY 
E BASRİ PEHLİVAN 
HÜSEYİN UĞUR 

ATANDIĞI UNVAN 

Başkan Yardımcısı V. 
Uzman Yrd. 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 

1. Hukuk Müşaviri V. 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
SözPers. 
Uzman 
İdare Başkam 
Müşavir Avukat 
Uzman 

ATANDIĞI TARİH 

11/08/2000 
13/09/2000 
17/10/2000 
24/10/2000 
30/11/2000 
08/12/2000 

03/04/2001 
16/04/2001 
16/04/2001 
16/04/2001 
16/04/2001 
17/07/2001 
09/11/2001 
23/11/2001 
13/12/2001 

GÖREVDEN 
AYRILIŞ TARİHİ 

20/11/2001 

05/11/2001 

BİTİRDİĞİ OKUL 

İTÜ EndMüh.+İşLMast 
Selçuk ÜİnşaatMük 
Yıldız T.Ü.MakmaMüL 
EÜ. Biyoloji +Master 
EÜ. Jeoloji MüL+Mast 
ODTÜ Şehir Blg. Pl.+M 

A.Ü. Hukuk FaL+Dokto 
Y.T.ÜÜaritaKadMüL 
ZKEÜ. Jeodezi Müh. 
Selçuk Ü Jeodezi Müh. 
A.Ö.F. Halkla İlişkiler 
A.Ü. Hukuk Fakültesi 
A.Ü.SBFİşleüne+Maste 
İstÜ. Hukuk Fakültesi 
A.Ü. Peyzaj Miman+Ma 



Tablo-3. BAKANLIĞIM DÖNEMİNDE ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ATANAN P 

Adı Soyadı 
Yücel ÖZLEM 
Cemil GÖK 
Hasan BEŞİR 
Songül YILMAZ 

Eski Görevi 
Atandığı 
Unvan 

MİLE Daire Başkam Genel Müdür 
Şube Müdürü 
Öğretmen 
Hakim 

Muhammet Turgay ŞEN Tekniker 
Mehmet AYKAN 
ŞengülSURERTUNÇ 
Ahmet DEMİRELLİ 
Tülay DURSUN 
Serap ÇOBANOĞLU 
Emin KARACALAR 
SerdalBİCİOĞLU 
Necati ÖZEN 
A1İ ULUDAĞ 
Muhammet KALE 
Cengiz KART 
M. Emin ZEYBEK 
FerhanKAYA 
Mustafa EFE 
Hülya BİLGİÇ 
Aynur KÖKSOY 

Tap.Sic.Mem. 
Araştırma Gör. 
Hizmetli 
Memur 
Avukat 
Uz.Erb. 
Uz.Erb. 
Memur 
Uz.Erb. 
Uz.Erb. 
Uz.Erb. 
Uz.Erb. 
Uz.Erb. 
Uz.Erb. 
Avukat 
Memur 

Oğuzhan KARABULUT Mühendis 
Ahmet DEMİRTAŞ Mühendis 

Daire Başkanı 
Memur 
Avukat 
Tekniker 
Mühendis 
Şehir Plancısı 
Memur 
Avukat 
Avukat 
Memur 
Memur 
Memur 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Teknisyen 
Teknisyen 
Avukat 
Memur 
Mühendis 
Mühendis 

Atanma Şekli Statüsü 
Nakil 

ı Nakil 
Nakil 
Nakil 
Nakil 
Nakil 
Nakil 
Nakil 
Açıktan 
Açıktan 
Açıktan 
Açıktan 
Açıktan 
Açıktan 
Açıktan 
Açıktan 
Açıktan 
Açıktan 
Açıktan 
Özelleştirme 
Özelleştirme 
Özelleştirme 
Özelleştirme 

657 
657(Aynldı.) 
657 
657 
657 
657 
657 
657 
657 
657 
657 
657 
657(Aynldı.) 
657 
657 
657 
657 
657 
657 
657 
657 
657 
657 

http://Tap.Sic.Mem


Tablo-4. BAŞBAKANLIK PROJE UYGULAMA BİRİM PERSONELİ ÜCR 

GÖREV MERKEZ SAHA 

DİREKTÖR 
DİREKTÖR YARDIMCISI 
FİNANS MÜDÜRÜ 
TEKNİK MÜDÜR/BÖLGE MÜDÜRÜ 
MÜHENDİS (DENEYİMLİ) 
MÜHENDİS 
FİNANS AL ANALİST 
MUHASEBECİ 
ÇEVRE UZMANI 
SOSYOLOG 
SEKRETER 
BÜRO HİZMETLİSİ 
ŞOFÖR 

3756000000 
3147000000 
2703000000 
2703000000 
1274000000 
1174000000 
1825000000 
1013000000 
2434000000 
1653000000 
660000000 
487000000 
505000000 

2849000000 
1346000000 

660000000 
487000000 
587000000 

NOT: Görevlere göre belirlenen ücret dağılımı 1.07.2001-31.12.2001 
tarihleri arasında geçerlidir. 



SIRA 
NO 
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 
35 
36 

ADLSOYADI 
ERKAN KAHRAMAN 
GÜRKANKAYA 
ŞERİFE ERCİN BAŞ 
ALİATAY 
SİNEM AŞAN 
K. GÖKHAN ELGİN 
ATANUR O. ÇAVUŞOĞ. 
AYŞEERKAN 
ELİF AYHAN 
NURAY GÛMÜŞHAN 
EMEL UĞURLU 
ZERRİN YENER 
AYÇA HAYKIR 
ZEYNEP ALGAN 
YEŞİM KUTAY 
SERHAN KARAARSLAN 
NECMİ SÖYLEMEZ 
ŞAVKI SAĞIR 
ALtALADAĞLI 
BİLAL ABA 
AYTEN PAÇAL 
FATİH KARAGÖZOĞLU 
ERDALBOSO 
E.ENGİN KABİL 
A. KEMAL YAHYAOĞLU 
SİNAN ÖCAL 
SEVDA ÖZCAN 
YASİN YASA 
ÜNAL VURAL 
MAHİR ERAY 
EMİN ATAK 
A. RIZA ALTINBAŞ 
BÜLENT BİNGÖL 
M. RÜŞTÜ GÜRLER 
S. BUĞRA ERDOĞMUŞ 
FİKRET AZILI 

GÖREVİ 
DİREKTÖR YR 
FtNANS MD. 
MUH. YARD. 
MÜHENDİS 
SEKRETER 
KOORDİNATÖR 
KOORDİNATÖR 
KOORDİNATÖR 
TEKNİK MD 
SEKRETER 
SEKRETER 
TEKNİK MD 
KOORDİNATÖR 
KOORDİNATÖR 
KOORDİNATÖR 
MÜHENDİS 
BÖLGE MD 
MÜHENDİS 
ŞOFÖR 
HİZMETLİ 
SEKRETER 
TEKNİKER 
MİMAR 
MÜHENDİS 
MİMAR 
MÜHENDİS 
SEKRETER 
HİZMETLİ 
TEKNİKER 
MÜHENDİS 
MÜHENDİS 
HİZMETLİ 
MÜHENDİS 
MÜHENDİS 
TEKNİKER 
TEKNİKER 

İŞE GİRİŞ 
TARİHİ 
01,09,2000 
28,03,2001 
15,01,2001 
12,11,2001 
01,11,2000 
01,11,2000 
01,11,2000 
01,11,2000 
01,11,2000 
01,11,2000 
02,11,2000 
01,11,2000 
01,11,2000 
01,11,2000 
01,11,2000 
12,11,2001 
25,08,2000 
01,11,2000 
02,11,2000 
01,11,2000 
03,11,2000 
01,12,2000 
01,12,2000 
01,12,2000 
01,11,2000 
09,10,2000 
01,11,2000 
01,11,2000 
01,12,2000 
01,12,2000 
01,11,2000 
03,11,2000 
01,12,2000 
01,12,2000 
01,12,2000 
01,12,2000 

SÖZLEŞME 
ÜCRETİ (TL) 
2 043 000 000 
2043 000000 

590 000 000 
1 274 000 000 

423 000 000 
500000000 
500 000 000 
500 000 000 

1 700 000 000 
423 000 000 
423 000 000 

1 700 000 000 
800 000000 
650 000000 
800 000 000 

1 274 000 000 
1 826 000 000 

863 000000 
377000000 
312 000 000 
423 000 000 
500 000 000 
863 000 000 
863 000000 
863 000 000 
863 000000 
423,000,000 
312 000000 
500 000 000 
863 000 000 
863,000,000 
312000 000 
863,000,000 
863,000,000 
500 000 000 
500,000,000 

TabIo-4. B 
Adapazan Yerel Ofisi U Y G U L A M A 
Adapazan Yerel Ofisi Ü C R E T L E R İ 
Adapazan Yerel Ofisi 
Adapazan Yerel Ofisi 
Adapazan Yerel Ofisi 
Adapazan Yerel Ofisi 
Adapazan Yerel Ofisi 
Adapazan Yerel Ofisi 
İzmit Yerel Ofisi 
İzmit Yerel Ofisi 
İzmit Yerel Ofisi 
İzmit Yerel Ofisi 
İzmit Yerel Ofisi 
İzmit Yerel Ofisi 
Gölcük Yerel Ofisi 
Gölcük Yerel Ofisi 
Gölcük Yerel Ofisi 
Gölcük Yerel Ofisi 
Gölcük Yerel Ofisi 
Gölcük Yerel Ofisi 
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5.- Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, Adapazarı Şeker Fabrikasının, depremde 
göjgügft zarara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tannkulu'nun cevabı 
(7/5S84) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki suallerimin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Cevat AYHAN, 
Sakarya Milletvekili 

Sualler:, 

1. Adapazarı şeker fabrikasında 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen hasann giderilmesi ve 
fabrikanın çalışır hale getirilmesi için; 

\.\. Hasar tespiti yapılmış mıdır? 
1.2. Rapor hangi tarih de hazırlanmıştır? 
1.3. Rapora göre keşif tutan ne kadar liradır? 
1.4. Raporda hasarın giderilerek fabrikanın çalıştırılması için tespij.jedi.le.n-teknik süre ne 
kadardır? 

2. Hasann giderilmesi ve fabrikanın çalışır hale getirilmesi için, 31.12(2001 tarihine kadar 
harcamanın yapıldığı ay ve yılı da belirtilerek, yapılan harcama'ne kadar olmuştur.?, 

3. 1999,2000 ve 2001 yıllannda Adapazarı Şeker fabrikası pancar üretim bölgesinden; 

3.1. Her yıl ne kadar pancar hangi fabrikaya taşınmıştır? 
3.2. Bu taşıma için her yıl ne kadar navlun bedeli ödenmiştir? 

4. Adapazarı Şeker fabrikasında 1998,1999,2000 ve 2001 yıllarında memur, İşçi, geçici işçi ve 
vardiya işçisi olarak; 

4.1. Her yıl için kaç kişi çalışmıştır? 
4.2. Her yıl için çalışanlara göre hesaplanan toplam adam-ay miktarı ne kadardır? 
4.3. Her yıl için çalışanlara ücret ve diğer ödemeler olarak yapılan toplam Ödeme miktarı ne 
kadardır? 

5. Adapazarı şeker fabrikasının bugüne kadar çahştırılmamasının sebebi nedir? 

6. Adapazarı şeker fabrikası hangi tarihte çalışır hale getirilecektir? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı :B14.0.BHİqi-5O 0 8 Pff 200? 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞFNA 

İlgi: 17.01.2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5584-12985/30955 
sayılı yazınız. 

Sakarya Milletvekili Cevat AYHAN'ın/'Adapazarı Şeker Fabrikasının, 
depremde gördüğü zarara" ilişkin olarak tarafımdan çjeyaplandınlması.nı. istediği 
(7/5584) esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımjız.ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arzederim. 

AiKehaıfTAmiKÜLU ^ / 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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SAKARYA MİLLETVEKİLİ SAYIN CEVAT AYHAN'IN 
YAZILI SORULARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

CEVAP : 1 

- Sakarya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'nün Adapazarı Şeker Fabrikası ve fabrika 
üniteleri İle Ziraat Bölge Şeflikleri'ne al t , 

- Bilecik Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'nün Gölpazarı Ziraat Bölge Şefliği'ne ait, 
- Kocaeli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'nün Yarımca Melas Terminali'ne ait 
hasar tespit raporları mevcuttur. 

1.2 

Hasar Tespit Raporunun; 

Alındığı Mercii 
Sakarya Bayındırlık ve İskan Müd. 
Sakarya Bayındırlık ve İskan Müd. 
Sakarya Bayındırlık ve İskan Müd. 
Bilecik Bayındırlık ve İskan Müd. 
Kocaeli Bayındırlık ve İskan Müd. 

Yeri 
Adapazarı Şeker Fabrikası 
Fabrika Üniteleri 
Ziraat Bölge Şeflikleri 
Gölpazarı Ziraat Bölge Şefliği 
Yarımca Melas Terminali 

Müracaat 
Tarihi 

22/08/1999 
24/08/1999 
06/09/1999 
06/09/1999 
21/09/1999 

Rapor 
Tarihi 

24/08/1999 
2/09/1999 
15/09/1999 

23/09/1999 
21/09/1999 

1.3 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yapılan hasar tespit raporları hasarları belirleme 
niteliğinde olup, keşif tutarı belirtilmemiştir. 

Ancak; Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.'de deprem nedeniyle meydana gelen hasarların 
giderilmesine yönelik Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ce tespit edilen takribi tutar 2001 yılı 
fiyatlarıyla, 14 trilyon 461 milyar TL olarak belirlenmekle birlikte, fabrika bünyesinde 
yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek, onarılacak ya da güçlendirilecek yapıların, 
2 Eylül 1997 tarih ve 23098 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan "Afet' 
Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde projelendirilmesi 
gerekmektedir. 

1.4 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yapılan hasar tespit raporlarında fabrikanın 
çalıştırılması için tespit edlfen teknik süre belirtilmemiştir. 
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CEVAP : 2 
Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.'nin deprem nedeniyle meydana gelen hasarlannın 
giderilmesine yönelik tamir ve bakım giderleri olarak harcama miktarları cari fiyatlarla 
aşağıda verilmiştir. 

Milyar TL 

Binalar 
Mak.ve Tes. 

Taşıma ve Çekme Vas, 
Diğer Demirbaşlar 
Yerüstü ve yer altı düzenleri 

Toplam 

1999 
49 

429 

29 
14 
3 

524 

2000 
35 
57 
3 
7 
1 

103 

2001 
38 
155 
3 
14 

40 

250 

CEVAP : 3 
3.1 

Adapazarı Şeker Fabrikası'na ait bölgelerde üretilen şeker pancarının işlenmek üzere 
nakledildiği fabrikalar ve miktarları : 

Ton (tşlenen) 

Alpullu 

Ankara 

Kastamonu 

Susurluk 

Eskişehir 

Toplam 

1999 

286 847 

18 000 

131 000 

435 847 

2000 
131 800 

4 000 

83 500 

161 000 

380 300 

2001 
110 000 

3 000 

80 000 

104 000 

30 000 

327 000 

CEVAP 3 .2 

Adapazarı Şeker Fabrikası'na bağlı bölgelere ait pancarın nakliye bedeli: 
Cari Fiyatlarla-Milyar TL 

Alpullu 

Ankara 

Kastamonu 

Susurluk 

Eskişehir 

Toplam 

1999 

2 171 

173 

952 

3 296 

2000 

1036 

25 

838 

1 184 

3 083 

2001 

1 199 

37 

1150 

1314 

287 

3 987 
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CEVAP : 4 
4 .1 
Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. İstihdam Durumu : 

Adet (Yıllık Fiili Ortalama) 

Memur 

Daimi İşçi 

Kadrosuz Daimi İşçi 

Geçici İşçi 

Toplam 

1998 

60 

320 

28 

248 

656 

1999 

67 
346 

26 

281 

720 

2000 

60 

329 

24 

286 

699 

2001 

54 

294 

22 

246 

616 

4.2 

Adapazarı Şeker Fabrikası Toplam (Adam/Ay) Miktarları : 

Adam/Ay 
1998 

3311 

1999 

4071 

2000 

3724 

2001 

3220 

Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. Personel Giderleri : 

Cari Fiyatlarla-Milyar TL 

Memur 

Daimi İşçi 

Kadrosuz Daimi İşçi 

Geçici İşçi 

Toplam 

1999 
410 

1805 

582 

904 

3701 

2000 
488 

2869 

1002 

1895 

6254 

2001 
669 

3977 

1340 

3282 

9268 
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CEVAP : 5 

Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş., 233 sayılı KHK'nın 22 ncl maddesine göre 
Teşekkülümüzün Bağlı Ortaklığı durumundadır. Yine aynı KHK'nln 20 ncl maddesine göre 
Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.'nin yatırımları, DPT Müsteşarlığı'nca Yatırım Programına 
alınarak kesinleşmektedir. 

Ayrıca ; 
- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin 20/12/2000 tarihinden İtibaren özelleştirme 

kapsamına alınmış olması, 
- Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.'nin aşağıda belirtilen sermaye artırımına yönelik 

sorunlarının aşılamamış olması, 
- Adapazarı Şeker Fabrikası bünyesinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek, 

onarılacak yada güçlendirilecek yapıların 2 Eylül 1997 tarih ve 23098 Mükerrer Sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında 
Yönetmelik" çerçevesinde projelendirilmesi zorunluluğu, 

- İş güvenliğine yönelik önlemlerin alınamaması, 
- Yatırım programlarında adı geçen fabrikaya ödenek ayrılmamış olması 

nedenleriyle fabrikanın çalıştırılması mümkün olamamıştır. 

Ancak, depremin hemen ardından fabrikanın tamir bakımına yönelik olarak 2001 yılı 
fiyatlarıyla her yıl l 'er trilyon liranın üzerinde ödenek ayrılmıştır ve harcama yapılmıştır. 

Depremden sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İle T.Ş.F.A.Ş. yapmış oldukları İnceleme 
ve çalışmaları rapor haline getirmişlerdir. 

Ayrıca, 9 Ocak 2002 tarihinde yapılan TBMM KİT Üst Komisyonu toplantısında Komisyon, 
fabrikaya İlişkin en uygun çözümün Belirlenmesine yönelik olarak özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı İle T.Ş.F.A.Ş. ve Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.'nin ortaklaşa çalışma 
yapmaları kararlaştırmıştır. 

ö te yandan önemli miktarda borcu bulunan Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.'nin çok 
yetersiz olan sermayesinin artırılarak mail yapısının güçlendirilmesi konusunda özel 
kesimi temsil eden hissedarlardan yıllardır olumlu bir yaklaşım gelmemektedir. Bu da 
fabrikanın çalıştırılmasına yönelik finansman kaynağı temini için engel teşkil etmektedir. 

Adapazarı Şeker Fabrikası, depremde aldığı büyük hasar nedeniyle çalıştınlamamasına 
rağmen hiçbir pancar üreticisi veya çalışanı mağdur edilmemiş, fabrikaya alt pancarın 
tamamı üreticiden satın alınarak yakın fabrikalarda işlenmiştir. Geçici işçi kadrosunda 
bulunanlar kampanya döneminde İşbaşı yaptırılarak, 2000 yılında İşletmeye alınmış olan 
ve personel açığı bulunan Kırşehir Şeker Fabrlkası'nda görevlendirilmiştir. Geçici İşçi 
görevlendirilmesi, ilk kez Adapazan'na özel bir uygulamadır. 

CEVAP : 6 

Fabrikanın çalışır hale gelmesi, 5'ncl soruya verilen cevapta belirtilen çalışmaların 
sonuçlandırılmasına bağlı bulunmaktadır. 

- 2 1 3 -



T.B.M.M. B:65 14.2.2002 0 : 2 

6.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Hollanda'dan emekli olarak kesin dönüş yapan 
vatandaşlarımızın bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Yasar 
Okuyan'ın cevabı (7/5651) 

TÜRKft'E BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLlGlNAT 

Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar 
OKUYAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını—saygılarımla arz 
ederim.04.01.2002 

Zeki ÜNAL 
Karaman milletvekili 

Karaman Hollanda Emeklileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden 
gelen bir yazıda, Karamanda yaklaşık 1000, Türkiye'de ise, 10000 kişinin 
Hollanda'dan maaş aldığı, dernek kurma amaçlarının, Hollanda'da şimdiye 
kadar çıkan, bundan sonra da çıkacak yasalarda, emeklilerin sosyal haklarına 
ilişkin gelişmeleri takip ederek maruz kaldıkları mağduriyetlerin giderilmesini 
sağlamaktır denilmektedir. 

Verilen bilgilerde, 56 yaşında Hollanda'dan malulen emekli olup 
ülkesine dönen bir vatandaşın, 1994 yılında çıkan bir yasayla, emeklilerin 
sağlık denetimlerinde çalışabilir raporu verilmesi* tüm ödeneklerinin 
kesilmesine neden teşkil ettiği gibi, Hollanda'ya tekrar dönme hakkı da 
verilmediği için mağdur edildiği ifade ediliyor. Sağlık kontrolleri, önceki 
yıllarda SSK hastaneleri tarafından yapılırken daha sonra, Ankara Keçiören 
polikliniğinde yapılmasına mecbur edilmesi, Kars ve Edirne gibi uzak illerde 
yaşayan vatandaşların ulaşım güçlüğü sebebiyle kontrollerinin tekrar*-SSK 
hastaneleri tarafından yapılması talepleri bulunuyor. 

1987 yılında, Hollanda'dan geriye dönüş kanunu ile, ülkelerine/dönen 
vatandaşlara, 930 florin maaş bağlandığı, 2000 yılında çıkarılan yeni bir 
yasayla, emekli maaşları, 1170 florin'e yükseltildiği, getirilen bu artış daha 
önce emekli olanlara yansıtılmaması nedeniyle" ortaya çıkan ücret 
dengesizliğinin giderilmesi istenmektedir. 1998 yılından önce 65 yaşında 
emekli olanların, sağlık sigortasından yararlandıklarını, ancak, 1998 -yılında 
çıkan başka bir yasa ile, 65 yaşı emeklilerine sigortalılık haklarının kaldırılması 
ciddi bir çelişki olup, bu çelişkinin giderilmesi talep edilmektedir. ' 

Türkiye'de doğan ve Türkiye'de kalan çocuklara 01.01.2001 tarihinden. 
itibaren çocuk parası ödenmediği, yıllarca Hollanda'da çalıştıktan sonra ülkesine 
dönen bu insanların, oraclaki yakın ve dostlarını, ziyaret etmek" istemeleri 
hallerinde, kenjdilerihdaa .davetiye ve' vize.istendiği bu/jise,' kehdilerini..^ok: 
rencide^e.ttiği Jbelirtilere|-%u uygulamanın da^ala^lmasınıÂş^mektedırler,. 

Sorum- şü4|j$' \ 
I&lİaMWârM^ 

yukarıto;;^|J^ılen.r sarımlarının:; çözulerpk . . . ^ğdunye t l^ : 
kbnusu^dajbîr çalışma yapmayı düşünüyor müsünüz? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama vo Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.13.APK.0.12.00.00/&2o.lVV2> ^ S U B M ^ 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 25.01.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13057 sayılı yazıları 

İlgide kayıtlı yazıları ekinde alınan Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL'a ait 
7/5651-13063 Esas No'lu yazılı soru önergesi Sosyal Sigortalar Kurumu 
Başkanlığı'nca incelenmiştir. 

Hollanda maluliyet aylığı mevzuatında 1994 yılı 'itibarıyla yapılan yasa 
değişikliğine bağlı olarak 50 yaşın altında olup, Hollanda'dan maluliyet aylığı alan ve 
Türkiye'de ikamet eden kimselerin kontrol muayeneleri SSK'ca yapılmakta iken 1995 
yılında Hollanda Maluliyet Kurumu Temsilcileri ile yapılan toplantıda, SSK Sağlık 
Tesislerinde düzenlenen sağlık raporlarının, Hollanda maluliyet mevzuatındaki 
kıstaslara uygun olmadığı gerekçesiyle görüşmelerde anlaşma sağlanamaması 
üzerine 1996 yılı itibarıyla Hollanda tarafı SSK'ya kontrol muayenesi-yaptırmayı 
bırakarak Ankara Keçiören Polikliniğinde söz konusu muayeneleri yaptırmaktadır. 

Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve İdari Anlaşmasında, 
tarafların kontrol muayenelerini Kurumlar dışında istediği hekime yaptırabileceğine 
dair hükümler bulunduğundan, bu konuda SSK'ca yapılabilecek bir itiraz 
bulunmamaktadır. 

Ancak Keçiören Polikliniğinde yapılan kontrol muayeneleri sonucunda 
maluliyet oranı düşürülen veya aylığı kesilen vatandaşlarımızın SSK'ya yaptıkları 
şikayetler üzerine, söz konusu Hollanda Kurumu ile 9-10 Ekim 200,1 tarihlerinde 
Ankara'da yapılan toplantıda Keçiören Polikliniği ile ilgili şikayetler gündeme getirilmiş 
olup, Hollanda tarafının bu konudaki açıklamalarını içeren toplantı tutanağının ilgili 
maddesinin bir fotokopisi ilişikte gönderilmiştir. 

Diğer taraftan söz konusu önergede bahsi geçen, 

Türk Tarafı, Türk Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2147 ve 3201 sayılı 
Yasalara göre yurtdışında geçen hizmet sürelerinin isteğe bağlı borçlanılması 
neticesi bağlanan yaşlılık aylıklarının Hollanda'dan alınmakta olan maluliyet 
ödeneğini etkileyip etkilemeyeceği konusunda bilgi istemiştir. 

Hollanda Tarafı, halen yürürlükte olan Sosyal Güvenlik Anlaşmasına göre 
Türkiye'den isteğe bağlı borçlanma yapılmak suretiyle alınmakta olan aylığın 
maluliyet ödeneğini etkileyebileceğini, 6 Ocak 2000 tarihinde imzalanan Ek 
Anlaşmayla değiştirilen 19. madde de bu tür aylıkların maluliyet ödeneğini 
etkilemeyeceği hükmü bulunduğundan henüz yürürlüğe girmemesine rağmen bu 
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hükmün şu anda uygulandığını, bu nedenle aylıklarda herhangi bir indirim 
yapılmadığını belirtmiştir. 

Türk Tarafı, halen Kontrol Muayenelerinin yapılmakta olduğu Keçiören 
Polikliniği ile ilgili şikayetleri dile getirerek itiraz halinde Kontrol Muayenelerinin 
Üniversite Hastanelerinde ya da Hollanda'da yeniden yapılmasının mümkün olup 
olmayacağı hakkında bilgi talep etmiştir. 

Hollanda Tarafı halen Kontrol Muayenelerinin yapıldığı Keçiören Polikliniğinin 
titiz bir araştırma sonucunda yeterli kriterleri taşıdığı için seçildiğini, yönetici ve 
doktorlarının maluliyetin tespiti konusunda Hollanda'da zaman zaman eğitime tabi 
tutulduklarını, bunun sonucunda Hollanda'daki doktorlar ile aynı seviyeye geldiklerini, 
Keçiören Polikliniği tarafından Kontrol Muayenesine tabi tutulan sigortalılardan % 
10'unun sondaj usulü ile tekrar Hollandalı doktorlar tarafından Kontrol Muayenesine 
tabi tutulduklarını, yapılan sağlık muayeneleri ve düzenlenen Tıbbi Raporların 
doğruluğunun teyit edildiğini, Keçiören Polikliniğine güvenlerinin tam olduğunu 
belirtmişlerdir. Kontrol Muayenesinden sonra Sosyal Ataşelikte bu şahıslara çeşitli 
soruları içeren bir anket doldurtulduğunu, bu güne kadar herhangi bir şikayet ile 
karşılaşamadığını, ancak itiraz söz konusu İ3e itirazın GAK Kurumu tarafından 
değerlendirilerek ilgili kişinin sağlık durumuna alt hastane raporlarının titizlikle 
inceleneceğini ve uygun görülmesi halinde sigortalının tekrar başka bir hekime 
Kontrol Muayenesinin yaptırılacağını, Kiraz üzerine verilecek kararın itiraz konusu 
uyuşmazlığı ortadan kaldırmaması durumunda yargı yolunun da açık olacağını 
belirtmiştir. 

Türk Tarafı, Kontrol Muayeneleri sonucu aylığı kesilen kimselerin Hollanda 
Geri Dönüş Aylığından yararlandırılmalarının mümkün olup olmadığını, bu kişilerin 
mağduriyetlerinin önlenebilmesi için herhangi bir işte istihdam edilip edilemeyecekleri 
konusunda bilgi talebinde bulunmuştur. 

Hollanda Tarafı, yasa gereği bunun mümkün olmadığını belirtmiştir. 

Türk Tarafı, maluliyet ödeneği almakta iken, Türkiye'ye kesin dönüş yapan 
vatandaşlarımızın Halk Sigortalarının prim kesintilerinin isteğe bağlı hale getirilmesi 
sonucunda, mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla ek bir süre verilmesini talep 
etmiştir. 

- Hollanda geri dönüş aylıklarındaki farklılıklar, 
- 65 yaş (yaşlık) aylığı alanların sağlık yardımları sorunları, ve 
- 01.01.2001 tarihinde sonra doğan çocuklar için çocuk parası ödenmesi, 

konularında vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için Sosyal Sigortalar 
Kurumun'ca çalışmalar yapılmakta olup, ayrıca Hollanda Yetkili Makamları nezdinde 
girişimlerde bulunulacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. \ 

Yaşâ^fMDYAM 
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.7.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, BAĞ-KUR'lu hastaların eczanelerden ilaç 
alamadıkları iddialarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın 
cevabı (7/5682) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saym Yaşar 
Okuyan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
14.01.2002 

Zeki ÜNAL 
Karaman milletvekili 

Yazılı ve görsel basında, Bağ-Kur'un, kendileriyle sözleşme yaptığı 
eczanelerin paralarını ödememesi sebebiyle, eczanelerin de" Bağ-Kur 
mensuplanna ilaçlarını vermedikleri ve bu yüzden Bağ-Kur'lulann.mağdur 
oldukları iddia edilmektedir. 

Sorularım şunlardır: 

1- İddialar doğru ise, Bağ-Kur yaptığı sözleşme akdine, niçin • bağlı 
kalmamıştır? Kalmama gerekçesi nedir? Kalmış ise, eczanelerin BağrKur'luya 
zulüm boyutuna varan bu uygulamalarının bir yaptırım müeyyidesi yok mudur? 
Aynı şekilde haklarını alamayan eczanelerin hakları ne şekilde teminat altma 
alınmıştır? Bir boşluk varsa, giderilmesi için bir düzenleme yapılacak mıdır? 

2-Bağ-Kur ile eczaneler arasında sıkışıp kalan Bağ-Kur'lunun 
mağduriyeti ne zaman ve nasıl giderilecektir? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama vo Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.13.0.APK.0.12.00.00/32o~u'V^ \ \ ŞUBAT ^ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET FÜECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 25.01.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13057 sayılı yazıları 

İlgide kayıtlı yazılan ekinde alınan Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL'a ait 
7/5682-13097 Esas No'lu yazılı soru önergesi Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'nce 
incelenmiştir. 

Bağ-Kur ile eczaneler arasındaki mevcut sözleşmede ödeme gün süresi Bağ-
Kur kayıtlarına intikal tarihinden itibaren yerli ilaçlar için 60, ithal ilaçlar için 30 gündür. 
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Ancak, 2001 yılı içerisinde yaşanan ekonomik krizin Bağ-Kur sigortalılarının 
prim ödemesini de etkilemesi dolayısıyla Bağ-Kur ödemelerinde özellikle Ekim 2001 
ayından itibaren gecikmeler meydana gelmiştir. Buna rağmen ödemeler gecikmeli de 
olsa gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 

Bilindiği üzere, sözleşmeler iki tarafa borç yükleyen özelliklere sahiptir. 
Eczanelerin Bağ-Kur'un edimini yerine getirmemesi karşısında her zaman fesih hakkı 
mevcuttur. Sözleşmelerin fesih edilmemesi karşısında ise sigortalılara ilaç vermeme 
keyfiyeti yoktur. 

ödemelerin kesintiye uğradığı dönemde (özellikle Kasım-Aralık 2001) Bağ-Kur 
ile sözleşmesini tek taraflı olarak ihlal ederek, sigortalılara reçete muhteviyatı 
ilaçlarını fatura karşılığı peşin bedelle veren eczaneler ile mevcut sözleşmeler Bağ-
Kur tarafından fesih edilmiştir. 

2002 yılı eczane protokolü Bağ-Kur ile Türk Eczacıları Birliği arasında 
01.02.2002 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu protokol hükümleri 
gereğince sigortalı ve hak sahipleri reçete muhteviyatı ilaçlarını, sözleşmeli 
eczanelerden sadece katılım payı ödemek suretiyle temin edebileceklerdir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yaşar1 

w • • 8;J Blazi&. M i l l e t v e k m Latif Öztek'in, Elazığ İline Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkez^ Huzurevi, Toplum ve Gençlik Merkezi kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin cevabı (7/5742) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞFNA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Hasan GEMÎCÎ 
tarafindan yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygılarımla 
arz ederim. 23.01.2002 

M 

S - ' 

Prof. Dr. Latif Öztek 
Elazığ Milletvekili 

1. Konumu itibarıyla bölgeye hizmet verebilecek bir il 
statüsünde olan Elazığ'da, Bakanlığınız tarafindan Özürlüler Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezi kurulması yönünde bir çalışmanız var 
mıdır? 

2. Bakanlıgmız tarafindan Elazığ'da Huzurevi, Toplum 
Merkezi ve Gençlik Merkezlerinin kurulması yönünde bir çalışmanız 
var mıdır? 

-218-
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T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Özel Kalem MüdûriOOû 

SAYI :B.02.1.SÇE.0.01-2002/}£ A N K A R A 
KONU: ^ 0Û..2JDO2-

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANUĞI'NA q_f ç ^ [ 

İLGİ: TBMM Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 30.01.2002 tarih 
ve 3144m sayılı yazısı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Elazığ Milletvekili Sayın Latif OZTEK 
tarafından verilen ve ilgi yazı ekinde gönderilen sorun önergesinin yanıtları ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hasan GEMİCİ 
Devlet Bakanı 

SORU ÖNERGESİ YANITLARI 

1-Elazığ ilinde özürlüler ile ilgili Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi kurulması hususu Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün 2002 yatırım 
programında bulunmamaktadır. 

2-Yaşlı refahı alanı yaşlı grubunun sorunlarını çözmeye, 
ihtiyaçlarını karşılamaya ve iyiliğine yönelik bütün hizmetleri 
kapsamaktadır. SHÇEK ülkemizde yaşlılara götürülen hizmetlerin 
geçmişten günümüze planlanması, uygulanması ve koordine 
edilmesinden sorumludur. Bu amaçla bölgede 84 kapasite ile Erzincan 
100. Yıl Atatürk Huzurevi, 100 kapasite ile Malatya Huzurevi, j40 
kapasite ile Mardin Marev Huzurevi, 56 kapasite ile Kahramanmaraş 
"VVttZttrev'l oVmak. üzere dört huzurevi hizmet vermektedir. 
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SHÇEK Genel Müdürlüğü'ne ait kayıtlann incelenmesi sonucu 
2000-2001 yıllarında Elazığ İlinden huzurevine yerleşmek isteyen üç 
başvuru talebinin olduğu ve söz konusu yaşlıların en yakın 
huzurevlerine yerleştirildikleri belirlenmiştir. Bu nedenle Elazığ İlinde 
huzurevine ihtiyaç olmaması nedeniyle huzurevi olmak üzere tahsis 
edilen arsa ve huzurevi inşaatı bulunmamaktadır. 

Genel Müdürlüğümüze bağlı toplum merkezleri ile; birey, aile, 
grup ve topluma yönelik olarak koruyucu önleyici, eğitici-geliştirici, 
tedavi ve rehabilite edici hizmetler sürdürülmektedir. 

Toplum merkezlerinde; hizmet verdiği bölgedeki öncelikle 
çocuk, genç ve kadm olmak üzere tüm bölge halkının daha iyi yaşam 
koşullarına ulaşmalarını sağlamak, kentsel alanda yaşam biçimlerinde 
izlenen farklılaşmayı azaltmak, bireylerin katılımcı, üretken ve 
kendine yeterli hale gelmelerini sağlamak, sorunların çözümü için 
mevcut kaynakların etkinliğini ve verimliliğini artırmak ve eşgüdümü 
sağlamak amaçlanmaktadır. 

Toplum Merkezleri öncelikle yoğun göç alan bölgelerde, 
gecekondu bölgelerinde ve kalkınmada öncelikli bölgelerde hizmete 
açılmakta olup, halen 27 ilde 51 toplum merkezi bulunmaktadır. Bu 
merkezlerde hizmetler çeşitli sektörler ile yapılan protokoller 
çerçevesinde işbirliği ve eşgüdüm sağlanarak yürütülmektedir. 

Genel Müdürlüğümüzün toplum merkezlerinin yaygınlaştırma 
çalışmaları kapsamında Elazığ İlinde de toplum merkezi açılması 
yönünde hazırlık çalışmaları sürdürülmekte olup, Elazığ İli, Merkez 
İlçesi, Sürsürü Mahallesi'nde Hazineye ait 31 ada, 790 nolu parselde 
kayıtlı 3163 m2 yüzölçümlü taşınmazın Aile Danışma Merkezi ve 
Toplum Merkezi yapılmak amacıyla tahsisi için Genel 
Müdürlüğümüzce Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne olumlu görüş 
bildirilmiştir. 
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9.- Ankara Milletvekili MZeki Çelik'in, personel atamalarına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Reşat Doğru'nun cevabı (7/5842) _ 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının aracılığınızla Devlet Bakam Reşat Doğru 
tarafından yazılı olarak cevaplandmlmasını arz ederim. 

Zeki Çelik 
Ankara Milletvekili 

Son beş yıldan buyana isimleriyle birlikte; 

1. Bakanlığız ve bağlı kurumlarda kaç genel müdür görevden alınmıştır 
veya görev yeri değiştirilmiştir? 

2. Kaç Daire Başkanımz görevden alınmıştır veya görev yeri 
değiştirilmiştir? 

3. Varsa kaç il müdürünüz görevden alınmıştır veya görev yeri 
değiştirilmiştir? 

4. Kaç Şube müdürünüz görevden alınmıştır veya görev yeri 
değiştirilmiştir? 

5. Kaç idareci veya memur belediyelerden kurumunuza geçiş yapmıştır? 
6. Kaç memurunuz görevden alınmıştır ? 
7. Kaç memurunuz kendi isteği dışında tayin edilmiştir? 
8. Kaç kişi mahkeme kararı ile geri dönmüş ve aynı göreve yeniden 

başlatılmıştır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI SÜRELİDİR 

SAYI: B.02.0.017/ ooS'Bö .(£./£.../2002 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGÎ: 06 Şubat 2002 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5842-13310/31693 sayılı yazmız. 

Ankara Milletvekili M. Zeki ÇELİK tararından verilen Yazılı soru önergesi 
hakkında hazırlanan cevap aşağıda sunulmuştur. 

Son beş yıldan buyana isimleriyle birlikte; 

Soru 1- Bakanlığmız ve bağlı kurumlarda kaç Genel Müdür görevden alınmıştır 
veya görev yeri değiştirilmiştir? 

2- Kaç Daire Başkanınız görevden alınmıştır veya görev yeri değiştirilmiştir? 

3- Varsa kaç il müdürünüz görevden alınmışta veya görev yeri 
değiştirilmiştir? 

4- Kaç Şube Müdürünüz görevden alınmıştır veya görev yeri değiştirilmiştir? 
5- Kaç idareci veya memur belediyelerden kurumunuza geçiş yapmışta? 
6- Kaç memurunuz görevden alınmıştır? 
7- Kaç memurunuz kendi isteği dışmda tayin edilmiştir? 
8- Kaç kişi mahkeme karan ile geri dönmüş ve aynı göreve yeniden 

başlatılmışta? 

Cevap: Bakanlığım ve Bakanlığım bağlı kuruluşlarına yukarıdaki sorularda 
belirtilen Unvanlarda herhangi bir atama yapılmamış ve görevden alman personel 
olmamıştır. 

Bilgilerinize arzederim. 

Dr.Rcşat DOĞRU 
Devlet Bakanı 
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DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 
bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde bir
leşimin başında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, sunuşlar ve işaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 15.6.1999 tarihli 15 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

2. - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19.2.2002 Salı ve 20.2.2002 Çarşamba günlerindeki 
çalışmalarının yapılmamasının Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 13.2.2002 tarihli 64 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİSİ 

1. - Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Koray Aydın Hakkında kurulan (9/4) Esas Numaralı 
Meclis Soruşturması Komisyonunun 12.2.2002 tarihinde dağıtılan 819 Sıra Sayılı Raporunun, 
Gündemin Meclis Soruşturması Raporları kısmına alınması ve Rapor üzerindeki görüşmelerin, 
Genel Kurulun 14.2.2002 Perşembe günkü Birleşiminde yapılması ve görüşmelerin tamamlan
masına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 13.2.2002 tarihli 64 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu 
14.2.2002 Perşembe 
Saat: 10.30 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
14.2.2002 Perşembe 
Saat: 11.00 

* Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler 
Komisyonu 
14.2.2002 Perşembe 
Saat: 11.30 

* Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 
14.2.2002 Perşembe 
Saat: 15.45 



TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
65 İNCİ BİRLEŞİM 14 .2 . 2002 PERŞEMBE Saat: 15.00 

1-BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 - S E Ç İ M 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

* 

_ _ _ _ _ 5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

1. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 55 Arkadaşının, Bakanlığı Döneminde Usul
süzlük ve Suiistimallere Yol Açtığı ve Göz Yumduğu, Gerekli Tedbirleri Almayarak Görevini 
Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228, 230, 240 ve 346 ncı Mad
delerine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve iskân Eski Bakanı Koray Aydın Hakkında Anayasanın 
100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/4) (S. Sayısı : 819) (Dağıtma tarihi : 
12.2.2002) 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

* 

7-SÖZLÜ SORULAR 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. -Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 29.5.2000) (*) 

2. - Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 618 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal 
Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı; Kayseri Milletvekili 
Hasan Basri Üstünbaş ve Üç Arkadaşının Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kurulması ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/755, 1/689, 2/699) (S. Sayısı: 
666) (Dağıtma tarihi: 7.5.2001) 

3. - Türkiye iş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
.Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye iş Kurumu Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/754, 
1/692) (S. Sayısı: 675) (Dağıtma tarihi: 14.5.2001) 

4. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/756, 1/691)(S. Sayısı: 676)(Dağıtmatarihi: 15.5.2001) 

5. - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/753, 1/690) (S. Sayısı: 685) (Dağıtmatarihi: 29.5.2001) 

6. - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın; Amasya 
Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet 
Salih Yıldırım'in; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer Izgi ve Ankara 
Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak 
Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'in; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair içtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 
2/232, 2/286,2/307, 2/310,2/311, 2/325, 2/442,2/449) (S. Sayısı: 527) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

7. - Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ve Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/744) (S. Sayısı: 786) (Dağıtma tarihi: 19.12.2001) 

8. - Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/928) (S. Sayısı: 775) (Dağıtma tarihi: 
26.11.2001) 

9. - Türk Ceza Kanunu, Cezaların infazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili Işılay Saygın'm Türk Ceza Kanunu ile 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Doğru Yol Partisi Grup 
Başkanvekilleri Ankara •Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, İçel Milletvekili Turhan Güven ve Sakarya 
Milletvekili Nevzat Ercan'ın Türk Ceza Kanununun 455 inci Maddesine İki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi, Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve 5 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve 5 Arkadaşının Karayolları Trafik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Erol Al'ın Türk 
Ceza Kanunu ve Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/796, 2/341, 2/559, 2/562, 2/563, 2/686) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2001) 

10. - Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi İçin 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/773) 
(S. Sayısı: 684) (Dağıtma tarihi: 25.5.2001) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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11. — Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasansı ve Sağlık, 

Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlan (1/477) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma 
tarihi : 8.3.2000) 

12. - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasansı ile Balıkesir Milletvekili Mustafa Güven Karahan'ın, T.C. Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Sandığı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonlan Raporları (1/905, 2/312) (S. Sayısı: 803) (Dağıtma tarihi: 23.1.2002) 

13. X - Birleşmiş Milletler Hazır Banş Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye 
Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 559) (Dağıtma tarihi: 4.12.2000) 

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

15. X - Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasansı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/785) (S. Sayısı: 603) (Dağıtma 
tarihi: 12.2.2001) 

16. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/813) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

17. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/327) (S. Sayısı: 80) (Dağıtma tarihi: 28.7.1999) 

18. X - Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile 
İlgili İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/842) (S. Sayısı: 690) (Dağıtmatarihi: 31.5.2001) 

19. X - Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporlan 
(1/786) (S. Sayısı: 615) (Dağıtmatarihi: 23.2.2001) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatınmların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı: 565) (Dağıtma tarihi: 17.12.2000) 

21. X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik 
Yapan Kyoto ve Mineapolis Tam Yetkili Konferansları Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma tarihi : 
7.6.2001) 

22. X - Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/787) (S. Sayısı: 616) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001) 

23. X - Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/788) (S. Sayısı : 617) (Dağıtma tarihi : 
23.2.2001) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Hukukî 
ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 1.10.1999) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatınmlann Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/591) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 
23.2.2000) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşıma
cılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/319) (S. Sayısı: 117) (Dağıtma tarihi: 9.8.1999) 

27. X - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/290) (S. Sayısı : 735) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001) 
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28. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 

Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında Protokolün 
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) 

29. — 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 Komisyonları Raporları 
(1/479) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi: 13.10.1999) 

30. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/732) (S. Sayısı: 571) (Dağıtma tarihi: 11.1.2001) 

31. X-Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları (1/393) 
(S. Sayısı: 89) (Dağıtmatarihi: 30.7.1999) (*) 

32. - 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) 

33. - Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları (1/638) (S. Sayısı: 635) (Dağıtma tarihi : 
3.4.2001) 

34. - Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri, Tarım, Orman ve 
Köyişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/600) (S. Sayısı: 619) (Dağıtma tarihi: 28.2.2001) 

35. - Gözlükçülük Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Şanlıurfa 
Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ile Muğla Milletvekili Fikret 
Uzunhasan'ın, Türk Optometri ve Optik Meslekler Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/767, 2/246, 2/570) (S. Sayısı: 602) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

36. - 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) 

37. - Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'm 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) 

38. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/352) (S. Sayısı: 290) (Dağıtmatarihi: 14.1.2000) 

39. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/371) (S. Sayısı: 291) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

40. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/307) (S. Sayısı: 322) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

41. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/391) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

42. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/392) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

43. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/393) (S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

44. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/395) (S. Sayısı: 326) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

45. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/396) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

46. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/274) (S. Sayısı: 101) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 
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47. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/489) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

48. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımlann Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlan Raporlan (1/530) (S. Sayısı: 183) (Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

49. - Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı 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) 

50. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasansı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlan Raporlan 
(1/269) (S. Sayısı : 102) (Dağıtmatarihi: 3.8.1999) 

51. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Siyasî Ahlak Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/75) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 15.7.1999) 

52. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom (1/312) (S. Sayısı: 
43) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

53. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasansı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/390) (S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

54. - Hazır Gıda İaşesi Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/439) 
(S. Sayısı: 74) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

55. X - Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası Sergiler 
Bürosu Genel Kurul Kararma Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

56. X - Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri Komisyonları Raporlan (1/266) (S. Sayısı: 94) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

57. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/267) (S. Sayısı: 95) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

58. X - Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubaylann Giyeceğine 
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı ve İçişleri ve Millî Savunma 
Komisyonlan Raporlan (1/402) (S. Sayısı: 112) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

59. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/502) (S. Sayısı : 138) 
(Dağıtma tarihi: 12.8.1999) 

60. - Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/385) 
(S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 13.8.1999) 

61. - Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun-Yürürlükten Kaldınlmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/469) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi : 14.8.1999) 

62. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonlan Raporlan (1/293) (S. Sayısı: 149) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

63. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/308) (S. Sayısı: 151) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

64. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
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) 

65. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması 
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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66. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü Arasında 
Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/511) (S. Sayısı: 177) (Dağıtma tarihi: 20.10.1999) 

67. X - 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) 

68. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayısı : 187) 
(Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

69. - Şanlıurfa Milletvekili Züllükar îzol ve 38 Arkadaşının, Şanlıurfa İlinde Büyükşehir Belediyesi 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/18) (S. Sayısı: 192) (Dağıtma tarihi: 2.11.1999) 

70. - Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania Sınırlamaları 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/384) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 
4.11.1999) 

71. - Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının 
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) 

72. X - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/541) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi: 18.11.1999) 

73. - Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve 18 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi Bölge 
Kalkınma idaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine 
göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/119) (S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi: 25.11.1999) 

74. - Uşak Milletvekilleri Mehmet Yaşar Ünal ile Hasan Özgöbek'in, 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 içtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/129) (S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi : 
6.12.1999) 

75. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 8 Arkadaşının, Konya Ovası ve Orta Anadolu 
Bölge Kalkınma idaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/4) (S. Sayısı: 219) (Dağıtma tarihi: 8.12.1999) 

76. - Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve içişleri Komisyonları Raporları 
(1/568) (S. Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999 ) 

77. - Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasansı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı: 253) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

78. - Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasansı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/557) (S. Sayısı: 254) (Dağıtma tarihi : 
21.12.1999) 

79. - Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasansı, Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı, Jandarma Teşkilâtı Görev ve Yetkileri Kanununa iki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasansı ile 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (1/569, 
1/571, 1/572,2/72) (S. Sayısı: 295) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999 ) 

80. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Uzman Jandarma 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasansı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/560, 
1/573) (S. Sayısı: 296) (Dağıtmatarihi: 21.12.1999 ) 

81. - Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın, Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 9 
Eylül 1993 Tarih ve 504 Sayılı KHK'nin 1 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğnıdan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı : 300) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 
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82. - Malatya Milletvekili Yaşar Canbay'ın, Malatya ti 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) 

83. - 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) 

84. - Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Birer 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/556) (S. Sayısı : 
304) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

85. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, İl Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/143) (S. Sayısı: 287) (Dağıtma tarihi: 28.12.1999) 

86. - Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı ve Dışişleri 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 Tasansı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonlan Raporlan (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 Raporlan (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 Kurumlan 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 315) (Dağıtma tarihi: 28.1.2000) 

90. - Gümüşhane Milletvekili Lütfı Doğan ve 48 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 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 
Kaldınlmasma Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/329) (S. Sayısı : 321) 
(Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

92. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 221'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

93. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/170) (S. Sayısı: 222'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

94. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/171) (S. Sayısı: 223'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

95. - Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 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) 

96. - Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/174) (S. Sayısı: 226'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 
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97. - 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 Özcan'ın içtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/175) (S. Sayısı: 227'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

98. - Mardin Milletvekili Fehim Adak'ın 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 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/176) (S. Sayısı: 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.2.2000) 

99. - Ankara Milletvekili Rıza Ulucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/177) (S. Sayısı: 229'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

100. - Kocaeli Milletvekili Meral Akşener'in 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 (3/186) (S. 
Sayısı: 234'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

101. - 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) 

102. - 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) 

103. - Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, Darıca Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüpn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/338) (S. Sayısı : 320) 
(Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

104. - 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) 

105. - 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 Rapora İtirazı (3/351) (S. 
Sayısı: 272'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

106. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Bitlis 
Milletvekili Zeki Ergezen'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları ve Hatay Milletvekili 
Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/367) (S. Sayısı: 274'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

107. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/413) (S. Sayısı: 347) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

108. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/85) (S. Sayısı : 349) 
(Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

109. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

110. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/181) (S. Sayısı: 360) (Dağıtmatarihi: 23.2.2000) 

- 1 0 - 65 İNCİ BİRLEŞİM 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
111. - 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) 

112. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/329) (S. Sayısı: 358) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

113. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/252) (S. Sayısı: 359) (Dağıtmatarihi: 28.2.2000) 

114. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/178) (S. Sayısı: 361) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

115. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/169) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

116. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/167) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

117. - Burdur Milletvekili Süleyman Coşkuner'in, Yükseköğretim Kurumlan 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 (2/362) (S. Sayısı: 364) (Dağıtma tarihi : 28.2.2000) 

118. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek 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) (Dağıtmatarihi: 6.3.2000) 

119. - Fazilet Partisi Genel Başkanı Malatya Milletvekili Recai Kutan ve Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ile 185 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/452) (S. Sayısı : 379) 
(Dağıtma tarihi: 6.3.2000) 

120. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 50 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı: 378) (Dağıtma tarihi: 7.3.2000) 

121. - 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) 

122. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S. Sayısı : 
334'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 22.3.2000) 

123. - 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 Ayaydın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazları (3/346) (S. Sayısı: 339'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

124. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazları (3/347) (S. Sayısı: 340'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

125. - Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/394) (S. Sayısı : 
344'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 22.3.2000) 

126. - Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin 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 Rapora İtirazı (3/397) (S. Sayısı : 
345'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 22.3.2000) 
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127. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan 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 Önergesi (2/107) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 
28.3.2000) 

128. - Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve 56 Arkadaşının, Erzincan'a Erzincan Üniversitesi 
Adıyla Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/297) (S. Sayısı: 382) (Dağıtma tarihi: 28.3.2000) 

129. - Aksaray Milletvekilleri Sadi Somuncuoğlu ve Kürşat Eser'in, 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 Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/376) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
30.3.2000) 

130. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, Yükseköğretim Kurumlan 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 (2/420) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

131. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam ve 13 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/370) (S. Sayısı: 392) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

132. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Yükseköğretim Kurumlan 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 Önergesi (2/240) (S. Sayısı: 393) (Dağıtma tarihi : 4.4.2000) 

133. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 18 Arkadaşının, Trabzon ili Merkezinde Gazipaşa, Fatih ve 
Değirmendere Adıyla Üç ilçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/413) (S. Sayısı: 396) (Dağıtma tarihi: 11.4.2000) 

134. - 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 ilişkin önergesi (2/190) (S. Sayısı: 397) (Dağıtma tarihi: 13.4.2000) 

135. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/100) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 17.4.2000) 

136. - Giresun Milletvekilleri Mustafa Yaman, Burhan Kara, Hasan Akgün, Turhan Alçelik, Rasim 
Zaimoğlu ve 14 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/333) (S. Sayısı : 403) 
(Dağıtma tarihi: 18.4.2000) 

137. - Erzurum Milletvekilleri ismail Köse, Cezmi Polat ve Mücahit Himoğlu'nun, Doğu Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin Önergesi (2/379) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 
24.4.2000) 

138. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 3 arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim 
Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına ilişkin önergesi (2/105) (S. Sayısı: 409) (Dağıtma tarihi: 24.4.2000) 

139. - Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasansı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı: 412) (Dağıtma tarihi: 26.4.2000) 

140. X - Özel Karayolu Taşıtlannın Geçici ithaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlan 
Raporlan (1/655) (S. Sayısı: 415) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 
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141. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 

Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/654) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

142. - Bursa Milletvekili Burhan Orhan'ın, Beş İlçe (Alanyurt, Tahtaköprü, Kurşunlu, Yenice, Cerrah) ve 
Bir İl (İnegöl) 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) 

143. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 21 Arkadaşının, İnegöl Adıyla Bir İl, Alanyurt, 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) 

144. - 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) 

145. - 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 Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/344) (S. Sayısı: 424) (Dağıtma tarihi: 23.5.2000) 

146. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/648) (S. Sayısı: 431) (Dağıtmatarihi: 29.5.2000) 

147. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/649) (S. Sayısı: 432) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

148. - 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) 

149. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 94 üncü Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/378) (S. Sayısı: 437) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

150. - Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Erzu
rum Milletvekili İsmail Köse ve Konya Milletvekili Ömer İzgi ile 7 Arkadaşının, Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/559,2/250, 2/360) (S. Sayısı: 435) (Dağıtma tarihi: 30.5.2000) 

151. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın, 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) 

152. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/443) (S. Sayısı: 441) (Dağıtmatarihi: 5.6.2000) 

153. - İçel Milletvekili Hidayet Kılınç'ın, Belediyelerin Faiz Borçlarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/427) (S. Sayısı: 460) 
(Dağıtma tarihi: 7.6.2000) 

154. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri 
Arasında Radyokomünikasyon Meclisi ve Dünya Radyokomünikasyon Konferansı ile Radyokomünikasyon 
Sektörü ile İlgili Diğer Toplantıların Düzenlenmesi, Gerçekleştirilmesi ve Giderlerinin Karşılanmasına İlişkin 
AnlaşmanınVOnaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/661) (S. Sayısı : 454) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 

155. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Aşka-
bad'da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı: 455) (Dağıtma tarihi : 8.6.2000) 
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156. - Memleket îçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/581) 
(S. Sayısı: 482) (Dağıtma tarihi: 12.6.2000) 

157. - Nevşehir Milletvekilleri Mükremin Taşkın ve İsmail Çevik'in, 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 Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/424) (S. Sayısı : 486) (Dağıtma 
tarihi : 14.6.2000) 

158. - Bolu Milletvekili Mustafa Karslıoğlu'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanunu ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/447) (S. Sayısı: 487) (Dağıtma tarihi: 
14.6.2000) 

159. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/671) (S. Sayısı: 489) (Dağıtma tarihi: 19.6.2000) 

160. - 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) 

161. - Amasya Milletvekili Ahmet lyimaya'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) 

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

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

164. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü Arasında Uluslararası Çalışma 
Örgütünün Ankara'daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/579) 
(S. Sayısı: 500) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

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

166. X - 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) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

167. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan Kaynaklanan 
Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/681) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

168. - Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/564) (S.Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi : 28.6.2000) 

169. - Adıyaman Milletvekili Hasari Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/423) (S. Sayısı: 443'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

170. - Nevşehir Milletvekili İsmail Çevik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/424) (S. Sayısı: 444'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 1.10.2000) 

171. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve İki Arkadaşının, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazları 
(3/425) (S. Sayısı: 445'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 
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172. - Kastamonu Milletvekili M. Hadi Dilekçi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören ve Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazları (3/460) (S. Sayısı: 450'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

173. - Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı : 
452'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

174. - Kır Bekçileri Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/711) (S.Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

175. - Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı 
ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/420) (S. Sayısı: 524) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

176. - Balıkesir Milletvekili Ilyas Yılmazyıldız'ın, Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/314) (S. Sayısı: 525) (Dağıtmatarihi: 1.10.2000) 

177. - Ankara Milletvekili Ali Işıklar ve 29 Arkadaşının, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/423) (S. Sayısı : 526) 
(Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

178. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/665) (S. Sayısı: 528) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

179. - Trabzon Milletvekili Nail Çelebi'nin, Kamulaştırma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/251) (S. Sayısı : 
534) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

180. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/509) (S. Sayısı: 
468'e 1 inci ek) (Dağıtma tarihi: 13.10.2000) 

181. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin 
Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/688) (S. Sayısı : 535) (Dağıtma tarihi: 16.10.2000) 

182. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'ın, İzmir İlinde Karabağlar Adı ile Yeni Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergeleri (2/366) (S.Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 15.11.2000) 

183. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile 22 Ocak 1990 Tarihli 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427, 1/426) (S. Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 
17.11.2000) 

184. - Balıkesir Milletvekilleri İlyas Yılmazyıldız'ın, Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/306) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi: 20.11.2000) 

185. - Çorum Milletvekilleri Melek Denli Karaca ve Vahit Kayırıcı'nın, Yükseköğretim Kurumlan 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/260) (S.Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 
21.11.2000) 

186. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ankara ve 
Saraybosna'da Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/653) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma 
tarihi : 24.11.2000) 

187. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı: 550) (Dağıtma tarihi: 27.11.2000) 
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188. - Yozgat Milletvekili llyas Arslan ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 

Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/11) (S. Sayısı: 556) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 

189. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/777) (S. Sayısı: 557) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 

190. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/429) (S. Sayısı: 560) (Dağıtmatarihi: 5.12.2000) 

191. - Bolu Milletvekili Necmi Hoşver'in, Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli 
Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/444) (S. Sayısı : 561) 
(Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

192. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 5 Arkadaşının, Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir 
ve Bölge Plancısı ve Ekonomistlerin Maaş ve Tazminatlar ile Diğer Sosyal ve Ekonomik Haklarının 
İyileştirilmesine Dar Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/470) (S. Sayısı : 562) (Dağıtma tarihi : 5.12.2000) 

193. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı 
Emniyet Teşkilâtı Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/217) (S. Sayısı: 569) (Dağıtma tarihi: 
8.1.2001) 

194. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/499) (S. Sayısı: 570) 
(Dağıtma tarihi: 8.1.2001) 

195. - Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi 
(2/337) (S. Sayısı: 573) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

196. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 9 Arkadaşının, Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Orta Boy 
İşletmelerin, Bazı Borç Faizlerinin Sınırlandırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/490) (S. Sayısı: 574) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

197. - Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/506) (S. Sayısı: 575) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

198. - Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Anavatan Partisi Genel Başkam Rize Milletvekili 
Mesut Yılmaz ile 216 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/636) (S. Sayısı: 585) (Dağıtma Tarihi: 22.1.2001) 

199. - Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/602) (S. 
Sayısı: 590) (Dağıtma tarihi: 25.1.2001) 

200. - Balıkesir Milletvekili llyas Yılmazyıldız'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması, Balıkesir 
Üniversitesi Bünyesinde Tıp, Eczacılık, Dişçilik, Güzel Sanatlar, Savaştepe Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültelerinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/313)(S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

201. - Çankırı Milletvekili İrfan Keleş ve 23 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 Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/446) (S. Sayısı: 582) (Dağıtma tarihi: 
29.1.2001) 
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202. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Küçük 

Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin Bir Bölümünün Affı, 
İcra Takip İşlemlerinin Durdurulması ve Yeni Bir Ödeme Planına Bağlanmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/468) (S. Sayısı: 583) 
(Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

203. - Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/383) 
(S. Sayısı: 589) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

204. - Türk Polis Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/803) 
(S. Sayısı: 594) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

205. - İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/804) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

206. - At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tanm,Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Raporu (1/747) (S, Sayısı: 598) (Dağıtma tarihi: 6.2.2001) 

207. - Giresun Milletvekili Turhan Alçelik'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/14) (S. Sayısı : 600) (Dağıtma tarihi: 9.2.2001) 

208. - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/236) 
(S. Sayısı: 601) (Dağıtma tarihi: 9.2.2001) 

209. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 15 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/37) (S. Sayısı: 604) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

210. - Adıyaman Milletvekili Dengir Fırat ve 5 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/393) (S. Sayısı: 605) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

211. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli ve 9 Arkadaşının, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/226) (S. Sayısı: 611) 
(Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

212. - İçel Milletvekilleri Edip Özgenç, Akif Serin ve Turhan Güven'in, 20.5.1933 Tarih ve 2197 Sayılı 
Kanunun 1 inci Maddesinde Yeralan İçel Adının Mersin olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/332) (S. Sayısı : 612) 
(Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

213. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan ye 37 Arkadaşının, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/422) (S. Sayısı: 613) (Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

214. X - Ahvali Şahsiye Cüzdanlannın Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine ilişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporlan 
(1/799) (S. Sayısı: 618) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001) 

215. X - Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlan Raporlan (1/766) (S. Sayısı: 614) (Dağıtma tarihi: 26.2.2001) 

216. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Şebinkarahisar Adı ile Yeni Bir İl Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
önergesi (2/48) (S. Sayısı: 620) (Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

217. - Kastamonu Milletvekili M. Hadi Dilekçi'nin, İğdir Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasma İlişkin Önergesi (2/305) 
(S. Sayısı: 621) (Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 
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218. - Tokat Milletvekilleri Reşat Doğru ve Lütfı Ceylan'ın, Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde 

Bulunan Yerleşim Alanlarında Depreme Karşı Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Teklifi ve 
içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/580) (S. Sayısı: 622) 
(Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

219. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/810) (S. Sayısı: 625) (Dağıtma tarihi: 1.3.2001) 

220. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/802) (S. Sayısı: 624) (Dağıtma tarihi : 12.3.2001) 

221. - Yozgat Milletvekilleri Şuayip Üşenmez, Mesut Türker ve Ahmet Erol Ersoy ile 13 Arkadaşının, 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/256) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 
20.3.2001) 

222. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 41 
inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/443) (S. Sayısı: 628) (Dağıtma tarihi : 20.3.2001) 

223. - Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici'nin, 5680 Sayılı Basın Kanununa İki Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/589) (S. Sayısı: 630) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001) 

224. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 12 Arkadaşının, 5 İlçe (Tanır, Antaş, Çohulhan, 
Büyükyapalak, Büyüktatlı) ve Elbistanafşin Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/608) (S. Sayısı: 631) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2001) 

225. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Bahçelievler) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/277) (S. Sayısı: 632) (Dağıtma tarihi : 27.3.2001) 

226. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Batıkent Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/524) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi : 27.3.2001) 

227. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/633) (S. Sayısı: 634) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 

228. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Ümitköy) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/116) (S. Sayısı: 641) (Dağıtma tarihi: 10.4.2001) 

229. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Bilimkent Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
önergesi (2/525) (S. Sayısı : 642) (Dağıtma tarihi: 10.4.2001) 

230. - Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/822) (S. Sayısı: 645) (Dağıtma tarihi: 12.4.2001) 

231. - İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, İzmir İlinde Mordoğan Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/374) (S. Sayısı: 648) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

232. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/588) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 
16.4.2001) 
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233. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Güneş'in, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım 

Reformu Kanunu ile Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve 
Yatınmlann Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/623) (S. Sayısı: 650) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

234. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ile Ali Uzunıroıak'ın, Bir İlçe (Umurlu) Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/282) 
(S. Sayısı: 656) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001) 

235. - Bayburt Milletvekili Şaban Kardeş ve 8 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanuna Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi 
(2/523) (S. Sayısı : 657) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001) 

236. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Çayırhan Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/568) (S. Sayısı: 658) (Dağıtma tarihi: 25.4.2001) 

237. X - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/827) (S. Sayısı : 659) 
(Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

238. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma ve İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/829) (S. Sayısı: 660) (Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

239. - Kırşehir Milletvekili Ramazan Mirzaoğlu ve 3 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 Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/233) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma 
tarihi : 1.5.2001) 

240. - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İki İlçe (Uluçınar, Payas) ve Bir İl (İskenderun) 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/476) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 1.5.2001) 

241. - İçel Milletvekili İstemihan Talay ve 11 Arkadaşının, Üç İlçe (Yenice, Gülek, Huzurkent) ve Bir İl 
(Tarsus) Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge 
(2/545) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tarihi: 1.5.2001) 

242. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 41 arkadaşının, Fransa'nın Cezayir'de Yaptığı 
Soykırım Hakkında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Fransa'nın Gerçekleştirdiği 
Mezalimler ve Soykırımlann Tanınması Hakkında Kanun Teklifi; Milliyetçi Hareket Partisi Gmp 
Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural, Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Hatay Milletvekili 
Mehmet Şandır'in, Türkiye Cumhuriyeti Aleyhine Çalışma Yapan Ülkelere Uygulanacak Yaptırımlara Dair 
Kanun Teklifi ve Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman'ın, Fransa'nın Cezayir'de Yaptığı Soykırım 
Hakkında Kanun Teklifi ve Dışişleri ve İçişleri Komisyonlan Raporları (2/669,2/671,2/672,2/673) 
(S. Sayısı: 665) (Dağıtma tarihi: 2.5.2001) 

243. X - Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/613) (S. Sayısı : 668) 
(Dağıtma tarihi: 9.5.2001) 

244. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ve Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe (Atça) Kurulmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/285) 
(S. Sayısı: 672) (Dağıtma tarihi: 11.5.2001) 

245. - Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici'nin, 18 Mart Günü'nün Şehitler Günü Olarak İlan 
Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğnıdan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/491) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma tarihi: 11.5.2001) 

246. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/641) (S. Sayısı: 674) (Dağıtma tarihi: 11.5.2001) 
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247. X - Türkiye'nin MATRA Programına Katılımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/840) 
(S. Sayısı: 680) (Dağıtma tarihi: 23.5.2001) 

248. - Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/852) (S. Sayısı 686) (Dağıtma tarihi: 28.5.2001) 

249. - Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/848) (S. Sayısı 689) (Dağıtma 
tarihi : 28.5.2001) 

250. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 14 Arkadaşının, Suşehri İli'nin Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/27) (S. 
Sayısı: 691) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 

251. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/855) (S. Sayısı: 692) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 

252. - Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün, 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 (2/612) (S. Sayısı: 693) (Dağıtma tarihi: 31.5.2001) 

253. - İçel Milletvekili Ali Er'in, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hak
kındaki Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/658) (S. Sayısı: 694) (Dağıtma tarihi: 
31.5.2001) 

254. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ile Ali Uzumrmak'ın, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/284) (S. Sayısı: 
699) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001) 

255. - Adana Milletvekilleri M. Halit Dağlı, Musa Öztürk ve Ali Halaman'ın, Bir İl Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/495) 
(S. Sayısı: 700) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001) 

256. - Ordu Milletvekili Sefer Koçak ve 10 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin önergesi (2/565) (S. Sayısı: 701) (Dağıtma tarihi: 7.6.2001) 

257. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl 
Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/830) (S. Sayısı: 703) (Dağıtma tarihi: 11.6.2001) 

258. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Batıkent) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/115) (S. Sayısı: 704) (Dağıtma tarihi: 12.6.2001) 

259. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 16 Arkadaşının, Tarımsal Alt Yapı ve Sulama Genel 
Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/351) (S. Sayısı: 705) (Dağıtma tarihi: 12.6.2001) 

260. - Tokat Milletvekilleri H. Hüseyin Balak, Lütfı Ceylan ve Reşat Doğru'nun, Bir İlçe (Hasanşeyh) 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin önergesi (2/593) (S. Sayısı: 706) (Dağıtma tarihi: 12.6.2001) 

261. X - Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Biyogüvenlik Kartagena Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/831) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi: 13.6.2001) 

262. X - Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Türkiye Cumhuriyetinin Katılımı ile 
İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Kabul Edilmesi ile 
İlgili Müzakerelerin Nihai Senedinin ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye 
Cumhuriyetinin Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılımı Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre, Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlan 
Raporları (1/805) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 18.6.2001) 

263. X - Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/853) (S. Sayısı: 716) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 
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264. - Aydın Milletvekilleri Bekir Ongun ve Ali Uzunırmak'ın, Bir İlçe (Ortaklar) Kurulmasına İlişkin 

Kanun Teklifi ve İçtüzüpn 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/283) 
(S. Sayısı: 717) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

265. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Balıkesir İlinde Büyükşehir Belediyesi Kuruluşu 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/519) (S. Sayısı: 718) (Dağıtma tarihi: 18.6.2001) 

266. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında Ortak Sınırın Anti-Personel Mayınlardan 
Anndınlmast ve Bunların Gelecekte Sınır Koruma Amacıyla Kullanılmaması İçin Bir İkili Rejim Tesis 
Edilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/867) (S. Sayısı: 725) (Dağıtma tarihi: 28.6.2001) 

267. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/868) (S. Sayısı: 726) (Dağıtma tarihi: 28.6.2001) 

268. X - 1990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili 
Uluslararası Sözleşme ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/871) (S. Sayısı: 727) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001) 

269. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/872) (S. Sayısı: 736) (Dağıtma tarihi: 1.10.2001) 

270. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 27.6.2001 Tarihli ve 4696 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/887) (S. Sayısı: 740) (Dağıtma tarihi: 15.10.2001) 

271. X - Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/891) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma 
tarihi : 15.10.2001) 

272. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 4 Arkadaşının, Alacahan Adıyla Bir İlçe Kurulmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge 
(2/167) (S. Sayısı: 742) (Dağıtma tarihi: 23.10.2001) 

273. - Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/600) (S. Sayısı: 743) (Dağıtma tarihi: 23.10.2001) 

274. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 32 Arkadaşının, 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/614) (S. Sayısı: 744) 
(Dağıtma tarihi: 23.10.2001) 

275. - Oyun Yerleri ile Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun Tasansı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/762) (S. Sayısı: 745) (Dağıtma tarihi: 25.10.2001) 

276. - Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda 
Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonlan Raporlan (1/812) (S. Sayısı: 746) (Dağıtma tarihi: 25.10.2001) 

277. - İzmir Milletvekili Güler Aslan ve 6 Arkadaşının, İzmir İlinde Uzundere Adı ile Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge 
(2/553) (S. Sayısı: 748) (Dağıtma tarihi: 30.10.2001) 

278. - Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, 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 (2/682) (S. Sayısı: 749) (Dağıtma tarihi: 30.10.2001) 

279. - Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve İçişleri ve Millî Savunma 
Komisyonlan Raporlan (1/864) (S. Sayısı: 750) (Dağıtma tarihi: 1.11.2001) 

280. - Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/670) (S. Sayısı: 751) (Dağıtmatarihi: 5.11.2001) 

281. - Osmaniye Milletvekili Birol Büyüköztürk ve 35 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/689) (S. Sayısı: 752) (Dağıtma tarihi: 5.11.2001) 
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282. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/862) (S. Sayısı: 756) (Dağıtma tarihi: 8.11.2001) 

283. - Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/863) (S. Sayısı: 757) (Dağıtma tarihi: 12.11.2001) 

284. - Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (2/571) (S. Sayısı: 765) (Dağıtma tarihi: 12.11.2001) 

285. X - Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/896) (S. Sayısı: 759) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

286. X - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/916) (S. Sayısı: 
760) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

287. X - Türkiye-Efta Ortak Komitesinin 2000 Yılına Ait 4 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/919) (S. Sayısı: 761) (Dağıtma tarihi: 
13.11.2001) 

288. - Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, Bartın İlinde Kozcağız ve Kumluca Adları ile İki İlçe 
Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/21) (S. Sayısı: 762) (Dağıtmatarihi: 13.11.2001) 

289. - Kastamonu Milletvekilleri Murat Başesgioğlu, M. Hadi Dilekçi ile Mehmet Serdaroğlu'nun, 
Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı 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 (2/508) 
(S. Sayısı: 763) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

290. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük'ün, Bir İlçe 
(Pursaklar) Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/526) (S. Sayısı: 764) (Dağıtma tarihi: 13.11.2001) 

291. X - Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/913) 
(S. Sayısı: 770) (Dağıtma tarihi: 26.11.2001) 

292. X - Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/926) (S. Sayısı: 771) (Dağıtma tarihi: 26.11.2001) 

293. X - Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması 
Sözleşmesi: İnsan Haklan ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/915) (S. Sayısı: 772) (Dağıtma tarihi: 26.11.2001) 

294. X - Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı (INTELSAT) Anlaşmasının ve İşletme 
Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/877) (S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
30.11.2001) 

295. - Özürlüler Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları (1/907) (S. Sayısı: 778) (Dağıtma tarihi: 3.12.2001) 

296. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik 
ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/909) (S. Sayısı: 781) (Dağıtma tarihi : 3.12.2001) 

297. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/881) (S. Sayısı: 779) (Dağıtma tarihi: 5.12.2001) 

298. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçlulann İadesi 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapom 
(1/924) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi: 5.12.2001) 

299. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel Ticari, 
Ekonomik, Kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/910) (S. Sayısı: 783) (Dağıtma tarihi: 10.12.2001) 

300. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik 
ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/918) (S. Sayısı: 784) (Dağıtma tarihi: 10.12.2001) 
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301. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik 
İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/925) (S. Sayısı: 787) (Dağıtma tarihi: 19.12.2001) 

302. X - Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları 
Konusundaki İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/894) (S. Sayısı: 796) (Dağıtma tarihi: 7.1.2002) 

303. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Karşılıklı 
Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/929) (S. Sayısı: 797) (Dağıtma tarihi: 7.1.2002) 

304. - Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/943) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002) 

305. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 15 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/343) (S. Sayısı: 800) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002) 

306. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/385) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002) 

307. - Balıkesir Milletvekili Hüseyin Kalkan'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/688) (S. Sayısı: 802) (Dağıtma tarihi: 22.1.2002) 

308. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/911) (S.Sayısı: 798) (Dağıtma tarihi: 23.1.2002) 

309. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yasadışı 
Göçmenlerin Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/933) (S. Sayısı: 805) (Dağıtma tarihi: 28.1.2002) 

310. - Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/941) (S. Sayısı : 806) (Dağıtma tarihi : 
28.1.2002) 

311. - Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Umurlu Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/488) (S. 
Sayısı : 807) (Dağıtma tarihi : 28.1.2002) 

312. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Kurban Derilerinin Gelirleri Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/717) (S. Sayısı : 808) 
(Dağıtma tarihi : 28.1.2002) 

313. - İzmir Milletvekili Kemal Vatan'ın, İzmir İlinde Bayraklı Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/740) 
(S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi: 28.1.2002) 

314. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ile Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/345) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihi: 4.2.2002) 

315. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/418) (S. Sayısı: 813) (Dağıtma tarihi: 4.2.2002) 

316. - Muş Milletvekili Sabahattin Yıldız ve 16 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 Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/692) (S. Sayısı: 814) (Dağıtma 
tarihi: 4.2.2002) 

317. - Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu ve 11 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan 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 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önerge (2/92) (S. Sayısı: 815) (Dağıtma tarihi: 
12.2.2002) 
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318. - Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin 
Önergesi (2/417) (S. Sayısı: 816) (Dağıtma tarihi: 12.2.2002) 

319. - İçel Milletvekili Hidayet Kılınç ve 5 Arkadaşının, îki tlçe ve Bir îl Kurulması Hakkında 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin Önerge (2/578) (S. Sayısı : 817) 
(Dağıtma tarihi: 12.2.2002) 

320. - 354 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Devlet 
Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlan Raporları (1/936, 1/897) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma 
tarihi : 12.2.2002) 

©i 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 819) 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 55 Arkadaşının, 
Bakanlığı Döneminde Usulsüzlük ve Suiistimallere Yol Aç
tığı ve Göz Yumduğu, Gerekli Tedbirleri Almayarak 
Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 228, 230, 240 ve 346 ncı Maddelerine Uyduğu 
İddiasıyla Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı Koray Aydın 
Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Mad
deleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi ve (9/4) Esas Numaralı Meclis Soruşturması 

Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA ' 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yaptığı dönemde, usulsüzlüklere, suiistimallere yol açtığı ve 

göz yumduğu, bu hususlarla ilgili gerekli tedbirleri almayarak görevini kötüye kullanması sebebiyle 
Türk Ceza Kanununun 228, 230, 240, 346 ncı maddelerini ihlal ettiğinden dolayı, Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Koray Aydın hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca 
Meclis Soruşturması açılmasının gereğini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Ali Şahin 
İstanbul 

Şükrü Ünal 
Osmaniye 

Ahmet Nurettin Aydın 
Siirt 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Özkan Öksüz 
Konya 

Eyüp Fatsa 
Ordu 

Mehmet Necati Çetinkaya 
Manisa 

Salih Kopuşuz 
Kayseri 

Zülfikar İzol 
Şanlıurfa 

Faruk Çelik 
Bursa 

Mehmet Vecdi Gönül 
Kocaeli 

Mahfuz Güler 
Bingöl 

İsmail Alptekin 
Bolu 

Ali Sezai 
Kahramanmaraş 
Sabahattin Yıldız 

Muş 
Osman Aslan 
Diyarbakır 

Tevhit Karakaya 
Erzincan 

Osman Pepe 
Kocaeli 

6.11.2001 
M. Ergün Dağcıoğlu 

Tokat 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 

Bursa 
Hüseyin Çelik 

Van 
İlyas Arslan 

Yozgat 
Mahmut Göksu 

Adıyaman 
SaitAçba 

Afyon 
Eyyüp Sanay 

Ankara 
İsmail Özgün 

Balıkesir 
Mehmet Çiçek 

Yozgat 
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Nevzat Yalçıntaş 
İstanbul 

Maliki Ejder Arvas 
Van 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Yahya Akman 
Şanlıurfa 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Lütfi Yalman 
Konya 
Ali Er 

İçel 
İrfan Gündüz 

İstanbul 
Mehmet Özcan 

İzmir 
Mustafa Düz 

İstanbul 

Nurettin Aktaş 
Gaziantep 

Kemal Albayrak 
Kırıkkale 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Zeki Ünal 
Karaman 

Dengir Mir Mehmet Fırat 
Adıyaman 

Bülent Arınç 
Manisa 

Abdülkadir Aksu 
İstanbul 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

Avni Doğan 
Kahramanmaraş 

Akif Gülle 
Amasya 

Azmi Ateş 
İstanbul 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Cemil Çiçek 
Ankara 

Sadık Yakut 
Kayseri 

Ali Coşkun 
İstanbul 

Musa Uzunkaya 
Samsun 

Mehmet Özyol 
Adıyaman 

Mehmet Mail Büyükerman 
Eskişehir 

Ramazan Toprak 
Aksaray 

GEREKÇE 

Yolsuzluk, suiistimal ve usulsüzlükler özellikle 57. Hükümet döneminde adeta ayyuka çıkmış, 
Bakanlar istifa etmek zorunda kalmış, onlarca bürokrat görevden alınmış, bunlardan birçoğu tutuk
lanmış, intiharlara varan olaylar yaşanmıştır. 

Bütün bu olaylar incelendiğinde, altından işadamı-bürokrat-siyasetçi ilişkisi çıkmaktadır. 
5 Eylül 2001 tarihine kadar Sayın Koray Aydın'ın Bakan olarak başında bulunduğu Bayındır

lık ve İskân Bakanlığında ihalelere fesat karıştırıldığı ve haksız kazançlar elde edildiğine dair id
dialar, kamu vicdanını rahatsız edici boyutlara ulaşmıştı... Nitekim 13.02.2001 tarihinde Sayın 
Koray Aydın hakkında gensoru önergesi verilmiş, Bakanlık bünyesinde olup bitenler Meclis kür
süsünden dile getirilmiş, ancak iktidar partilerine mensup milletvekillerinin oylarıyla reddedilmiş, 
ciddiye alınmamıştı. 

Çok geçmeden Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan "vurgun operasyonu", id
diaları çorap söküğü gibi çözüp, Bayındırlık ve İskân Bakanlığındaki yolsuzluk ve suiistimaller 
birer birer ortaya çıkanlıncı Sayın Koray Aydın, hem bakanlıktan, hem de milletvekilliğinden istifa 
etmek zorunda kalmıştı. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığındaki yolsuzluklarla ilgili Cumhuriyet tarihimizin en çok sanık
lı davalardan biri sayılabilecek kamu davası, 31.10.2001 tarihinde açıldı. 

İçinde, Bakanlığın üst düzey bürokratlarının da bulunduğu 361 sanıklı davada, sanıklar "çıkar 
amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüt adına faaliyette bulunmak, bilerek hizmet yüklemek, 
üye olmak, devlet alım-satımında ihaleye fesat karıştırarak çıkar sağlamak, görevi kötüye kullan
mak, ihaleye fesat karıştırmak, 3628 sayılı Yasaya muhalefet" suçlarından yargılanmaktadırlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 
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Ayrıca, soruşturma, boyutları itibariyle bir kısım sanıklar yönünden devam etmektedir. 
Bütün bu olaylardan ve suiistimallerden, Sayın Koray Aydın'ın haberinin olmadığı, rolünün 

bulunmadığı düşünülemez. Nitekim, DGM yedek hâkimliğinde Müsteşar Yardımcısı Sedat Aban : 
"ihalelerde Bakan, kendisi bir firma adı vererek ihalede bunu da değerlendirin diye bana veya Genel 
Müdüre söyleyebildiği gibi Danışmanı Saadettin Dinçer vasıtasıyla bu şekilde talimatları olmak
tadır" demek suretiyle bu ilişkiyi teyit etmiştir. 

iddianamede, eski Bakan Koray Aydın'ın isminin geçmemesi, Anayasanın 100. maddesi 
sebebiyledir. Sayın Bakan ile ilgili soruşturma görevi TBMM'nindir. 

Kaldı ki, Anayasanın 112. maddesi "Her Bakan kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altın
dakilerin eylem ve işlemlerinden sorumludur" hükmünü âmirdir. 

Diğer yandan 13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve iskân Bakanlığının Teşkilât ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesinin 2. fıkrası: "Bakan, emri altın
dakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilâtı ile Bağlı 
Kuruluşunun faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir." demek
tedir. 

Bayındırlık ve iskân eski Bakanı Sayın Aydın, Anayasanın ve Yasaların kendisine yüklediği 
görevlerini lâyıkıyla yerine getirmemiş ve kamu davasına konu olan suiistimal ve vurgunların mey
dana gelmemesi için üzerine düşeni yapmamıştır. Ayrıca Bakanlığındaki tüm olumsuzluklardan biz
zat haberdâr olduğu ve bu işlerin bilgisi dahilinde yapıldığı kanaatindeyiz. 

Sayın Aydın, sadece DGM davasına konu Yapı işleri Genel Müdürlüğündeki ihale yolsuzluk
larından değil, afet karamamelerindeki partizanlıklardan, tiler Bankasınca yapılan yatırımlardaki 
suiistimallerden, deprem bölgesinde iş yapan müteahhitlerle ortak olduğu firması kanalı ile gerçek
leştirdiği menfaat ilişkilerinden de sorumludur. Sayın Aydın'ın, eylemleri TCK'nun 228, 230,240 
ve 346. maddelerine girdiği gibi 4422 sayılı Yasa hükümlerine göre de değerlendirilmelidir. 

Bütün bu sebeplerle, Bayındırlık ve iskân eski Bakanı Sayın Koray Aydın hakkında Meclis 
Soruşturması açılmalıdır. 

(9/4) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(9/4) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu 
EsasNo.:A.01.1.GEÇ.9/4-58 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlığı Döneminde Usulsüzlük ve Suiistimallere Yol Açtığı ve Göz Yumduğu, Gerekli Ted

birleri Almayarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228,230, 
240 ve 346 ncı Maddelerine Uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve iskân Eski Bakanı Koray Aydın Hak
kında Kurulan (9/4) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun yaptığı soruşturma 
sonucunda düzenlediği raporu ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 11.2.2002 

İbrahim Yavuz Bildik 
Adana 

Komisyon Başkanı 
EKLER: 
EK-1 (Soruşturma Komisyonu Raporu) 
EK-2 (Tekmil işlem Dosyası) 
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İÇİNDEKİLER Sayfa 
I. Komisyonun Kuruluşu 6 
II. Soruşturmanın Konusu 6 
İÜ. Komisyon Çalışmaları 7 
IV. Konuyla İlgili Mevzuat 13:20 

A) T. C. Anayasası 13 
B) Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların 
Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
3046 Sayılı Kanun 13 
C) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında 180 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname 14 
D) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 14 
E) Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle 
Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 574 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 15 
F) İller Bankası ihale Yönetmeliği 17 
G) Bakanlar Kurulu Kararları 18 

V İnceleme ve Tespitler 20:114 
A) Devlet Güvenlik Mahkemesinden Komisyona intikal Eden iddianame ve 
Belgelerin Değerlendirilmesi 20 
B) Bayındırlık ve iskân Bakanlığından Komisyona İntikal Eden Belgelerin 
Değerlendirilmesi 54 
C) iller Bankası Genel Müdürlüğünden Komisyona İntikal Eden Belgelerin 
Değerlendirilmesi 65 
D) Afet İşleri Genel Müdürlüğünden Komisyona İntikal Eden Belgelerin 
Değerlendirilmesi 99 
E) Karayolları Genel Müdürlüğünden Komisyona intikal Eden Belgelerin 
Değerlendirilmesi 99 
F) Tespitler 114 

VI. Komisyonca Alınan ifadeler 114:278 
A) Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Merkez, Bağlı ve ilgili Kuruluşlannda 
Görevli Olanların ifadeleri 114 
B) Devlet Güvenlik Mahkemesinde Görülmekte Olan 2001/173 Esas 
Numaralı Dava Nedeniyle Tutuklu Olanların ifadeleri 215 

VII. Koray Aydın'ın Savunması 279 
VIII. Değerlendirme 319 
IX. Sonuç ve Karar 3 6 5 
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Sayfa 

X. Rapor Ekleri 382:478 
1) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün "istekli Tanıtım 

Dosyalarının Değerlendirilmesi" Hakkında 25.1.1993 Tarih ve B.09.0. YÎG.D. 
14. 00. 00/90-14/736 Sayılı Yazısı 383 

2) Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünün "Özelliği 
Bulunan Yapım işlerinin Değerlendirilmesi" Hakkında 30.4.1993 Tarih ve 
B.09.0. YlG.D.14.00.00/90-14/2710 Sayılı Yazısı 384 

3) Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının "Özelliği 
Bulunan Yapım işlerinin Değerlendirilmesi" Hakkında 15.2.1996 Tarih ve 
B.O9.O.YFKO.O0.O0.00/5-6/77 Sayılı Yazısı 389 

4) 1999 Yılında Girişilecek Yapım ihalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kul
lanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ 393 

5) 2000 Yılında Girişilecek Yapım ihalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kul
lanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ 397 

6) 2001 Yılında Girişilecek Yapım ihalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kul
lanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ 401 

7) 24.12.1998 Tarih ve 98/12228 Sayılı Tabiî Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt 
Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Bakanlar 
Kurulu Kararı 410 

8) 29.1.1999 Tarih ve 99/12375 Sayılı Tabiî Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt 
Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Bakanlar 
Kurulu Kararı 414 

9) 25.6.1999 Tarih ve 99/13136 Sayılı Tabiî Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt 
Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Bakanlar 
Kurulu Kararı 420 

10) 9.1.1999 Tarih ve 99/13412 Sayılı Tabiî Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt 
Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Bakanlar 
Kurulu Kararı 431 

11) 3.12.1999 Tarih ve 99/13715 Sayılı Tabiî Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt 
Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Bakanlar 
Kurulu Kararı 439 

12) 13.1.2000 Tarih ve 2000/9 Sayılı Tabiî Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı 
Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Bakanlar Kurulu 
Karan 446 

13) 24.7.2000 Tarih ve 2000/1042 Sayılı Tabiî Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt 
Yapı Hasarına Uğrayan il Özel idarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Bakan
lar Kurulu Kararı 458 

14) 11.1.2001 Tarih ve 2001/1957 Sayılı Tabiî Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt 
Yapı Hasarına Uğrayan il Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Bakan
lar Kurulu Kararı 470 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 
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I. KOMİSYONUN KURULUŞU 
İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ŞAHİN ve 55 Arkadaşının, Bakanlığı Döneminde Usulsüz

lük ve Suiistimallere Yol Açtığı ve Göz Yumduğu, Gerekli Tedbirleri Almayarak Görevini Kötüye 
Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228, 230, 240 ve 346 ncı Maddelerine Uy
duğu iddiasıyla Bayındırlık ve Iskan Eski Bakanı Koray Aydın Hakkında Anayasanın 100 üncü ve 
içtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin olarak 
09.11.2001 tarihinde TBMM Başkanlığına verdikleri (9/4) Esas Numaralı Önerge, 15.11.2001 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 21 inci Birleşiminde okunmuş ve Genel 
Kurulun aldığı karar gereğince 29/11/2001 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunun 28 inci Birleşiminde görüşülerek Meclis Soruşturması açılmasına ve bu soruşturmayı 
yapacak olan 15 kişilik Soruşturma Komisyonunun iki aylık çalışma süresinin, Komisyonun baş
kan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden itibaren başlamasına karar verilmiştir. 

TBMM Genel Kurulunun 07.12.2001 tarihli 33 üncü Birleşiminde, (9/4) esas numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonuna üye seçimi yapılmış; 11.12.2001 tarihinde toplanan (9/4) esas numaralı 
Meclis Soruşturması Komisyonu ise, Komisyon Başkanlığına Adana Milletvekili ibrahim Yavuz 
BlLDlK, Başkanvekilliğine Denizli Milletvekili Salih ERBEYÎN, Sözcülüğe Kocaeli Milletvekili 
Sefer EKŞl ve Kâtip Üyeliğe Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray BAYCIK'ı seçerek görevine 
başlamıştır. 

Çalışmalarını düzenli bir şekilde yürüten Komisyonumuz, soruşturmayı iki aylık süresi 
içerisinde tamamlamış ve raporunu TBMM Başkanlığına sunmuştur. 

H. SORUŞTURMANIN KONUSU 

istanbul Milletvekili Mehmet Ali ŞAHJN ve 55 Arkadaşının, Bakanlığı Döneminde Usulsüz
lük ve Suiistimallere Yol Açtığı ve Göz Yumduğu, Gerekli Tedbirleri Almayarak Görevini Kötüye 
Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228, 230, 240 ve 346 ncı Maddelerine Uy
duğu iddiasıyla Bayındırlık ve Iskan Eski Bakanı Koray Aydın Hakkında Anayasanın 100 üncü ve 
içtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin verdikleri öner
gede; 

"Yolsuzluk, suiistimal ve usulsüzlükler, özellikle 57 nci Hükümet döneminde âdeta ayyuka çık
mış, Bakanlar istifa etmek zorunda kalmış, onlarca bürokrat görevden alınmış, bunlardan birçoğu 
tutuklanmış, intiharlara varan olaylar yaşanmıştır. 

Bütün bu olaylar incelendiğinde, altından işadamı-bürokrat-siyasetçi ilişkisi çıkmaktadır. 

5 Eylül 2001 tarihine kadar Sayın Koray Aydın'ın Bakan olarak başında bulunduğu Bayındır
lık ve iskân Bakanlığında ihalelere fesat karıştırıldığı ve haksız kazançlar elde edildiğine dair id
dialar, kamu vicdanını rahatsız edici boyutlara ulaşmıştı. Nitekim 13.02.2001 tarihinde Koray Ay
dın hakkında gensoru önergesi verilmiş, Bakanlık bünyesinde olup bitenler Meclis kürsüsünden dile 
getirilmiş; ancak, iktidar partilerine mensup milletvekillerinin oylarıyla reddedilmiş, ciddiye alın
mamıştı. 

Çok geçmeden Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan "vurgun operasyonu" id
diaları çorap söküğü gibi çözüp, Bayındırlık ve iskân Bakanlığındaki yolsuzluk ve suiistimaller 
birer birer ortaya çıkarılınca Sayın Koray Aydın, hem bakanlıktan hem de milletvekilliğinden istifa 
etmek zorunda kalmıştı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 819) 
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Bayındırlık ve iskân Bakanlığındaki yolsuzluklarla ilgili cumhuriyet tarihimizin en çok sanık
lı davalarından biri sayılabilecek kamu davası, 13.10.2001 tarihinde açıldı. 

İçinde Bakanlığın üst düzey bürokratlarının da bulunduğu 361 sanıklı davada, sanıklar "çıkar 
amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüt adına faaliyette bulunmak, bilerek hizmet yüklenmek, 
üye olmak, devlet ahm-satımında ihaleye fesat karıştırarak çıkar sağlamak, görevi kötüye kullan
mak, ihaleye fesat karıştırmak, 3628 sayılı Yasaya muhalefet" suçlarından yargılanmaktadırlar. 

Ayrıca, soruşturma boyutları itibariyle bir kısım sanıklar yönünden devam etmektedir. 

Bütün bu olaylardan ve suiistimallerden Sayın Koray Aydın'ın haberinin olmadığı, rolünün 
bulunmadığı düşünülemez. Nitekim, DGM yedek hâkimliğinde Müsteşar Yardımcısı Sedat Aban: 
"İhalelerde Bakan, kendisi bir firma adı vererek ihalede bunu da değerlendirin diye bana veya Genel 
Müdüre söyleyebildiği gibi Danışmanı Sadettin Dinçer vasıtasıyla bu şekilde talimatları olmak
tadır." demek suretiyle bu ilişkiyi teyit etmiştir. 

İddianamede, eski Bakan Koray Aydın'ın isminin geçmemesi, Anayasanın 100 üncü maddesi 
sebebiyledir. Sayın Bakan ile ilgili soruşturma görevi TBMM'nindir. 

Kaldı ki, Anayasanın 112 nci maddesi "Her Bakan, kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri al
tındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur." hükmünü amirdir. 

Diğer yandan 13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin 2. fıkrası: "Bakan, emri al
tındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı 
Kuruluşunun faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir" demek
tedir. 

Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Sayın Aydın, Anayasanın ve yasaların kendisine yüklediği 
görevlerini layıkıyla yerine getirmemiş ve kamu davasına konu olan suiistimal ve vurgunların mey
dana gelmemesi için üzerine düşeni yapmamıştır. Ayrıca Bakanlığındaki tüm olumsuzluklardan biz
zat haberdar olduğu ve bu işlerin bilgisi dahilinde yapıldığı kanaatindeyiz. 

Sayın Aydın, sadece DGM davasına konu Yapı İşleri Genel Müdürlüğündeki ihale yolsuzluk
larından değil, afet kararnamelerindeki partizanlıklardan, İller Bankasınca yapılan yatırımlardaki 
suiistimallerden, deprem bölgesinde iş yapan müteahhitlerle ortak olduğu firması kanalı ile gerçek
leştirdiği menfaat ilişkilerinden de sorumludur. Sayın Aydın'ın eylemleri TCK'nun 228,230,240 ve 
346 ncı maddelerine girdiği gibi 4422 sayılı Yasa hükümlerine göre de değerlendirilmelidir. 

Bütün bu sebeplerle, Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Sayın Koray Aydın hakkında Meclis 
soruşturması açılmalıdır." 

Denilmektedir. 

III. KOMİSYON ÇALIŞMALARI 
11.12.2001 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyonumuz öncelikle çalışma gün ve saatleri 

ile Komisyon çalışmalarında izlenecek usul ve esasları belirlemiş, bu kapsamda konu ile ilgili belge 
ve bilgilerin toplanması, önerge sahiplerinin ve tanıkların bilgilerine başvurulması öngörülmüştür. 

Komisyonumuz ayrıca, toplanacak bilgi ve belgelerle ilgili olarak ön inceleme ve tespitlerde 
bulunarak Komisyona bilgi vermek ve çalışmalara yardımcı olmak amacıyla Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu Başkanlığından iki baş denetçi ve Sayıştay Başkanlığından bir uzman denet
çinin Komisyonun çalışma süresince görevlendirilmesine karar vermiştir. 
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Komisyonumuz çalışmalarına başladığı 11.12.2001 tarihinde raporunu Yüce Meclisin onayına 
sunduğu tarihe kadar geçen süre içerisinde 10 toplantı yapmış ve bu toplantıda aldığı kararlar doğ
rultusunda 57 yazışma yapılarak konu ile ilgili bilgi ve belgeler toplanmıştır. 

Komisyonumuz öncelikle önergede delil olarak sunulan ve Ankara Devlet Güvenlik Mah
kemesinde görülen 2001/173 esas numaralı dava dosyasının tüm ekleriyle birlikte bir suretinin ve 
konuyla ilgili ses ve görüntü kayıtlarının istenmesine; Bayındırlık ve îskan Bakanlığı merkez teş
kilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarınca (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 
Karayolları Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü) yapılan her türlü inşaat, yapım ve 
onarım işleriyle ilgili ihaleler konusunda bilgi ve belgelerin ilgili kuruluşlardan talep edilmesine; 
ayrıca önergedeki iddialarla ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlardan ilgili bilgi ve belgelerin is
tenmesine karar vermiştir. 

Soruşturma çalışmaları kapsamında, önergede ilk imza sahibi sıfatıyla İstanbul Milletvekili 
Mehmet Ali ŞAHİN önergede belirtilen iddialarla ilgili olarak ek açıklamalarda bulunmuştur. Daha 
sonra, tanıklar ve ilgili kamu görevlileri Komisyonumuza davet edilerek; Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı Müsteşarı Ali HELVACI, İller Bankası Genel Müdürü Şahin YILDIRIM ve Eski Genel 
Müdürü İrfan ÖNAL, Karayolları Genel Müdürü Dinçer YİĞİT, Afet İşleri Genel Müdürü Mustafa 
TAYMAZ ve Eski Genel Müdürü Rüçhan YILMAZ ve Bayındırdlık ve İskan Bakanlığı Teftiş 
Kurulu Başkanı Ahmet AKTAŞ'ın bilgilerine başvurulmuştur. Komisyonumuz ayrıca, Ankara 
Devlet Güvenlik Mahkemesinde görülen 2001/173 esas sayılı dava nedeniyle tutuklu bulunan Meh
met Sedat ABAN, Fethi SOYDAN, Sadrettin DİNÇER, Mustafa ERİŞ ve Mehmet İNCE'yi konuy
la ilgili olarak bulundukları cezaevlerinde dinlemiştir. Soruşturmanın sonunda Komisyonumuz İç
tüzüğün 111 inci maddesi gereğince hakkında soruşturma istenen Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı 
Koray AYDÜSTın savunmasını almak üzere Komisyona davet etmiştir. 

Komisyonun 57 adet yazışma sonunda topladığı tüm bilgi ve belgeler, Komisyon tarafından 
görevlendirilen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı baş denetçileri Yaşar CAN ve 
Hüseyin YÜCEL ile Sayıştay Başkanlığı uzman denetçilerinden Haluk BİRYOL' dan oluşan üç 
kişilik uzmanlar grubu tarafından değerlendirilmiş, hazırlanan çalışma Komisyonumuz tarafından 
da ayrıca değerlendirmeye alınmıştır. 

Yazışmalar 
-11.12.2001/A.01.1.GEÇ.9/4-1 tarih ve sayılı yazıyla, TBMM Başkanlığına, Komisyonunun 

11.12.2001 tarihli 1 no.lu toplantısında yapılan başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi sonuç
ları bildirilmiştir. 

-11.12.2001/A.01.1.GEÇ.9/4-2 tarih ve sayılı yazıyla, Tutanak Müdürlüğüne, Komisyonunun 
11.12.2001 tarihli 1 no.lu toplantısında aldığı tam tutanak tutulması ile ilgili kararı bildirilerek 
gereğinin yapılması istenilmiştir. 

-12.12.2001/A.01.1.GEÇ.9/4-3 tarih ve sayılı yazıyla, Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Başkanlığından bir teknik, bir de mali konularda iki Baş Denetçinin komisyon süresince 
görevlendirilmesi istenilmiştir. 

-12.12.2001/A.01.1.GEÇ.9/4-4 tarih ve sayılı yazıyla, Sayıştay Başkanlığından bir uzman 
denetçinin komisyon süresince görevlendirilmesi istenilmiştir. 

-27.12.2001/A.01.GEÇ.9/4-5 tarih ve sayılı yazıyla, ilgililere, Komisyonunun 03/01/2002 
tarihli toplantısı duyurulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 



_ 9 _ 

-03.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-6 tarih ve sayılı yazıyla, TBMM Başkanlığına, Genel Kurulun 
çalışma saatlerinde Komisyonun toplantılarını yapabilmesi hususunda gerekli iznin verilmesi talebi 
iletilmiştir. 

-03.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-7 tarih ve sayılı yazıyla, istanbul Milletvekili Mehmet Ali 
ŞAHİN Komisyonumuzun 08.01.2002 tarihli toplantısında bilgisine başvurmak üzere davet edil
miştir. 

-03.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-8 tarih ve sayılı yazıyla, Devlet Güvenlik Mahkemesinden 
konuyla ilgili dava dosyasının tüm ekleriyle birlikte bir sureti istenilmiştir. 

-03.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-9 tarih ve sayılı yazıyla, ilgililere, Komisyonunun 08.01.2002 
tarihli toplantısı duyurulmuştur. 

-08.01.2001/A.01.1.GEÇ.9/4-10 tarih ve sayılı yazıyla, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından 
Bayındırlık ve Iskan Eski Bakanı Koray AYDIN'ın bakanlığı döneminde yürürlükte olan ve Bakan
lığın çalışmalarına esas teşkil eden mevzuatın (kanun, kanun hükmünde kararname ,tüzük, yönet
melik, tebliğ) bir örneği fıhristli olarak istenilmiştir. 

-08.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-11 tarih ve sayılı yazıyla, ilgililere, Komisyonunun 10.01.2002, 
15.01.2002 ve 17.01.2002 tarihli toplantıları duyurulmuştur. 

-09.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-12 tarih ve sayılı yazıyla, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından 
Koray AYDIN'ın bakanlığı döneminde Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Merkez Teşkilatı ile Bağlı ve 
ilgili Kuruluşlannda yapılan her türlü inşaat, yapım ve onanm işlerinin, ihale mercileri de (ilgili 
birimler, genel müdürlük, komisyon v.b.) belirtilmek suretiyle, 

- ihale konusu veya adı, 

- Keşif bedeli 
- Projenin kesin hesap sonrası maliyeti, 
- indirim oranı (ihaleyi alan firma için), 
- ihaleyi alan firmanın unvanı, 
- ihalenin şekli (2886 sayılı Yasadaki maddesi belirtilecek), 

- ihaleye katılan firmalar ve teklifleri (indirim oranları belirtilerek) 

- işin başlama ve bitiş tarihi, 
- Süre uzatımı varsa nedeni, 

- ihaleye katılan firmalann davetiye gönderilen adresleri, 
Bilgileri istenilmiştir. 

-09.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-13 tarih ve sayılı yazıyla, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından 
Koray AYDIN'ın Bakanlığı döneminde çıkarılan Afet Kararnamelerinin Komisyonumuza gönderil
mesinin yanında söz konusu Afet Kararnameleriyle hangi belediyelerin doğal afet kapsamına alın
dığı, bunlara ne oranda, ne kadar afet yardımı yapıldığı ve bu paraların kaynaklannın nereden kar
şılandığı sorulmuştur. 

-09.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-14 tarih ve sayılı yazıyla, iller Bankası Genel Müdürlüğünden 
Koray AYDIN'ın Bakanlığı döneminde yürürlükte olan Genel Müdürlüğün tabi olduğu ihale Yönet
melikleri istenilmiştir. 
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-09.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-15 tarih ve sayılı yazıyla, Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Başkanlığından Koray AYDIN'ın Bakanlığı döneminde iller Bankası Genel Müdürlüğün
deki ihalelerle ilgili olarak teftiş, inceleme, soruşturma ve tahkikat yapılıp yapılmadığı sorulmuş, 
yapıldı ise raporlardan birer suret istenilmiştir. 

-09.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-16 tarih ve sayılı yazıyla, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan
lığından Koray AYDIN'ın Bakanlığı döneminde iller Bankası Genel Müdürlüğündeki ihalelerle il
gili olarak teftiş, inceleme, soruşturma ve tahkikat yapılıp yapılmadığı sorulmuş, yapıldı ise rapor
lardan birer suret istenilmiştir. 

-09.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-17 tarih ve sayılı yazıyla, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından 
Turizm Bakanlığı'nda görev yapmakta iken Bayındırlık ve Iskan Bakanlığına Müsteşar Yardımcısı 
olarak atanan ve halihazırda emekli olduğu duyumu alının kişinin isminin, göreve başlayış ve ay
rılış tarihlerinin bildirilmesi, ayrıca bu kişinin hakkında Ankara Valiliği'ne muhatap Personel Daire 
Başkanı Kadir YILDIRIM imzalı " adı geçene bundan böyle mali işlerle ilgili bir görev veril
memeli" konulu yazının onaylı bir sureti istenilmiştir. 

-14.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-21 tarih ve sayılı yazıyla, Bayındırlık ve İskan Bakanlığından 
09.01.2002 tarihli ve 9/4-12 sayılı yazımız ilgi tutularak Koray AYDIN'ın Bakanlığı döneminde 
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Merkez Teşkilatı ile Bağlı ve ilgili Kuruluşlarında yapılan her türlü 
inşaat, yapım ve onarım işlerinin, ihale mercileri de (ilgili birimler, genel müdürlük, komisyon v.b.) 
belirtilmek suretiyle istenen bilgiler için keşif bedelinin 100 milyar lira ve üzerinde olan ihalelerin 
dikkate alınması istenilmiştir. 

-15.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-22 tarih ve sayılı yazıyla, Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsav
cılığından, Mahkemede bulunan konuyla ilgili ve bir örneği Komisyonumuza gönderilen İd
dianamenin 115,116,117 ve 118 sıralan ile 120'den 361'e kadar olan sıralarında yer alan sanıkların 
'Gözetim Altına Alınma' tarih ve saati ile1 Salıverme' tarih ve saatinin bildirilmesi istenmiştir. 

-15.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-23 tarih ve sayılı yazıyla, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan
lığından ; Koray AYDIN'ın Bakanlığı döneminde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Merkez Teşkilatı 
ile Bağlı ve ilgili Kuruluşlarındaki ihalelerle ilgili olarak teftiş, inceleme, soruşturma ve tahkikat 
yapılıp yapılmadığı sorulmuş, yapıldı ise raporlardan birer suret istenilmiştir. 

-15.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-24 tarih ve sayılı yazıyla İller Bankası Genel Müdürü Şahin YIL
DIRIM Komisyonumuzun 17.01.2002 tarihli toplantısında bilgisine başvurmak üzere davet edil
miştir. 

-15.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-25 tarih ve sayılı yazıyla Afet işleri Eski Genel Müdürü Rüçhan 
YILMAZ Komisyonumuzun 17.1.2002 tarihli toplantısında bilgisine başvurmak üzere davet edil
miştir. 

-15.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-26 tarih ve sayılı yazıyla Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Müs
teşarı Ali HELVACI Komisyonumuzun 17.01.2002 tarihli toplantısında bilgisine başvurmak üzere 
davet edilmiştir. 

-15.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-27 tarih ve sayılı yazıyla, Bayındırlık ve İskan Bakanlığından 
Turizm Bakanlığı'nda görev yapmakta iken Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Müsteşar Yardımcısı 
olarak atanan ve halihazırda emekli olduğu duyumu alının kişi hakkında Ankara Valiliği'ne muhatap 
Personel Daire Başkam Kadir YILDIRIM imzalı" adı geçene bundan böyle mali işlerle ilgili bir 
görev verilmemeli" konulu yazının onaylı bir sureti tekrar istenilmiştir. 
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-15.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-28 tarih ve sayılı yazıyla İller Bankası Eski Genel Müdürü irfan 
ÖNAL Komisyonumuzun 17.01.2002 tarihli toplantısında bilgisine başvurmak üzere davet edil
miştir. 

-15.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-29 tarih ve sayılı yazıyla Karayolları Genel Müdürü Dinçer 
YİĞÎT Komisyonumuzun 17.01.2002 tarihli toplantısında bilgisine başvurmak üzere davet edil
miştir. 

-15.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-30 tarih ve sayılı yazıyla Afet işleri Genel Müdürü Mustafa 
TAYMAZ Komisyonumuzun 17.01.2002 tarihli toplantısında bilgisine başvurmak üzere davet edil
miştir. 

-17.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-31 tarih ve sayılı yazıyla, ilgililere, Komisyonunun 22.01.2002 
ve 24.01.2002 tarihli toplantıları duyurulmuştur. 

-18.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-33 tarih ve sayılı yazıyla, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından 
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı müfettişlerince hazırlandığı bilenen ve Bakanlık bünyesinde 
yapılacak ihalelerde uyulması gerekli prosedürü gösterir rapor istenilmiştir. 

-18.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-34 tarih ve sayılı yazıyla, iller Bankası Genel Müdürlüğünden 
Bayındırlık ve Iskan Eski Bakanı Sayın Koray AYDIN'ın Bakanlığı döneminde Genel Müdürlük 
bünyesinde yapılan yapım, onanm ihaleleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler istenilmiştir.(Keşif bedeli 100 
milyar ve yukarısı olan ihaleler) 

- ihale sayısı, 

- ihale usulüne göre sayılar (İlan, davet, vs.) 

-Bu ihalelerden kaçına kaç kez " ek sözleşme" yapıldığı, 
-Ek sözleşme yapılan firmalardan işin bitiş maliyetine göre Karnesi yeterli olmayacak durum

da olan müteahhit var mıdır, sayısı. 

-21.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-35 tarih ve sayılı yazıyla, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Müs
teşarı Ali HELVACI Komisyonumuzun 24.01.2002 tarihli toplantısında bilgisine başvurmak üzere 
davet edilmiştir. 

-21.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-36 tarih ve sayılı yazıyla, Karayolları Genel Müdürü Dinçer 
YlĞÎT Komisyonumuzun 24.01.2002 tarihli toplantısında bilgisine başvurmak üzere davet edil
miştir. 

-21.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-37 tarih ve sayılı yazıyla, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Teftiş 
Kurulu Başkanı Komisyonumuzun 22.01.2002 tarihli toplantısında bilgisine başvurmak üzere davet 
edilmiştir. 

-22.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-38 tarih ve sayılı yazıyla, Emniyet Genel Müdürlüğünden Devlet 
Güvenlik Mahkemesinde görülen 2001/173 esas sayılı dava dosyasına konu sanıkların gerek tutuk
lanma öncesi gerekse ifadelerinin alınması esnasında Genel Müdürlükçe tespiti yapılan "sesli 
ve/veya görüntülü" belge ve kanıtlar istenilmiştir. 

-24.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-40 tarih ve sayılı yazıyla, Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsav
cılığından Mahkemece hazırlanan konuyla ilgili ve bir örneği Komisyonumuza gönderilen id
dianamede adı geçen sanıkların gerek tutuklanma öncesi gerekse ifadelerinin alınması esnasında 
tespiti yapılan "sesli ve/veya görüntülü" belge ve kanıtlar ile Ankara Emniyet Müdürlüğünün 4422 
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sayıh Kanun gereğince 1.9.2001 gün ve 2001/SN.643 ile 13.9.2001 gün ve 2001/SN.643 yazıları ile 
Başsavcılığa teslim edildiği bildirilen ses ve görüntü kasetleri çözülmüş şekliyle istenilmiştir. 

-24.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-41 tarih ve sayılı yazıyla, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müs
teşarı Ali HELVACI Komisyonumuzun 29.01.2002 tarihli toplantısında bilgisine başvurmak üzere 
davet edilmiştir. 

-24.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-42 tarih ve sayılı yazıyla, ilgililere, Komisyonunun 29.1.2002 
tarihli toplantısı duyurulmuştur. 

-24.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-43 tarih ve sayılı yazıyla, Karayolları Genel Müdürü Dinçer 
YÎĞÎT Komisyonumuzun 29.01.2002 tarihli toplantısında bilgisine başvurmak üzere davet edil
miştir. 

-29.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-45 tarih ve sayılı yazıyla, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürlüğüne konuyla ilgili olarak, halen Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinde 
görülmekte olan 2001/173 esas sayılı dava nedeniyle tutuklu bulunan Mehmet Sedat ABAN ve Fet
hi SOYDANın 31/01/2002 Perşembe günü saat 10:00*da Ankara Sincan F Tipi Cezaevinde; Sad-
rettin DİNÇER, Mustafa ERİŞ ve Mehmet İNCE'nin ise aynı gün saat 14:00'de Ankara Ulucanlar 
Kapalı Cezaevinde dinlenmesi hususu iletilmiştir. 

-29.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-46 tarih ve sayılı yazıyla, Bayındırlık ve İskan Bakanlığından 
aşağıda yaptığı işin mahiyeti ve unvanı belirtilen firmaların ortaklan ile firmayı Bakanlık nezdinde 
temsil ve ilzama yetkili gerçek kişilerin isim, adres ve telefon bilgileri istenilmiştir. 

Firmanın Unvanı İsin Mahiyeti 

1- Yenice Turizm İnş.ve Tic.Ltd. a) İstanbul Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi 
b) Afyon 1000 kişilik Öğrenci Yurdu 

2- Hızarcılar Inş.TicLtd.Şti. Çamlıdere Devlet Hastanesi 
3- Zay Yapı San.Ins.ve TicLtd.Şti. Osmaniye Devlet Hastanesi (250 yataklı) 
4- SKG Yapı inş.ve TicLtd.Şti. Yalova Çınarcık Esenköy Jan.Hiz.Bin.Tes.İnş. 
-29.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-47, 48 ve 49 tarih ve sayılı yazılarla, konuyla ilgili olarak 

Tutanak, Ulaştırma ve Seslendirme Müdürlüklerine, halen Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mah
kemesinde görülmekte olan 2001/173 esas sayılı dava nedeniyle tutuklu bulunan Mehmet Sedat 
ABAN ve Fethi SOYDANın 31/01/2002 Perşembe günü saat 10:00'da Ankara Sincan F Tipi 
Cezaevinde; Sadrettin DİNÇER, Mustafa ERİŞ ve Mehmet İNCE'nin ise aynı gün saat 14:00'de 
Ankara Ulucanlar Kapalı Cezaevinde dinlenmesi ile ilgili karar bildirilerek gereğinin yapılması is
tenilmiştir. 

-30.01.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-50 tarih ve sayılı yazıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 
konuyla ilgili olarak, halen Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinde görülmekte olan 
2001/173 esas sayılı dava nedeniyle tutuklu bulunan Mehmet Sedat ABAN ve Fethi SOYDANın 
31/01/2002 Perşembe günü saat 10:00'da Ankara Sincan F Tipi Cezaevinde; Sadrettin DİNÇER, 
Mustafa ERİŞ ve Mehmet İNCE'nin ise aynı gün saat 14:00'de Ankara Ulucanlar Kapalı Cezaevin
de dinlenmesi hususu iletilmiştir. 

-01.02.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-51 tarih ve sayılı yazıyla, ilgililere, Komisyonunun 05.02.2002 
tarihli toplantımı duyurulmuştur. 
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-01.02.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-53 tarih ve sayılı yazıyla, Ankara Milletvekili Koray AYDIN 
Komisyonumuzun 05.02.2002 tarihli toplantısında Savunmasını yapmak üzere davet edilmiştir. 

-05.02.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-55 tarih ve sayılı yazıyla, iller Bankası Genel Müdürlüğünden 
1999 yılında ihalesi yapılan ve keşif bedeli 800 milyar olan Aksaray Ortaköy kanalizasyon inşaat 
ihalesini alan Nursoy İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Ştd'nin ek sözleşme yapıp yapmadığı sorulmuş ve bu 
şirketin karnesinin bir sureti istenilmiştir. 

-05.02.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-56 tarih ve sayılı yazıyla, ilgililere, Komisyonun 07.02.2002 
tarihli toplantısı duyurulmuştur. 

-05.02.2002/A.01.1.GEÇ.9/4-57 tarih ve sayılı yazıyla, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cum
huriyet Başsavcılığına 05.02.2002 tarih ve B.2002/130 sayılı yazılan ilgi tutularak yazı yazılmıştır. 

-Çeşitli tarihlerde komisyonun çeşitli ihtiyaçları konusunda kurum içi 8 adet yazı yazılmıştır. 

Yukarıda belirtilen yazışmalarla istenen tüm bilgi ve belgeler ilgili kurum ve kuruluşlarca 
Komisyonumuza intikal ettirilmiş ve bu bilgi ve belgeler incelenerek raporumuzda değerlendiril
miştir. 

IV. KONU İLE İLGİLİ MEVZUAT 

A) T.C. ANAYASASI 

D. Görev ve siyasi sorumluluk 
Madde 112.- Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, bakanlıklar arasında işbirliğini 

sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütül
mesinden birlikte sorumludur. 

Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altın
dakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur. 

Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini 
gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür. 

Bakanlar Kurulu üyelerinden milletvekili olmayanlar; 81 inci maddede yazılı şekilde Millet 
Meclisi önünde andiçerler ve bakan sıfatını taşıdıklan sürece milletvekillerinin tabi oldukları kayıt 
ve şartlara uyarlar ve yasama dokunulmazlığına sahip bulunurlar. Bunlar Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri gibi ödenek ve yolluk alırlar. 

B) BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIK
LARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARAR
NAMENİN BAZI MADDELERİNİN KALDIRILMASI VE BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞ
TİRİLMESİ HAKKINDA 202 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞ
TİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA 3046 SAYILI KANUN 

Bakanlann görev, yetki ve sorumlulukları: 
Madde 21- Bakan, bakanlık kuruluşunun en üst amiridir. 

Bakanlar, bakanlık hizmetlerini mevzuata, Hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik 
siyasetine, kalkınma planlanna ve yıllık programlara uygun olarak yürütülmekle ve bakanlığın 
faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli 
ve Başbakana karşı sorumludur. 
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Her Bakan, ayrıca emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden de sorumlu olup, bakanlık mer
kez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını 
denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

C) BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 
180 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

Bakan: 
Madde 5- Bakan, bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve bakanlık hizmetlerini mevzuata, 

hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uy
gun olarak yürütülmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği 
ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden de sorumlu olup, bakanlık merkez ve taş
ra teşkilatı ile bağlı kuruluşunun faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve 
yetkilidir. 

D) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU 
İlkeler: 
Madde 2 - Bu Kanunun yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde; uygun şartlarla ve zamanın

da karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır. 
Başka başka istekliler tarafından karşılanması mutat olan muhtelif işler bir eksiltmede top

lanamaz. Ancak, ihalelerinin ayrı ayrı yapılacağı açıklanmak suretiyle ilanları bir arada yapılabilir. 
Bu Kanunda yazılı hallerden yararlanmak amacıyla ihale konusunu oluşturan işler kısımlara 

bölünemez. 
Ancak, istekli çıkmadığı takdirde, alım şekillerini değiştirecek mahiyette olmamak üzere 

önemli işlerin kısımlara ayrılması mümkündür. 
Uygun bedelin tespiti: 
Madde 28 - Artırmalarda uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif 

edilen bedellerin en yükseğidir. 
Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartı ile, teklif edilen bedellerin 

tercihe layık görülenidir. 
Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde; bedel tahmini yapılmışsa uygun bedel, teklif edilen 

bedellerden tahmin edilen bedeli geçmemek şartıyla tercihe layık görüleni; bedel tahmini yapıl
mamışsa uygun bedel, teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlar
da belirtilir. 

Ancak, bedel tahmini yapılmamış kapalı teklif usulü ihalelerde ihalenin geçerli sayılması biz
zat ilgili bakanın onayına bağlıdır. 

Milli firmalar lehine hangi orana kadar ayırım yapılabileceği Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 
(Değişik : 2/3/1984 -2990/6 md) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde 
kabul edilecek azami indirim miktarı veya oranları işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, is
tekli tarafından talep edilen avans miktarı ve isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliği ile il
gili diğer hususlar da gözönünde bulundurulmak ve gerektiğinde diğer bakanlıkların da görüşleri 
alınmak suretiyle her yıl Bayındırlık ve İskân Bakanının koordinatörlüğünde Milli Savunma, 
Maliye ve Gümrük, Tarım Orman ve Köy İşleri, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlarınca tespit 
olunarak Resmî Gazete'de yayımlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 



- 1 5 -

Ihale usullerinin neler olduğu: 

Madde 35 - Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uy
gulanır : 

a) Kapalı teklif usulü, 

b) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü, 
c) Açık teklif usulü. 

d) Pazarlık usulü, 
e) Yarışma usulü, 

işin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı, bu Kanun hükümlerine uyularak 
idarelerince tespit edilir. 

Belli istekliler arasında yapılacak ihaleler: 
Madde 44 - (Değişik : 2/3/1984 - 2990/7 md.) Uçak, harp gemisi, harp mühimmatı, elektronik 

cihaz, askeri tesisat ve levazımat, silah ve malzeme sistemleri, savunma sanayi ile ilgili faaliyetler 
ve bunlara ait her türlü yedek parça alımı; barajlar, enerji santralleri, sulama tesisleri, limanlar, rıh
tımlar, hava meydanları, demiryolları, lokomotifler, karayolları, tüneller, köprüler, akaryakıt tesis
leri, özelliği bulunan yapım işleri bediî ve teknik hususiyetleri taşıyan sanat işleri, kentlerin ulaşım 
sistemlerine ilişkin planlar, kentlerin harita, nazım ve imar planlan, su, kanalizasyon ve enerji tesis
leri ile bunların etüt ve proje işlerinin ihalesi; diğer ihale usulleri yerine teknik yeterlilikleri ve güç
leri idarece kabul edilmiş en az üç istekli arasında kapalı teklif usulü ile yaptırılabilir. 

Zorunlu nedenlerle üçten az istekliden teklif almak gerektiği takdirde Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulundan bu hususta ayrınca karar alınması şarttır. 

Bu madde hükümlerine göre yapılacak ihalelerde, ihaleye katılacak isteklilerin isimleri belir
tilmek suretiyle bizzat ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayının alınması zorunludur. 

Bu ihalelerde ilan yapılması zorunlu delildir. Gerekli görülen hallerde ihaleye davet edilecek 
isteklilerin seçimi için 17,18 ve 19 uncu maddeleri hükümlerine bağlı kalınmaksızın önseçim ilanı 
yapılabilir. 

Özelliği bulunan işler: 

Madde 89 -(Değişik : 2/3/1984-2990/10 md.) Bu kanun hükümlerinin uygulanmasının müm
kün olamayacağı haller ile, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden 
teşkilatlanması, silah, araç ve gereçlerinin modern teknik gelişmelere uygun, şekilde yenileştirilmesi 
ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Stratejik Hedef Planının gerçekleşmesi için temin edilecek mal ve 
hizmetlerin ihalesinde; ilgili bakanlığın teklif edeceği ihaleler için bu Kanun hükümleri dışında 
kalınmasına Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Bu ihalelerde uygulanacak usul ve esaslar 
idarelerince hazırlanarak ilgili bakanın onayı ile belirlenir. 

E) UMUMÎ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE 
YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 574 
SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 
Kanunda değişiklik yapılması; 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 31/8 /1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
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Madde 1- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla 
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 13 üncü maddesinin (a) bendinin ikinci, 
üçüncü ve dördüncü paragrafları ile (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" Gereken hallerde yapılarda meydana gelen hasarı tespit etmek üzere Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığının isteği üzerine diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlar, mahalli idareler, üniversiteler ve 
meslek odaları, konusunda deneyimli yeteri kadar inşaat mühendisi ve/veya mimarı hasar tespiti 
çalışmalarında derhal görevlendirmekle yükümlüdürler. 

Arazinin tehlikeli durumu ve binaların gördüğü hasar bakımından yıktırılması ve boşaltılması 
gerekenler hakkında, o il ve ilçenin en büyük mülkiye amirine ayrı bir rapor verilir. Bu makamlar
ca böyle binalar derhal boşalttırılır. Yıkılması gerekenler için en çok 3 gün süre verilerek tehlikenin 
giderilmesi sahiplerine bildirilir. Mahalinde sahibi bulunmadığı takdirde durum, mahalli vasıtalarla 
ilan edilmek suretiyle, bildiri yapılmış sayılır. 

Mal sahibi veya vekili, bu bildiriye karşı 3 gün içinde yetkili idare kurullarına itiraz edebilir. 
idare kurulları bu itirazı en geç 3 gün içinde inceler ve karara bağlar." 

"b) Hasar görmüş, fakat ıslahı mümkün olan binaların fen kurullarının göstereceği şartlara göre 
tamiri yapılıncaya kadar içine girilmesine ve oturulmasına izin verilemez. Bu binalar 1 yıl içinde 
tamir ettirilmediği ve itiraz da olmadığı takdirde yukarıdaki esaslar dahilinde yıktırılır. 

İtiraz halinde, bu itiraz yukarıdaki mahalli idare kurullarınca 5 gün içinde incelenir ve karara 
bağlanır. İtiraz sebepleri yerinde görüldüğü takdirde süre 6 ay daha uzatılır." 

Madde 2- 7269 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 29- Yıkılan, yanan veya ağır hasara uğrayan veya uğraması muhtemel olan binalarla 
imar planlan gereğince kamulaştırılmasında zorunluluk bulunan yerlerdeki binalarda oturan ailelere 
hak sahibi olmak şartıyla konut yaptırılır veya kredi verilir. 

Aynı bina içinde hak sahibi ebeveyn ile birlikte oturan evli kişilerin durumu, Bayındırlık ve İs
kan Bakanlığınca bu konuda hazırlanacak yönetmelik gereğince takdir ve tespit edilir. 

Kendilerine ait olmayan arsa veya arazi üzerine inşaat ruhsatı almaksızın bina inşa eden yapı 
sahipleri ile yer kayması, su baskını, kaya düşmesi ve benzeri sebeplerle imar planında yapı yapıl
ması sakıncalı olarak belirlenen yerlerde ruhsatsız olarak yapılan yapıların sahipleri hak sahibi 
olarak kabul edilmez. 

Kendisine veya eşine ait o yerde aynı cins müstakil hasarsız başka bir binası veya dairesi olan 
ailelere bina ve inşaat kredisi verilemez. 

Yıkık olduğu veya ağır orta ve az derecede hasar gördüğü belirlenen binalardan mülkiyeti tüzel 
kişilere ait olanlara yardım yapılmaz. 

Afete uğramasıyla ekonomik ve sosyal hayatı kesintiye uğratan dükkan ve fırın gibi binalar 
için de sahiplerine, borçlandırma hükümleri dairesinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belir
lenecek esaslara göre inşaat kredisi verilebilir. O yerde kendisine veya eşine ait müstakil hasarsız 
başka bir işyeri bulunanlar, bu yardımdan faydalanamazlar. 

Bina veya işyeri sigortalı ise yapılacak yardımdan sigorta tutarı indirilir. 

Madde 3-7269 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
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"Geçici Madde 13 - 17 Ağustos 1999 tarihinde vuku bulan deprem dolayısıyla genel hayata 
etkili afete maruz bölgede yer alan illerde afete maruz kalanların,hasar tespiti ve hak sahipliği iş
lemlerine dair esas ve usullerin belirlenmesi ile geçici ve kesin iskanlarının temini amacıyla yeni 
yerleşim alanlannın tespiti ve prefabrik veya kalıcı konutların, kamu yapıları ve tesislerinin inşaat 
ve esaslı onarım işlerinin yapımı için her türlü alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa; mülkiyetin 
gayri ayni hakları tesis etmede ve taşıma işlerinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkilidir. Ancak 
Milli Savunma Bakanlığının inşaat, milli ve Nato altyapı hizmetleri ile Ulaştırma Bakanlığına bağ
lı genel müdürlüklere kanunlar ile yapımı yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri birinci fıkra hük
müne tabi değildir. 

Ayrıca, gerçek ve tüzel kişiler deprem bölgesindeki konut ve işyeri ihtiyacını karşılamak ve 
hibe edilmek üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca gösterilecek yerlerde ve bu Bakanlıkça belir
lenecek tip projelere uygun konut yapabilir veya yaptırabilir. 

Bu kapsamda yapılacak işler ile 1999 yılı yatırım programı gereğince afet bölgesinde yapılacak 
işler, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa,832 sayılı 
Sayıştay Kanununun vize ve tescil hükümlerine ve 3194 sayılı İmar Kanununun plan ve parselas
yon ile ilgili işlemlerindeki askı, ilan, itirazlara dair sürelere ilişkin hükümlerine tabi değildir. 

Geçici Madde 14- Afetzedelerin yerleşmelerini çok hızlı bir şekilde sağlayabilmek amacıyla; 
araştırma, sondaj, imalat, prototip imalat, keşif, etüt, harita, plan, proje, müşavirlik, kontrollük ve 
benzeri her türlü hizmetleri müşavirlik firmaları vasıtasıyla yaptırmaya Bayındırlık ve İskan Bakan
lığı yetkilidir. 

Geçici Madde 15-Türk Ticaret Kanununa ve Vergi Usul Kanununa göre tutulması ve tasdiki 
zorunlu defterleri ile kullanmak mecburiyetinde bulunduğu belgelerini 17 Ağustos 1999 tarihinde 
vuku bulan deprem nedeniyle kaybeden mükellefler, durumu öğrendiği tarihten itibaren 2 ay için
de yetkili mahkemeden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Mahkeme gerekli gördüğü delil
lerin toplanmasını da emredebilir. Böyle bir belge almamış olan mükellef, defterlerini ve belgelerini 
ibrazdan kaçınmış sayılır. Ancak tabi afete uğrayan yerlerde bulunan mükellefin il veya ilçe idare 
kurullarından defter ve belgelerinin zayi olduğuna ilişkin olarak alacağı belge de yetkili mah
kemeden alınmış belge hükmündedir." 

Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 5 - Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

F) İLLER BANKASI İHALE YÖNETMELİĞİ 

İHALE USULLERİ 

İhale Usullerinin Neler Olduğu 
Madde 11 - Bu Yönetmeliğin 1 nci maddesinde yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uy

gulanır: 
a) Kapalı teklif usulü, 

b) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü, 

c) Açık teklif usulü, 
d) Pazarlık usulü, 
e) Yarışma usulü, 
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Banka ihalelerinde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ve belli is
tekliler arasında kapalı teklif usulü esastır. 

Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun olarak, Açık Teklif Usulü, Pazarlık Usulü 
Yarışma Usulü ile de ihale yapılabilir. 

îşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı ihale ön onayında belirtilir. 

Belli istekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü ile ihale 
Madde 13 - Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü teknik liyakat ve yetenekleri Bankaca 

kabul edilmiş tecrübeli şahıs veya firmalardan birine yaptırılması gerekli görülen ve gerekçeleri 
ihale ön kararında belirtilen içmesuyu, kanalizasyon, sondaj, elektrik, yapı tesisleri ile diğer tesis
lerin yapımı ve montaj işlerinde, proje, harita, imar planı hazırlanmasında; müşavirlik, özel kon
trollük hizmetleri malzeme alımı ve bunlara benzer işlerin yapılmasında yalnız bir firmanın elinde 
bulunan işlerde; ilânı ihtiyari olan işlerde uygulanır. 

Teklif istenecek firmaların asgari olarak; ilân yolu ile yapılan kapalı teklif usulü ile ihalede o 
iş için gerekli görülecek şartları yerine getirmeleri zorunludur. 

Bunun için; belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile yapılması uygun görülen ihalelerde 
birinci işlem olarak, Bankada mevcut olan bilgilerle, ehliyet karnesi, müteahhitlik karnesi,mali 
yeterlik, iş durum ve tutumları ve şartnamelerin öngördüğü diğer özellikler gözönünde tutularak 
teklif istenecek firmaların veya uzmanların isimleri onay ile tespit edilir. 

Bu şahıs ve firmalardan mektupla teklif istenir. 

En az üç firmadan teklif istemek zorunludur. 
Özel ihtisas ve benzeri nedenlerle üçten az istekliden teklif almak gerektiği takdirde yetki 

limitlerine göre ayrıca onay veya karar alınması şarttır. 

Belli istekliler arasından kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde kapalı teklif usulünde belir
tilen yönteme göre işlem yapılır. 

G) BAKANLAR KURULU KARARLARI 
Tabii afete maruz kalan yörelerde normal hayatın devamını sağlayacak hizmetlerin yürütül

mesi, hasar ve tahribatın giderilmesi ile 2.2.1981 tarihli 2380 sayılı kanuna göre kurulmuş fonlar
dan yapılacak yardıma ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılan 25.7.1995 tarih ve 
22354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4123 sayılı "Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar 
ve Tahribata ilişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun"un 6. maddesinin; 

"Bu Kanun kapsamına giren yöre belediyelerinin tabi afet nedeniyle toplayamadığı Emlak Ver
gisi dahil, diğer vergi, resim ve harçlar, 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
bulunan fonlardan karşılanabilir. 

Birinci fıkraya göre hangi fondan ne miktarda ödeme yapılacağı Bakanlar Kurulunca kararlaş
tırılır. 

Tabii afete maruz kalan yörelerdeki belediyeler ve özel idarelere 2380 sayılı Kanuna ve ilgili 
yıllar bütçe kanunlarındaki hükümlere göre tahakkuk eden paylar Bakanlar Kurulunca azami 5 
katına kadar artırılabilir. Bu uygulamanın süresi Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

(Ek: 16/11/1995 - 4133/1 md.) Bu Kanun kapsamına giren belediyelerin iller Bankasına olan 
yatırım borçları, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü ve 
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Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar çer
çevesinde ertelenir veya terkin edilir. Bu belediyelerin iler Bankası yıllık yatırım programında 
bulunmayan yatırımları Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının teklifi üzerine yıllık yatırım programına 
derhal alınır. Bu fıkra hükümlerinin yürütülmesi için gereken ödenekler Maliye Bakanlığınca iller 
Bankasına bir ay içinde aktarılır." 

Şeklindeki hükmü ve 10 Şubat 2000 tarih ve 23960 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bayın
dırlık ve Iskan Bakanlığının; 

"23/07/1995 tarihli ve 4123 Sayılı "Tabi Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata 
ilişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun"un 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası "Tabi afete 
maruz kalan yörelerdeki belediyeler ve özel idarelere 2380 sayılı Kanuna ve ilgili yıllar bütçe 
kanunlarındaki hükümlere göre tahakkuk eden paylar Bakanlar Kurulunca azami 5 katına kadar art
tırılabilir. Bu uygulamanın süresi Bakanlar Kurulunca belirlenir." hükmünü getirmektedir. 

Bakanlığımızca; işlerin daha sağlıklı ve hızlı yürütülmesi için bundan böyle tabii afet nedeniy
le alt ve üstyapı hasarına uğrayan belediyelerin yapmaları gereken işlemler, yeniden düzenlenerek 
aşağıda belirtilmiştir. 

"Madde 1-Bir tabii afete maruz kalan belediye, uğradığı tabu afetin türünü, tarihini ve yerini 
belirten ve mülki amire onaylattırılan bir yazı ile Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Afet işleri Genel 
Müdürlüğü'ne yirmi gün içerisinde başvuracak ve hasarın incelenmesini isteyecektir. 

Madde 2- Afet işleri Genel Müdürlüğü; içme suyu ve kanalizasyon tesislerinde, belediye 
hudutları içerisinde yol, köprü, menfez v.b. yapılarda ve o belediyeye ait üst yapı tesislerinde mey
dana gelen hasarların belirlenmesi ve onarım için keşiflerinin hazırlanmasını ihtiyaç duyulan 
Kurum ve Kuruluşlar ile Müdürlüklerden isteyebilir. 

Madde 3- Hasar tespit ve onarım keşfi hazırlanması istenen kuruluşlar, bu tespit işlemlerini; 
doğru, amacına uygun bir şekilde, mümkün olan en kısa zamanda yapacak ve raporlarını Afet işleri 
Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Bu tespitler sırasında yalnızca yılı içinde tabii afetten mey
dana gelen hasar dikkate alınacak, geleceğe yönelik yatırımlar ve yeni işler keşiflere dahil edil
meyecektir. Hazırlanan keşifler zarar gören tesislerin afet öncesi haline getirilmesi ile sınırlı olacak
tır. 

Madde 4- Afet işleri Genel Müdürlüğü, belediyelerin kayıplarına ilişkin, yukarıdaki maddeler
de belirtilen keşifleri değerlendirerek belediyelerin afetin olduğu yıldaki normal gelirlerini dikkate 
alarak yardım oranlarını belirleyerek ve Bakanlar Kurulu Kararı Taslağı hazırlayarak Başbakanlığa 
gönderecektir. 

Madde 5- 24/09/1998 tarihli ve 23473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tabii Afet Nedeniy
le Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin Yapmaları Gereken işlemler Hakkında 
Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer." 
Hükmünü içeren Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı Alt ve Üst Yapı Hasarına Uğrayan 

belediyelerin Yapmaları Gereken İşlemler Hakkındaki Tebliği ve 4123 sayılı kanunun 6 maddesi 
çerçevesinde çıkarılan " Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan 
Belediyeler ve il Özel idarelerine Yapılacak Yardımlara Dair" Bakanlar Kurulu Kararları aşağıdaki 
Tabloda detaylandırılmıştır. 
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Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı Yazısının 

Tarihi 
24.12.1998 
26.01.1999 
17.06.1999 
08.10.1999 
31.12.1999 
12.01.2000 
21.07.2000 
10.01.2001 

No.su 
17045 

674 
6271 

928 
1055 

14 
9826 
399 

Bakanlar Kurulu 
Kararının 

Tarihi 
24.12.1998 
29.01.1999 
25.06.1999 
09.10.1999 
03.12.1999 
13.01.2000 
24.07.2000 
11.01.2001 

No.su 
98/12228 
99/12375 
99/13136 
99/13412 
99/13715 
2000/9 
2000/1042 
2001/1957 

Yayımlandığı 
Resmî Gazetenin 

Tarihi 
31.12.1998 
18.02.1999 
06.08.1999 
15.10.1999 
15.12.1999 
08.02.2000 
14.08.2000 
02.02.2001 

No.su 
23570 
23615 
23778 
23847 
23907 
23958 
24140 
24306 

Komisyona intikal eden belgelerin incelenmesinde; Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt 
Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardım Maksadıyla 8 adet Bakanlar Kurulu Kararı 
çıkarıldığı, bunlardan 2'sinin Sayın Koray AYDINın Bakanlığından önceki dönemlere 6'sınm ise 
Sayın Koray AYDINın Bakanlığı dönemine rastladığı anlaşılmıştır. Yardıma konu Belediyelerin 
listesi ilgili Bakanlar Kurulu ekinde bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak Komisyona intikal 
eden dosyalar hıfzı için TBMM Arşivine kaldırılmıştır. 

V. İNCELEME VE TESPİTLER 
Komisyonumuz tarafından görevlendirilen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı 

baş denetçileri Yaşar CAN ve Hüseyin YÜCEL ile Sayıştay Başkanlığı uzman denetçilerinden 
Haluk BlRYOL tarafından, Komisyon kuruluşundan bu yana komisyona intikal eden belgeler ve 
dinlenen ilgililerin ifadesi ile Koray AYDIN'ın savunması çerçevesinde yapılan inceleme ve tespit
ler aşağıdaki gibidir : 

A) DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİNDEN KOMİSYONA İNTİKAL EDEN BEL
GELER ÜZERİNDE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER: 

1) Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN hakkında kurulan 9/4 Esas Numaralı Mec
lis Soruşturması Komisyonu 3.1.2002 tarihinde yaptığı toplantıda Ankara Devlet Güvenlik Mah
kemesi Başsavcılığında bulunan konuyla ilgili dava dosyası ve ekleriyle birlikte tüm ilgili bel
gelerin bir suretinin istenmesine karar vermiş ve söz konusu belgeler Komisyon Başkanlığının 
3.1.2002 tarih ve 9/4-8 sayılı kararı ile anılan Başsavcılıktan istenilmiştir. 

Söz konusu Başsavcılığın 4.1.2002 tarih B-2002/11 sayılı yazıları ekinde 2 adet iddianame ve 
28 klasörden oluştuğu bildirilen dava dosyasının 17 klasörü 2 posta halinde komisyona gönderilmiş, 
kalan 11 klasördeki evrakın ise çeşitli yazışmalar, sanık takip formları ve avukatlar tarafından verilen 
dilekçeler olduğu ve soruşturma ile ilgisinin bulunmadığı belirtilerek gönderilmediği bildirilmiştir. 

2) Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde (Hazırlık 
No: 2001/477, Esas No: 2001/233, İddianame No:2001/190); Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Yapı 
işleri Genel Müdürlüğünde kurum adına yapılan bir kısım ihalelerde kurum içinde Müsteşar Yar
dımcısı Mehmet Sedat ABAN, kurum dışında Mustafa ERİŞ önderliğinde oluşturulan çıkar amaçlı 
suç örgütünün ihalelere fesat karıştırarak maddi çıkar karşılığı önceden belirlenen firmalara 
ihalelerin verildiğinin ihbar edilmesi üzerine 4422 sayılı yasa uyarınca, başlatılacak soruşturmaya 
esas olmak üzere ön çalışma işlemleri yapılmış olduğu iddiasıyla sanıkların yargılamaları istenmek
tedir. Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinde görülen 2001/173 esas numaralı davada 361 
sanık bulunmakta olup; bunların 29 adedi Bakanlıkta görevli memurlar, 332 adedi ise iş adamı ile 
bunların yanlarında çalışanlar olduğu ve sanıkların 13'ünün tutuklu olduğu anlaşılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 

http://No.su
http://No.su
http://No.su


- 2 1 -

3) TBMM Soruşturmasına esas teşkil eden hususlardan biri olan Bayındırlık ve Iskan Bakan
lığı bünyesinde yapılan ihalelerde uyulması gereken prosedür Komisyon Başkanlığının 18.1.2002 
tarih ve 9/4-33 sayılı yazısı ile anılan Bakanlıktan istenmiş, 22.1.2002 tarih ve 
B.09.0.APK.0.20.00.00.17/139 sayılı cevabi yazıda aşağıdaki rapor Komisyonumuza ulaşmıştır. 

" Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Sn. Cengiz Köksal'ın sözlü istekleri üzerine; 
"2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a ve 44. maddelerine göre Bakanlığımız Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğünce yapılan ihalelerde uygulanan prosedür ve bu bağlamda yeterlilik belge komisyonları 
ile ihale komisyonlarının çalışma yöntemleri" aşağıda açıklanmıştır. 

a) İlan öncesi yapılan işlemler : 
Yıllık Yatırım Programında yer alması gereken işler, ilgili kuruluşlar tarafından Devlet Plan

lama Teşkilatı Müsteşarlığına teklif edilerek, Bütçe Kanunu ile kesinleşen yatırımların Resmi 
Gazetede yayınlanmasını müteakip ilgili kuruluşlarca program ödenekleri Bakanlığımız Bütçesine 
aktarılmaktadır. 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Plan Proje Dairesince, programda yer alan işler Yatırım Proje 
Dairesi Başkanlığına bildirilerek keşif özetlerinin çıkarılması istenir. 

Yatırım programında yer alan işlerin keşif özeti yatırımın yapılacağı Valiliklerce (Bayındırlık 
ve İskan Müdürlüğünce) düzenlenerek Yapım Proje Dairesi Başkanlığına gönderilir. 

Yatırım Proje Dairesi Başkanlığı, söz konusu keşif özetlerini; ödenek durumu, Başbakanlık iz
ni ve yıllara sari ihale ise sari ihale yetkisi alınmak üzere Plan Proje Dairesi Başkanlığına, arsa 
hukuki bilgileri ve proje yönünden incelenmek üzere Mimari Proje Dairesi Başkanlığına, tesisat 
yönünden incelenmek üzere Tesisat Dairesi Başkanlığına gönderir. 

Plan Proje Dairesi Başkanlığı, keşifleri program maliyeti ile karşılaştırarak, Devlet Planlama 
Teşkilatından; 

- Keşifler program maliyetini aşıyorsa ve yıllara sari ihale edilecekse, maliyet artış revizyonu 
ve 527 sayılı Kanuna göre sari ihale yetkisini, 

- Keşifler Program maliyetini aşmıyor ve yıllara sari ihale edilecekse sari ihale yetkisini, 
- 1998 yılında Başbakanlık tarafından çıkarılan 24 sayılı Genelgeye göre işlerin ihaleye 

çıkarılabilmesi için Başbakanlıktan izin alınması gerektiğinden (Daha sonra çıkartılan 2000/27 
sayılı Genelgeyle maliyeti 500 Milyar TL. altındaki yatırımlar için izin alınması şartı kaldırılmıştır) 
Başbakanlıktan ihale iznini, aldıktan sonra ihale öncesi bilgi formlarını hazırlayarak Yapım Proje 
Dairesi Başkanlığına gönderir. 

Mimari Proje Dairesi Başkanlığının arsa hukuki bilgileri ve uygulanacak proje, Tesisat Dairesi 
Başkanlığının tesisat keşifleri ile ilgili uygun görüşlerinin Yatırım Proje Dairesi Başkanlığına in
tikalinden sonra belirlenen yetki sınırları (illerin ihaleye çıkabilecekleri işlerin parasal sınırları her 
yıl Genelgeyle belirlenmektedir, ancak 2001 Yılı için belirlenmemiştir) çerçevesinde ihalenin han
gi usulle yapılacağı da belirtilerek adı geçen Dairece Valiliklere (Bayındırlık ve İskan Müdürlük
lerine) ihale talimatı gönderilir. 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce Merkezden yapılan ihalelerde talimat yerine Genel Müdürlük
çe verilen ihale Olur'u kullanılmaktadır. 

İhale talimatı veya Olur'u alınmasından sonra ihaleye çıkarılacak işin yatırım programındaki 
durumunu, avans ve fiyat farkı verilme şartlarını, ilanların şeklini, teminat miktarını ve ihale usul
lerini gösteren İhale Onay Belgesi hazırlanır ve kurumun ita emrince (burada Yapı İşleri Genel 
Müdürü'nce) onaylanır. 
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Bu arada "Yapım İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü île İhale Şartnamesi" ve Sözleşme Taslağı" 
hazırlanır. 

b) İlan ve Yeterlik işlemleri: 
Yatırım Proje Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan İDARİ BÜRO ŞEFLİĞİ tarafından 

hazırlanan ilan metinleri, yayınlanmak üzere aynı büro tarafından Başbakanlık Basımevi ve Basın 
İlan Kurumuna gönderilir. İlanlarda; isteklilerin ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarını tespit 
için başvuru dilekçesi ekinde verecekleri belgeler ve en son veriliş tarihi ile ihaleye katılmak için 
hazırladıkları teklifleri nasıl ve ne zamana kadar nereye verecekleri belirtilmektedir. 

İhaleye Başvuru Dosyalan ilanda belirtilen süreye kadar ilgili firma temsilcileri veya şahıslar 
tarafından önce İdari Büroya verilmekte burada aslı görülerek iade edilen belgelerle (Ör: müteah
hitlik karnesi) ilgili işlemler (aslı görüldü kaşesi) yapıldıktan sonra, firma yetkilileri Yapım Proje 
Dairesinin evrak bürosuna gönderilmektedir. 

Evrak Bürosuna gelen firma temsilcileri ile büro görevlisi tarafından müracaat dosyasının kaç 
yaprak sayfadan ibaret olduğu belirlenerek "İhale Başvuru Dosyası Alındısı" tutanağı düzenlen
mektedir. Seri nolu alındı belgelerinde teslim eden ve alan görevlilerle başvuru dosyasına ilişkin bil
giler ve yaprak belge adedi yazılmakta, bir örneği dosyayı teslim eden firma temsilcisine verilmek
te, bir örneği de müracaat dosyasına konulmaktadır. 

Işık Yurt Bezirci, Solmaz Özer, Hüseyin Arslan, Şevket Er ve Veli Şaşmaz'ın görev yaptığı Ev
rak Bürosunca alınan müracaat dosyaları daha sonra 5'er 10'arlı gruplar halinde aynı gün İDARİ 
BÜRO'ya teslim edilmektedir. 

İdari Büro da toplanan müracaat dosyalarındaki şahıs ve firmalara ait bilgiler bir liste şeklinde 
düzenlenerek yasaklı olup olmadıkları yönünden incelenmek üzere Teknik Araştırma ve Uygulama 
Genel Müdürlüğü'ne, borçlu olup olmadıkları incelenmek üzere Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Uy
gulama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığına bildirilir. 

Fethi Soydan, Taner Erdemli, Ali Tekköklü, Yusuf Kara ve Ali Aydın'ın görev yaptığı idari 
büroda toplanan müracaat dosyaları, yeterlik komisyonunca görevlendirilen iki üye tarafından 
sayılarak devralınır. 

Dosyaların alınması müracaatların çok olması durumunda son müracaat tarihi bitmeden de 
yapılmakta olup, bu aşama da herhangi bir tutanak düzenlenmemektedir. 

Müracaat dosyaları Mehmet İnce, Mehmet Dikmen, M.A1İ Erkılıç, M.Ali Sargın, Onur Bezir
ci, Selim Özcan, Hatice Saygın, Levent Özdemir, Davut Yahşi, Hakan Gürkan, Serap Ateş, Meltem 
Irmak, Serkan Gündaş'tan oluşan yeterlik komisyonu üyeleri tarafından ayrı ayrı incelenerek dosya 
içeriği "Yeterlik Komisyonu Değerlendirme Föyü"ne aktarılır. Dosyalar birkaç kez daha komisyon 
tarafından incelendikten sonra tereddütlü dosyalar ayrılır. 

İncelemeler sırasında doğrudan elenen firmalar ve eleme nedenleri gerekçeli olarak not alınır 
ve buradan karara geçirilir. 

İncelemeler bittikten sonra föylerdeki bilgiler bilgisayara kaydedilir, ihale gününe kadar bu bil
giler ve puanlar kesin değildir. İhale günü tüm tereddütlü dosyaları karara bağladıktan sonra lis
telere son şekli verilerek Uygun Bedel Tebliğinde belirtilen puanlama cetvel ve kriterlerine göre 
belge noksanlığından veya geçersizliğinden elenmeyen dosyalar puanlamaya tabi tutulur. 

Bu arada firmaların borçlu ve yasaklı olup olmadıkları da komisyonca ilgili dairelerden temin 
edilir. 
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îhale günü tereddütlü dosyalarla ilgili nihai değerlendirmeden sonra müteahhitlerin yasaklı ve 
borçlu olup olmadıkları da dikkate alınarak listelere son şekli verilerek puanlama işlemi tamamlanır. 

îhaleye katılmaya hak kazanan ve kazanamayana firmalar (gerekçeleri belirtilerek) ile alt sınır 
ve ortalama puanın altında kaldığından yeterlik alamayan firmalar Yeterlik Komisyonu Kararında 
belirtilir. 

Yeterlik Komisyonunca yapılan puanlama ve kararlar, komisyon üyelerince imzalandıktan son
ra Komisyon Başkanınca (Mehmet İNCE) ihaleyi yapmaya yetkili amirin (Yapı İşleri Genel 
Müdürünün) onayına sunulur. Kapalı bir zarfa konularak, mühürlenerek ihale saatine kadar Yeter
lik Komisyonu Başkanınca muhafaza altına alınır. Bu sırada yeterlik komisyon üyeleri komisyon 
çalışma odasında ihale saatine kadar bekletilirler. 

c) İhale İşlemleri: 

Öte yandan ilanda belirtilen saate kadar isteklilerin teklif zarflarını ihale komisyonlarına ver
meleri gerekmektedir. 

ihale Komisyonu tarafından alınması gereken teklif zarfları (kapalı) firma temsilcileri tarafın
dan ilanda öngörülen tarihten itibaren ihale saatine kadar, ihale Komisyonunun asli işlerinin yoğun
luğu, İhale Komisyonunun Teklif Mektuplarını almaları için herhangi bir mekan bulunmaması 
nedeniyle İdari Büro elemanları tarafından "İhale Zarfı Alındısı" tutanağı ile tarih ve saat belirtil
mek suretiyle teslim alınır. 

2000 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerine Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler 
Hakkında Tebliğ'de De Yeralan Uygun Bedel Hesap Cetveline firmalar işlenir ve kaç adet dosya 
alındığına dair bir tutanakla birlikte İhale Komisyonu toplantı odasına (Başkanına) teslim edilir. 

İhale gün ve saatinde "Yeterlik Belge Komisyon Kararı" ve "Puanlama Cetveli"a Yeterlik Bel
ge Komisyonu Başkanı tarafından gizli ve mühürlü bir zarf içerisinde İhale Komisyonu Başkanına 
teslim edilir. Bu zarf ve teklif mektupları ile birlikte İhale Komisyonu, ihale salonunda toplanarak 
hazır bulunan firma temsilcileri huzurunda ihaleye başlar. 

Bu meyanda, ihale komisyonu; ihaleye katılmaya hak kazananlara ait puan listesini hazır 
bulunan istekliler önünde okur, yeterlik alamayan firmaların teklif zarflan açılmadan firma temsil
cilerine iade edilir, zarf iade tutanağı düzenlenir. 

Daha sonra Yeterlik alan firmaların teklif zarfları açılarak ihale komisyonu üyelerince (Erdal 
Kaya, M.Bahri Doğan, Hilmi YILMAZ, Mehmet CANBAL, Ömer Jane Nesrin Dümen, Levent 
KARUV, Naci BAYKAN, Nevzat İŞCANLI, Mustafa DORUK, Şule KARADAYI, Hulki KAYA) in
celenerek usulüne uygun olan tekliflerin iç zarfları açılır, gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra 2000 
Yılında Girişilecek Yapım İhalelerine Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkında 
Tebliği hükümlerine uygun olarak gerekli hesaplamalar yapılır, ihale üzerinde kalan firma dosyası ve 
teklif mektubu tekrar komisyon üyeleri tarafından incelendikten sonra ihalenin sonucu geçici olmak 
üzere açıklanır ve ihale tutanağı İhale komisyonunca ita amirinin (Yapı İşleri Genel Müdürünün) 
onayına sunulur. Uygun olmayanların iç zarfları açılmadan iade edilir, isteklileri salondan çıkarılır. 

İhale kararı ita amiri tarafından onaylandıktan sonra sözleşme tasarısı vize edilmek üzere 
Maliye Bakanlığına (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. Maliye Bakanlığının 
vize işleminden sonra da dosya Sözleşme tekemmül ettirilmek üzere Bakanlığımız Hukuk Müşavir
liğine gönderilir. 
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Bakanlık Hukuk Müşavirliğince tekemmül ettirilen sözleşme dosyası Yapı işleri Genel Müdür
lüğüne intikal ettirildikten sonra dosya tescil edilmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilir. Sayış
tay Başkanlığının tescilini takiben de dosyalar çoğaltılarak ilgili Valilik, firma ve Bölge Çalışma 
Müdürlüğüne gönderilerek işlem tamamlanmış olur. 

d)Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif almak suretiyle (Davet usulüyle) yapılan ihaleler: 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Belli istekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü Başlıklı 44. 

Maddesi (Fonlar ihale Yönetmeliğinin 37/C,Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ihale 
Yönetmeliğinin 39. maddeleri) uyarınca yapılan ihaleler de; 

Genel Müdürlük tarafından belirlenerek (idare tanıtım dosyaları bulunan ve idarece teknik ve 
yeterlik güçleri bilinen) talimatlandırılan firmaların ve ihale şartları yasada öngörüldüğü üzere 
makam onayına sunularak onaylandıktan sonra ilgili firmalara ihaleye katılmak üzere (idari Büroca 
hazırlanan) davetiyeler çıkartılır, ihale gün ve saatinde teslim alınan teklif zarfları ihale işlemleri 
bölümünde anlatıldığı gibi ihale komisyonunca değerlendirilerek sonuçlandırılır. 

Bu usulde ilan zorunluluğu bulunmamakta, davet edilen firmalar yeterlik almış sayılmaktadır." 
Tarafımızdan yapılan inceleme ve çalışmalarda ilgili kişi ve kuruluşlardan Komisyonumuza 

intikal eden bilgi ve belgeler yanında Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı bünyesindeki ihalelerde iz
lenen ve yukarıda belirtilen prosedür de dikkate alınmıştır. 

4) Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı 
Yapı işleri Genel Müdürlüğünde 2886 sayılı yasanın 35/a ve 44 üncü maddeleri gereğince yapılması 
gereken ihalelerin fiili uygulama tarzı aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır: 

" 2886 Sayılı Yasanın 35/A maddesi gereğince ilan usulü ile yapılan ihaleler: 
Bu ihaleleri irdelerken kurulan organizasyonu Bakanlık içi ve Bakanlık dışı diye ayırmakta 

yarar vardır. Zira birbirlerine irtibatlı olarak kurulan ve çalışan bu organizasyonlarda alt kadrolar bir
birini tanımamakla birlikte organizasyonun liderliğini üstlenenler sürekli birlikte hareket etmektedir. 

Hanlı ihalelerde yapımı öngörülen işle ilgili olarak ilgili makamdan olur alınıp ihalenin Resmi 
Gazete'de ilan edilmesinden sonra ihaleye müracaat edecek firma sahibi veya yetkililerinin idari 
büroya gelerek dosyalarını verdikleri, gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra tüm dosyaların yeter
lilik komisyonuna devredildiği, 

ilan edilen ihaleyi almak isteyen şirket yetkilisinin M.Sedat ABAN ile görüşerek keşif 
bedelinin yüzde beşi oranındaki miktarı kurum içi organizasyona vermek koşuluyla anlaştığı,bazen 
yapılan görüşmelerde ihalenin istenilmesine karşın fiyat konuşulmadığı, ancak her iki tarafında 
yapılan konuşma sonucu ihalenin verilmesinin kabul edildiği takdirde Bakanlık içinde yerleşmiş 
teamül gereği ne kadar para ödeneceğini ve ne kadar para alınacağını bildiği, bu suretle ihale ön
cesi alıcı firmanın belirlendiği, 

Anlaşmaya müteakip, alıcı firmanın Mehmet Sedat ABAN tarafından Mehmet İNCE veya Fet
hi SOYDAN'a bildirildiği, 

Yeterlilik komisyonunda çalışmalar yapılırken ihale günü hazırlanması gereken yeterlilik komis
yonu kararının ihaleden 2 veya 3 gün önce son şekli verilerek komisyonda görevli Davut YAHŞl veya 
Mehmet DİKMEN tarafından Mehmet ÎNCE'ye verildiği, Mehmet ÎNCE'nin de karan Fehmi SOY
DAN'a vererek Mustafa ERİŞ veya üzerinde anlaşılan şirket yetkilisine gönderilmesini sağladığı, 

Mustafa ERlŞ'in ise Yukarı Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi 124/9 sayılı yerdeki Pırlanta 
İnşaat Şirketinde dış organizasyonu idare ettiği, 
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Oluşum gereği Resmi Gazete'de ilan edilen ihaleyle ilgili olarak kurum içinden kendisine alıcı 
firma olarak bildirilen ve ihaleyi almak isteyen firma sahibi veya yetkilisiyle görüşerek ihaleyi or
ganize edebileceğini, ancak bu iş için ihale keşif bedeli üzerinden ihale kesinleştikten sonra yeter
lilik alan firmalara dağıtılmak üzere yüzde beş,organizasyon bedeli olarak yüzde bir ve yeterlilik 
alıp teklif zarfı veren firmaların dosya ve teminat masraflarının ödemesi gerektiğini söylediği, fir
ma yetkilisinin kabul etmesi üzerine ilgiliden ihale keşif bedelinin yüzde beşi oranındaki miktarın 
yeterlilik alan firma sayısına bölünerek ortaya çıkan para karşılığının alıcısı yazılmamış, ödeme 
miktarı belli şirket sayısınca senet, yeterlilik alan tüm firmaların teminat ve dosya masrafı karşılığı 
nakit para ile organizasyon bedelinin nakit veya senet olarak alındığı, 

Mustafa ERÎŞ'in yeterlilik komisyonu kararında yer alan tüm firmaları arayarak ihalede anlaş
ma olduğunu, kendisinin isteği dışında ihaleyi kazanmalarının mümkün olmadığını, zorluk çıkar
mamalarını, organizasyon sonucu teminat, dosya ve çıkma paralarını alacaklarını bildirildiği. Sis
tem gereği yıllardır ihalelerin bu şekilde yapıldığını bilen firma sahiplerinin anlaşma dışı 
kazanamayacaklarını bilerek sırf dosya masraflarını ve ihaleyi kazanan kişiden yüzde beş oranında 
alınacak "Çıkma" tabir edilen parayı alabilmek için Mustafa ERÎŞ'e olumlu cevap verdikleri ve 
çıkar amaçlı suç örgütü içinde yer aldıkları, 

Teklif zarflarındaki kırımları alıcı şirketin teklifi doğrultusunda Mustafa ERİŞ ve adamlarının 
ayarladığı, Firma yetkililerinin üstlendikleri görev gereği ihale gününden bir gün önce teklif zarf
larını bazen bildirilen karım bedellerini yazarak bazen de boş olarak Mustafa ERÎŞ'in adamları İb
rahim Mithat ESMELİ ve Fırat KÜÇÜK'e teslim ettikleri, teslim anında Mustafa ERİŞ tarafından 
kendilerine gönderilen dosya ve teminat masraflarını nakit olarak aldıkları, 

İhale günü 150 ile 200 arasındaki teklif zarflarının Mustafa ERÎŞ'in adamları ve alıcı firmanın 
yetkilileri tarafından idari büroda görevli Fethi SOYDAN ve arkadaşlarına ihale zarfı alındı tutanağı 
düzenletmeden usule aykırı biçimde toplu olarak teslim edildiği. Fethi SOYDAÎSTın bir tutanakla tüm 
teklif zarflarını ihale komisyonuna verdiği, ihale komisyonu başkanının çok sayıdaki teklif zarfında 
yer alan firma yetkililerinin gelip gelmediğini araştırmadan, ihale anında çok sayıdaki teklif zarfının 
verilmesine karşın hep aynı 8-10 kişinin ihalede bulunmasını gözardı ederek ihaleye başladığı, 
yapılan hesap sonucu kırım miktarları dikkate alınarak alıcı firmanın kazandınldığı, 

İhalenin yapılmasından sonra kazanan firma yetkilisinin yaptığı iş karşılığı Fethi SOYDAN"a 
para verdiği, ayrıca ihalenin kesinleşmesinden sonra anlaşma gereği; verilen senet karşılıklarını 
Mustafa ERÎŞ'e ödediği, 

İzah edildiği üzere bu oluşumda, Bakanlık içerisinde kurulan organizasyonun kilit adamı Fet
hi SOYDAN aracılığıyla Bakanlık dışı Mustafa ERÎŞ'in organizasyonuyla irtibat kurulduğu, 

Bakanlık dışı organizasyonda Mustafa ERİŞ liderliğinde Pırlanta inşaat şirketi çalışanlarının, 
ihale teklif zarfı veren firma yetkililerinin Bakanlık içi organizasyonda Müsteşar Yardımcısı, Genel 
Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Yeterlilik Komisyonu ile 
îhale Komisyonu Başkan ve Yeterlilik Komisyonu Üyelerinin yer aldığı, 

Belirlenmiştir. 

Yapılan soruşturma sırasında Bakanlıkça ilan usulü ile gerçekleştirilen; 
•Kastamonu Daday 30 yataklı devlet hastanesi inşaatı ihalesinde BETA, 
•Bitlis Mutki devlet hastanesi ikmal inşaatı ihalesinde SABAY, 
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•Aksaray Adalet binası inşaatı ihalesinde Fuat AYSOY, 

•Osmaniye Düziçi 50 yataklı devlet hastanesi inşaatı ihalesinde YOL ÇATI, 

•Hatay Antakya 250 yataklı devlet hastanesi inşaatı ihalesinde ŞAL, 

•Karabük îl Jandarma Alay Komutanlığı bina ve tesis inşaatı ihalesinde Mustafa EKŞÎ 

•îçel Mersin Devlet Hastanesi ek bina ikmal inşaatı ihalesinde ATASER, 
•İğdır devlet hastanesi ikmal inşaatı ihalesinde SÎDO, 

•Rize merkez adalet binası inşaatı ihalesinde ÖZŞEN, 
•Kastamonu Kadı dağı acil yardım ve trafik hastanesi inşaatı ihalesinde NİLTAŞ, 
•Bartın devlet hastanesi ikmal inşaatı ihalesinde AYBA, 
•Çorum Merkez Adalet Binası inşaatı ihalesinde YILDIZLAR, 
•Erzurum Adliye binası inşaatı ihalesinde MAB, 
•Çanakkale Bozcaada Hükümet konağı inşaatı ihalesinde Ali Faik KOBAL, 
•Ağrı il Jandarma Alay Komutanlığı bina ve tesis inşaatı ihalesinde SET, 
•Bilecik îl Jandarma alay komutanlığı bina ve tesis inşaatı ihalesinde ŞAM, 
•İsparta Yalvaç sağlık meslek lisesi inşaatı ihalesinde MEÇ, 
İnşaat firmalarının önceden belirlenerek,izah edildiği şekilde hareket edilmek suretiyle 

ihalelerin bu şirketlere verildiği, 
•Aksaray Adalet binası inşaatı ihalesinde 500 milyon TL. 

•Hatay Antakya 250 yataklı devlet hastanesi inşaatı ihalesinde 225 milyon TL. 

•îçel Mersin Devlet Hastanesi ek bina ikmal inşaatı ihalesinde 300 milyon TL. 
•Rize merkez adalet binası inşaatı ihalesinde 350 milyon TL. 
•Kastamonu Kadı dağı acil yardım ve trafik hastanesi inşaatı ihalesinde 190 milyon, 
•Çorum merkez adalet binası inşaatı ihalesinde 400 milyon TL. 
•Erzurum adliye binası inşaatı ihalesinde 400 milyon TL. 
•Çanakkale Bozcaada Hükümet konağı inşaatı ihalesinde 200 milyon TL. 

•Ağrı îl Jandarma Alay Komutanlığı bina ve tesis inşaatı ihalesinde 160 milyon TL. 
•Bilecik îl Jandarma Alay Komutanlığı bina ve tesis inşaatı ihalesinde 120 Milyon TL 
•İsparta Yalvaç sağlık meslek lisesi inşaatı ihalesinde 130 Milyon TL. 
Paranın, her bir yardımcı firmaya çıkma olarak dağıtıldığı, saptanmıştır. 
2886 Sayılı Yasanın 44 üncü maddesi gereğince davetiye usulü ile yapılan ihaleler: 
İhale olunacak işin niteliği gereği tercih edilen bu sistemde, Bakanlık içi organizasyonun dev

reye sokulduğu, 
Sanık sıfatıyla ifadesine başvurulan tüm müteahhitlerin belirttiği üzere bu tarz yapılan ihaleler

de siyasi, şahsi tavassut veya para vermeden ihale kazanmanın mümkün ol madiği .Bu usulün Bakan-
lık'da teamül olarak yerleştiği, para verilerek alınan ihalelerde, ihalenin firma yetkilisi veya sahibi 
tarafından istenildiği anda tarafların para miktarını konuşmasına gerek olmadığı, keşif bedeli 
üzerinden yüzde beş para verilmesi gerektiği hususunda zimmi bir konsensüs oluştuğu, 
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İlişkiler sonucu bazı ihalelerde Sedrettin DÎNÇER'in ihalenin verileceği firmayı Müsteşar Yar
dımcısı Mehmet Sedat ABANa bildirdiği, 

Mehmet Sedat ABAN'ın bildirilenler ile direkt olarak kendi ilişkileri sonucu gelen ve para kar
şılığı anlaştığı firma isimlerini idari Büro Şefi Fethi SOYDAN'a ilettiği, 

Fethi SOYDANın aldığı şifahi talimat doğrultusunda ihale hazırlıklarına başlayarak önceden 
belirlenip ihaleyi alacak firma yanında, kendisinin belirlediği yardımcı firma olarak adlandırılan 8 
ile 12 arası şirkete davetiye çıkardığı, 

Yardımcı dosya verecek olan firmaların gerçekte ihaleyi alamayacaklarını bildikleri halde 
ileride kendilerine de iş verilebileceği umudu, organizasyona iştirak etmedikleri takdirde bir daha 
Bakanlık'dan ihale alamayacakları ve devam eden işlerinde zorluk çıkarılacağı endişesiyle Fethi'nin 
talebi doğrultusunda ihale gününden bir gün önce teklif zarfları içindeki teklif mektuplarını bazen 
Fethi'nin belirlediği oranda kırım miktarlarını yazarak, bazen de boş bırakarak Fethi SOYDAN'a 
teslim ettikleri, 

Boş teklif mektuplarını ihale alacak firmanın kırım miktarı doğrultusunda Fethi SOYDAN 
veya onunla birlikte aynı büroda çalışan diğer sanıkların doldurduğu, 

Dolayısıyla tüm kırım miktarlarını Fethi SOYDAN'ın ayarladığı alıcı firmanın kırım mik
tarının en yüksek olarak belirlendiği, 

îhale günü Fethi SOYDAN'ın kendisinde biriken ihale teklif zarflarını ihale komisyonuna ver
diği, komisyonun en yüksek kırım olarak alıcı firmanın teklifini bulması nedeniyle reel yarışma 
koşullarından uzak olarak üzerine organizasyon kurulan şirketin kazanan firma olarak ilan edildiği, 

Tüm delillerden anlaşılacağı üzere, hiçbir ihalede organizasyon dışında bir firmanın ihale 
kazanamadığı, tamamına ihalenin verilmesi istenilen şirketin hiçbir sapma olmadan ihaleyi kazandığı, 

ihalenin kesinleşmesini müteakip kazanan firmanın sahibi veya yetkilisinin anlaşma doğrultusun
da Fethi SOYDAN ve Mehmet Sedat ABAN'a yapılan iş karşılığı nakdi ödemelerde bulunduğu, 

Mehmet Sedat ABANın aldığı paraların bir bölümünü, alt bürokraside görevli sanıklara, 
görevlerinin niteliği ve çete içindeki işlevlerini dikkate alarak belli oranlarda dağıttığı, 

Böylece düşük kırım miktarlı ihaleler gerçekleştirilerek devletin zarara uğratılıp, kişesel çıkar 
sağlandığı, anlaşılmıştır. 

Kurumca davetiyeli olarak gerçekleştirilen ; 
•Hakkari çukurca üzümlü jandarma sınır bölük binası ikmal inşaatı ihalesinde SIRAÇ, 
•Konya Akşehir ve Ilgın 104 daimi konut inşaatı ihalesinde ERGEN, 
•Esendere gümrük kapıları ve yolcu salonu ve lojman ambar onarım inşaatı ihalesinde EMREN, 
•Ankara Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı hizmet binası tesisat onarım inşaatı ihalesinde 

İNTERKOM, 
•Tunceli merkez 500 kişilik öğrenci yurdu ikmal inşaatı ihalesinde HAS FIRAT, 
•DPT Müsteşarlığı hizmet binası onarımı inşaatı ihalesinde YILDIZLAR, 
•Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü Yalova il Müdürlüğü hizmet binası inşaatı.ihalesinde 

YAMANLAR, 
•Kredi yurtlar kurumu Böl.Müd.Kamp.Kan.Ses.Yay.En.Nak.Hat ve Palandöken 2.Yurdu Bloğu 

Banyo WC onarım inşaatı ihalesinde SÜMTA, 
•Ankara adliye sarayı onarım inşaatı ihalesinde ÇÎZGl MÜHENDİSLİK, 
•Sakarya Hendek H.Demirkız öğrenci yurdu inşaatı ihalesinde DT, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 



- 2 8 -

•Türkiye İş kurumu genel müdürlüğü bolu il müdürlüğü hizmet binası inşaatı ihalesinde SOMTAŞ, 
•Türkiye İş kurumu Genel Müdürlüğü Sakarya hizmet binası inşaatı ihalesinde YAMANLAR, 
•Kayseri Bayındırlık İl Müdürlüğü kapalı çarşı onarım inşaatı ihalesinde, 
•Diyarbakır 400 kişilik cezaevi ikmal inşaatı ihalesinde ESERLER, 
•Sakarya Hendek Hükümet konağı inşaatı ihalesinde İREM, 
•Kocaeli Sağlık Müdürlüğü hizmet ve lojman binası sağlık ocağı inşaatı ihalesinde TÜM TUR, 
•Çankırı İlgaz Devlet Hastanesi acil servis kol inşaatı ihalesinde KUTLU, 
•Sakarya Söğütlü İlçe Jandarma Komutanlığı binası ve tesisi inşaatı ihalesinde EMÇ, 
•Bolu Merkez Halk Sağlığı Labaratuvar inşaatı ihalesinde TD, 
•Diyarbakır Bismil Devlet Hastanesi ikmal inşaatı ihalesinde FATİH PETROL, 
•Adıyaman Kahta devlet hastanesi ek inşaatı ihalesinde FATİH PETROL, 
•Sakarya Kocaali Hükümet konağı inşaatı ihalesinde BİLGİN, 
•Sakarya Merkez Hükümet konağı inşaatı ihalesinde DANİŞ PAKOĞLU, 
•Trabzon Şalpazan Sağlık Merkez 25 Yataklı hastanesi inşaatı ihalesinde KASMET, 
•Adıyaman Tut Devlet Hastanesi inşaatı ihalesinde FATİH PETROL, 
•Mardin merkez hükümet konağı ikmal inşaatı ihalesinde ÇANKIRI, 
•Kocaeli Gebze Barış Mahallesi Sağlık Ocağı ikmal inşaatı ihalesinde ORDO, 
•Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşiv binası ikmal inşaatı ihalesinde ORHAN ÖZGÜL 
•Düzce Merkez 2.Bölge 488 Kalıcı Konut ikmal inşaatı ihalesinde OYMASAN, 
•Denizli Çardak Devlet Hastanesi inşaatı ihalesinde İÇ KA, 
•Sakarya Pamukova ilçe Jandarma Komutanlığı bina ve tesis inşaatı ihalesinde BAŞKURT, 
•Yalova ilçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası ve tesis inşaatı ihalesinde NAİL ÇALIŞKAN, 
•Samandağı devlet hastanesi ek bina inşaatı ihalesinde KONAK, 
•Yalova Çınarcık Esen köy ilçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası ve tesis inşaatı ihalesinde 

SKG, 
•Gaziantep Nizip devlet hastanesi ek bina inşaatı ihalesinde ÖZLEM, 
•Bursa Uludağ yurdu teshin merkezi ve ısı Kan.lkmal inşaatı ihalesinde YAVUZ, 
•Hakkari Yüksekova Ovaiçi Jandarma Komutanlığı binası ve tesisat inşaatı ihalesinde BEYSAN, 
•Hakkari Yüksekova Ovaiçi Jandarma Komutanlığı binası ve tesisat inşaatı ihalesinde BEYSAN, 
İnşaat firmalarının önceden belirlenerek, izah edildiği şekilde hareket edilmek suretiyle 

ihalelerin bu şirketlere verildiği tespit edilmiştir. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 2886 

SAYILI YASANIN 35/A VE 44 ÜNCÜ MADDELERİ GEREĞİNCE YAPILAN İHALELERİN 
GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan ihalelerde, yasal 
düzenlemeler karşısında uyulması gerekli kuralların, ihale dosyaları üzerinde uygulanmış gibi gös
terilmesine karşın, görevliler tarafından çarpıtılarak, kendi çıkarları doğrultusunda kullanıldığı açık
ça görülmektedir. 
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına kamu ihalelerini yapmakla yetkilendirilen bir kısım görev
lilerin, sistemin boşluklarından yararlanmak suretiyle,Bakanlık bünyesi içinde ve dışında faaliyet 
gösteren çıkar amaçlı suç örgütü kurarak, ihale bedelinin %15-20'sine varan oranlarda, komisyon 
adı altında çıkar elde ettikleri, bu oranın ihale sonucu yapılan işin teslimi aşamasına kadar % 40 
düzeylerine çıktığı, ihaleyi kazanan iş sahibinin, dağıttığı parayı geri alabilmek amacı ile verdiği 
paralan yapılan işe yansıtması sonucu,devletin reel olarak her işi iki katına mal ettiği, bu suretle 
kamu kaynaklarının bir kısım kişilerin menfaati uğruna israf edildiği, 

Planlama aşamasında, kamu harcamalarında disiplinin ve yerindeliğinin sağlanması amacı ile 
yapılan 5 yıllık kalkınma plan ve programlarının, siyasi kaygılar ile dışına çıkılarak, kamunun 
gereksinim duyduğu yatınmlar yerine, yöre siyasetçileri ile iş adamlannın isteği ve menfaati doğ
rultusunda yatırımlara karar verilip, programlama yapıldığı, 

Proje aşamasında, hizmet ve işin gerekliliğine uygun projeler yerine,yetersiz tip ve avam 
pojeler tercih edildiği, bilahare düzeltmek bahanesi ile projelerin gereksinimin çok üzerinde 
büyütülerek ihale bedelinin artırıldığı, projelerde birim fiyata dahil olmayan lüks malzemeler kul
lanılarak, gerçeği yansıtmayan proforma faturalarla inşaat bedelinin aşın oranlarda yükseltildiği, 

Ayrıca büyük kompleks işlerde, işin en küçük parçasının çok yüksek kınmla belli bir şahsa 
ihale edilerek, bilahare kalan kısımları,bu şahsın müktesebiymiş gibi aynı kişiye çok: düşük kırım
lar ile ihale edildiği, 

inşaatın her aşamasında maddi çıkar karşılığı,yetersiz kontroller yapıldığı, projeye aykın, 
gereken kaliteden yoksun işlerin teslim alındığı, 

Ülkenin ekonomik yapısındaki zayıflama,kamu çalışanlannın ücretlerindeki aşın gerileme, 
bürokrasideki koltuk zaafiyeti, bir kısım siyasetçinin merkezi yönetim anlaşışı içinde idari işlemlere 
aşın müdahaleleri ile ben yaptım oldu tarzı hukuk dışı yaklaşımlann, bu tip örgütlenmelere uygun 
ortam sağlayarak, sitemi içinden çıkılmaz bir hale getirdiği, 

Yıllardır sistemdeki aksaklıkların halen düzeltilememiş olması, ortaya çıkan usulsüzlüklerin 
çıkan birime özgü olarak değerlendirilmesi, çözümleme yerine sorunların sürüncemede bırakıl
masının, olaylann daha da çok büyümesine ve çözümlenemez bir hale gelmesine yol aç-
tığı,kamunun iç ve dış borç yükünün bu tür yasaya aykın olan ve suç teşkil eden usulsüz işlemler
le artığı,kamu düzeni ve ülke ekonomisinin olumsuz yönde etkilendiği, 

Müşahede edilmiştir." 

5) Bu iddianame çerçevesinde Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 361 kişinin 
ifadesine başvurulmuştur.Bu sayının 29 kişisi bürokrat hüviyetinde, 332 kişisi de müteahhit yada 
serbest çalışan kişiden oluşmaktadır. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığındaki ihale yolsuzluğuna adı karışan bürokratlann Ankara Dev
let Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığında ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube 
Müdürlüğünde vermiş oldukları ifadelerinden, ilan usulüyle yapılan ihalelere fesat karıştırmak 
suretiyle haksız kazanç temin ettiklerini kabul ettikleri ortak noktasında birleşilmekte olduğu an
laşılmaktadır. 22 Ocak 2002 tarihi itibariyle, konuyla ilgili olarak 13 kişi tutuklu olup, bunlardan 12 
si bürokrat l'i de müteahhittir. İncelememizde de bu ifadelerden sadece, soruşturma konusuyla il
gisi nedeniyle Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Koray AYDIN'm ilgilendirildiği ifadelere yer veril
miştir. 
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•Anılan Bakanlıkta Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan (halen tutuklu) M.Sedat ABAN'ın 
1.9.2001 tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünde vermiş olduğu ve Komis
yona intikal eden ifadesinin 19 uncu sayfasının Bakanla ilgili bölümlerinde: 

"Gazi Osman Paşa Hastanesi ihalesinde Bakan bey bana telefon açtı, ALTINIŞIK ve YENÎCE 
firmalarını bu işe yaz dedi.Ben de Mehmet İNCE'ye bu talimatı aynı şekilde aktardım.Fethi SOY
DAN aracılığı ile dosya düzenlendi, (bu ihalenin keşif bedelini hatırlamıyorum ancak Trilyonun 
üzerinde bir ihaleydi) onaylandıktan sonra ihaleyi bu firmalardan birisi aldı. Bakan talimatlı ol
duğundan bu ihaleden para almadım, ancak dosyayı hazırlamasını istediğim Mehmet ÎNCE ve Fet
hi SOYDANın para alıp almadığını da bilmiyorum. 

Kızılcahamam Devlet Hastanesi ihalesi İÇİN SAYIN BAKAN BENİ ARADI, Ankara Millet
vekili Mehmet ASLANı sana gönderiyorum bunun getirdiği firmayı değerlendir dedi. Bende bu 
ihale için talimatı Mehmet İNCE'ye verdim Fethi SOYDAN aracılığı ile dosya düzenlendi, onay
landıktan sonra ihale Hızarcılar inşaatta kaldı, bu iş için hiçbir kimse maddi menfaat salamadığı, 
çünkü Milletvekiline terbiyesizlik olurdu. 

Osmaniye Devlet Hastanesi ihalesinde Bakan bey beni makamına çağırdı. Zay ve Aktürk isim
li iki firmanın ismini vererek "bunları değerlendirin" dedi ben de Mehmet İNCE'ye talimat verdim. 
Fethi SOYDAN dosyaları hazırladı ve ihaleyi ZAY inşaata verdik, Zay inşaatın sahiplerini 
tanımıyorum . Bu işten Bakan talimatlı olduğundan hiçbir menfaat almadım, ancak diğerlerinin alıp 
almadığını bilmiyorum. 

Afyon Öğrenci Yurdu ihalesinde Bakan bey beni makamına çağırarak Yenice ve Altınışık isim
li iki firmanın ismini verdi, "bunlarda şansını" denesin dedi, bu talimat üzerine ben de Mehmet İN
CE'ye talimat vererek Fethi SOYDAN aracılığı ile dosyayı düzenlettim, onaydan sonra bu iki fir
madan birinde ihale kaldı, hangisinde kaldığını hatırlamıyorum. Şirket sahiplerinin isimlerini hatır
lamıyorum, bu iş Bakan talimatlı olduğu için maddi çıkarım olmadı, diğerlerinin çıkarının olup ol
madığını hatırlamıyorum." 

Denilmektedir. 

•Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDINın Müşaviri olarak görev yapmakta iken ken
disine isnat edilen suç nedeniyle tutuklu bulunan Sedrettin DİNÇER'in Ankara Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadesinin, Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Koray 
AYDIN'la ilgili bölümünde; 

"Bakan Koray AYDINa zaman zaman siyasi kişiliği olan Milletvekilleri veya partiden bir
takım insanlarla birlikte müteahhitlerin gelip gittiği olurdu, bunlardan gelen müteahhitler ihale al
mak için gelirdi, şu anda hatırladığım kadarıyla Sakarya Merkez Hükümet Konağı inşaatı ihalesini 
alan Dabak inşaatın sahibi Daniş PAKOGLU, Sakarya Pamukova ilçe Jandarma komutanlığı bina 
inşaatını alan Başkurt hafriyat sahibi Abdullah BAŞKURT, Yalova Çınarcık Esenköy ilçe Jandar
ma Komutanlığı binası inşaatı ihalesini alan SKG.Yapı İnşaat şirketi sahibi Hızır SARAL, Türkiye 
İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sakarya il müdürlüğü hizmet binası inşaatı ihalesini alan Hascan İn
şaat Sahibi Hasan CANSIZ ve Diyarbakır Bismil Devlet Hastanesi ikmal inşaatı ihalesini alan Fati 
Petrol inşaat şirketi sahibi Ali ÇAKMAKLI ile ilgili olarak Bakan Koray AYDIN bana telefon aç
tı, telefonda şirket sahiplerinin isimlerini vererek Sedat ABANı arayıp bunlara yardımcı olmasını 
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söylememi istedi, bende bunlarla ilgili olarak Sedat ABAN'ı arayıp ismi verip Bakan Bey'in talimatı 
olduğunu, bunlara yardımcı olunmasını söyledim. Bu söylediklerim bir sefer de olmamıştır zaman 
içerisinde olmuştur. Burada yardımcı olunmasından ne kast edildiğini tam olarak bilemiyorum, an
cak Bakan Bey'in emri alt kadrolar tarafından yerine getirilir. Ancak bu ihalelerin ben söyledikten 
sonra bu şahıslara verilip verilmediğini bilmiyorum çünkü benim görevim sırf Bakan Bey'in 
talimatını Müsteşar Yardımcısı'na iletmekten ibarettir, sonrasını takip etmem." 

Şeklindeki sözleri yer almıştır. 

Yine Bakan Müşaviri Sedrettin DÎNÇER'in 12.9.2001 tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğünde vermiş olduğu ifadesinin 3 ve 4 üncü sayfasındaki Bayındırlık ve İskan eski 
Bakanı Koray AYDIN'la ilgili bölümünde ise; 

" SORU : Bayındırlık ve Iskan Bakanının yanına siyasi kişilerin ve tanıdıklarının tavassutuyla 
gelenler olur muydu? Bu şekilde gelenlerin taleplerini bakan nasıl değerlendirdi? Bu konularla il
gili size her hangi bir talimatı oldu mu? 

CEVAP : İhaleler konusunda zaman zaman Bakan beye siyasi kişiler aracılığıyla gelen inşaat 
şirketi sahipleri oldu. Bakan beyde siyasetin içerisindeki bir insan olarak zaman zaman yanına gelip 
ihaleler konusunda kendisine yardımcı olunmasını isteyen şahıslara yardımcı oldu.Bu tür konuları 
Bakan bey bana söyler ve ilgililere irtibat kurarak ismini verdiği şahıslara yardımcı olmamı isterdi. 
Hatırladığım kadarıyla Sakarya Merkez Hükümet Konağı inşaatı ihalesini alan DABAK İNŞAAT'ı 
şirketi sahibi Danış PAKOĞLU, Sakarya Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı Binası İnşaatını 
alan BAŞKURT HAFRİYAT şirketi sahibi Abdullah BAŞKURT, Yalova Çınarcık Esenköy İlçe jan
darma Komutanlığı binası inşaatı ihalesini alan SKG Yapı İnşaat Şirketi sahibi Hızır SARAL, Tür
kiye İş Kurumu Gnl.Md.lüğü Sakarya il müdürlüğü hizmet binası inşaatı ihalesini alan HASCAN 
inşaat şirketi sahibi Hasan CANSIZ ve Diyarbakır Bismil Dev.Has.lkmal inşaatı ihalesini alan 
FATl-PETROL inşaat şirketi sahibi Ali ÇAKMAKLI isimli şahıslarla ilgili olarak ihalelerde ken
dilerine yardımcı olunması konusunda ilgililerle irtibat kurmam hakkında kendisinin talimatı oldu 
ve bende müsteşar yardımcısı M.Sedat ABANa bu şahıslara yardımcı olunmasını, bakan beyin 
talimatı olduğunu söylemiştim. Fakat ben talimatı ilettikten sonra bu şirketlerin ihaleleri alıp al
madığını takip edemem, akibetinde de bilgim olmaz. Ben bana söylendiğinde talimatı iletirim, 
Bakan bana söylemeden aşağıya talimat iletirse benim haberim olmaz, Bakan M.Sedat ABANla 
bazen bire bir görüşür. M.Sedat ABANda elinde bir konu olduğunda Bakana gelebilir miyim diye 
sorar ve randevu alarak özel olarak gelip görüşür.Ben bakandan aldığım talimatı M.Sedat ABAN'a 
iletirim ve bu şekilde konunun gereği yapılır, benim bu şekilde ilettiğim konuların Bakandan gel
diğini bildiklerinden talimatı yerine getirirler, davetiyeli ihalelerde Bakan beyin onayı gerekir bu 
yüzden firmalar siyasi kişiler aracılığıyla bakana ulaşırlar ve ihale konusunda kendilerine yardımcı 
olunmasını isterler bazen de M.Sedat ABAN bu işlerle ilgili olarak Bakana gelir ve Bakanla özel 
olarak görüşür.Yapı işleri Genel Müdürlüğünde işin başında M.Sedat ABAN vardır, aşağıdaki 
şahıslarla hiyerarşik yapıyı M.Sedat ABAN tesbit eder, bu sistem M.Sedat ABANın sistemidir ve 
kendisi geniş bir çevreye sahiptir, bütün kurumlarda tanıdıkları vardır. 

SORU: DGM Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmekte olduğu soruşturma kapsamında göz al
tına alınan müsteşar yardımcısı Sedat ABANın ve müteahhitlerin ifadelerinde, Sakarya Hükümet 
Konağı ihalesini alan Bilgin inşaat Sahibi Recep BİLGİNe Adıyaman Tut.Dev.Has.ihalesini alan 
Fatih Kolektif Şirketi sahibi Fuat DEMİROĞULLARI'na, Samandağ Dev.Has.Ek.Bina İhalesini 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 819) 



— 32 — 

alan Konak İnşaat şirketi sahibine, G.Antep Nizip Dev.Has.Ek Bina ihalesini alan Özlem Inş.Şirketi 
sahibi Mustafa iFLAZ'a, Yalova Jandarma ilçe Komutanlığı Binası ihalesini alan Nail ÇALIŞ-
KAN'a, Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü Yalova il Md.Binası ihalesini ve Sakarya 
Def.Güm.ve Da.ile D.Büro Hizmetleri binası ihalesini alan Yamanlar Inş.Şirketi sahibi ilhan 
YAMAN'a, Türkiye tş Kurumu Gen.Müd.'lüğü Bolu Müf.Hiz.Binası ihalesini alan Somtaş Inş.Şir
keti sahibi Refik Vedat GÖKÇE'ye, Sakarya Hendek Hük.Kon.Ihalesini alan irem Inş.Şirketi sahibi 
Hasan YILDIZ'a, Çankırı İlgaz Dev.Has.Acil Servis Polikliniği inşaatı ihalesini alan Kutlu Inş.Şir
keti sahibi Ayhan KUTLU'ya, Sakarya ya yapılacak olan Söğütlü ilçe Jandarma Komutanlığı binası 
ihalesini alan EMÇ Inş.Şirketi sahibi Ethem ÇÎMAGÎL'e yardımcı olunması konusuyla ilgili 
Bakanın size vermiş olduğu talimatları Müsteşar Yardımcısı M.Sedat ABAN'a telefonla yada yüz 
yüze ilettiğiniz iddia edilmektedir. Bu konuyla ilgili bildiklerinizi anlatınız. 

CEVAP : Yukarıda bahsettiğim beş firma dışında Bakan bey bana her bir firma ve şahıs hak
kında ihalelerde kendilerine yardımcı olunması konusuyla ilgili herhangi bir talimat vermemiştir, 
bende şahsım adına hiç kimseye bu konularda yardımcı olmadım." 

ifadesinde bulunmuştur. 
Bakan Müşaviri Sedrettin Dinçer'in Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığındaki 

ifadesinde yer alan, Bakan'ın yardımcı olunması talebiyle kendisine bildirdiğini iddia ettiği firma 
yetkililerinin incelenen ifadelerine aşağıda yer verilmiştir. 

•17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem bölgesinde prefabrik konut inşaatı ihalesi 
ile Sakarya Hükümet Konağı inşaatı ihalesini alan Dapak inşaat Firması sahibi Daniş PAKOĞLU 
30.8.2001 tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünde vermiş olduğu ifadesinde; 

"SORU: Bayındırlık ve Iskan Bakanlığında yapılan ihalelere fesat karıştırdığınız, haksız men
faat temin ettiğiniz, tespit edilmiştir .Konuyu açıklayınız? 

CEVAP : Ben yukarıda açık adresini vermiş olduğum yerde , Dapak ağaç ürünleri sanayi 
Danış PAKOGLU firması adı altında faaliyet gösteren prefabrik bina ve ahşap ürünleri üreten bir 
fabrika işletmekteyim. 1999 yılında Adapazarı ve civarında, meydana gelen depremden sonra, fab
rikamda prefabrike konut elemanları üretimi yaptığım için ayrıca TSE tarafından imalata yeterlilik 
belgesi sahibi olmamdan dolayı Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının deprem bölgesinde ve diğer böl
gelerde açacağı ihalelere katılmak üzere tanıtım dosyası verdim. Bu arada ihale alabilmek için çok 
sık görüştüğüm ve hemşehrim olan milletvekili Ali Naci TUNCER ile görüşmek üzere makamına 
gittim,kendisine Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı 'na ihalelere girmek üzere Tanıtım Dosyası ver
diğimi ve deprem bölgesinde ve diğer bölgelerde açılacak olan ihalelere girmek istediğimi söy
ledim. Bayındırlık ve Iskan Bakanı ile görüşürseniz belki bana davetiyeli ihalelerden gönderirler ve 
ben de ihale alırım dedim. Ali Naci TUNCER ise bana yardımcı olacağını beyan etti ve senin için 
Bayındırlık Bakanı ile görüşürüm dedi. Kendisi ben ayrıldıktan sonra Bakan bey ile görüşmüş 
olacak ki, görüşmemizden yaklaşık olarak 2-3 ay sonra Ankara Kenedi Caddesi üzerinde bulunan 
iş yerime, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının açmış olduğu keşif bedeli tahminen 980 milyar lira 
olan deprem bölgesi prefabrik konut inşaatı ihalesine davet edildiğimi gösteren ihaleye Davetiye 
mektubu geldi. Ben de ihale dosyamı ve teklifimi hazırlayarak ihaleye müracaat ettim, ihale tek
lifimde ne kadar kırım yaptığımı hatırlamıyorum, ihale sonrası teklif zarfları açıldı ve ihalenin bana 
kaldığını öğrendim. Bu ihaleden sonra , ihaleye teklif veren diğer firmalara ve başka şahıslara her
hangi bir para ödemesi yapmadım. 
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Bu ihaleden yaklaşık olarak 1.5 yıl sonra yine yukarıda adresini vermiş \olduğum iş yerime; 
Bayındırlık ve îskan Bakanlığından keşif bedeli 5.5 trilyon lira olan Sakarya Hükümet Konağı in
şaatının ihalesi için ihale davetiye mektubu geldi. Bende ihaleye katılmak için gerekli dosyayı 
hazırlayarak Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı İhale Komisyonuna dosyayı teslim ettim. Benimle bir
likte tam sayısını hatırlamadığım ancak 15-16 civannda firma daha bulunmaktaydı, sonra teklif 
mektubuna % 12 tenzilat yazarak zarfın ağzını kapattım, mühürleyip teslim ettim. Zarflar komisyon 
tarafından açıldı ve ihalenin bende kaldığını ilan ettiler. 

Benim bu ihaleyi almamda tahminimce Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından almış olduğum 
Prefabrik konut ihalesini zamanından önce bitirerek teslim etmemden dolayı ihalenin davetiyesi 
bana gönderilmiş olabilir, benimle birlikte ihaleye katılan firmalardan daha uygun bir tenzilat yaz
mamdan dolayı bende kaldığını zannediyorum. 

Yukarıda da söylediğim gibi deprem konutları ihalesi haricinde ikinci ihaleyi almak için her
hangi bir talepte bulunmadım, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı içerisinde ihalelere fesat karıştıran 
bazı kişilerin olduğunu ve dışarıdan bir şirketinde bu ihale işlerini takip ederek fesat karıştırdığını 
bilmiyordum. Sizin davetiniz üzerine buraya geldim, yukarıda isnat edilen konuyu da burada sizden 
öğrendim" 

Şeklindeki ifadesi yanında 01.09.2001 tarihinde Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cum
huriyet Savcılığında vermiş olduğu ifadesinde ise; 

"1980 yılından beri müteahhitlik yapmaktayım, halen Dapak ağaç ürünleri sanayi Danış 
Pakoğlu firmasının sahibi bulunmaktayım. 

1999 yılında Adapazarı ilinde meydana gelen depremden sonra prefabrik konut ihalelerine 
katılmak için Bayındırlık Bakanlığına tanıtım dosyası verdim, ancak Bakanlıkta siyasi bir tavassut 
veya para vermediğiniz takdirde ihale almamız mümkün olmadığından, ihale için tavassutta bulun
masını istemek üzere milletvekili Ali Naci TUNCER'in yanma gittim, kendisine durumu anlattım 
bana yardımcı olmasını istedim, o da tamam dedi, bir müddet sonra tekrar sorduğumda Bayındır
lık Bakanı Koray AYDIN ile görüştüğünü gereğinin yapılacağını söyledi, yaklaşık 2-3 ay sonra dep
rem bölgesi 24 prefabrik konut ihalesi için bana teklif geldi, ben de ihaleye katıldım ve ihale ben
de kaldı. Bu ihaleyi aldıktan sonra diğer katılan yardımcı firmalara dosya parası ödemedim, onlar 
da istemediler, çünkü ihaleyi siyasi tavassutla almıştım. 

2001 yılında Sakarya hükümet konağı inşaatı ihalesinin yapılacağını öğrenince bu sefer yine 
Ali Naci TUNCER, Nail ÇELEBİ ve Bakan danışmanı Sadrettin DİNÇER'e başvurdum, bana 
ihalede yardımcı olmalarını istedim, yine bir müddet sonra Ali Naci TUNCER Koray AYDIN ile 
görüştüğünü bana davetiye çıkaracağını söyledi, 6 ay sonra bu ihale için bana davetiye geldi % 12 
kırım ile ihaleye girdim ve ihale bende kaldı. Bu ihaleden sonrada hiçbir yere para ödemedim. 

Aslında ben îller Bankasından alt yapı ihalesi almak istiyordum, çünkü asıl kar bu ihalelerdey
di, ancak,buradan ihale alabilmek için adam bulamadım, tanıdık biri olmayınca da ihale alamadım" 

Dediği anlaşılmıştır. 

Öte yandan Daniş PAKOGLLTnun Ankara I nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinde vermiş ol
duğu 1.9.2001 tarihli ifadesinde; 

" Ben hem sanayiciyim hem de inşaat müteahhidiyim, Dapak isimli bir inşaat firmam vardır. 
Kamu ihalelerine girebilmek için tanıtım dosyası hazırladım. İhale açan kurumlara verdim. Dep-
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rem bölgesinde açılan ihalelerden birinci etap prefabrik ev inşaat ihalelerinden hiçbirisine çağrıl
madım, iş alamadım. Bunun üzerine Trabzon'dan hemşehrim olan Ali Naci TUNCER'e tanıdığım 
için durumumu anlattım. Aracılık yapmasını söyledim. O da yapacağını söyledi. Yaptı mı yapmadı 
mı bilmiyorum. Ama deprem bölgesindeki ikinci kısım okul inşaatı ihalesine davet edildim. Kendi 
hesaplamalarımı yaptım. Bir kırım oranı belirledim. Teklif dosyamı ve kırım oranı yazılı olan zarfı 
Bakanlığa verdim, ihale bende kaldı. Bu ihaleyi aldığım için kimseye para vermedim. Verme taah
hüdünde de bulunmadım. Aldığım için 4 ay önce bitirdim. Sanırım bu nedenle bakanlıkta tanındım. 
2001 yılında açılan Sakarya Merkez Hükümet Konağı inşaat ihalesine davet edildim. Bu ihalede 
yüzde 12 kırım ile bende kaldı. İhaleyi aldığım için kimseye para ödemedim. Ödeme taahhüdünde 
de bulunmadım. 

Aslında ben İller Bankası ihalelerine girmek istemekteydim. Çünkü bina ihalelerinde fazla kar 
kalmamaktadır. Ancak iller Bankasının açmış olduğu ihalelere bugüne kadar davet edilmediğim 
için katılmadım, dedi. 

C.Savcılığındaki ifadesi okundu. O ifademde genel olarak doğrudur dedi. 
Çelişki nedeniyle soruldu: Nail Çelebi ve Bakan Danışmanı Sadrettin Dinçer de hemşehrim 

olur. Sadrettin Dinçer ile ihale alma konusunda hiç görüşme yapmadım. Ama hemşehri olarak 
görüşüyoruz. Nail Çelebi ile de zaman zaman görüşüyorum. Ama bir defa "Bakan Bey'e söyleyin, 
ben de ihale almak istiyorum" demiştim. Bunun üzerine Nail Çelebi benimle ilgili olarak Sadrettin 
Dinçer ile görüşmüş. Ben bizzat görüşmedim dedi. 

Soruldu : Savcılık ifadem de 24 prefabrik konut ihalesi aldığım yazılı ise de 24 prefabrik okul 
ihalesi aldım. Yanlış anlaşılmış dedi. 

Sanığa Emniyet Müdürlüğündeki ifadesi okundu. O ifadem de genel olarak doğrudur. Ancak 
yukarıda anlattığım hususlara aykırı kısımları kabul etmem. Ben herhangi bir organizasyonun için
de olmadım, ihaleye fesat karıştırmadım. 

Soruldu : Mustâfa Eriş'i hiç tanımadım. Bana ihale alma konusunda yardımı olmamıştır. Sedat 
Aban'ı da sadece iki defa gördüm. Bir ilişkim yoktur. Fethi Soydan'ı da tanımam" 

Diye ifade vermiştir. 

Anılan şahsın ifadeleri üzerinde yapılan incelemelerde; 30.8.2001 tarihinde Kaçakçılık ve Or
ganize Suçlar Şube Müdürlüğünde vermiş olduğu ifadesinde, Sakarya Hükümet Konağı ihalesiyle 
ilgili olarak; 

"Benim bu ihaleyi almamda tahminimce Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından almış olduğum 
Prefabrik konut ihalesini zamanından önce bitirerek teslim etmemden dolayı ihalenin davetiyesi 
bana gönderilmiş olabilir, benimle birlikte ihaleye katılan firmalardan daha uygun bir tenzilat yaz
mamdan dolayı bende kaldığını zannediyorum. 

Yukarıda söylediğim gibi deprem konutları ihalesi haricinde ikinci ihaleyi almak için herhangi 
bir talepte bulunmadım, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı içerisinde ihalelere fesat karıştıran bazı 
kişilerin olduğunu ve dışarıdan bir şirketinde bu ihale işlerini takip ederek fesat karıştırdığını bil
miyordum. Sizin davetiniz üzerine buraya geldim, yukarıda isnat edilen konuyu da burada sizden 
öğrendim" 

Dediği halde, 1.9.2001 tarihinde konuyla ilgili olarak Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Savcılığında vermiş olduğu ifadesinde; 
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"2001 yılında Sakarya Hükümet Konağı inşaatı ihalesinin yapılacağını öğrenince bu sefer yine 
Ali Naci TUNCER, Nail ÇELEBÎ ve Bakan danışmanı Sadrettin DİNÇER'e başvurdum, bana 
ihalede yardımcı olmalarını istedim. Yine bir müddet sonra Ali Naci TUNCER Koray AYDIN ile 
görüştüğünü bana davetiye çıkacağını söyledi, 6 ay sonra bu ihale için bana davetiye geldi, % 12 
kırım ile ihaleye girdim ve ihale bende kaldı. Bu ihaleden sonra hiçbir yere para ödemedim. 

Aslında ben iller Bankasından alt yapı ihalesi almak istiyordum, çünkü asıl kar bu ihalelerdey
di, ancak buradan ihale alabilmek için adam bulamadım, tanıdık olmayınca ihale alamadım" 

Demiştir. 

Bu çelişkili durum Ankara 1 nolu Devlet Güvenlik Mahkemesince de tesbit edilip, çelişkinin 
nedeni sorulduğunda anılan şahsın; 

"Nail Çelebi ve Bakan Danışmanı Sadrettin Dinçer de hemşehrim olur. Sadrettin Dinçer'le 
ihale alma konusunda hiç görüşme yapmadım. Ama hemşehri olarak görüşüyoruz. Nail Çelebi ile 
de zaman zaman görüşüyorum. Ama bir defa "Bakan Bey'e söyleyin ben de ihale almak istiyorum" 
demiştim. Bunun üzerine Nail Çelebi benimle ilgili olarak Sadrettin Dinçer'le görüşmüş. Ben biz
zat görüşmedim." 

Dediği tesbit edilmiştir. 

•Pamukova îlçe Jandarma Komutanlığı Lojman ve idari bina ihalesini alan Başkurt Hafriyat İn
şaat firmasının sahibi Abdullah Başkurt 28.8.2001 tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube 
Müdürlüğünde vermiş olduğu soru cevap şeklindeki ifadesinde; 

"SORU : Bayındırlık ve İskan Bakanlığının açmış olduğu ihalelere fesat karıştırarak usulsüz 
ihale aldığınız duyumu alınmıştır. Bu konuda bildiklerinizi anlatınız? 

CEVAP : Öz geçmişimde belirttiğim gibi 1997 yılından beri müteahhitlik yaparım, 2001 yılına 
kadar bazı kurum ve kuruluşların açmış oldukları ihalelere katıldım ve kazanabildiğim ihaleyi al
dım. Benim müteahhitlik yaptığım bölge deprem bölgesi olduğu için buralarda ihaleler açılacağını 
biliyordum, bu nedenle hazırladığım tanıtım dosyasını Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğüne sunarak açacakları ihalelere katılmak istediğimi beyan eder dilekçe verdim. Tanıtım 
dosyamı verdikten tahminen 15-20 gün kadar sonra Yapı işleri Genel Müdürlüğünce gönderilmiş 
Pamukova îlçe Jandarma Bölük Komutanlığının lojman ve tesis inşaatı ihalesine katılabileceğim 
şeklinde tarafıma davet mektubu geldi, bende teklif zarfımı hazırladım ve ihale günü getirip ihale 
komisyonuna verdim, % 11.20 kırımla 450 milyar keşif bedeli olan bu ihaleyi ben aldım. İhaleye 
benimle birlikte 6 firma katıldı, her firmanın bir görevlisi vardı, ihaleye katılan firmaların isimlerini 
hatırlamıyorum, firma sahiplerini de' tanımıyorum, ihale sırasında bana karşı yapılan her hangi bir 
tepki olmadı. Bu şahısların hiç birisi benden ihale masrafı adı altında para talep elmedi bende hiç 
birine para vermedim. Almış olduğum bu işe henüz başlamadım, bu ihaleyi alabilmek için hiçbir 
kimseden yardım görmedim, talebimde olmadı, ayrıca ihale öncesi ve sonrası hiçbir kimseye para 
vermedim, benden böyle bir talepte olmadı. 

SORU : Alınan ifadelerde almış olduğun bu ihale karşılığında ihaleye katılan diğer firmaların 
ihale masrafları ile birlikte Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde çalışan bir personele 300 milyon TL. 
rüşvet verdiğiniz iddia edilmektedir. Bu konuyu açıklayınız? 
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CEVAP : Yukarıda da beyan ettiğim gibi Bayındırlık ve İskan Bakanlığından ilk kez bu ihaleyi 
aldım, ihaleyi alış şeklimde yukarıda anlattığım gibi olmuştur, bu ihalenin ne öncesinde ne de son
rasında ben hiçbir kimseye para vermedim, ayrıca ihaleye katılan diğer firmaların ihale masraflarını 
da ödemedim. Bayındırlık Bakanlığında tanıdığım hiçbir personel yoktur olmadığı gibi ihaleye 
katılan diğer firma sahiplerini de tanımam." demiştir. 

Anılan şahıs Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığında verdiği 29.8.2001 tarihli 
ifadesinde ise; 

"Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmem, iddia edildiği gibi ihalelere fesat karıştırarak 
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından usulsüz ihale almış değilim. Ben Bayındırlık Bakanlığından ilk 
defa iki ay kadar önce Pamukova ilçe Jandarma Komutanlığı lojman ve idari bina ihalesini aldım. 
ihale 450 milyar keşif bedelli idi. ihalede % 11.20 kırım yaptım, ihaleye 6 firma katıldı, ihale 
davetiye usulü ile yapıldı. Ben bu ihale sebebiyle Bayındırlık Bakanlığından hiç kimseye para ver
miş değilim. MUSTAFA ERİŞ isimli şahsı tanımam. FETHİ SOYDAN isimli şahsı da tanımam. Bu 
ihaleyi aldıktan sonra sözleşme yapmak üzere Bakanlığa gittikten sonra bir iki memuru şahsen 
tanıdım. Ancak isimlerini bilmem, ihaleye katılan firmaları da tanımam." demiştir. 

Adı geçen şahsın her iki ifadesinde de Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Koray AYDIN'ın ismi 
zikredilmemiştir. 

•Kayseri Kapalı Çarşı Onarım İnşaatı ihalesi ile, Sakarya iş Kurumu inşaatı ihalesini alan Has-
Can inşaat Şirketinin sahibi Hasan CANSIZ'ın 28.8.2001 tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğündeki soru cevap şeklindeki ifadesinde; 

"SORU : Bayındırlık ve İskan Bakanlığının açmış olduğu ihalelere fesat karıştırarak ihale 
kazandığınız duyumu alınmıştır. Bu konuda bildiklerinizi anlatınız? 

CEVAP : öz geçmişimde de söylediğim gibi kendi adıma 1993 yılından beri inşaat şirketim 
vardır. 2000 yılına kadar zaman zaman bazı kuruluşların tadilat ihalelerini aldım ve yaptım. Ben 
müteahhitliğin yanında Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Genel Meclisi üyeliğini yaparım. Siyasi 
konumumdan dolayı Bayındırlık ve Iskan Bakını Koray AYDIN ile tanışırım. Koray AYDIN bakan 
olduktan sonra kendisi ile görüştüğümüz zamanlarda bazen kendisinden iş talebim olmuştu, Koray 
AYDINda bana dilekçe ile Yapı işleri Genel Müdürlüğüne müracaat etmemi söyledi, bende 
müracaatımı yaptım, Yapı işleri Genel Müdürlüğü tarafından tanıtım dosyası hazırlayıp vermem is
tendi, bende tanıtım dosyamı hazırlayıp Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne verdim, ilk olarak 2000 yılı 
içerisinde tarafıma Davet mektubu geldi, bu davetiyede Kayseri ili kapalı çarşı onarım işinin 
ihalesine katılabileceğim şeklinde idi, teklif zarfımı hazırladım ve ihaleye katıldım, tahminen 
benimle birlikte bu ihaleye 11 ayrı firma katılmıştı, % 11,20 kırımla 770 milyar keşif bedeli olan bu 
işi aldım, iş halen devam etmektedir, 2001 yılı Haziran ayı içerisinde Yapı işleri Genel Müdürlüğün
den Sakarya iş kurumu inşaatı ihalesine katılabileceğim şeklinde ikinci bir davet mektubu aldım 
yine teklif zarfımı hazırladım ve ihaleye katıldım, %11,70 kırımla 250 milyar keşif bedeli olan bu 
ihaleyi de ben aldım, ancak bu işe henüz başlamadım. Bu ihaleye benimle birlikte 5 firma katıldı, 
ihale sırasında firma sahiplerinin tamamı ihale salonunda yoktu, benden başka bir firma yetkilisi 
daha vardı. Almış olduğum bu her iki ihale için ne bakanlık içerisinden bir kişiye nede dışarıda 
bulunan şirketlerden birisine herhangi bir para vermediğim gibi bendende herhangi bir talepte 
bulunulmadı, ben almış olduğum ihalelerde hiçbir kişi yada kuruluştan yardım talebim olmadı, an
cak yukarıda da söylediğim Koray AYDIN bakan olduktan sonra kendisinden iş talebim olmuştu, 
kendisi bana direk olarak iş veremeyeceğini ancak Yapı işleri Genel Müdürlüğüne müracaat etmemi 
söylemişti, bende müracaatımı yaptım, müracaatımdan sonra bana iki kez davet mektubu geldi, 
davet mektubu ile katıldığım bu ihaleyi de ben aldım." 
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Dediği anlaşılmıştır. Anılan şahıs Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığın
da 29.8.2001 tarihinde verdiği ifadesinde ise; 

"Hascan İnşaat şirketi bana aittir. 1993 yılından bu yana faaliyet yürütmektedir. Bayındırlık ve 
İskan Bakanı Koray AYDI]Srı daha önceden tanırım zira bende onun gibi aynı partiye üyeyim ay
rıca halen de Ankara İl Genel Meclisi üyesi olarak görev yaparım, Bayındırlık ve İskan Bakanlığın
dan davetiye ile ihaleye katılabilmek için Bakan Koray AYDIN'la görüştüm, kendisinden talepte 
bulundum o da bana evraklarını hazırla Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne ver eğer şartların tutuyorsa 
sana gerekli davetname gelir diye söyledi ben de evraklarımı hazırlayıp Yapı İşleri Genel Müdür
lüğüne tevdii ettim. Benim evraklarımı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne vermemden yaklaşık bir ay 
sonra Kayseri kapalı çarşı onarım inşaatının ihalesi için davetname aldım, evraklarımı hazırlayıp 
Bakanhkdaki ilgili birime ibraz ettim, ihale günü 11 firma ile birlikte ihalenin yapıldığı ihalenin 
yapıldığı odada hazır bulundum, zarflar açıldı, %11,20 ile ihale bende kaldı, bu ihalenin keşif bedeli 
770 milyar Türk lirasıdır, iş halen devam etmektedir, ancak çok fazla bir ödenek tahsis edilememiş
tir. Bu dediğim ihale 2000 yılı Temmuz ayında gerçekleşmiştir. 2001 yılı Haziran ayı içerisinde bu 
kez Sakarya iş kurumu inşaatı ihalesi için bir davetname aldım, bu ihaleye de 5 firma katıldı, 
yapılan ihale sonrası %11,70 kırımla bu ihale de bende kaldı. Ancak bu ihaleye ilişkin henüz in
şaata başlamadım. Ben bu her iki ihale dolayısıyla kimseye 5 kuruş para vermedim, benden para 
talep eden de olmadı, ihaleye katılan diğer firmalara da dosya masrafı adı altında herhangi bir para 
ödemedim, dedi. SORULDU: Ben 1993 yılından 2000 yılına kadar Bayındırlık Bakanlığından her
hangi bir ihale almadım. Bakanın ihalenin bende kalması yolunda maiyetindeki kişilere ve ihaleye 
katılan diğer firmalara talimatlar verdiği konusunda bir bilgim yoktur, dedi. Yeniden SORULDU : 
Sayın Bakanın Rüzgarlı Sokak üzerinde inşaat malzemeleri satan bir işyeri vardır, bu işyeri aslın
da şirkete aittir genellikle işyerinde Sayın Bakan'ın babası bulunur, işleri o koordine eder, işyerinin 
adı Yolalan İnşaat Malzemeleri Şirketi'dir, şirkette kimin ne yapıyor olduğunu ben bilemiyorum. 
Ben Koray Bey'le tanıştığım için bu işyerinden alışveriş yaptım, zira kendisini tanıyorum çok uzun 
bir süredir bu işyerinden alışveriş yaparım. İlk alışveriş tarihim 1996'dır. Ben Koray Bey'in babasıy
la fazlaca samimi değilim. Benim genellikle alışveriş sırasında muhatap olduğum kişiler işyerinde 
çalışan Muammer ve Birol adlı şahıslardır. Yanlış hatırlamıyorsam Sayın Bakan 'in babasının adı 
Halil 'dir. Ben Bakan Bey'in şirketinden fahiş fiyatla alış veriş yapmak suretiyle, ihale almış biri 
değilim, Bakan Bey'i uzun yıllardır tanırım, kendisi öyle bir şeye tenezzül edecek insan değildir, 
Yolalan şirketi genellikle fayans, lavabo gibi malzemeler satar, ben alış veriş yapmadan önce pek 
çok yerden araştırma yaparım, bu şirketle olan diyalogum gereği zaman zaman veresiye mal al
dığım olur bana anlayış gösterirler bu nedenle şirketten alış veriş yapmakta herhangi bir sakınca 
görmem, sırf alış verişe dayalı olarak ihaleyi benim aldığım iddiaları tamamıyla asılsızdır. Benim 
herhangi bir suçum yoktur, ifademe ekleyecek başka bir husus da bulunmamaktadır." demiştir. 

Hasan CANSIZ'ın Ankara 2 nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinde 29.8.2001 tarihinde alınan 
ifadesinde; 

" Ben atılı suçu kabul etmiyorum hiçbir örgüt ve teşekküle yardım etmedim 1970 yılından beri 
inşaat yaparım 1993 yılında HASCAN firmasını kurdum faaliyet devam ediyor 2000 yılında aynı 
partiden olduğum için önceden tanıdığım Bayındırlık Bakanı Koray AYDIN'a gittim müteahhit ol
duğumu yaptığım işlerin ortada olduğunu belirterek bir iş verilmesinin sağlanmasını istedim Bakan 
bey böyle iş verilmez dosya bırak çağnlırsan ihaleye girersin dedi tanıtım dosyası hazırlayıp Yapı 
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Işleri Genel Müdürlüğüne verdim. 2000 yılı 7. ayında Bakanlıktan bana Kayseri kapalı çarşı 
binasının onarım ihalesine girmem konusunda davetiye geldi ihale dosyası hazırlayıp Bakanlığın 
ilgili birimine verdim 11.20 kırımla ihale benim firmada kaldı, ancak 2000 ve 2001 yılında bu işin 
ödeneği az çıkarıldığından tatmin etmedi, Bakan Koray AYDIN'la tekrar bir görüşmemizde yeniden 
iş verilmesini istedim, bu görüşmeden sonra bana bir davetiye daha geldi Sakarya iş kurumu 
binasının inşaat ihalesine davet edilmiştim, dosyamı hazırladım bakanlığın ilgili birimine verdim. 
11.70 kırımla ihale benim firmada kaldı ama henüz Sakarya'daki inşaata başlamadım, her iki ihaleyi 
de alırken hiç kimseye beş kuruş para vermedim ihaleden sonrada para vermedim dedi. 

Ben 1993 yılından beri HASCAN firması adı altında inşaat yapıyorum yaptığım inşaatlara in
şaat malzemesi almaktayım. Bayındırlık Bakanı Koray AYDINın Ulus Rüzgarlı sokakta inşaat mal
zemesi satan işyeri vardır. 1996 yılından bu tarafa Bakan beye ait Yolalan inşaat malzemesi satan 
firmadan alış veriş yaparım, dükkanda genelde babası durur ama ben alış verişi orada çalışanlardan 
yaparım, özellikle bir menfaat temini için buradan alışveriş yapmış değilim, ben alacağım malzeme 
nerede hesaplı ise oradan yaparım, Bakan beyin iş yerinden de bu şekilde alış veriş yaptım yoksa 
yüksek fiyatla alış veriş yapıp bakan beye bir menfaat temini yoluna gitmiş değilim." 

Dediği anlaşılmıştır. 

•Adıyaman-Kahta Devlet Hastanesi ek inşaat ihalesi ile Diyarbakır-Bismil Devlet Hastanesi ek 
inşaat ihalesini alan Fatih Petrol Şirketinin sahibi Ali Çakmaklı'nın 3.9.2001 tarihinde Kaçakçılık 
ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünde verdiği ifadede; 

"M.Sedat ABAN'ı tarihten 1,5 yıl önce öz amcam olan Şanlıurfa MHP Milletvekili olan 
Muzaffer ÇAKMAKLI ile Bayındırlık ve îskan Bakanlığına ziyaretine gittim. O tarihte kendisini 
tanıdım, daha önceden de Sedat ABAN'ın Bayındırlık ve İskan Bakanlığında görev yaptığını yetkili 
birisi olduğunu duyuyordum ancak kendisini tanımıyordum. 

Yukarda belirttiğim gibi Sedat ABAN11 milletvekili olan amcamın vasıtasıyla tanıdım. Fethi 
SOYDAN' ı ise 2000 yılı sonlarına doğru, Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi ek inşaat ihalesini al
dığım tarihten itibaren tanıyorum. Mustafa ERİŞ isimli şahısı VURGUN operasyonuna kadar ne 
isimcenede şahsen de tanımıyordum. Bu operasyondan dolayı basından kendisinin ismini duydum. 

Milletvekili olan amcamın vasıtasıyla Sedat ABAN1 ı tanıdıktan sonra, kendisini makamında 
birkaç kez ziyaret ettim. Sedat ABAN1 dan, Şanlıurfa İli ve civarından müdürlüğünü yaptığım Fatih-
Petrol İnşaat şirketine davetiydi bir iş vermesini istedim. Sedat ABAN bana her ziyaretimde Baş
bakanlığın yazılı emrinin olduğunu iş veremeyeceğini söyledi ve iş vermedi. Bunun üzerine ben 
konuyu milletvekili olan amcam Muzaffer ÇAKMAKLI' ya ilettim oda bana yardımcı 
olamayacağını söyledi. Bunun üzerine ben bir daha Sedat ABAN' m makamına iş için gitmedim. 
Tahminen 2000 yılı 10. veya 11. ay içerisinde şirketimizin Şanlıurfa' da ki adresine Bayındırlık ve 
îskan Bakanlığından posta yoluyla davetiye geldi. Davetiyede Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi 
ek inşaat binası ihalesine davetiydi ihale için çağrıldığımız yazıyordu. Davetiyeyi aldıktan sonra 
şirket müdürü olarak ihaleye girecek şekilde evrakımı hazırladım. Bayındırlık ve îskan Bakanlığına 
geldim. Bakanlıkta Sedat ABAN in makamına çıktım. Sedat ABAN beni gördükten sonra hemşeh
rim olmandan dolayı sana davetiye çıkarttım dedi. Bu görüşmeden sonra ihale dosyamı ve teklif 
zarfımı vermem için ihale bürosunda şef olarak çalışan Fethi SOYDAN in yanma gönderdi. Bunun 
üzerine Fethi SOYDAN in bürosuna gittim. Fethi SOYDAN'a Sedat ABAN' m gönderdiğini söy
lemem üzerine elimdeki ihale dosyasındaki teklif zarfına, ihaleyi almam için % 8 ile 9 arasında bir 
rakam yazdırdı ve dosyayı işleme koydurdu. Adıyaman-Kahta Devlet Hastanesi ek ihalesine 
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benim dışımda 9-10 firma ihaleye girdi, ihale yapıldı ve bende kaldı. İhaleden sonra kendi rızamla 
aynı ihaleye katılan ve ihaleyi alamayan dokuz firma yetkilisine teminat ve dosya masrafları olarak 
100 milyon olmak üzere toplam 900 milyon ile 1.000.000.000 TL. arasında bir parayı, ben Bayın
dırlık ve Iskan Bakanlığı içerisinde ihale bürosunun önünde ödedim. İhaleye katılan ve kendilerine 
para ödeme yaptığım şirket yetkililerini ben tanımadığım için Fethi SOYDAN tanıştırdı. Bu şahıs
ların tamamını Fethi SOYDAN tanıyor ve teklif zarflarını da Fethi toplamıştı. Bu yüzden Fethi' nin 
bilgisi dahilinde ihaleye katılan firmaların parasını da yukarda belirttiğim gibi ihale bürosunun 
önünde herkesin kendisine ben elden ödedim. Fethi SOYDAN' in tanıdığı ve bana gösterdiği firma 
yetkililerine ben parayı ödedim, zaten bu tür ihalelere dışardan katılan firmaların çıkma tabir edilen 
parayı almak için katıldıklarını her müteahhit bilir ve ihaleden sonrada çıkma parasını öder, bende 
aynı şekilde ödeme yaptım. Fethi SOYDAN in kendisine para vermedim. Fethi SOYDAN11 da bu 
ihale gününde tanıdım. „ 

2001 yılı Şubat ayı içerisinde şirketimizin Şanlıurfa ilindeki bürosuna posta yoluyla Bayındır
lık ve Iskan Bakanlığından Diyarbakır-Bismil Devlet Hastanesi ek inşaat ihalesi için davetiye gel
di. Davetiye üzerine yine Bayındırlık ve Iskan Bakanlığına geldim. Müsteşar yardımcısı Sedat 
ABAN' la görüştüm. Kendisinin talimatıyla Fethi SOYDAN" in çalışma odasına gittim. Hazır
ladığım dosyanın teklif zarfının kırım hanesine kendim % 6.80 yazarak verdim. İhale yapıldı ve 
benim şirketimde kaldı. Bu ihaleye benimle birlikte tahminen 7-8 firma katıldı. Ancak ihale bende 
kaldı. Bu ihaleden dolayı her hangi bir firmaya teminat ve dosya masrafı olarak para ödemedim. 
Fethi SOYDAN Bismil Devlet Hastanesi ek inşaat ihalesi için bana herhangi bir beyanda bulun
madığı için bende kimseye para ödemedim. Bu iki ihale dışında ben başkaca her hangi bir ihaleye 
girmedim" demiştir. 

Komisyona Devlet Güvenlik Mahkemesinden intikal eden dosyalarda adı geçenin başka bir 
ifadesine rastlanılmamıştır. 

•M.Sedat ABAN'ın Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğündeki ifadesinde; Bakan 
danışmanı Sadrettin Dinçer'in kendisinden aracı olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığından ihale 
almaları konusunda istekte bulunduğunu iddia ettiği firma sahiplerinin ifadelerinin incelenmesinde; 

- Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü Yalova il Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı İhalesi ve 
Sakarya Defterdarlık, Gümrük Önü ve Dairesi ile Denetleme Bürosu Flizmet Binası Onarım İnşatı 
İhalesini alan Yamanlar İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sahipleri İhsan Yaman ve 
Süleyman Yaman'ın Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünde 28.8.2001 tarihinde, An
kara Devlet Güvenlik mahkemesi Cumhuriyet Savcılığında 30.8.2001 tarihinde vermiş oldukları 
ifadelerinde, 

- Bolu İş Kurumu Hizmet Binası İhalesini alan Somtaş İnşaat Malzemeleri İnşaat Sanayi 
İnş.Limiked Şirketi sahipleri Osman Aydın ve Refik Vedat Gökçe'nin 28.8.2001 tarihinde Kaçak
çılık ve Organize Suçlar Şube müdürlüğünde 28.8.2001 tarihinde, Ankara Devlet Güvenlik Mah
kemesi Cumhuriyet Savcılığında 29.8.2001 tarihinde vermiş oldukları ifadelerinde, 

- Sakarya Hendek Hükümet Konağı İnşaat ihalesini alan İrem İnşaat Yapı Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi ortakları Hasan Yıldız, Ali Sait Zengin ve Yücel Var'ın 7.10.2001 tarihinde Kaçak
çılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünde vermiş oldukları ifadelerinde, 

- Çankırı İlgaz Devlet Hastanesi Acil Servis ve Poliklinik İnşaatı İhalesini alan Kutlu İnşaat ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi ortaklarından Ayhan Kutlu'nun 28.8.2001 tarihinde Kaçakçılık ve Or
ganize Suçlar Şube Müdürlüğünde, 29.8.2001 tarihinde de Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesin
de vermiş olduğu ifadelerinde, 
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- Sakarya ili Söğütlü İlçesi Jandarma Komutanlık Bina ve Tesisleri İnşaatı İhalesini alan 
E.M.Ç. İnşaat Nakliyat Gıda Ticaret Ltd.Şti. ortaklarından Etem Çimagil'in Kaçakçılık ve Organize 
Suçlar Şube Müdürlüğünde 28.8.2001 tarihinde, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinde ise 
29.8.2001 tarihinde verdiği ifadelerinde, 

- Sakarya Kocaeli Hükümet Konağı İnşaatı İhalesini alan Bilgin İnşaat Limited Şirketi ortak
larından Recep Bilgin'in 8.10.2001 tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünde 
vermiş olduğu ifadesinde, 

- Nizip Devlet Hastanesi Ek Bina İnşaatı İhalesini alan Özlem İnşaat Limited Şirketi ortakların
dan Mustafa İflaz'ın 28.8.2001 tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünde 
30.8.2001 tarihinde de Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığında vermiş olduğu ifadelerin
de, 

Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray Aydın'a atıfta bulunulmadığı görülmüştür. 
- Yalova il Jandarma Alay Komutanlığı Hizmet Binası inşaatı ihalesini alan Nail Çalışkan'ın 

ise, 28.8.2001 tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğündeki soru-cevap şeklin
deki ifadesinde; 

"SORU : Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca ihalesi yapılan Yalova il Jandarma Alay komutan
lığı hizmet binası inşaatı ihalesini alırken ihaleye fesat karıştırdığınız tespit edilmiştir. Konuyu açık
layınız? 

CEVAP : 1980 yılında Sakarya Üniversitesi inşaat Mühendisliği Fakültesi inşaatından mezun 
olduktan sonra 1981 yılında Kırşehir İl Bayındırlık Müdürlüğünde göreve başladım, 1987 yılına 
kadar bu göreve devam ettim, 1987 yılında çalışmakta olduğum bu görevimden istifa ederek ken
dime ait özel bir büro açtım, inşaat projeleri çizmeye başladım. 1990 yılında yapılan ara seçimler
de Milliyetçi Çalışma Partisinden Belediye Başkanlığına adaylığımı koydum. Bu sırada Kırşehir 
iline gelen ve propaganda konuşmalar yapan ve o tarihte Milliyetçi Çalışma Partisi genel sekreter 
yardımcılığı yapmaktaydı bu sebeple kendisiyle tanıştım ve arkadaşlığımız başladı. 

Seçimleri kazanamayınca Turgut AKPINAR isimli arkadaşımla birlikte Turna inşaat Şirketini 
kurarak resmi ve özel inşaatları yapmaya başladım. 1997 yılında ben ortağımdan ayrılarak kendime 
ait bir büro açtım, resmi kuruluşların ihalelerini takip etmeye başladım. Çeşitli tarihlerde çeşitli yer
lerde ihale alarak tamamlayıp teslim ettim, Kırşehir ilinde özel ve resmi işler bitince Resmi Kurum 
ihalesi alabilmek amacıyla kendisini daha önceden tanıdığım ve Şu anda Bayındırlık ve Iskan 
Bakanlığı yapmakta olan Sayın Koray AYDIN' in yanma gelerek adıma iş verilmesini istedim, bana 
doğrudan iş verilemeyeceğini ancak bir tanıtım dosyası hazırlayarak Bakanlığa göndermemi istedi, 
bende gerekli dosyayı hazırlayarak Bakanlığa kendim verdim. En son 25.12.2000 günü Bayındırlık 
ve Iskan Bakanlığından adıma ihaleye katılmak için davetiye geldi. 08.01.2001 tarihinde Bayındır
lık ve Iskan Bakanlığının açmış olduğu Yalova il Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası inşaatı 
ihalesi için gerekli olan ve şartnamede yazan evrakları tamamlayarak, Bayındırlık ve İskan Bakan
lığına geldim. Burada kendisini ilk defa görüp tanıştığım, Fethi SOYDAN isimli şahsa dosyamı ver
dim dosyayı inceledikten sonra bana "Bu işi sana ayarladık, % 10 civarında tenzilat yaz" dedi, ben
de benim daha önceki aldığım ihaleler hep % 7-8 civarındadır bu ihalenin tenzilatı da % 9.30 olsun 
dedim ve teklif mektubunun ağzını kapatarak ihale komisyonuna verdim. Komisyon dosyaları in
celedikten sonra keşif bedeli 550 milyar olan Yalova il Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası in
şaatı ihalesinin bende kaldığını ilan etti. Bu arada Fethi SOYDAN bana hitaben beş dakika 
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görüşelim dedi ve beni komisyon bulunan salondan, kendi odasına çağırdı, bende odasına geçtim 
ve ne olduğunu sorduğumda " Sana yardımcı olan dosyaların 2 milyar 100 milyon teminat masrafı 
var bunları öde" dedi, bende tamam ama üzerimde bu kadar para yok akşam üzeri getiririm dedim 
tamam dedi ben yanından ayrıldım, üzerimde bulunan Türk lirası olarak 2.100.000.000TL. (iki mil-
yaryüzmilyon) lira tutarında Amerikan Dolan döviz bozdurarak parayı bir zarf içerisine koyarak 
Bakanlıkta bulunan Bürosuna saat: 16.30 sıralarında geldim, kendisine yalnız kaldığımız bir zaman
da içerisinde iki milyar yüz milyon lira para bulunan zarfı kendisine teslim ettim ve ertesi günü söz
leşme yapmak üzere yanından ayrıldım. 

Bu ihale sırasında kendisiyle tanıştığım Fethi SOYDAN isimli şahıstan başkasına para, çek 
veya senet vermedim. Bu ihaleyi de zannedersem kendisini daha önceden Belediye Başkanlığı 
adaylığım döneminden tanıdığım ve arkadaşım olan, kendisiyle her zaman görüştüğüm Bayındırlık 
ve İskan Bakanı Sayın Koray AYDIN1 in tavassutu ile bana verildiğini zannediyorum." 

Dediği, anılan şahsın Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığında vermiş ol
duğu 28.8.2001 tarihli ifadesinde ise; 

"Ben 1990 yılında yapılan seçimlerde Milliyetçi Çalışma Partisinden Kırşehir Belediye Baş
kanlığına adaylığımı koydum. Seçim çalışmamız sırasında o sırada partinin genel sekreter yardım
cılığını yapan şu andaki Bayındırlık Bakanı Koray AYDIN ile tanıştım ve arkadaşlığımız bugüne 
kadar devam etti. Seçimleri kazanamayınca 1997 yılında kendime bir büro açarak resmi kuruluş 
ihalelerini takip etmeye başladım înşaat Mühendisi olduğum için adıma karne çıkarttırıp şahsım 
adına ihalelere girebiliyordum bir müddet sonra ilimizde ihale olmayınca ben Bayındırlık Bakanı 
Koray AYDIN'ın yanına gittim bu işlerle ilgileniyorum ancak ilimizde hiçbir ihale olmuyor 
hayatımızı devam ettirmek zorundayız bana yardımcı ol bir ihale alayım dedim. O da bana bir 
tanıtım dosyası hazırlayarak Bakanlığa gönder yardımcı oluruz dedi. Bende tanıtım dosyası 
hazırlayarak Bakanlığa verdim bilahare 25.12.2000 tarihinde Yalova İl Jandarma Alay Komutan
lığı Hizmet binasının inşaatının ihalesi için adıma davetiye geldi, bende davetiye üzerine ihale dos
yası hazırlayarak Bakanlıkda Fethi Soydan'a verdim, dosyayı inceledikten sonra bana biz bu işi sana 
ayarladık, yüzde on civarında tenzilat yaz dedi, bende bu ihalenin tenzilatı 9.30 olsun ben hep 7-8 
civarında alıyorum dedim o da tamam dedi. 9.30 yazarak teklif mektubunun ağzını kapattıktan son
ra Fethi'ye verdim. Kırım miktarını Fethi'nin yanında yazdım ihale komisyonuna Fethi götürdü, 
bende komisyona girdim, bir kişi daha gelmişti diğer şirket temsilcileri yoktu sadece zarfları vardı 
komisyon zarfları açtıktan sonra ihalenin bende kaldığı ilan etti. Dışarıya çıktığımızda Fethi bana 
yaklaşarak İhale sende kaldı, sana yardımcı olan dosyaların 2 Milyar 100 Milyon TL. teminat mas
rafları var bunları öde dedi. Bende tamam dedim ancak üzerimde para olmadığını söyledim dışarıya 
çıkıp üzerimde bulunan doları bozdurup aynı gün 16.30 sıralarında Fethi'nin yanına gelip bürosun
da 2 Milyar 100 Milyon TL.yi zarf içerisinde kendisine teslim ettim ve ertesi gün sözleşme yapmak 
üzere kendisinin yanından ayrıldım. 

Ben bu ihale sırasında belirttiğim para dışında kimseye para ödemedim. Ancak Bayındırlık 
Bakanı Koray AYDIN'ı önceden tanıyıp kendisiyle görüştüğüm için bu ihalenin bana onun tavas
sutu ile verildiğini zannediyorum." 

Dediği, Komisyona intikal eden belgelerden anlaşılmıştır. 
•Bayındırlık ve İskan Bakanlığından eski Bakan Sn. Koray Aydın döneminde iş alan diğer 

müteahhitlerin gerek Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünde ve gerekse Ankara Dev
let Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığında vermiş oldukları ifadelerin incelenmesinde : 
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- Düzce 1000 kişilik Öğrenci Yurdu inşaatı ihalesini; 1999 yılında Çorum Yurt ihalesini ve 
Çorum Adliye Binası inşaatı ihalesini alan Yıldızlar Inş.Tic.Ltd.Şti. ortaklarından Edip Eren'in 
31.8.2001 tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünde vermiş olduğu ifadesinde : 

"ihaleler davetli ve ilanlı olmak üzere ikiye ayrılır. Ilanlı ihalelerde Bayındırlık ve Iskan 
Bakanlığı kendi portföyündeki firmalarla yeterlilik verir. Yeterlilikte 100 puan üzerinden yeterlilik 
komisyonu değerlendirmeyi yapar. Firmanın mali durumu, iş bitirme faaliyet süresi, teknik personel 
ve yapı aracı durumu ile en önemlisi sicil puanları toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sicil 
puanı 9 puan üzerinden sicil puanı değerlendirmesi yeterlilik komisyonunun inisiyatifındedir. Or
talama puanın altında kalan firmalar yeterlilik alamaz. Yeterlilik komisyonu yeterlilik vermek is
tediği firmalarla ilgili sadece 9 puanlık sicil puanı üzerinde tercihini kullanır. Yeterlilik Komis
yonunda yeterlilik listesi gizli evraktır, ihaleden sonra açıklanır. Bu, listenin daha önceden dışarıya 
sızdırılması Yeterlilik Komisyonu Başkanı veya üyeleri tarafından dışarıya sızdırılabilir. Ancak 
isim olarak kimin sızdırdığı konusunda bilgim yoktur. İlan usulü yapılan ihalelerde alıcı firma diğer 
firmalara % 5 oranında çıkma adı altında para dağıtır. Yapı işleri Genel Müdürlüğündeki İhaleler
de inci Babadan sonra Mustafa ERİŞ firmalardan zarf toplama, kırımları ayarlama ve çıkmaları 
dağıtma işini yapmaktadır. Mustafa ERlŞ' in bu işteki hissesi keşif bedelinin % 1 ' i oranındadır. 

Davetiye usulü ihalelerde alıcı firma kendi girişimleri ile ihalenin kendisine bırakılacağı 
sözünü aldıktan sonra genelde pek bir şeye karışmaz. Sadece % 10' un üzerinde kırım yapması 
gerektiğini bilir. Davetiye gönderilen firmalarla genelde alıcı firma sahibi görüşmez. 

Yukarıdaki verdiğim genel bilgiler ışığında ben bugüne kadar bir çok değişik Kamu Kurumun
dan ihale ile iş alıp tamamladım Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı, Yapı işleri Genel Müdürlüğünün 
açmış olduğu ihalelere de girdim. Bana ait olan YILDIZ inşaat Ticaret Limited şirketi sınırsız 
müteahhitlik karnesine ve referanslara sahiptir. Almış olduğum ihaleler ve alış şekli şöyledir. 

1998 yılında Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünün açmış olduğu 
Tokat öğrenci Yurdu ihalesi ilanlı bir ihale idi. ihalede yeterlilik listesini biz almadık, bu ihalede 
Mustafa ERİŞ benimle irtibat sağladı ve ihaleyi bir başka firma adına organize ettiğini, benim % 12 
oranında bir kırım yaparsam ihalenin bende kalabileceğini söyledi. Ben de kendim ihale dosyasını 
hazırlayıp % 12.38 oram yazdım ve ihale bende kaldı. Mustafa ERİŞ' in bana bu yardımından dolayı 
kendisine 2 milyar para verdim. Diğer firmalara çıkma vermedim. Çünkü Mustafa ERİŞ alıcı baş
ka bir firma adına dosya toplamıştı. Onun için ben bu organizasyonda ihaleye katılan diğer fir
malara çıkma dağıtmadım. 

1999 yılında Çorum Yurt ihalesinde Bayındırlık Bakanı ile görüşerek bu ihaleyi aldım. Benim 
siyasi çevrem geniş olduğundan dolayı bu yüzden Bakan ile çok çabuk görüşme sağlıyordum. 
Bakanın benim ihale almam için Bürokratlara talimat verdiğini zannediyorum. İhaleyi 8-10 
civarında yardımcı firma davet edildi. Ben bu ihaleye % 10 civarında bir kırım yaparak aldım. 
ihaleye çağrılan firmalar ile bir görüşme yapmadım. Bu ihaleden dolayı Bakanlıkta benden kim
senin para talebi olmadı. 

2000 yılı içinde Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının açmış olduğu Çorum Adliye ihalesini 
kazanmam için Mustafa ERÎŞ organize etti. Çorum ilinde benim başka bir inşaatım olduğu için bu 
işi istiyordum, ihalede zarfların tamamını Mustafa ERİŞ topladı. Ben bu ihaleyi aldım. Bu ihaleden 
dolayı Mustafa ERİŞ'e 7 milyar civarında para verdim. Ayrıca ihaleye topladığı zarflarla ilgili 
olarak diğer firmalara dağıtılmak üzere Mustafa ERİŞ'c % 5 çıkma payı verecektim; ancak almış 
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olduğum işe henüz başlayamadım. Çünkü inşaatın başlanacağı yer cezaevi, burası boşaltıldıktan 
sonra inşat başlayacak bu yüzden ödenek çıkmadığından ben de çıkmaları veremedim. Bu ihalede 
de yeterlilik listesini ben almadım. Mustafa ERİŞ almıştı. Kimden ne şekilde temin ettiğini bil
miyorum. Ama yeterlilik listesi gizli evraktır. 

2000 yılı içinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Düzce Yurt İhalesi vardı. Bu ihalede Bayın
dırlık Bakanı ile makamında görüştüm. Bundan bir ay kadar sonra bana davetiye geldi. Davetiye 
gönderilen diğer firma temsilcileri ile görüşmedim. % 10'un üzerinde bir kırımla ihale bende kaldı. 

Davetiydi ihalelerde alıcı firma belli olduktan sonra diğer firmalar % 5-6 gibi kırımlar atarlar. 
Alıcı firma ise % 10'un üzerinde kırımla işi alırlar. Bu ihalede de ben Bakanlıkta kimseye para ver
medim. Sadece bu ihaleyi Bayındırlık Bakanı ile ikili ilişkilerimi kullanmak suretiyle aldım. Bakan
lıkta çalışan kimsenin benden bir talepleri olmadı. Çünkü oluru Bayındırlık Bakanı vermişti. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Sedat ABAN'ı 
tanırım. Kendisi ile dostluğum vardır. Kendisi ile ailecek görüşürüz. Bu şahsın benim Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığından almış olduğum ihalelerde bana bir yardımı olmadı. Sedat ABAN la ilgili 
olarak, bir kez ismini hatırlamadığım Bayındırlık ve İskan Bakanlığından bir görevli benim Çan
kaya' da bulunan büroma gelerek bir emanet bıraktı. Ben paketin içeriğine bakmadım. Ancak siyah 
bir poşet içerisinde paket halinde görünümü olan bir şeydi. Gelen görevli bana bu paketi Sedat 
ABANın alacağını söyledi. Ancak bu paketi getiren şahsın kim olduğunu şu an hatırlayamıyorum. 
Bu paketi Fethi SOYDAN veya Sedat ABAN'dan birisi gelip aldı. Hangisinin aldığını şu an net 
hatırlamıyorum. Bu olayla ilgili olarak isimler ve olayın derinliği ile ilgili başka hatırladığım bir şey 
yoktur. Hatırladığım kadarıyla bu olay 2001 yılının Haziran ayı içinde idi. 

Birkaç kez de yılbaşı veya Bayram arifesinde Sedat ABAN'ın şoförü büroma gelerek paket 
içerisinde kıyafetler bıraktı ve bana Sedat ABAN in bu paketleri buradan alacağını veya aldır
tacağını söyledi. Daha sonra Sedat ABAN in gelerek bu paketi aldığını bazen de gönderdiği bir 
elemanı vasıtasıyla paketleri aldırıyordu." 

Demektedir. 

Ancak, müteahhit Edip Eren yukarıdaki ifadesinde; 1999 yılında Çorum Yurt İhalesini ve 2000 
yılında da Düzce Öğrenci Yurdu ihalesini bizzat Bakan ile görüşerek "davetiye usulü" ile aldığını 
belirtirken, diğer yandan Müsteşar Yardımcısı Sedat ABAN ile yakın dostluğu bulunduğunu, 
ailecek görüştüklerini ve zaman zaman Sedat ABAN adına gönderilen paketlerin kendi bürosuna 
geldiğini ve Sedat ABANm bu paketleri ya kendisinin ya da gönderdiği bir elemanı marifetiyle 
buradan aldırdığını beyan etmiştir. 

Sedat ABAN ise 1.9.2001 tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünde ver
miş olduğu ifadesinde; Düzce Öğrenci Yurdu İhalesinin yakın arkadaşı olduğu için, Edip Eren'e 
verilmesi yolunda bizzat kendisinin talimat verdiğini beyan etmektedir. 

İki ifade arasında çelişki bulunmaktadır. 

- Karamürsel 500 Kişilik Öğrenci Yurdu ve Ankara Adliye Sarayı Onarım ve İkmal İşi 
İhalesini alan Çizgi Mühendislik Taahhüt Ticaret Sanayi Pazarlama Limited Şirketi ortaklarından 
Bülent ÖZCANın 3.10.2001 tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünde soru-
cevap şeklinde vermiş olduğu ifadesinde; 
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"SORU : Çizgi Mühendislik Mümessillik Taahhüt Ticaret Sanayi Pazarlama Limited Şirketini 
ne zaman, kimlerle kurdunuz? Sizin ve ortaklarınızı şirketteki konumları nelerdir ? Şirketinizde 
ihale konularım kimler takip eder ? 

CEVAP : Çizgi Mühendislik Mümessillik Taahhüt Ticaret Sanayi Pazarlama Limited Şirketini 
1988 yılında yeğenim olan Turhan ÖZCAN isimli şahısla ortak olarak kurduk, Şirketin %75 i 
benim %25 i ise Turhan ÖZCAN isimli şahsa ait idi, 1994 yılına kadar bu şekilde devam ettirdik, 
1994 yılında Turhan ÖZCAN ile aramızda yaptığımız görüşme sonucu hisselerimizi %50 şer olarak 
yeniden düzenledik halende şirketin %50 şer hisse sahipleri olarak görevimizi yürütmekteyiz. 

Ben ve ortağım olan Turhan ÖZCAN ile aramızda görev dağılımı yaptık ben şirketin idari, mali 
ve ihale işlerini ve resmi dairelerde olan bütün işlerini takip ederim. Özellikle Şirketimiz adına 
katıldığımız veya katılacağımız ihaleler için ihale müracaat dosyası ve ihale teklif dosyalarını ben 
hazırlarım hazırlanan dosyalarda %' lik kısımları bizzat ben kendim belirlerim bu işi şirkette benim 
dışımda hiçbir kimse yapmaz. 

Ortağım olan Turhan ÖZCAN ise inşaat işlerinden iyi anladığı için İnşaata işçi temini, Taşoran 
temini, inşaat için malzeme tespiti ve ihtiyaçlar ile ilgilenir. Kendisi devamlı olarak şantiyede 
bulunmaktadır, ihale konusunda bir yeteneği olmadığı için ihale takip işlerine karışmaz. 

SORU : Bayındırlık ve Iskan Bakanlığında kimleri tanıyorsunuz, kimlerle ne tür ilişkileriniz 
vardır, açıklayınız? 

CEVAP : Ben yukarıda özgeçmişimde de açıkladığım gibi 1988 yılından beridir Turan ÖZ
CAN ile birlikte ortak olarak kurmuş olduğum Çizgi Mühendislik adı altında inşaat firması kur
duğumdan dolayı işlerim gereği sık sık Bayındırlık ve Iskan Bakanlığına gider gelirim. Bu süre zar
fında Bayındırlık ve Iskan Bakanlığında görev yapan Müsteşar Yardımcısı Sedat ABAN, Yapı iş
leri Genel Müdürü Ilkutlu GÖNÜLAL, Yapı işleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet İNCE, Yapım 
Daire Başkanı Bahri DOĞAN, Yeterlilik Komisyonunda üye Mehmet Ali ERKILIÇ, ihale takip 
Şefi Fethi SOYDAN isimli şahısları tanıyorum. Kendileri ile zaman zaman Bayındırlık Bakanlığına 
gittiğimde yanlarına uğrar sohbet ederdim. Ancak kendileri ile özel şahsi bir arkadaşlığım ol
mamıştır. 

SORU : 2000 yılı içerisinde Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı, Yapı işleri Genel Müdürlüğünün 
açmış olduğu davetiydi ihale de sizin de ortağı bulunduğunuz ÇlZGÎ Mühendislik firmasına 
davetiye çıkartılması neticesinde yapılan ihalesi sizin firmanızda kalmıştır. Kocaeli Karamürsel 500 
kişilik Öğrenci yurdunun ihalesi ne şekilde sizin firmanızda kalmıştır. Bu ihalenin sizin firmanızda 
kalması için kimlerle görüştünüz ihaleyi yüzde kaç kırımla aldınız, Bu ihale neticesinde kimlere ne 
kadar para verdiniz, açıklayınız. 

CEVAP : 2000 yılı Ocak ayında çıkartılan Resmi Gazete Ekinde yayınlanan yatırım programı 
içerisinde Kocaeli Karamürsel 500 kişilik öğrenci yurdunun, ihalesinin yapılacağını öğrendim. 
Bunun üzerine ihaleye katılmaya karar verdim. Bu nedenle benim lise döneminden tanıdığım ül
kücü olduğunu bildiğim, aynı zamanda kiracım olarak Uğur MUMCU caddesi 67/3 sayılı adreste 
HANCIOĞLU inşaat firmasını işleten ve inşaat malzemeleri alıp sattığını bildiğim Yavuz HAN-
CIOĞLU' na bu ihale konusunu açtım. O da bana; Bayındırlık ve Iskan Bakanı Koray AYDIN in 
akrabası olduğunu, bu ihalenin benim firmamda kalması için Bakan ile görüşeceğini ve bu ihaleyi 
benim firmama bağlayacağını söyledi. Bende bu ihaleyi benim firmama bağlaması neticesi; ister-
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se bu işi ortak yapabileceğimizi kendisine söyledim o da kabul etti. Yavuz HANCIOĞLU bu 
konuyu Bakan Koray AYDIN ile görüşmüş olacak ki aradan bir süre geçtikten sonra bana keşif 
bedeli 2,5 Trilyon TL. olan Kocaeli Karamürsel 500 kişilik öğrenci yurdu ihalesi ile ilgili olarak 
Sedat ABAN ile görüşmemi söyledi ben de bu konuşmamızdan bir süre sonra bu ihaleyi almak için, 
M.Sedat ABAN" in yanına gittim. Kendisine Karamürsel 500 kişilik öğrenci yurdunun ihalesini fir
mam adına almak istediğimi, bu iş için bana yardımcı olmasını kendisinden istedim. Oda bana bu 
ihale için bana yardımcı olacağını, firmam adına davetiye çıkarttıracağını ve ihalenin de benim fir
mamda kalmasını sağlayacağını bana söyledi. Ancak Sedat ABAN in ihalenin kesin olarak bana ait 
firmamda kalması hususunda Bakan ile görüşmüş olacak ki bana bu şekilde kesin beyanda bulundu. 

SORU : Kocaeli Karamürsel 500 yataklı yurt ihalesi inşaatını Yavuz HANCIOĞLU ile or
tak yapacağınızı beyan etmektesiniz Bu konuda aranızda yazılı olarak her hangi bir belge düzen
lediniz mi? 

CEVAP : Bu ihale işinin Yavuz HANCIOĞLU ile ortak yapacağımız hususunda her hangi bir 
belge imzalamadık, çünkü kendisi ile samimi olmamızdan dolayı her türlü gelir ve giderleri aramız
da tespit edip birlikte paylaşacaktık. 

Bu görüşmeden 15-20 gün sonra ihaleye katılmam üzere bana davetiye geldi. Bende davetiye 
geldikten sonra bu tür ihalelerin anlaşmalı olarak yapıldığı, ihaleye katılan yardımcı firmaların 
teminat mektubu masraflarının ihaleyi alacak firma tarafından karşılandığını, ihale için yapılacak 
olan % lik kırım oranlarının önceden belirlendiğini diğer müteahhit firmalar gibi benimde bildiğim
den bu konuyu görüşmek üzere İhale gününden birkaç gün önce ihale takip bürosunda görevli ol
duğunu bildiğim ve bu konulan takip eden Fethi SOYDAN in çalışma odasına yanına gittim. Bana 
Karamürsel 500 kişilik öğrenci yurdu ihalesi için benim firmamın ihaleyi alacağını bu iş için yar
dımda bulunacağını söyledi. Ben de bu konuda M. Sedat ABAN ile daha önceden ilişki kurduğum
dan dolayı Fethi SOYDAN'a talimat verdiğini düşündüm. Fethi SOYDAN bana "kırım oranını % 
10' un hafif üzerinde yazman bu ihaleyi alman için yeterli, bu şekilde bir kırım oranı yaz" dedi. Ben 
de ihale günü kırım oranına % 10.20 yazıp dosyamı İhale komisyonuna teslim ettim. Benimle bir
likte ihaleye katılan diğer firmaların dosyalarını ihale komisyonuna verip vermediklerini görmedim. 
Yine Fethi SOYDAN bana diğer ihaleye davetiye usulü ile çağrılan 13-14 firmaya verilmek üzere 
tam olarak hatırlamıyorum ancak 13-14 milyar lira civarında çıkma dağıtacağını ve ihale sonrasın
da bu parayı kendisine vermemi istedi. Ben de kabul ettim. İhale günü benim yazmış olduğum kırım 
oranının neticesi keşif bedeli 2.5 trilyon lira olan bu ihale benim firmamda kaldı. İhaleden tam 
olarak hatırlamamakla birlikte yaklaşık 2 gün sonra Fethi SOYDAN ile daha önceden görüş
tüğümüz ve bana söylediği gibi diğer ihaleye çağrılan yardımcı firmalara ödenmek üzere 13-14 mil
yar TL parayı büromda bir zarf içerisine koyarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğünde İhale takip bürosunda şef olarak çalışan Fethi SOYDAN in, yanına geldim. Bu 
parayı bizzat kendisine nakit olarak çalışma odasında teslim ettim. Fethi SOYDAN a bu paradan 
başka bir para ödemedim. Bu ödediğim paranın miktarını bana Fethi SOYDAN söyledi. Bu para 
içerisinden kendisine pay alıp almadığını bilmiyorum. M. Sedat ABAN a da bir para vermedim. 
M. Sedat ABAN da benden bir para istemedi. Çünkü beni Bakana yakın olarak bildiğinden para is
temeye cesaret edemedi. 
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Bu ihale benim ortağı bulunduğum Çizgi Mühendislik, Mümessillik Ticaret Taahhüt Sanayi 
Pazarlama Limited Şirketine kalmış ise de bu inşaat projesi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafın
dan tarafımıza teslim edilmediğinden dolayı işe başlayamadık. 

Bu ihalenin bizim firmamızda kalmasından dolayı ortağım Turhan ÖZCAN kimse ile bir 
girişimde bulunup görüşme yapmamıştır. 

SORU : 2001 yılı içerisinde Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 
davetiydi ihale usulü ile açmış olduğu ve keşif bedeli 1 Trilyon 655 milyar olan Ankara Adliye 
Sarayı İkmal inşaatının ihalesi sizin ortağı olduğunuz Çizgi Mühendislik inşaat firmasında kalmış
tır. Bu ihalenin sizin firmanızda kalması için kimlerle görüşme yaptınız, bu ihale için kimlere ne 
kadar para verdiniz, açıklayınız ? 

CEVAP : Ankara Adliye Sarayının ihalesi 1998 yılında Ankara Bayındırlık il Müdürlüğü 
tarafından davetli ihale usulü olarak yapıldı, Bu ihalenin o tarih itibariyle keşif bedeli 298 Milyar 
TL.civarında olduğunu hatırlıyorum. Bu ihaleye benim ortağı bulunduğum Çizgi Mühendislik fir
ması ile birlikte kesin hatırlamamakla birlikte 10 civarında bir firma katılmıştı. Bu ihale emanet 
komisyonu usulüyle yapılmış olan bir ihale olup ihale %8+7 =15 olarak benim ortağı bulunduğum 
firmada kalmıştı. Bu ihalenin benim ortağı bulunduğum firmamda kalması için her hangi bir kim
seden yardım istemedim bu ihale normal olarak yapılmış bir ihale idi. Bu ihale ile ilgili olarak hiç
bir kimseye para vermedim. Bu ihale işi Keşif bedeli dahilinde bitmediği için hatırladığım kadarıy
la 1999 yılı sonları veya 2000 yılı başında tasfiye edildi. 

2000 yılı 4-5 nci ayları içerisinde bu iş için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından keşif bedeli 1 Trilyon 140 Milyar TL olmak üzere ikmal inşaatı işi olarak tek
rar Davetiye usulüyle ihaleye çıkartıldı. Bu ihaleye hatırladığım kadarıyla benim ortağı bulun
duğum Çizgi Mühendislik firmam ile birlikte 10-15 kadar firma katılmıştı ihale edilen bu iş nor
mal olarak Tesisat ağırlıklı olması nedeniyle normal şekilde yapıldı %12.55 kırımla bu ikmal inşaatı 
ihalesi benim ortağı bulunduğum Çizgi Mühendislik firmasında kaldı. Zaten bu işin ödenek prob
lemi olması nedeniyle diğer firmalar arasında fazla bir rağbet olmadı. İhalenin benim ortağı bulun
duğum firmada kalması için kimseden yardım istemedim. Bu ikmal inşaatı da yine keşfi dahilinde 
bitmedi. 

Ancak ihale benim ortağı bulunduğum firmada kalması sonucu Sedat ABAN sekreteri 
aracılığı ile beni makamına çağırdı. Bana Bakanlığın malzemelerini değişeceğini bu nedenle 20 
000 Amerikan Doları vermem gerektiğini, iş alan bütün firmalardan bu şekilde para alındığını söy
ledi ben de tamam diyerek yanından aynldım. Ertesi günü yani 2000 yılı 4-5 nci aylarında Şeker-
bank Yenişehir Şubesinde bulunan şuan numarasını bilmediğim hesabımdan 20 000 Amerikan 
dolan karşılığı kadar Türk lirası parayı çektim bu parayı Amerikan Dolarına çevirdikten sonra Sedat 
ABAN in makamına tek başıma gittim ve cebimden çıkarmış olduğum 20 000 Amerikan Doları 
parayı kendisine verdim. Aradan yaklaşık iki ay kadar geçtikten sonra yani 2000 yılı Haziran - Tem
muz ayları içerisinde beni sekreteri aracılığı ile telefonla tekrar makamına çağırdı bende o gün 
itibariyle hemen yanına makamına gittim bana tekrar Bakanlığın eşyalarının değişme işleminin 
devam ettiğini daha önce verdiğim 20 000 Amerikan Dolarının yetmediğini bu nedenle 20 000 
Amerikan Doları daha vermem gerektiğini söyledi. Ben tamam dedim ve yanından ayrıldım. Daha 
önce anlattığım gibi Şekerbank Yenişehir Şubesindeki hesabımdan tekrar 20 000 Amerikan Dolan 
karşılığı kadar Türk Lirası parayı çekip döviz bürosundan Amerikan Dolarına çevirip tek başıma 
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makamına gittim. Cebimden çıkarttığım 20 000 Amerikan Doları parayı yine kendisine verdim. An
cak vermiş olduğum bu paralarla Bakanlığa eşya ve malzeme alınıp alınmadığını bilmiyorum. Ay
rıca kendisi bana Bakanlıktaki Kütüphane ve bazı odaların kirlendiğini ve boyanması gerektiğini bu 
boyama benim yaptırmamı söyledi bende kabul ettim. Kütüphane ve bazı odaları Firmamda çalışan 
işçilere boyattırdım. 

Sedat ABAN' a bu paraları vermemdeki amacım ihalelerde bana yardımcı olması ve bakanlık
ta olan işlerimin takip edilmesinde devamlı kendisiyle karşılaşacağımı bildiğimden ve tekliflerini 
kabul etmemem halinde işlerimi aksatacağını düşündüğüm için itiraz edemedim ve tekliflerini 
kabul ettim. 

Ankara Adliye Sarayı inşaatı işi keşif bedeli yetersizliğinden bitmediğinde 2001 yılı Nisan ayın
da bu iş tekrar onarım ihalesi olarak keşif bedeli 1 Trilyon 655 Milyar TL ile ihaleye çıkartıldı. 

Bu inşaatı zaten ben yaptığımdan dolayı îhale olmazdan 10-15 gün kadar öncesi ben M. Sedat 
ABAN in yanına Bakanlıktaki makamına gittim. Kendisi ile bir müddet görüştükten sonra Ankara 
Adliye Sarayının onarım ihalesinin olacağını, bu inşaatı zaten daha önceden de benim yaptığımı 
kendisine söyleyerek bu ihalede benim firmama yardımcı olmasını istedim. M. Sedat ABAN da 
bana açık olarak bu ihaleyi almam için bana yardımcı olacağını ve ihaleyi almamı sağlayacağını 
belirtti. Ben bundan birkaç gün sonra daha önceki ihalelerde irtibat kurduğum ihale takip bürosun
da görevli Fethi SOYDAN in yanına gittim. Fethi SOYDAN Ankara Adliye Sarayı ikmal ihalesi 
için benimle birlikte 15 kadar firmaya daha davetiye gönderildiğini ancak ihaleyi benim firmamın 
alacağını ve kırım oranını yüzde %10'un üzerinde yazmamım yeterli olacağını söyledi. Bende bana 
söylediği gibi kırım oranını % 10.40 olarak belirleyip yazdım. Fethi SOYDAN bana diğer firmalara 
verilmek üzere 9.500.000.000 lira para dağıtmamız gerektiğini söyledi. Bende kabul ettim. Hazır
lamış olduğum ihale dosyasını ben direkt ihale komisyonuna teslim ettim, ihaleden birkaç gün son
ra da Fethi SOYDAN' a 9.500,000.000 lira parayı diğer firmalara vermesi için teslim ettim. Ken
disine de 500.000.000 lira para verdim. 

Ben yukarıda anlattığım gibi Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından iki kez M.Sedat ABAN ve 
Fethi SOYDAN aracılığı ile davetiyeli ihale aldım. Bu ihaleleri benim firmamın alması için M. 
Sedat ABAN 'in başkaca kimlere ne gibi bir talimat verdiğini bilmiyorum. Yaptığımın suç olduğunu 
biliyorum. Ancak Bayındırlık ve Iskan Bakanlığında yasal çerçeveler içerisinde gerek ilanlı ihale 
gerekse davetiyeli ihale almanın mümkün olmadığını yapılan ihalelerden ve müteahhit çevremden 
duyduğumdan dolayı ben bu şekilde ihale almak için yukarıda da anlattığım gibi maddi ilişkiler 
içine girmeye mecbur kaldım." 

Demiştir. 
Bülent ÖZCAN 3.10.2001 tarihinde Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Sav

cılığında verdiği ifadesinde ise; 
"1988 Çizgi Mühendislik adı altında Turhan OZCAN ile birlikte bir inşaat şirketi kurduk, şu 

anda şirketin yüzde 50 ortağıyız. 
2000 yılı içerisinde Kocaeli Karamürsel 500 kişilik öğrenci yurdu ihalesi yapılacağını öğrenin

ce bu ihaleyi almak için Bayındırlık Bakanı Koray AYDINın uzaktan akrabası olduğunu bildiğim 
Yavuz Hancıoğlu ile görüştüm. Kendisi Bakan Koray AYDINla görüşüp ihaleyi almamı sağ
layabileceğini söyledi, bende bunun karşılığı olarak kendisine alacağımız işe ortak edeceğimi söy
ledim, bu şekilde anlaştık. Bilahare Yavuz Hancıoğlu işi görüştüm, işi sana verecekler Sedat Aban 
seni yanına çağıracak dedi. 
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15-20 gün sonra Sedat ABAN beni yanına çağırdı, bu işi sana vereceğiz, git Fethi SOYDANla 
görüş dedi, bende Fethi SOYDAN'la görüştüm, İhale günü yüzde 10'un biraz üzerinde kırım yap
mamı söyledi, bende 10.20 oranında kırım yaptım, ihale bende kaldı. İhale bende kaldıktan sonra 
Fethi SOYDAN davetiye usulüyle yapılan bu ihalede belirledikleri yardımcı fırmalann teminat 
masraflarının karşılanması gerektiğini söyledi, bunun üzerine ben kendisine net hatırlayamarnakla 
birlikte bürosunda zarf içinde 13 veya 14 Milyar TL. para verdim. Bu ihaleden dolayı Sedat ABAN 
benden Para istemedi çünkü bu iş algıladığım kadarıyla Bakan'dan organize edilmişti Ancak 
ihalenin projesi henüz çıkmadığından işe başlamış değilim. 

2000 yılında Ankara Adliye Sarayı onarım ihalesi oldu, bu ihaleye ben katıldım 12.55 kırımla 
bana kaldı. Yine firmamızın adı Çizgi Mühendislikti, ihaleyi aldıktan sonra Sedat ABAN beni 
yanına çağırarak Bakanlık Tefrişinde kullanılmak üzere 20 Bin Dolar istedi, bende Şekerbank 
Yenişehir şubesinde bulunan hesabımdan 20 Bin Amerikan doları karşılığı Türk parası çekip Dolara 
çevirip makamında kendisine teslim ettim. Bir müddet sonra tekrar Sedat ABAN beni çağırıp yine 
20 Bin dolar istedi, yine bankadan para çekip makamında kendisine teslim ettim, bu şekilde top
lam 40 Bin Dolar para verdim, bu parayı vermemdeki amaç işlerimde bana yardımcı olmasıydı, 
vermediğim takdirde Bayındırlık Bakanlığındaki kurulu sistem gereği bir daha iş alamayacağımı 
biliyordum, çünkü Bayındırlık Bakanlığında para vermeden veya tavassutta bulunulmadan iş alın
ması mümkün değildir. Sistem tepeden en aşağıya kadar bu şekilde kuruludur. 

2001 yılı içerisinde Ankara Adliye Sarayı onarım işi bitmediği için aynı işin devamı olarak ik
mal ihalesi açıldı, yine davetiyeli olarak ihaleye çıktı bunun üzerine ben tekrar Sedat ABAN'ın 
yanına gittim işin bana verilmesini istedim, o da işi bana vereceğini söyledi, bir müddet sonra bana 
davetiye geldi. Davetiyeyi aldıktan sonra Fethi SOYDANın yanına gittim, Fethi'yle görüştük, 
tamam bu ihale senin dedi. Onun üzerinde bir kırım yapmamı istedi, bende 10.40 olarak kırımı yaz
dım, ihale benim ortağı olduğum Çizgi Mühendislik inşaat firmasında kaldı. İhaleden sonra Fethi, 
yardımcı dosyalara verilmek üzere 9,5 Milyar para istedi, ben kendisine 9.5 Milyar ayrıca yaptığı 
iş karşılığı olarak da Fethi SOYDAN'a da 500 Milyon TL. para verdim. 

Ortağım Turan ÖZCAN'ın ihalelerin bu şekilde alındığından haberi vardır. Ancak detaylan bilmez." 

Şeklinde beyanda bulunmuştur. 

- Bülent özcan'ın Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Ankara Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığında verdiği ifadesinde, kendisine ihale alması konusunda yardım
cı olduğunu iddia ettiği Yavuz Hancıoğlu ise 2.10.2001 tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğünde verdiği soru-cevap şeklindeki ifadesinde; 

"SORU : Hancıoğlu İnşaat Turizm Pazarlama Limited Şirketi olarak Resmi Dairelerin açmış 
olduğu hangi ihalelere katıldınız mı? Almış olduğunuz ihale var mı varsa ne şekilde aldınız ? 

CEVAP : Hancıoğlu İnşaat Turizm Pazarlama Limited Şirketi olarak hiçbir resmi dairenin aç
mış olduğu ihaleye girmedim. Hiçbir resmi dairenin de işini yapmadım. Bana ait olan bu firma 
adına özel sektörlerle çalışmaktayım. Halen şirketim adına Bilgisayar alım satımı yapmaktayım. 

SORU: Bayındırlık ve Iskan Bakanlığında kimleri tanırsınız varsa bu şahıslarla olan iliş
kilerinizi anlatınız ? 

CEVAP : Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray AYDIN11 gerek siyasi görüşlerimiz aynı olması 
nedeniyle MHP de olan ilişkilerimizden dolayı gerekse kendisi benim uzaktan akrabam olmasından 
dolayı tanırım. 
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Sedrettin DÎNEÇER'i siyasi görüşlerimiz aynı olması nedeniyle seçim döneminden ve Bayın
dırlık ve İskan Bakanlığında Bakan danışmanı olmasından dolayı tanınm. Kendisiyle fazla bir 
samimiyetim yoktur. 

Raci AKYOL Bayındırlık ve İskan Bakanlığında Müsteşar yardımcısı olarak görev yapmakta 
olup aynı zamanda dayımın oğlu olur kendisi bir hafta kadar önce emekli oldu. Kendisiyle zaman 
zaman görüşürüm. 

Sedat ABAN'ı Bakanlığa gidip geldiğim sıralarda tanıdım, kendisi Müsteşar yardımcısıdır. 
Bakanlığa gittiğim zaman yanına uğrar çay sohbeti yapardık ancak kendisiyle adıma her hangi bir 
iş talebim olmadı Ancak Bülent ÖZCAN ve Turan ÖZCAN1 in sahibi bulundukları Çizgi Mühen
dislik firmasına da bir şans tanımalarını ve ihale için bir davetiye göndermelerini rica ettim. O da 
bana güldü. 

llkutlu GÖNÜLAL'ı ismen tanırım kendisiyle bir sefer Bakanlıkta görüştüm ancak kendisiyle 
fazla bir samimiyetim yoktur iş konusunda her hangi bir görüşmem olmamıştır. 

Mehmet İNCE' yi Bakanlıktan tanınm kendisine de Sedat ABAN a söylediğim gibi Bülent 
ÖZCAN ve Turan ÖZCANın sahibi bulundukları Çizgi Mühendislik firmasına da yapılan ihaleler
de bir şans tanınmasını yani bir davetiye gönderilmesini rica ettim. 

Fethi SOYDAN ı ismen tanırım kendisiyle her hangi bir samimiyetim yoktur. Bu şahısların 
Bayındırlık Bakanlığında yapılan ihale yolsuzluklarına karıştıklarını basından öğrendim. 

SORU : Bülent ÖZCAN ve Turan OZAN isimli şahıslan tanıyormusunuz bu şahıslarla olan 
ilişkilerinizi anlatınız? 

CEVAP : Bana sormuş olduğunuz şahıslardan Bülent ÖZCAN isimli şahsı çocukluk yıllanm-
dan beri yani aynı mahallede oturmamızdan dolayı tanınm Kendisiyle siyasi görüşlerimiz aynıdır. 
Halende görüşmekteyiz kendisi benim işyerimin mülkiyet sahibidir ona ait yerde kiracı olarak iş
yerini bulunmaktadır. 

Turan ÖZCAN isimli şahısta Bülent ÖZCANın akrabası olur aynı siyasi görüşü savunmak
tayız, kendisiyle 1978-1979 yıllarından beri tanışırız. Her iki şahıs ortak olarak Çizgi Mühendislik 
firmasının sahipleri bulunmaktadırlar. 

Bülent ÖZCAN 2000 yılı içerisinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Davetiye usulü 
ile ihalesi yapılacak olan Kocaeli öğrenci yurdu inşaatı ihalesine katılmak istediğini bu konuda 
benim bürokrat çevrem olduğunu bildiğinden yardımcı olmamı istedi. Bu ihaleyi almamız halinde 
istersem işi ortak yapabileceğimizi söyledi bende kabul ettim. Bu ihaleye Bülent ÖZCAN ve Turan 
ÖZCANın ortak olduklan Çizgi Mühendislik firması adına katılmayı kararlaştırdık bu nedenle de 
ben Bayındırlık ve İskan Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı olan Sedat ABAN ve Genel Müdür 
Yardımcısı olan Mehmet İNCE ile görüşmek üzere makamlanna gittim. Kendilerine Kocaeli öğren
ci yurdu inşaatı ihalesi için Çizgi Mühendislik firması adına da bir davetiye göndermelerini rica et
tim. Aradan bir süre geçtikten sonra Bülent ÖZCAN yanıma gelerek gözün aydın bu ihaleye katıl
mak üzere bir davetiye geldiğini söyledi bende kendisine iyi o zaman sen 15 senedir bu işin için
desin hesabını kitabını iyi yap zarar etmeyecek bir şekilde kınm yap ihale dosyanı hazırla ihale 
günü de götür ver dedim. İhale gününü kendisi takip etti ve ihale yapıldıktan sonra ihalenin Çizgi 
Mühendislik firmasında kaldığını bana telefonla bildirdi. Bu ihalenin Bülent ÖZCAN ve Turan 
OZAN a ait Çizgi Mühendislik firmasında kalmasından dolayı ben kimseye para vermedim. Bülent 
ÖZCAN ve Turan ÖZCAN in bu ihalenin kendi firmalarında kalmalanndan dolayı kimseye para 
verip vermediğini bilmiyorum. Ancak para verdiklerini de zannetmiyorum. 
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Ihalenin Çizgi Mühendislik firmasında kaldığı kesinleştikten sonra Bülent ÖZCAN proje iş
lemlerini takip etmeye başladı Ben ve Bülent de bu arada Kocaeli 'ye inşaat yerini görmeye gittik 
proje bittikten sonra da bu işi Bülent ÖZCAN' in 15 yıl tecrübesi dolayısıyla proje işlerini takip et
mesini şantiyeyi kurduktan sonrada birlikte ortak çalışmaya karar verdik. Ancak şu ana kadar proje 
Bakanlıktan çıkmadığı için de işe başlamadık. Çizgi Mühendislik firmasına Kocaeli 500 yataklı yurt 
inşaatı ihalesine katılmak üzere Bakanlıktan gönderilen davetiyenin bize geliş şeklini kimsenin duy
mamasını duyan olması halinde işin bozulabileceğini Bülent ve Turan ÖZCAN ile aramızda 
konuşarak gizli kalmasını istedik. 

SORU : Bülent ÖZCAN ve Turan ÖZCAN in alınan ifadelerinde Bayındırlık ve Iskan Bakanı 
Koray AYDIN in akrabanız olduğunu ve aynı siyasi görüşe sahip olduğunuzu Kocaeli 500 yataklı 
yurt ihalesinin Bülent ve Turan ÖZCAN in sahibi oldukları Çizgi Mühendislik firmasında kalması 
için Koray AYDIN' dan işi bağladığınızı ve bu nedenle ihaleye katılmak üzere davetiye gönderil
diğini ve ihalenin bu nedenle Çizgi Mühendislik firmasında kaldığını beyan etmektedirler bu 
konuyu açıklayınız? 

CEVAP : Koray AYDIN in akrabam olduğu doğrudur. Kocaeli 500 yataklı yurt inşaatı 
ihalesine Bülent ve Turan ÖZCAN isimli şahısların sahibi oldukları Çizgi Mühendislik firmasının 
da katılması için davetiye gönderilmesi ve bu ihalenin bu firmaya bağlanması hususunda Koray 
AYDIN ile hiçbir görüşmem olmadı. Bülent ÖZCAN in kendisine de davetiye geldiğinde bu 
konudan yani benimle ilgili kimsenin bilgisi olmamasını çünkü akrabalarım olan Koray AYDIN 
yada Müsteşar yardımcısı Raci AKYOL duyarsa bu iptal edebileceklerini söyledim. Bu konudan 
kesinlikle Koray AYDIN in bilgisi yoktur. Yukarıda söylediğim gibi Çizgi Mühendislik firmasına 
davetiye gönderilmesi ve bu firma sahipleri olan Bülent ve Turan ÖZCAN isimli şahıslara da bir 
şans verilmesi hususunda Müsteşar Yardımcısı Sedat ABAN ile Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 
İNCE ile görüşmem oldu ve ricada bulundum. 

Bülent ÖZCAN ve Turan ÖZCANın Koray AYDIN in benim akrabam olduğunu bildiklerin
den bu ihaleyi Koray AYDIN* dan bağlamış olabileceğimi düşündüklerinden dolayı böyle bir ifade 
de bulunmuş olabilirler. 

Bu ihalenin Çizgi Mühendislik firmasında kalmasından dolayı ben kimseye para vermedim, 
kimseden de para almadım. Bu inşaat işini Bülent ve Turan ÖZCAN la 3 ortak olarak yapacaktık. 
Bu konuda aramızda her hangi bir belge düzenlemedik karşılıklı güven ve itimata dayalı bir anlaş
madır." 

Dediği görülmüştür. 
Yavuz Hancıoğlu'nun 3.10.2001 tarihinde Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 

Savcılığında vermiş olduğu ifadesinde ise: 
"Benim şahsıma ait Hancıoğlu inş.tur.ltd.şirketim vardır. Bu şirketin iştigal alanı inşaat mal

zemesi ve bilgisayar tamir etmektir. Bülent Özcan ve Turan özcan'ı tanrım. Kendileri eski ar
kadaşımdır .Bir gün bana Bülent yurt ihaleleri oluyor, bir davetiye ayarlasak da beraber girsek dedi. 
Bende bu işle ilgileneyim dedim. Bunun üzerine Sedat ABANın yanına gittim, kendisine bir 
ihalede Bülent özcan'ın firmasına verin, yardımcı olun dedim o da güldü, bende dışarı çıktım. Bir 
müddet sonra Çizgi inşaat firması adına davetiye gelmiş, Bülent özcan ihaleye girdi, 10 civarında 
bir kırımla ihaleyi kazandı, işe beni de ortak edecekti ancak şu anda henüz proje çıkmadığı için işe 
başlayamadık. 
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Ben bu olayla ilgili olarak uzaktan akrabam olan Bayındırlık Bakanı Koray AYDHSTla görüş
medim, sadece Sedat Aban'la görüştüm, görüşme şeklimi de izah ettim. Bilgim bundan ibarettir." 

Dediği anlaşılmıştır. 

Müteahhit Bülent Özcan ifadesinde; 

"Kocaeli Karamürsel 500 kişilik öğrenci yurdu ihalesini alabilmek için, Bakan Koray Aydın'ın 
uzaktan akrabası olduğunu bildiği Yavuz Hancıoğlu'ndan aracı olmasını istediğini; daha sonra da 
Sedat Aban'la görüşerek ihaleyi aldıklarını" ifade etmektedir. 

Yavuz Hancıoğlu'da ifadesinde; 

"Bu konuda kesinlikle Koray Aydın'la görüşmediğini, Müsteşar Yardımcısı Sedat Aban ile 
Genel Müdür Yardımcısı Mehmet İnce ile görüşüp ricada bulunduğunu" ifade etmektedir. 

Sedat Aban'ın ifadesinde ise; 

"Bakanlık Personeli tarafından tanınan ve çok sevilen ve kendisinin de yakından tanıdığı 
Bülent Özcan'ın makamına gelerek bu işi istediğini, kendisinin de talimat vererek ihalenin bu şah
sa ait firmada kalmasını sağladığını" ifade etmektedir. 

Mehmet İnce'nin ifadesinde ise; 
Bu konuda herhangi bir açıklamasına rastlanılmamıştır. 
Bülent özcan'ın ifadesi ile Sedat Aban ve Yavuz Hancıoğlu'nun ifadeleri çelişmektedir. 
•Hazine Müsteşarlığı Onarım işi ihalesiyle Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Lojman Onarım 

işi ihalesini alan Kadir Aslan 31.8.2001 tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğün
de vermiş olduğu ifadesinde; 

"Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı iki türlü ihale yapmaktadır. Benim inşaat sektöründe faaliyet
te bulunduğumdan dolayı benim bildiğim kadarıyla Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Yasalara göre 
iki türlü ihale yapmaktadır. Birincisi ilanlı ihale ikincisi ise davetiyeli ihaledir. 

Ilanlı ihalede Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı resmi gazetede ihalesi yapılacak kamu kurumunu, 
ihale gününü, ihalenin keşif ve teminat bedellerini belirtmek suretiyle ilgilenen firmaların ihale dos
yası hazırlayıp vermesi istenilir .ihale dosyası veren firmalar ihale için gerekli evrakları bir zarfa, 
yapılacak ihalenin teklif mektubunu da ayrıca bir zarfa koyup ağzını yapıştırmak suretiyle kapalı 
olarak teslim ederler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığında ilk etap olarak firmaların vermiş olduğu 
dosyalar yeterlilik konusunda elemeye tabii tutulurlar. Bu yeterlilik komisyonunun yeterlilik verdiği 
veya yeterlilik alamayan firmaların listesi hiçbir şekilde önceden başkasının veya firmaların eline 
geçemez, ancak ihale saatinde ihale komisyonuna teslim edilir ve yeterlilik alamayan firmaların 
dosyalan işleme tabii tutulmayarak iade edilir. Teklif mektupları ihale gününe kadar açılması yasak
tır. ihale saati ihale komisyonu önünde teklif mektupları açılır ve giren firmaların da teklif mektup
larındaki ortalama baz alınarak buna yakın oranda teklif veren firma ihaleyi kazanır. Bir firmanın 
vermiş olduğu ihale dosyası ve teklif mektubundan başka kendisine yardımcı olmak amacıyla fir
malardan yardımcı dosya diye tabir edilen ihale dosyasının verilmesi kanunen uygun değildir. 

Davetiyeli ihale usulünde ise ihale yapılacak iş için ihaleye çağrılacak firmalar Bayındırlık ve 
Iskan Bakanının oluru ile çağnlır. Davetiyeli firmalar için yeterlilik komisyonuna girilmez, ihaleye 
girecek firmalar önceden kesinlikle açıklanmaz. Sadece.ihale saatinde komisyon önünde toplanırlar. 
Davetiye ile çağnlan firmaların teklif mektupları açılır ve en yüksek kırımı veren firmada ihale kalır. 
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Bayındırlık ve iskan Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünde Müsteşar yardımcısı olarak 
görev yapan Sedat ABAN isimli şahıs benim yaklaşık 20 yıldır arkadaşımdır. O tarihten bu tarafa 
kendisiyle dostluğum devam etmektedir. 2000 yılı Haziran ayı içerisinde kendisini Bakanlıktaki 
makamında ziyarete gittiğimde elimde şu an yapacak bir işimin olmadığını bu yüzden zor durum
da olduğumu söyleyerek kendisine bana bir ihale işi ayarlamasını rica ettim O da bana tamam senin 
için davetiyeli bir ihale ayarlayalım ancak davetiydi ihaleler Bayındırlık ve Iskan Bakanının 
onayıyla çıktığından dolayı sen dışarıda Bakanın siyasi çevresinden kendisine siyasi kanaldan 
tavassutta bulun bu şekilde işimiz sağlam olsun dedi ben de konuyu benim oğlum olan orsan ve 
Sercan ASLAN* a anlattım onlar da kendi çevrelerinden araştırıp bakana tavassutta bulunmak için 
girişimde bulunacaklarını söylediler sonradan öğrendiğime göre şu anda ismini hatırlamadığım 
MHP kanadından bir arkadaşlarının Bakanın yakın arkadaşı olduğunu ve bu şahsın benim adıma 
davetiyeli bir ihale çıkartılması için Bakana ulaştıklarını ve bu konuda söz aldıklarını öğrendim. 
Sedat ABANa giderek, ihale işi için Bayındırlık ve Iskan Bakanına benim adıma tavassutta 
bulunulduğunu söyledim. 

Bundan bir ay kadar sonra Hazine Müsteşarlığının keşif bedeli 215 milyar lira olan bina onarım 
ihalesinin davetiyesi bana ulaştı ben gerekli belgeleri hazırladım benden başka , bu ihaleye isim
lerini şu anda hatırlayamadığım 6-7 firma daha çağrılmıştı ihaleye girmeden birkaç gün önce Sedat 
ABAN bana 6-7 firmanın ihaleye çağrıldığını ihaleye benim almam için diğer firmalarla irtibat sağ
landığını, ihaleye kırım oranını Fethi SOYDAN'la görüşmemi istedi Fethi SOYDAN da teklif mek
tubuna % 8-9 oranında kırım yazmamım yeterli olacağını söyledi, ihale günü de zaten davetiye 
çıkarılan firma temsilcilerinden birkaç kişi geldi diğer firma temsilcileri iştirak etmediler, ihale bu 
şekilde bende kaldı. 

2001 yılı Haziran ayında ben yine Sedat ABAN'a giderek aynı şekilde bana bir kez daha 
davetiye usulü ihale bağlamasını istedim. Bakan oluru alındıktan sonra benim adıma Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının 315 milyar keşif bedelli lojman onarımı ve takviye işinin ihalesi için 
davetiye geldi ben Sedat ABAN ile görüştüğümde bana Fethi SOYDAN ile görüşmemi söyledi ben
de Fethi SOYDAN ile görüştüğümde % 7-8 oranında kırım yapmamın yeterli olacağını söyledi, 
bende %8, 15 kırımla ihaleyi aldım, ihale günü dosya veren firmalar zaten ihaleyi bile takip et
mediler. 

Ben Sedat ABAN aracılığıyla almış olduğum bu ihalelerden dolayı kendisine herhangi bir para 
vermedim kendisiyle 20 yıllık dostluğumuz olduğu için benden de herhangi bir para istemedi. Hat
ta ben Sedat ABAN ile ayda birkaç kez benim yanımda mühendis arkadaşlar Sedat ABAN'ın da 
daireden değişik şube müdürleri ile yemeğe gittiğimiz halde harcamaları bizim yapmamıza 
müsaade etmez her seferinde 50-60 milyon civarında hesabı da kendisi ödedi. Ben kendisini de haf
tada ve ya on gün de bir bakanlığa giderek ziyarette bulunurum. Hatta maddi durumumun iyi ol
madığı zamanlarda da kendisi bana 200-300 milyon civarında para verir bende elime geçtiğinde 
kendisine tekrar iade ederdim. 

Sedat ABANa zaman zaman köyümüzde ürettiğimiz et, yoğurt, peynir gibi maddeleri temin 
edip kendisine bu maddeleri aldırmasını isterdim O da şoförü olan soy ismini bilmediğim Fuat 
isimli şahsı gönderir aldırırdı. 
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Fethi SOYDAN isimli şahısla herhangi bir maddi ilişkim olmadı çünkü benim ihale işlerimi 
Müsteşar Yardımcısı Sedat ABANla ikili ilişkilerimi kullanarak aldığımdan ve ihalenin alınmasın
da Fethi SOYDAN1 nın bir rolü bulunmadığından para verme gereği duymuyordum ancak Fethi 
SOYDAN nın ihale kazanan firma yetkililerinden para aldığını duyuyordum ayrıca Pırlanta inşaat 
firması sahibi olan Mustafa ERİŞ ile Fethi SOYDAN nın irtibatlı oldukları, Mustafa ERİŞ'in fir
masının alıcı firma adına yardımcı ihale dosyası topladığını bu suretle düşük kırımlarla ihalenin 
alınmasını sağladığını benimle aynı sektörde olan müteahhit çevremden duyuyordum." 

Şeklinde beyanda bulunmuştur. 
Kadir Aslan 4.9.2001 tarihinde Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığında 

vermiş olduğu ifadesinde ise; 

"Ben 1980 yılından bu yana müteahhitlik yapmaktayım. Sedat ABAN la da 1978 yılından bu 
yana tanışırım. Kendisi arkadaşımdır. Sedat ABAN Müsteşar Yardımcısı olana kadar ikili görüş
melerimiz devam etti. O zamana kadar Bayındırlık ve İskan Bakanlığından hiç ihale almadım. 
2000 yılı Haziran ayında bir gün yanına gittiğimde maddi açıdan zor durumda olduğumu, yapacak 
hiçbir iş bulamadığımı belirterek Bakanlıkça açılacak bir ihaleyi almam için yardımcı olmasını is
tedim. Kaldı ki Bakanlıkta benim tanıtım dosyam vardır. Davetiye yoluyla bir ihaleyi almak is
tediğimi ilettim. 

Sedat ABAN da davetiydi işlerin ancak bakan oluru ile gerçekleştiğini bakanın onay vermesi 
halinde bana yardımcı olabileceğini söyledi. Benim Orsan ve Sercan adlarında iki oğlum vardır. 
Bunlar babaları MHP' li olan arkadaşlarına durumu söylemişler bu vesile ile Bayındırlık ve İskan 
Bakanı ile görüşülmüş, o da onay vermiş, bilahare bir ay kadar sonra keşif bedeli 215 milyar lira 
olan Hazine Müsteşarlığına onarım inşaatına ilişkin bana davetiye geldi. Sedat ABAN la görüştüm. 
O da ihale senin olur dedi. Fetih SOYDAN dosyaları hazırlıyordu. Onunla görüştüm. Kendisine 
hazırladığım ihale zarfını verecektim kırımların ne oranda olduğunu sordum. %10 dolayında kırım
la davatiyeli ihalelerin gittiğini söyledi bende %8.10 dolayında bir kırım yazdım. İhale bende kal
dı. İhaleye 7-8 firma katılmıştı. İki firma sahibinin ihaleye geldiğini gördüm. 2001 yılı Haziran 
ayında yeniden ihale alabilmek için Sedat ABAN la görüştüm. Yine oğullarım aracılığıyla bakan
la temasa geçildi. Bu kez 315 milyar TL. keşif bedelli Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Loj
man onarım işine ilişkin davetname aldım. Fetih SOYDAN la kırım konusunu görüştüm. Onun 
beyanı doğrultusunda %8.10 kırımla ihaleye katıldım. İhale bende kaldı. İhaleye 6-7 firma katılmış
tı. İhale günü 4 firma yetkilisi orada idi. Ben bu ihalelerin bende kalacağını baştan biliyordum. 
Davetli ihalelerde bakan oluru alındıktan sonra dosyalar hazırlanır, alacak firma önceden belli ol
duğu için diğer firmalar formalite icabı ihaleye katılırlar, önceden anlaşmalı bir şekilde ihaleyi al
dığımı kabul ediyorum. Ancak aldığım bu ihaleler karşılığı hiçbir kimseye para yada ayni bir men
faat temin etmedim. İhalelerdeki benim tercih edilinemin iki nedeni vardır: biri siyasi kanaldan 
bakanın onay vermesine razı edilmesi, diğeri ise Sedat ABAN'la olan dosduğumdur. Bir de her iki 
ihalede benim uzmanlaştığım bir konuya dayalı olmasıdır. Ben civardan Mustafa ERİŞ' in Fetih 
SOYDAN la anlaşarak yani Fetih SOYDAN in listeleri Mustafa ERİŞ1 e ulaştırması sonucu 
ihalelerin önceden tespit edilen firmalara verildiğini duydum. Ben Sedat ABAN a köyünden getir
diğim yiyecek maddelerini verdim ancak bu bana yaptığı iyiliğe karşı değil aramızda ki dostluk 
nedeni iledir. Sedat ABAN m gönlünde benim özel bir yerim vardı. Çoğu zaman yemeğe çıkardık. 
Yemeklerin parasını dahi bana ödetmezdi. Kaldi ki herkese karşı bonkör bir insandır." 

Demiştir. 
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•Kadir Aslan ifadelerlerinde, bir yandan 1978 yılından bu yana Sedat Aban'la yakın arkadaş ol
duğunu, sık sık birlikte yemekli görüşmeleri olduğunu, hatta parasız kaldığında Sedat Aban'dan 
200-300 milyon TL. gibi paralar aldığını, ayda birkaç kez arkadaş guruplanyla yemeğe gittiklerin
de yemek paralarını bile Sedat Aban'ın ödediğini, gene Sedat Aban'a köyünden et,yoğurt,peynir gibi 
yiyecekler getirdiğini belirtirken; diğer yandan ihale alabilmek için oğullarının arkadaşları 
vasıtasıyla (çok dolaylı bir şekilde) Bakan'a ulaşarak iki kez ihale aldığını ifade etmektedir; ancak 
kendi ifadeleri içinde dikkat çekici bir çelişki bulunmaktadır. 

Bu işle ilgili olarak; Sedat Aban, Sadrettin Dinçer ve Fethi Soydan'ın ifadelerinde bir açık
lamaya rastlanılmamıştır. 

incelenen öteki ifadelerde, Bakan Koray AYDIN tarafından herhangi bir şirkete ihale verilmesi 
için talimat verildiği yolunda bir ifadeye de rastlanılmamıştır. 

B) BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINDAN KOMİSYONA İNTİKAL EDEN BEL
GELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1) Komisyon Başkanlığının 08.01.2002 tarih ve A.01.1.GEÇ.9/4-10 sayılı yazısı ile Bayındır
lık ve Iskan Bakanlığı Mevzuatı (Kanun,KHK,Tüzük,Yönetmelik,Tebliğ vb.)istenilmiş, söz konusu 
mevzuat Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 10.01.2002 tarih ve B.09.0.APK.0.20.00.00.17/69 sayılı 
yazısı ekinde Komisyon Başkanlığına intikal ettirilmiş ve Komisyon çalışmalarında gerekli haller
de bu mevzuattan yararlanılmıştır. 

2) 09.01.2002 tarih A.01.1.GEÇ.9/4-13 sayılı Komisyon Başkanlığı yazısı ile Sn.Koray AY-
DIN'ın Bakanlığı döneminde çıkarılan Afet Kararnamelerinin Komisyona gönderilmesi istenmiş bu 
çerçevede, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 14.01.2002 tarih ve B.09.0.APK.0.20.00.00.17/89 
sayılı yazısı ekinde Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Sn. Koray AYDIN'ın Bakanlığı döneminde 
çıkarılan Afet Kararnameleri, söz konusu Afet Kararnameleriyle hangi belediyelerin afet kapsamına 
alındığını, bunlara hangi oranda, ne kadar afet yardımı yapıldığını, ve bu paraların kaynaklarının 
nereden karşılandığını açıklayan belgelerin birer örneği komisyona gönderilmiştir. (Söz konusu 
kararnameler rapor ekine dahil edilmiş, diğer belgeler ise TBMM Arşivine gönderilmiştir.) 

3) Komisyon Başkanlığının 09.01.2002 tarih A.01.1.GEÇ.9/4-12 sayılı ve 14.01.2002 tarih 
A.Ol.l.GEÇ.9/4-21 sayılı yazıları ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığından, eski Bakan Sn.Koray 
AYDIN'ın bakanlığı döneminde Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan ihalelerin açıklamalı lis
teleri istenilmiştir. Söz konusu listeler ilgili Bakanlığın 14.01.2002 tarih ve 
B.09.0.APK.0.20.00.00.17/90 sayılı yazısı ekinde Komisyon Başkanlığına intikal ettirilmiştir. 166 
adet inşaattan oluşan söz konusu ihaleler açıklamalı olarak aşağıdaki çizelgelerde gösterilmiştir. 
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İNŞAATIN ADI 

İSTANBUL MİLLİ ARŞİV (EsU t i l k i y e vt Gülknc 
Hotasferi Retorayonu) İNŞ. 

AYDIN KUŞADASI DEVLET HASTANESİ 
(£0 JATAK+10 dAİ 10JM) İKM İNŞ. 

İÇEL MERSİN OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK 
LİSESİ İKMAL 

KEŞİF BEDELİ 

2.KEŞİFTUTAR1 

2.160.000.000.000.-

7öaooo.ooaooa-

877.ooo.ooaooa-

MOTEAHHİDİ. 

TEKİN ALKAN 

KROM İN&TURZ.İTH.İHR.SAN.TİCLTD.ŞTI 

FUATAYSOY 

İHALE 
TARİHİ 

YER TESLİM 
TARİHİ 
24.11.1999 
26.09.2000 

25.11.1999 
12.01.2000 
15.12.1999 
25.01.2000 
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ANTALYA BAYINDIRLIK VE İSKAN Mf nORLOOftİİİZMKT 
BİNASI İKM. 
BİLECİK BOZÜYÜK ADAIJÎT BİNASI 

BATMAN MERKJO DALJAN Sil ASIMAIM. 

ERZURUM AZİZİYE YURDU 3.VK6.KUIK İLEPAHNDÖKEN 
YURDU 3.BLOK CEN ON. 
TUNCELİ MRK MET.MUD.HİZ.BIN.VE LOJM.ON. 

YALOVA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI 

BARTIN MERKEZ HÜKÜMET KONAĞI 

TUNCELİ KAPALI CEZAEVİ GENEL ONARIM 

HAKKARİ ÇUKURCA AVUÇDÜZÖ JAN SIN BL.BİN VE TES.İKAL 

KAYSERİ KAPALI ÇARŞI ONARİM İNŞ 

HAKKARİ ŞEMDİNLİ İLÇESİ HALK KÜTÜPHANESİ İKM. İNŞ. 

OSMANİYE DEVLET HASTANESİ (250 YATAKLI) 

ANKARA HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ONARIM 

CUMHURBAŞKANLIĞI ANKARA KAMPf SU 2.ETAP BAHÇE 
SULAMA 
ANKARA ÇANKAYA JAN OK.KOM VE SPOR TES.4.KIS İKM. 

MUĞLA MARMARİS HÜKÜMET KONAĞI 

SAKARYA İLİ ADAPAZARI İLÇESİ KAVAKKYR CADDESİ ANIT 
MÜZE BİNASI 
İZMİRADALET BİNASI İKM. 

AKSARAY MERKEZ HÜKÜMET KONAĞI 

7H5.oon.uoa.floo.-

303.000.000000.-

475.ooo.oon.niin.. 

245.000.000.1)00.-

i07Jioa.ooo.ooa-

365.ooaooo.ooo.-

2.009.000.000.000.-

. 107.000.000.000.-

455.000.000001-

79ao00.000.oo0.-

135.000.003.000.-

7.5txı.ımooaoon.-

215.696.000.000.-

. 16&50a000.000.-
Î0S.824.0I2.000.-

2.700.000.001000.-

ı.ısaooaGoacon.-

2G3J59.000.000.-

23.986i»0.000.00a-

2.137.5oa0O0.«Kl.-

ULUSALİNS-TAH SAN VE 
TİC.LTD.ŞTİ 
ÇEVİKHAN İNS.TİCLTD.STİ 

ÖNALİNŞ.TAILTURZJCAK.PBT.SAN 
TİOLTOSTİ 
SfîJITA İNŞ.TAILSAN VETÎC-LTD-ŞTİ 

HASAN GÜYÜLDAR 

BMF İNŞ.TAI1.TİCSAN VE 
TUR.LTDJJTİ 
YENİCE TURZ İNŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ 

HASAN GÜYÜLDAR 

SIRAÇ İNŞ.İTH.İHR.TURZ.NAK.SAN 
VETİCLTaŞTİ 
HAS CAN EML İNŞ.TAH PAZ.VE 
TtCLTRŞTİ 
CESA İNŞ.VEDIŞTİCLTD.STİ 

ZAY YAPI SAN İNŞ.VETİC.LTD.ŞTİ 

DEDKOĞI'LLARI TURZ.VE İNŞ.SAN 
TİC.LTD.ŞTİ 
BİRLİK İNŞ-SAN VE TİC.LTD-ŞTİ 

İLHAN-SONBAV 

METRO MfH.GIDA MAD.SAN VE 
TİC.LTD.STİ 
ER YAPI İNŞüAN VE TİCA.Ş. 

İÇTAŞ İNŞAAN VETİCAS. 

OVrUN İNŞ.TAH.TİCMÜŞ.LTD.STİ 

06. 
08. 
07. 
07. 
07. 
18. 
07. 
27. 
07. 
01. 
07. 
25. 
10. 
21. 
10. 
04. 
10. 
21. 
19. 
04. 
19. 
25. 
27. 
14. 
27. 
30. 
27. 
15. 
02. 
21. 
02. 
01. 
02. 
28. 
23. 
26. 
23. 
03. 

http://7H5.oon.uoa.floo.-
http://475.ooo.oon.niin
http://i07Jioa.ooo.ooa-
http://365.ooaooo.ooo.-
http://79ao00.000.oo0.-


4I& 
£9 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

, SO 

81 

82 

83 

84 

85 

ANKARA TARIM VE KÖY İŞLERİ BAK.PERS.EGT.HKRK.BÜVÜK 
ONARIM VE TEVSİİ 

HAKKARİ YÜKSEKOVA 21 JAN TÖM KOM-4LARM İSKAN TES. 

DÜZCE 1000 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDli 

BOLÜ 500 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU 

BOLU ie00 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU 

KOCAELİ 2000 KİŞİLİK ÖĞRENCİ VURDII 

SAKARYA HENDEK 500 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU 

KOCAELİ KARAMÜRSEL 50(1 KİŞİLİK ÖĞRENCİ VI RIH-

VAN MERK.150 DAİJAN SB ASB LOJM 

ANKARA BAY VE İSK BAK.MERK BİN VE NECATİBEY CAD 63 
NO LU EK BİNA TEL SANT.KAPASİTE ARTIRILMASI İŞİ 
BURSA ULUDAĞ YURDU TESİIİN MERK.VK ISI KANALI İNŞ 

ANKARA YÜKSEK İHTİSAS HAST (YEMEKHANE 
JCÜTÜPHANE,KONF.SAIw*VOĞUNR4ial\İTESİ) 
YALOVA ARMUTLU İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI BİNASI 
VE TESİSLERİ 

DENİZLİ ADALET BİNASI 

İSTANBUL BOĞAZI VE MARMARA DENİZİ GEMİ TRAFİK 
KONTROL SİSTEMİ 
ÇANAKKALE BOĞAZI VE MARMARA DENİZİ CEMİ TRAFİK 
KONTROL SİSTEMİ 

AYDIN NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ (EK POLK.VE ACİL 
SERVİS) t KM. 

KİLİS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI 

«KLOou.noo.ooa. 

825.000.000.000.-

-1500.000.000.000.. 

2iwcuton.n0a.ooa-

-I.SO0.0O0.0M.00O.-

7jofl.0muwo.o0a-

isoa.ooo.ooaooo.-

2300.000.000.000.-

2J50.000.000.OOQ,-

144.000.000.000.-

103.260.869.565.-

250.000.000.000.. 

375.000.000.000.-

4.800.000.000.000.-

ı.soo.ooaooo.000.-

1.500.000.000.00a.-

ı.o5a.ooo.ooo.ooa-

485.000.000.000.-

DİO DAN İNŞ.ORC.MİM.TAH-SAN VE 
TİCLTOSTİ 
YUNUS KESKİN İNŞJUÜH.LTD.STI 

YILDIZLAR İNŞ.TİC.LTD.STİ 

CER SAN İNŞ.TURZ SAN VE TİC LTD 
ŞTİ 
UYAR YAPI END VE TİC LTD ŞTİ 

EK CAN İNŞ SAN VE TİC LTD ŞTİ 

CEI AL BAYSKFEKOĞULLARI 

ÇIZCI MÜıLMÜM TAıı TIC SAN PAZ 
I.TDŞTÎ 
ARITÜRK İNŞ.VETURZLTD ŞTİ 

YENİŞEHİR TEL İNŞ.ELK.TAH TİCVT. 
aANLTDŞTİ 
YAVUZ İNŞ.TİC.SAN VE TIÎRZ LTD 
ŞTİ 
GELİŞİM İNŞJİAN VETİC.LTOŞTİ 

ALFAN İNŞ.TURZJÎAN VE 
TİCLTD.ŞTİ 

LENA İNŞ.SAN TURZ VE TİC LTD ŞTİ 

AHMET FERMANLI 

ŞENTÜRKOĞLU İNŞ.TAH SAN VE TİC 
LTD ŞTİ 
BASAN KESMEZ 

MEHMET TANIR 

24 
11 

24 
25 
12 
26 

13 
01 
14 
01 
13 
09 
14 
07 
14 
07 
14 
08 
15 
06 
15 
26 
14 
24 
26 
04 

03 
07 
04 
06 
04 
28 

06 
20 
07 

http://�KLOou.noo.ooa
http://2iwcuton.n0a.ooa-
http://7jofl.0muwo.o0a-
http://2J50.000.000.OOQ,-
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S.No 

121 

122 

123 

124 

125 
126 

127 

128 

129 
130 

131 

132 
133 
134 
135 

136 

137 
138 
139 
140 

141 

&42 

$43 

144' 

işin Adı 
Yatara k JanJCom. Bina va Tas. İns. 

Sakaya Uectez HükOmat Konağı kıs. 

Bsrtm Göğüs HastaMdan Kast.Ek Bina İrtş. 

Den&BÇardak Der. Kati. İn». 35 Yataklı 

Adıyaman Tul Oevt. HasI .fos. 30 Yatak 

Çantan İlgaz Devt.ttret. tıs. fici Serv-Pol. 

Trabzon Şalpazan SağLMerk Jnş25 Yataklı 

Diyarbakır Bismil Dev. Hs>. Ek Bina İnş. 

Yalova Çınarcık Esenkoy Jani42.Bin.Tes.ins. 

Gaziantep Nizip Devi. HasI. İn». 

Hatay Samandağı Devi. Kast Jns. 

KocaeS Sağl. MüdKzmet Binası İns. 

Saksıya KocaaS Hükümet Konağı Ins. 

Sakarya Hendek Hükümet Konağı Ins. 

Manîn Merkez Hükümet Konağı Ins. 

Sakarya S6ğD8D bje Jan. Kom. Bina ve TAS. İnş-
i>UailAIUol.bsllJHıJ!.kUt.i>os. 
Tes.Gtj.ÇevTVia Ins. . 
K.TJlttzuiırdbaiJıAtf.lUml>.IUnli^iT£yın ' 
ErtNatHaHı ve Palandöken Yurdu 2.Btok WC 

Sokı Ha» SaSIıJl Lab.ins. 

DOzce Merkez 2. Bokje 433 Adet Afet Konulu İns. 

Ankara AdSye Sarayı Onarım İnş. 

MI Masl.Gazİantep 89 . MOd. 1. Hu. Binası İnş. 
A f e » I a£U Ve Ri l iHUrf ı . tM3. U$n Usi. tütıiA 
İ r * 

Ankara D J>.T Must Hamel Binası İns 

Keşif Bedeli 

550000.000.000.-

5.500.000.000.000.-

350.000000.000.-

ssoooo.oooooo-

590.000.000.000-

753.000.000.000.-

200.000.000.000.-

190.000.000.000.-

'332.000.000.rj00.-

170.000.000000.-

520.000.000.000.-

366.000.000.000.-

500.000000.000.-

500.000 000.000.-

1.810.000.000.000.-

370.003.000.000.-

950JWO.000.000.-

271.434.441.950.-

147.000.000 000.-

4.900.000.000.000.-

1.655 .000.000.000 -

625.000.000.000.-

215.000.000.000.-

200.000.000.0ÛO.-

Müteahhidin Adı 

HaHÇabskan 

OanisPsköğhı 

Oa-Fıral Ins. Gıda San. ve.Tic Ud.SK. •" 

le-Ka kıs. Taah. Tic. Ud. Şlı 

Fatih KoD. Şii. Fııat Deırmoğuftaı ı 

Kullu ms. ve Dış Tıc LM. $li. 

Kasmet inş. San.ve Tic. Ud. Şii. 

Fatih Petrol inş. ve San. A.Ş 

SKG Yapı inş. San. ve Tıc. Lkl. Şii. 

Özlem inş. Tic. Hh. İhr. Ltd. Şii. 

Konak İnş. Taah. Turz. Tic. Ltd. Şii. 

Tüm. Turz. İnş. San. ve Tıc. Ud. Şii 

Bagkı ins. Taah. ve Tıc. Lld. ŞU. 

İrem İnş. Yapı San. ve Tic. Ud Şii. 

Çarıkın İnş. Tıc. Lld. $h. 

E.M.Ç İnş. Nak. Gıda Tic. ve San Lld. Şii. 

Ünal Fırat 

Sürnta inş. Taah. San. ve Tic. Lld. ŞU. 

TD İnş. Turz. Orm.Ürün.San. ve Tic. Ltd. t 

AB Bircan ve Kard. Can İnş. ve Ttc.Kotl Şl 

Çtrgi Müh. Müm.Tanh. Tic San Paz. Ud. 

Martaş Uluslararası Taş. inş. ve Tıc. Ud. 1 

Orhan Örgüt -

Yrldrzbrlns.Tic.Lld Şii . 

İM. Tar. 

03.012001 

03.01.2001 

03.01.2001 

08.012001 

10.012001 

10.012001 

10.01.2001 

10.01.2001 

11.01.2001 

11.01.2001 

11.012001 

11.012001 

15X112001 

15.01.2001 

15J012O01 

17.012001 

22.012001 

07.062001 

07 05.2001 

07.06.2001 

11.062001 

11.052001 

22.05.2001 

22.06.2001 

BAŞLAM 

10.02200 

15.03200 

03.02200 

15J0120O 

22.09200 

29.01200 

15.09200 

01.02200 

01.02200 

1002200 

29.01200 

23.01200 

11.09200 

24.03200 

29.03200 

17.01.200 

02.02200 

28.05200 

16.06.200 

25.07.200 

28.06.200 

25.07.200 

25.07200 

http://Jani42.Bin.Tes.ins
http://'332.000.000.rj00.-
http://950JWO.000.000.-
http://Ud.SK
http://Yrldrzbrlns.Tic.Lld
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Yukandaki tabloların incelenmesinden; Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Sn.Koray AYDIN'ın 
Bakanlığı döneminde Yapı îşleri Genel Müdürlüğünce ihalesi yapılan 166 adet ihale listesi üzerin
de yapılan incelemelerden; Bu ihalelerin 96 adedinin 2886 sayılı yasanın44. maddesi, 16 adedinin 
Fon ihale Yönetmeliğinin 37/C maddesi, 7 adedinin 2886 sayılı yasanın 89.maddesi, 23 adedinin 
Kredi Yurtlar Kurumu ihale Yönetmeliğinin 39.maddesi, 20 adedinin 574 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname Hükümleri, 3 adedinin 2937 sayılı MÎT ihale Yönetmeliği ve 1 adedinin de anahtar tes
limi usulüyle yapıldığı anlaşılmıştır. 

4) Komisyon Başkanlığının 09.01.2002 tarih A.01.1.GEÇ.9/4-17 sayılı ve 15.01.2002 tarih 
A.Ol.l.GEÇ.9/4-27 sayılı yazıları ile Bayındırlık ve Iskan Bakanlığına Turizm Bakanlığından 
atanan ve daha sonra da Müsteşar Yardımcılığı görevine getirilen personelin durumu hakkında bil
gi istenmiş, istenilen belgeler Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının 14.01.2002 tarih ve 
B.09.0.APK.0.20.00.00.17/91 sayılı yazısı ekinde Komisyon Başkanlığına intikal ettirilmiştir. Söz 
konusu belgeler üzerinde yapılan çalışmada: 

Anılan şahsın adının Raci AKYOL olduğu, Danıştay 2.Dairesinin 14.05.1996 tarih Esas 
No:1994/2171, Karar No: 1996/992 sayılı karan ile adı geçen şahsın Satınalma Komisyonu Üyesi 
olarak transitlog yat kayıt belgelerinin bastırılması işinde yeterli piyasa araştırması yapmayarak, 
fahiş fiyata föy bastırmak suretiyle devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle eylemine uyan TCK'nun 
230 uncu maddesi uyarınca lüzumu muhakemesine karar verilmiş; yargılanmasının Ankara Asliye 
Ceza Mahkemesinde yapıldığı anlaşılmıştır. 

Ancak; Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda 13.11.1997 
tarihinde Karar No: 1997/00937, Esas No: 1996/00700 sayı ile adı geçen şahsın "üzerine atılan 
görevi ihmal suçunu işlediğine dair aleyhinde mahkumiyetine yeterli nitelikli derecede kesin ve 
inandırıcı delil ve emare elde edilemediğinden ve bilirkişi raporlarına göre kurumun da bir zararı 
olmadığı anlaşılmasına göre kasdi suçlardan olan müsnet suçun yasal maddi ve manevi unsurları 
oluşmadığından atılı suçtan beraatine karar verildi." denilmektedir. 

C) İLLER BANKASINDAN GELEN BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Bayındırlık ve Iskan Eski Bakanı Sn. Koray AYDIN 1in bakanlığı döneminde iller Bankasın

ca yapılan yatırımlarda da suistimal yapıldığı iddiasına yer verildiğinden, Komisyon Başkanlığının 
09.01.2002 tarih A.01.1.GEÇ.9/4-12 sayılı ve 14.01.2002 tarih ve A.01.1.GEÇ.9/4-21 sayılı yazıları 
ile Bakanlığın Merkez Teşkilatı ile Bağlı ve ilgili Kuruluşlarda yapılan her türlü inşaat, yapım ve 
onarım işlerinin liste halinde komisyona intikal ettirilmesi istenmiş, anılan Bakanlığın 14.01.2002 
tarih B.09.0.APK.0.20.00.00.17/90 sayılı ve 22.01.2002 tarih B.09.0.APK.0.20.00.00.17/140 sayılı 
yazıları ekinde istenilen belgeler Komisyon Başkanlığına intikal ettirilmiştir. Mevcut dosya içindeki 
ihaleler 4 ana kategoriye ayrılmak suretiyle aşağıda incelenmiştir. 

a) Yapı işleri Dairesi Başkanlığınca Yapılan ihaleler; 
Bayındırlık ve Iskan Eski Bakanı Sn. Koray AYDIN 'in bakanlığı dönemi olan 28.05.1999 

tarihinden 05.09.2001 tarihine kadarki süre içinde iller Bankası Yapı işleri Dairesi Başkanlığınca 
keşif bedeli 100 milyar liranın üzerinde olan 6 adet ihale yapılmıştır. Bu ihalelerin detayı aşağıdaki 
çizelgede gösterilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 



İŞlNADI 

1999 YIU 

HAYMANAfANKARA) OTEL 

2000 YIU 

SUNGURLU (ÇORUM) 
MEZBAHA 

2001 YIU 

HAYMANA(ANK)OTEL 
KAP.İKM. 

KULU(KONYA) OTOGAR 

SİNOP (MERKEZ) 
OTOGAR 

İSTANBUL 
BÖLMD.GOÇLENDİRME 

KEŞİF 
BEDELİ 

600.000 

570.000 

1.400.000 

475.000 

1.600.000 

480.000 

İHALE 
TARlHl 

02.11.1999 

15.12.2000 

15.01.2001 

07.02.2001 

30.03.2001 

05.07.2001 

TENZİL 
ATI 

%10.75 

%21.10 

%21.50 

%20.02 

%21.15 

%12.90 

YÜKLENİCİ 

OPTİMUM İNŞ.LTD.ŞTİ. 

DEMİRYÜREKİNŞAŞ. 

GRAFİK İNŞ.LTD.ŞTİ. 

KENET İNŞ.LTD.ŞTİ. 

MAZİNŞ.LTD.ŞTİ. 

YAPSAŞ 
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ 

İHALE 
USULÜ 

DAVETİYE 

DAVETİYE 

DAVETİYE 

DAVETİYE 

DAVETİYE 

DAVETİYE 

(HAL 
DAV 
EDİL 
FlRU 
SAY 

9 

8 

9 

11 

15 

8 
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Çizelgenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere tamamı davetiye usulüyle yapılan ihalelerin 
ikisine % 30 ilave artışı, birine de ilave artış ek sözleşme uygulanmıştır. Bunlardan birinin geçici 
kabulü yapılmış dördü kaba inşaatta ve birinin de inşaatı devam etmektedir. Katılım sayısı ait ol
duğu mevzuatta öngörülen sayı olan 3'ün üzerinde gerçekleşmiştir. Tenzilatlar ise ihale edilen işin 
mahiyetine göre % 10,75 ila % 21,50 arasında değişmiştir. 

2) Yapı İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılan keşif bedeli 100 milyar liranın üzerinde olan 
Bakım-Onarım ve Tadilat ihaleleri; 

Sayın Koray AYDUSPın bakanlığı döneminde İller Bankası Yapı İşleri Dairesi Başkanlığınca 
yapılan ve keşif bedelleri 100 milyar liranın üzerinde olan Bakım-Onarım ve Tadilat ihaleleri işin 
mahiyetine göre detaylandırılarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Çizelgenin incelenmesinden; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı iller Bankası Genel Müdürlüğü 
bünyesinde Sayın Koray AYDIN'ın bakanlığı döneminde 100 milyar TL'nin üzerinde 5 adet bakım-
onarım ihalesi yapıldığı ve bu ihalenin 5 adedinin davet usulüyle 1 adedinin ise ilan usulüyle yapıl
dığı anlaşılmıştır. 

3) Kanalizasyon Dairesi Başkanlığınca Yapılan İhaleler: 

Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Sayın Koray AYDIN'ın bakanlık dönemi olan 28.05.1999-
05.09.2001 dönemi içinde İller Bankası Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığınca 
keşif bedeli 100 milyar liranın üzerinde olan ihalelerin ve ek sözleşme imzalanan işlerin detayı 
aşağıdaki çizelgelerde gösterilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 819) 
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http://HsLkq.SinlU.Sf
http://ltr.nr.Sirt.ve
http://BtnSan.San.va
http://lnj.L1d.sa
http://Nak.Tlc.Lkl.Sl


29.05.1999-OS.09.Z031 TARİHLERİ ARASINDA 
tLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA YAPILAN İHALELER 

ÜİK13H 

İLİ 

DÜZCE-

BÜZCE 

OOZCE 

YAIOVA 

IttCVA 

YALOVA 

DÜZCE 

DÜZCE 

DOZCE 

DÜZCE 

ANTALYA 

BURDUR 

ADAPAZARI 

AOAMZARI 

BELEDIYESI 

DOZCE-8 

OÛZCE-B 

DÜZCE-9 

SO&JCAK(Yak»l)l 

S06UCAK(Yltovı|2 

ÇNSRCIlGCalea 1 

D Û Z C E - I 

DOZCE 2 

DÛ2CE-3 

DÜZCE -S 

GAZİPAŞA 

BUROOR 

Kamum Kay» 2Kanm 
3 S S J . 

Karana» Wy0 2J(a*n 
4£Sga 

buu 
tOKÜSD 

JGataktttf 
•«W» 

kata hani 
*ftw* 

kaka kanıt 
••»W 

kata koni 
aUapı 

tatekml 
ı l j ı p 

katakora 
a»>aaı 

kalakma 
alyifl 

kaka tona 
aayat) 

kakakıatl 
aUapı 

kal» tonu 

Kaııin$. 

•İfcsa 
anbra tadat 

naat 

><>>» 
kaka kani 

alyapı 

BİRİM 
«YAT 
YIU 

19» 

i e » 

1SS9 

ıs» 

IMS 

1SS8 

üas 

IBS» 

16» 

1993 

7000 

2930 

2500 

. 

İ LEMş I r 
BIDILt 

(MÜ.TOH 
TM 

3.OM003 

2 4 5 1 0 » 

1.700.000 

1.800.000 

1.310.000 

2JK0.030 

2200.000 

USO.O00 

2.CC0.000 

3.700.000 

9.000.000 

4000 003 

2.250.KH 

zsoo-coo 

TOPLAM E R İ T 
EEDELİ 

(MlLYOMIL) 

3.900.000 

5.60.000 

3.110.000 

4.000.000 

1.703.000 

3.200.000 

6404J20 

ıssoooo 

3*30.000 

«J510.O33 

8.000030 

4000 000 

£250 090 

2JM.030 

EK 
SÖZU8ME 

SATOI 

1 

1 

1 

1 

1 

FROJIEtSlN 
HtSAT 

MALİYETİ 
(MİLYON TL) 

-

" 

' 

-

-

-

" 

" 

-

iBALE 
TARİHİ 

21052000 

24-05.2000 

24.05.2000 

24.052000 

24.05.2000 

25052000 

25 C5.20O3 

25055000 

25.055000 

25.05.2003 

25.0S.2000 

05.09.2003 

13.082000 

14.092033 

İIIALE 
SEKLİ 

davet 

davet 

dival 

«aval 

davet 

C3V0İ 

ava 

dava) 

dava» 

davef 

fljvö 

davat 

davat 

davat 

İJI DİRİM 
OBAM 
1 « 1 

20.51 

22.00 

24 03 
22JI2 

2400 
23.10 

25.00 

20 .» 

23*0 

26.80 
21.25 

30 03 

23.11 

23.05 

30.00 
28.03 

25.03 

20.02 

18.10 

29.10 

23.14 

İHİ IZTİ ALAN FİZMA 

Pak» hf .Tteva SartLÖŞl 

Soysal 
U*H.Taın.Tic.SarLLUçi 

Ekpojti K a r t t ı * 
lns.Tj-.T«afl.PtI-N»)c.Sıav« 

TltLMŞJ. 

Alan lrt5.Ta1h.Tlc.va 
SıftLUŞl. 

AraflnsEnlvelicAŞ. 

Nmydfi hf .SBAVB TîeAS. 

Akııl bululan Sarıva 
TfcA.Ş. 

Ada Yapı Tu tan» 
b ü d . U i ş i 

Mustafa Sş! 

Yarlsün lns.San.va TlcAŞ 

Ozs$ h9.TJc.v» SarU-tlŞl 

Üzta«oin5.«TltiH.Ç1. 

TOrvar kussun 7BLÖ.ŞI 

AsyollntK"Taksi 
Gt4a.HoUrra Stn.it 

TİCLU.Ş1. 

TABİ İ l i 

05.012000 

05.D6230O 
10.072001 

021*2000 
I3C720O1 

07.0S2O30 
09.072001 

09.0S.2000 

0BÜ62000 
14.012001 

OB 06 2000 
27.11.2001 

05.012000 

05.012000 
14.11.2001 

02052000 
10072001 

01.052000 

29.0S.2C0g 

2fl.r&2000 

23.012000 

http://lrt5.Ta1h.Tlc.va
http://lns.San.va
http://Stn.it
http://29.0S.2C0g


29.0S.U59-eS.DSJMl TARÜILERIARASINDA 
tLLEK BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA YAPILAN İHALELER 

retti AM 

İ Ü 

ADAPAZARI 

KARABÜK 

mreatm 

ADAPAZARİ 

ÇANAKKALE 

KARAMAN 

KARAMAM 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

OSUAtfYE 

KARS 

İSTANBUL 

KARAUAN 

KAJUUAN 

MALATYA 

B s U D l m l 

Kararan KSyO 2 Ktsm 
s.8*ı« 

SAFRANBOLU 

KanmnKoyütKısn 
LBafca 

Kararan KSyOZJOsm 
2.B9ge 

ECEABAT 

KARAMAN p(Mırk«z) 
3.Ksm 

KARAMAN l(Uarkae) 
4JCsm 

K9tHC9y 

Ittunçrtk 

BAHÇE 

KA&2HAN 

fctel 

KARAUANItMKKU) 
Utelm 

KARAMAN l(lvkrt»z) 

BALABAN 

İHALI 
EOKIM} 

kılıa kani 
•Jtyv 

kanlns. 

U a t n l 
alfan 

(ahakaıul 
aljnpı 

ktnhj. 

karnin». 

*anht. 

balkonu) 
• « W 

kata kamı 
•lyapı 

KMüns. 

Kanlnt 

lutokmt 
U n * 

Kinini 

KuLhf 

Kani» 

BİRİM 
FİYAT 
Y IU 

2009 

2000 

29» 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2XXI 

2000 

2009 

2000 

tUCEESİr 
B I D I Ü 

(MİLYON 
TLj 

2,750.000 

s.oao.000 

2.7S0.CO3 

2.500000 

1.750.000 

3.750,000 

3.7S0.0O0 

750 000 

1.300000 

3309.000 

3.300.000 

2690.000 

3.500 00ü 

3 KM 000 

eoo.ooa 

TOPUM KESİT 
eattl 

(MİLYUNTL} 

3.575.000 

eooo.oaa 

4.635.000 

«178000 

1.750 000 

3.750 000 

3750.000 

1 £30.000 

1^:0000 

3.303000 

3.300.000 

ZBOOGOO 

3.500-000 

3.500.000 

800.000 

I X 
SOZLCSMK 

SAYISI 

1 

ı ı t s ı r 
MALlvrrl 

(MİLYON ili 

tHALl 
TARİHİ 

14032000 

15.0S.2O00 

20.08.2000 

29.092000 

1107.2000 

11.07.2000 

13.07.2000 

U07.200O 

14.07.2300 

17.075000 

17.07.2000 

15GS.2000 

1s.og.200a 

15 03.2000 

18 03.2000 

IHAL* 
«EKLİ 

davet 

davel 

- . 

dtvaı 

dBVEİ 

davd 

dival 

oavaı 

dav* 

Sivil 

dBVEİ 

« 

dmt 

divit 

daval 

IKD1G1M 
ORANI 
MSİ 

23.07 

23.2S 

23.25 

2509 
23.00 

Î400 

23.23 

23.20 

23.04 

23.15 

30.15 

25.10 

24.10 

25.00 

25 60 

25.30 

23.20 

25.20 

iBAlITİALANrlKMA 

HaysıJ btf.Tle.v9 SanA-Ş. 

NdhşMrt.MılTı»Brt. 
Te]a.Tur.Gu*LTarrn 

H«y.Sm.vaTfc.L*IS* 

Tımyxpıh8.Tlc.VBSajı.lUÇL 

Tapam IrçSanva TieA Ş 

Ozens&n M0h.Taah.San.vt 
TfcAŞ. 

lMidngkjlns.5an.va 
TicLaşa 

Eryaoı San va Tk.Kc4.$l. 

Ç^UCıMCmTuh. 
Tic.san.PaU.tlSl 

T i » hi.pai.Safi Tte.LU.S«. 

Yapn rç Sartvı TUMtlşl. 

Sanıl Bej Tle.Tuh.ltı va 
tY.LU.S1i. 

Yavudar NaLTırİRfTeksS 
SanveTIcAŞ. 

eeşörtesisrNsk.Hjl.lnj.v» 
Tııh.TicLtLSI. 

Kayanlar tns.Tuizra 
Ote.PM»»™ sın Tfc IM M 

Ataı hf Tb vs Ti 5 AŞ. 

SÖZLEŞME 
TARİlll 

21XK2030 

28.0612303 

19X7.2003 
11.07.2001 

13.07.2000 
10J7JO01 

01.03.2003 

27.073000 

0S.DS.2X0 

27 077OO3 
2S.04.2O01 

15.022000 

O4.C3.2O00 

11OS209O 

22.082000 

31.0120O0 

25.0S.200O 

05.09.2000 

BAŞLA 
TAIi 

03.072 

D 3 0 1 

0 7 M 

04 09. 

2403. 

26 £ 9 

2S.09 

07:08 

0208. 

OS.C9. 

M.092 

25İMİ 

23 03 

26103 

11.10. 

http://1s.og.200a
http://btf.Tle.v9
http://M0h.Taah.San.vt
http://lMidngkjlns.5an.va
http://Tic.san.PaU.tlSl
http://hi.pai.Safi
http://tY.LU.S1i
http://0S.DS.2X0


».C5.1SSJ-05.09.20C1 TABIHLEia ABASINDA 
İLLER SAMUSt GENEL MÛDOSLCĞÖ 

KANAİİZASYONDAİRESİ BAŞKANLİĞİNCA YAPILAN İHALELER 

l$tlf A H 

İ Ü 

MALATYA 

BALIKESİR 

ÇEKELI 

AMASYA 

K O C A H J 

tzula 

NEVSEH» 

SAMSUN 

SAMSUN 

İÇEL 

ANTALYA 

VAN 

KONYA 

NEVŞEHİR 

AKSARAY 

MANİSA 

İZMİR 

YALOVA 

ANTALYA 

ERZURUM 

İZMİR 

HAZIÖ 

ANKARA 

BITUS 

TRABZON 

ÇANAKKALE 

DÜZCE 

BiLconzsi 

BOSTANBASI 

AUINOVA 

GÜMÜŞLER 

SULUOVA 

UZUNTARLA 

GOUOLDOR 

UCHİSAFt 

BALLICA 19 Maya 

HAVZA 

KAZAMU 

AVSALLAR 

ERÜŞpi) 

HJLU 

AKSALUR 

SARIYAHŞİ 

KULA 

TEKELİ 

SUBAŞI 

KUMLUCA 

OLTU 

BAYINDIR 

KARAKOCAN 

YENKErJI 

ArflAT 

ÇARSBASI 

BOZCAADA 

Düz» 

IHALC 
roKusu 

KSLIU. 

Kanlns. 

Kefühs. 

K » * * 

KnVıs. 

KaıUr>5. 

Kenti}. 

tojnfcış. 

tan*,. 

kn-Vtf. 

tanhs 

Kwı>«. 

Kanjss 

K a n i * 

Kerdns. 

Kan İne. 

Keatll. 

Kenhs. 

Ksün*. 

Knkf. 

Kan-fes. 

Ksıhg. 

Kavkı». 

Kertin?. 

Ken-lns. 

Kanlns 

fcaketksnıi 
• I j l f l 

BtElM 
IİYAT 
Y1U 

2000 

2X0 

2003 

20TO 

2 0 0 3 

2 0 0 9 

2 0 0 0 

2 0 0 3 

2 0 0 0 

2 0 0 3 

2 0 0 0 

2 0 0 0 

2 3 3 0 

2 0 0 0 

2 0 0 8 

2 0 0 9 

2 0 0 0 

2 0 » 

2 0 0 0 

2 0 0 0 

2 0 0 0 

2 0 0 0 

2 0 0 0 

2 0 0 0 

2 0 0 0 

2 0 0 » 

2O0O 

İLTUŞtT 
e e n n l 

(Kll.YOÎf 
TL» 

1250090 

tJOOO.000 

4 .700.000 

3 .500 0 0 0 

2 . 5 0 0 0 0 0 

4 . 7 5 0 0 0 0 

Lsoocos 

Tjoaooo 

Î.OOO-000 

4.35000a 

3.000.003 

10.732.000 

3200000 

1.000.000 

2.(50000 

tsoo.ooa 

4 7 0 0 0 0 

1 2 5 0 0 0 0 

4 2 0 0 .000 

4.500.CCO 

2JO0OO0 

3\500.000 

3 . 5 0 0 4 0 0 

2 5 5 0 . 0 0 0 

2 5 0 0 . 0 0 0 

1.750.009 

3 0 0 0 0 0 

Tatuaatğı 
E t K L İ 

(MİLYON Tl.» 

1353.000 

MO0.CDO 

4.700003 

3100 000 

250D.O0O 

4750.000 

«00.000 

7.K0ODO 

3.0CD.D00 

4.350000 

3.000.000 

10.732000 

3200000 

1.000.000 

2.1SO0C0 

4.500.000 

470000 

1.250000 

4200.030 

4-600.000 

2300000 

3500030 

3.500.039 

2550000 

2503000 

1.760.000 

£90000 

XE 
IOZUSMZ 

unu 

1 

FBOJI KİSİN 
HKAP 

MAIİYZTİ 
(MİLYON TL) 

" 

Î11ALT 
TAEtUt 

16.032000 

24.03.2003 

25.09.2003 

2S.Q9.20OO 

2509.2000 

23 09.2003 

29.09.2000 

02.102000 

02.10.2000 

02.10.2000 

03.102000 

03.10.2000 

03.102000 

04.102000 

04.10.2000 

1S.10.2000 

1S.10.2000 

24.102000 

30.102000 

30.102000 

0711.2000 

07.112DDD 

07.11.2000 

D8.11.20O0 

09112000 

17.11.2000 

13.12.2000 

İIIAL1 
« 0 X 1 

davet 

ılnct 

davel 

dtvö 

ibVBİ 

davet 

«met 

davet 

davet 

davet 

davet 

davet 

davet 

davet 

davet 

davet 

davet 

de»t 

davet 

davet 

davet 

davet 

«mi 

davet 

davet 

davet 

davet 

İNDİRİM 
OBAM 
«•s! 

25.40 

2555 

26.50 

26.M 

25,04 

2650 

2533 

25/» 

25.50 

26.50 

26JJ1 

2E.I0 

25.53 

26.02 

25.03 

26.70 

25,10 

2520 

26.15 

2659 

2S.02 

27.01 

27.39 

25.40 

25.30 

20.00 

18.20 

23.20 

İHALIYİAULfirtEİIA 

YDA b>.Taah.SaaTicLtlşf. 

deren Tutan tef Yapı 
MaSSanv.Tfc.LtdS» 
KeranoJlukısiaiLTeks.. 

o».Tur.SsT! ve TiclBS*. 

HCGlns.TicA.Ş. 

Çek-dlIrşAnfeDeg. 
SatTIcımsı. 

çetfkttojLi kıs. 

Kurtojkı h» TMhTtelHSt 

Cem-âat tns.Tutanve 
Tfctasü 

Arma Ozknn hs,Taah. 
NeKMaüSanve TtelM SI. 
K ı rb j j k-4.Te5h.Tur. Cm. 

M0h.Tlc.LUSS. 

Lteaaas lnj.Testi.ln. İnansa. 

Kaya Bektlns.TeeriTlc.ve 
SanLMSS. 

Yıldız EnUMriyet Hc4*ıg AS. 

Dede-han hfianTteitdSiL 

Nuraoy bı;.Sen.ve TlcKalŞt. 

Y*8nrı kisve TteAŞ. 

Ar-durlns.vaTaah.ia.sl. 

Done: Yapı saave Tlcuişs. 

YarfceTtr1zm.in3.ve 
TIC.LM.SI. 

Ytoırrin kisve TteAŞ. 

trmkİR5.Teah.TınJUIL 
Sen.N«lltB.hr.TteLBSI. 

Tesan ln5.San.veTicA.S. 

Baygeı kıs MaTeetıhL lir. 
ItfıSan.veTtcLÖ.Sı 

Ceysan İns .MaitSanva 
TK1MSU 

Vesünbıs. 

Çioglu İRs.Tu1zm Ttcve 
SenLHSI. 

C&gtUBtMûıı Teati. 
Tte5an.Pa2iM.St 

SOZLEfMI 
TAEtHİ 

D5.O92CO0 

19.032000 

11.1023» 

(21102003 

05102000 

13.102500 

39.102300 

'24.102000 

11.102000 

25102000 

12.102000 

1110.2000 

12.10.2000 

12.102000 

23.102000 

25.10.2030 

C5.11.2SC9 

01.112000 

C7.112000 

13.112003 

DB122000 

05.122003 

30.112000 

07.122COO 

OS.122C00 

13122000 

05.012001 
09.072081 

BAŞL 
TAS 

10.102 

19.102 

02.112 

01.112 

14.102 

0211. 

13102 

33.112 

02.112 

15.112 

14.11 

0711. 

14.112 

09.112 

23.11 

22.112 

24.11 

23.112 

05.122 

OS122 

12022 

11012 

31.312 

23012 

2401. 

23012 

18.012 

http://2S.Q9.20OO
http://MaSSanv.Tfc.LtdS�
http://k-4.Te5h.Tur
http://M0h.Tlc.LUSS
http://lnj.Testi.ln
http://Bektlns.TeeriTlc.ve
http://Ar-durlns.vaTaah.ia.sl
http://YarfceTtr1zm.in3.ve
http://TIc.LM.Si
http://Tte5an.Pa2iM.St


JJ.0S199»-0S.(fiU001 TARİHLERİ ARASINDA 
İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA YAPILAN İHALELER 

BİNAM 

İLİ 

İSTANBUL 

AIUSYA 

BALIKESİR 

BALKESİR 

BALIKESİR 

BALIKESİR 

BALIKESİR 

EDİRNE 

BALIKESİR 

İSTA.N3UL 

AKASYA 

AMASYA 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

D02CE 

DOZCE 

oûzce 

O&CE 

DOZCE 

OÛZCE 

DOZCE 

DÜZCE 

BtLZOtrat 

GÛUÜŞYAKA Z K s n 

SULUOVA 2.toan 

ALTtNCVA1.No.kl 

ALTlH0VA2Nllı 

ALTINOVA3lta.ll, 

AJ.TINOVA4.Nolu 

ALTINOVAB.NoJu 

ENEZ 

AİTNOVA5.NOİ1 

GÛU0ÎYAKA1 Kan 

SULUOVA tfasm 

SULUOVA 3 bum 

DERİHCE 

KÛRfEZ 

DOZCE KoleldSrHaSı 
1K>n 

OOZCEKaUUSfH» 
2Kwm 

DÜZCE KHokUrHala 
3Xxn 

DÜZCE K i * * » m » 
4 Kum 

DÜZCE KolekBrHaaı 
SJdan 

DÜZCE KAkör lka 
SKSm 

DÜZCE Ko**ttr m a 
7KUH 

DÜZCE Kotekur H in 

BUL» 
KOHUtU 

KaAİrçıel 

Kıniej. 

ken.febjns. 

kaasebaif. 

kMfrtJnj. 

kuifriıjnf 

kanje&Jns. 

Ktnlnf. 

kantesjrs 

n n h | . 

kan fıs. 

fcaneıj. 

kalakalıl 
•»»as» 

t u n t u u 
*yıw 

4 w 

tataaoa* 

kıta kanal 

kata tanı 
•»»W 

kaka k m 
atjaaı 

katahoaul 
»•»»I 

atpeı 

kaka kani 
•«W» 

BlRlM 
VtTAT 
YUJ 

2003 

2300 

2000 

2000 

2900 

2300 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

»00 

2091 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

tUCKCŞİ* 

(MİLYON 
TM 

2000X00 

1:330.000 

1500X00 

1125X00 

1X125.000 

1.175.000 

1525.000 

5500X00 

1.250.000 

1.000.000 

2.050J000 

1650X00 

1.670.000 

2600.000 

1.650X00 

1.850X00 

1650000 

1 £50 000 

1.650000 

IJBOCOB 

1050X00 

1.050.000 

l o r t A M t ı ç I r 
BUMCU 

(MİLYON TL) 

2000.000 

1300 000 

1200X00 

1.125J300 

1.025UOO 

1.175X00 

1225X00 

5200X00 

1250X00 

1X00X00 

2050.000 

1.650030 

2603.030 

1550X00 

1650 000 

1 £50X00 

1.650JO0 

1.650X00 

1.050-000 

I.050.CCO 

1050 000 

IE 
tOlLTŞHI 

uma 

r c o j r KtstN 
KI3AP 

UAİİYETİ 
(MİLYON İL» 

-

İ U A U 
TABİIIİ 

03.01.2001 

11.015001 

22015001 

22.01.2001 

22.01.2001 

24.01.2001 

24.01.2001 

24012001 

31.012001 

2702.2001 

27022001 

27.02.2001 

17.055001 

13.055001 

13.095X1 

13.08.2001 

14.035001 

14.052001 

14.0a2001 

15.0S5001 

15.042001 

15.005001 

lUAUC 
KKKÜ 

dava 

Savat 

davet 

davet 

davet 

Bavel 

davH 

davet 

davet 

davet 

davet 

davet 

davet 

davet 

<rvel 

davet 

davet 

davet 

davet 

davel 

davet 

davet 

İKDFKIM 
OBANI 
H-Bl 

26.50 

25,50 

25.10 

25.30 

26X0 

2B.04 

26,04 

25.71) 

2S.40 

27.1 S 

27.19 

29,05 

28.50 

25.52 

23.62 

2700 

2322 

23,05 

28.70 

25.60 

28.10 

20.10 

lüALiylALAn FİRMA 

Gentesyapf 

ûmereanlnf 

Dtgfinlnc. 

Pelerini. 

Sayın*. 

Ozcenlne. 

Oda* Ins. 

BBektıs 

Afcey Karaman 

Kerces 
VB OmltFUa LM sn. 

Mahire Teati TÎC.SsnLtS S9 

HCOlnjTnAŞ. 

Sifçel lns.ve Taah>.Ş. 

£«12023 hava TtcAS. 

Abide Proje 
MOhtaah.Tle.Saa Ltd.SH 

çiy«klns.vBTiclU.şıi. 

Mat bn.EniKJ 
Taah.TlcLtd.sli 

Faktir MOlLS»n,T«:.Ltd.şa. 

Çizgi M Jh.Mûm.T«»h. 
rcSaJiPel.Llı).S6. 

Baha kif San ve TicLtd SU 

Fahan 
lnaJft.lhrSan.Tlc.UiSS. 

Yunar lış.tanv» Tıe.Ltd.ŞtL 

aÖZLEŞME 
TASİHİ 

30012001 

05.022001 

05025301 

05 02.2X1 

00022001 

MJ3Z2O01 

02Ü2.2D01 

14X2.2001 

23X22001 

23.032001 

12D32DD1 

22.03.2001 

12.072001 

11.075001 

10X75001 

1D.075001 

10072001 

10.072001 

10X75001 

10075001 

11.077001 

09.075001 

8ASU 
TAR 

16.01 

11.04 

30.03 

2701 

30.035 

30.03 

30.03 

12.04 

30X0 

16.04 

1004 

11.042 

1207 

1207 

10.075 

10 07 

10.075 

10.07 

10.075 

10.07 

11.07 

09.075 

http://ALTtNCVA1.No.kl
http://ALTINOVA3lta.ll
http://AJ.TINOVA4.Nolu
http://MOhtaah.Tle.Saa
http://Ltd.SH
http://Taah.TlcLtd.sli
http://lnaJft.lhrSan.Tlc.UiSS
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 819) 



29.05.1999-05.09.2001 YILLARI ARASINDA KANALİZASYON DAİRESİ BAŞ 
EK SÖZLEŞMESİ YAPILAN İŞLER 

9 

10 

11 

12 

13 
• 

14 

15 

1S 

17 

18 

Adapazarı 17 no!u şebeke 
ftaî.inş. 

Adapazarı 5 nolu şebeke 
hatinş. 

Dağkent-1 Prefabrik Altyapı 

Şıralıköyö Cezaevi Yanı 
Prefabrik altyapı 
Bolu Beden Terbiyesi 
Karayollan-TEK Alanı 
Prefabrik altyapı 

DOzca Havaalanı Yanı 
Prefabrik Altyapı 

Bolu Kaynaştı Akabe Tesisi 
Arkası Prefabrik altyapı 

Bekirpaşa 3 Bölge kalıcı 
konutlar 

Bekirpaşa 5 Bölge kai:cı 
konutlar 

Bolu Kalıcı Konut 

Özdoğanlar 
Taah.lnş.Tic.Ltd.Şti. 

Merva Inş. Taah.MQh.ve 
Nak.Tic.Ltd.Şti. 

Intaş !nş.Taah.Tic.Ltd.Ş{i. 

Amican 
inş.TicTur.San.Ltd.Şti. 

Sezer Irtş.Taah.ve 
Tic.Lîd.Şti. 
AKS 
Tur.lnş.Mad.N'ak.Tic.Ssn.A 
ş. 

Mintaş 
Müh.lriş.T3ah.TiaA.Ş. 

Taşyapı Inş.San.ve 
Tic.üd.Şt». 

Hskem Inş.TicUd.ŞtL 

Zay Yapı San.lnş.ve 
TicLtd.Şti. 

1999 

1999 

1999 

1999 

1999 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

450.000.000.000.-_ 

1.050.000.000.000-

500.000.000.000.-

364.000.000.000.-

878.000.000.000.-

570.000.000.000.-

257.000.000.000.-

3.760.000.000.000.-

1.692.000.000.000.-

3.750.0C0.000.000.-

769.000.000.000 

1.750.000.000.000 

1.250.000.000.000 

560.000.000.000 

2.340.000.000.000 

2.400.000.000.000 

416.000.000.000 

5.421.700.000.000 

2.714.600.000.000 

7.606.560.000.000 

http://Taah.MQh.ve
http://450.000.000.000.-_
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 819) 



29.05.1S99-05.09.2001 YİLLARİ ARASINDA KANALİZASYON DAİRESİ BAŞ 
EK SÖZLEŞMESİ YAPILAN İŞLER 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Çavuşçifüiği 1 Kalicı Konut 

Düzce 6 Kalıcı Konut 

Düzce 9 Kalıcı Konut 

Soğucak (Yalova) 1 kalıcı 
konut 

Çınarcık-Çalıca 1 Kalıcı Konut 

Düzce 5 Kalıcı Konut 

Karaman Köyü 2.Kısırn 
ZBolge 

Köseköy Kalıcı konut 

DOzce kalıcı kcnut 

" • 1 
Merve Inş. Taah.Müh.ve 
Nak.Tic.Ltd.Şti. 

Soysal Müh.lnş. 
Taah.Tic.San.Ltd.Sti. 
Ekşioğlu Kardeşler 
Inş.Tur.Taah.Paz,Nak.San. 
ve Tic.Ltd.Şti. 

Alkan inş.Taah.Tic.ve 
San.Ltd.Şti. 

Nuraydın İnş.San.ve 
TİC.A.Ş. 

Yenigün İnş.San.ve 
TicAŞ. 

Taşkent lnş.San.ve 
TicAŞ. 

Çizgi Müh.Müm.Taah. 
Tic.San.Paz.Ltd.ŞÜ. 

Çizgi MühMimTaah. 
Tîc.San.Paz.Ltd.Ş?i. 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

20G0 

1.300.000.000.000.-

2.350.000.000.000.-

1.700.000.000.000.-

1.800.000.000.000.-

2.000.000.000.000.-

3.700.000.000.000.-

2.500.000.000.000.-

750.000.000.000.-

300.000.000.000.-

3.380.000.000.000 

5.640.000.000.DOO 

3.810.000.000.000 

4.000.000.000.000 

3.200.000.000.000 

8.510.000.000.000 

2.500.000.000.000 

1.690.000.000.000 

690.000.000.000 

http://Taah.Tic.San.Ltd.Sti
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Iller Bankası Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığınca 28.05.1999-05.09.2001 
tarihleri arasında tamamı davetiye usulü olmak üzere toplam 235 adet ihale yapılmış bu ihalelerin 
büyük bir çoğunluğu 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen deprem böl
gelerinde olduğu tesbit edilmiştir. Deprem bölgesindeki ihale konuları prefabrik altyapı, kalıcı 
konut altyapı geçici konut ve kanalizasyon inşaatı şeklindedir. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığınca 
işin mahiyeti gereği 37 iş için ek sözleşme yapılmıştır. 

4) îller Bankası İçmesuyu Dairesi Başkanlığınca Yapılan ihaleler : 
Sayın Koray AYDIN*ın Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı döneminde iller Bankası içmesuyu 

Dairesi Başkanlığınca keşif bedeli 100 milyar liranın üzerinde olan içmesuyu ihaleleri ve ek sözleş
meler aşağıdaki çizelgelerde gösterilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 819) 



td 

İÇMESUYÜ DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA 
ÛİJ0U99MU2.1999 YİLINDAYAPILAN İHALELER 

İŞİN ADI 

İLİ 

ÇANAKKALE 

SAMSUN 

ŞANLIURFA 

MALATYA 

VAN 

BELEDİYESİ 

Ç&3&ZİS 

Atefceı* 

Saraç 

Bsstsnbsşt 

Gfcpuısr 

KEŞİF 
BEDELİ 

(BLF. ) 

280.000 

310.000 

1.900.000 

160.030 

150.000 

İHALE 
TARİKİ 

0S.01.15S9 

0S.0l.I9S9 

10.05.1999 

24.111999 

28.12.1999 

İHALE 
ŞEKLİ 

İLAN 

İLAN 

İLAN 

TEKLİF 

TEKLİF 

İNDİRİM 
ORAM 
%'Sİ 

$0 
50.19 

44.85 

1535 

W 

İHALEYİ ALAN FİRMA 

Miterln}. 

M&rlnj. 

OsihSdiej.Ltd.StL 

RnaûiîHişek 

Güjdtn}.rıe.veKoü.Şti. 

SÖZLEŞME 
TARİHİ 

19.03.1999 

19.03.1999 

29.05.1999 

01.012000 

C4.0I.2000 

B 

0 

http://0S.0l.I9S9
http://OsihSdiej.Ltd.StL


İÇMESUYı/ DAİRESİ BAŞKANLİĞİ 
OI.ÖUOO0-3İ.12.2ÜÖ0 YILINDA YAPILAN İHALKLER 

, 
İŞİN ADİ 

SU 

BİTUS 

ANTALYA 

İZMİR 

ADANA 

AFYON 

KOCAELİ 

ŞANLİURFA 

ŞANLİURFA 

AFYON 

ÇANAKKALE 

KONYA 

AYDIN 

Mlâ-A 

TRABZON 

MUĞLA 

SAMSUN 

TRABZON 

AYDIN 

KONYA 

KONYA 

OSMANSYK 

ANKAKA 

YOZGAT 

SAMS1 ^ 

AKSARAY 

0ELEDİYE5İ 

i ^ r . 

Kmivc* 

Bcrçunı 

Kurlçı-fer 

Etafvadm 

Gebre 

Şashurfa i KISIM 

^actıuitt4KISDl 

Kj\ıhan 

İnitpınH 

KcsecıL 

Ycro&hiatı 

Bodrum 

Ma<U 

0 » . 

Tcmıe 

IfejMsMİ 

Anladı 

Otçu 

K . * 

I.Bck 

Alımına 

CMct 

Caıjlfam 

fVıûjüldrb 

SEKTORO 

IOH3UYU 

ICMF.SUYU 

ICMFSİİYU 

IÇMEEUYU 

ICMHSI.TI.' 

ICMESUYU 

ICMESVYU 

İÇMIİSİ'YI: 

İÇMESCVT 

IOB-.SI A T 

IIADJB'VI* 

lOlKSl .Yf 

H'MİİSt Yi" 

KAII'SI.'YI; 

IC.MÜS1AC 

HMFSIVI; 

ılAHiSVYl' 

HAS-.S'YI' 

H A i L s n i ' 

H.MKSI Y f 

•lAltLSI VI 

K"MI:SL«r 

iıAitsm.' 

!!.AI1\IAT 

11, \ l | \ t VI" 

KEŞİF 
BEDELİ 

(B.F. .) 

1-fO.OOO 

soo.ooo 

İ.J50 000 

«SO.OOO 

»00000 

3 450 003 

l 4Ki.ooo 

ı 200000 

75 (Mfl 

210 uoo 

loo.ooo 

ıznnan 

420 000 

100 000 

»80000 

» 2 0(10 

125 000 

12! <*5I 

İTO 000 

220 0 » 

«to im» 

400 000 

M>m«ı 

600 IKKl 

*. m uca 

İHALE 
TARİHİ 

IJ 0 ! 2000 

26 01203ü 

2 0 0 i . 2O0O 

I4 0Î20OO 

14 02 2900 

15 02 2!»0 

2103 20O 

2) 05 200 

23 P2 2000 

23 »2 2(X>| 

2.VB2 2l«»> 

2-1 Sl2 2iK»i 

y a ; u m » 

24 «2 20011 

2502 2»»"! 

25 i>2 2UIH 

2 5 0 2 2tWi 

29 02 2UOH 

2« 02 2800 

«1 ıi î 2000 

ftı«;:flüo 

02 03 2<W" 

0203 2ı «>ı 

; . » ı ı : ; . » ! 

24 "3 20°" 

İHALK. 

ŞEKLÎ 

TKKUF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TFKLİF 

TFKLIF 

îliKLIF 

TEKLİF 

TFKLİF 

TÜKI.II-

TlikLIr 

İlikl.lK 

TEKUF 

rKKLIF 

f1-.KI.II 

TEkl.lF 

TÜM il 

TFJUJF 

TEKUF 

FEKLIF 

ri-kl.lF 

TFKI IF 

ll-Kl.ll 

İNDİRİŞİ 
ORAM 

%'Sİ 

I6.no 

16.'U 

1710 

20 10 

17.50 

20IK 

21 10 

211*" 

15 1" 

t» 4; 

!*;< 
!(•> 
! ' 2 ! 

15 I" 

17 Mİ 

1AM> 

1* !>• 

I*»ıl 

11.•» 

20 23 

15 1% 

. 7 . . . 

lfiM.il j I » " ' 

II Kl.il 1 İS i» 

U M U ısı* 

İMALEYİ Af -AN FİRMA 

İtan İn; Tic Kol Şii 

Avut Kanâiogl'j 

Avrasya Is; Gu!a İlli İfcr SanTicLtd Şii 

MicneylnjSan.T'KrA.Ş. 

Batmaz Yapı Kan ve Tic Lıd Şd 

Anticsn !n* Tk Tur ve 5aa D d Sri 

(ili? İni Mal Saa.I-lrf.Sti-

FalihrcttoHnıvcSanAŞ 

Kimi !oj San «e Tk. Lld Şti 

M Fcnıka Alışıl 

Vıîo İnş Taah Tur Tıc Koli Şti 

.Vdın in» S n ve Tîc Ltd Şti 

(îutdni in; Taah Ltd Şii 

A»!u l*> Taah »T Tk Ltd Şii 

Sıılmaa Irtf 

Ma» Ins Tnak Tic Kot Şii 

( .VL in> M: Tîc KoB.Şli 

Aljcluı Vuiıcfij İn» SKI Tk U d $ıi 

Futon ln< Tic A.Ş 

U n Oaay 

Sıımn. Muk İm TatilLtd J(i 

I ' K M I l.ı> MA Saa \t Tk 1 id <f.ıi 

(îaıa \zpı in; Ttsr Mad N'at TK.\C San Ud ^li 

l . e a n ! ü ( ^ n , c T K ; l ıdŞlı 

l-ı Ya;* itli san Vic A Ş 

SÖZLE 
TARİ 

10.02.2 

CJ 02 2 

17.02 M 

24 0 1 2 

14 11.2 

22 02 2 

27O3 2 

2703 2 

I1O4 2 

OS fi". 2 

U! 03 y 

IWII3 2 

03 03 2 

OS 03 2 

03 03 2 

H»03 2 

0903 2 

I4 04 2 

2» 03 2 

24 W 2 

I7 05 2 

I I O J 2 

23 03 ; 

us m 

13 04 2 

A 

http://f1-.KI.II
http://I6.no
http://lfiM.il
http://Kl.il
http://Saa.I-lrf.Sti-


İÇMESIM! DAİRESİ BAŞKANLİĞİ 

01.0I.2B0G-3I.12.20OO YlUNDA YAPILAN İHALELER 

(SİN ADI 

İLİ 

AYDIN 

GAZiAsrrer 

AMASYA 

AVDIN 

ANTALYA 

AFYON 

ANKARA 

BURSA 

rniRvt 

SAKISI I N 

El A7.lfı 

SAKARYA 

SAKARYA 

ANKARA 

£R7URI'M 

BAMKI51K 

AFVIJN 

DlV-tli 

AFYON 

BATMAN 

RUKSA 

At YON 

ICRZİM IN 

AFYON 

DRPC 

BEI.F.DİYI3İ 

Atimi. 

[lû)vlfahİRrıty 

SuhkOll 

Guaclçamh 

Dcıjcrnraru 

ll ı lta 

Karasal 

M Kemalpaşa 

II/tnıiıı{Mu 

l f » « 

ft.*, 

Aılapa/.»! Ctı̂ l ttiri 

Sapanca 

\«> 
Smvuil 

\U i l . l l 

llatU. 

ı w 

Ahnkipaıa 

IİCIKHJII 

( « . m 

Kı/ıl 

lıiı'an 

IMıaJnt 

Alımını 

SEKTÖRÜ 

İÇMESIIYU 

IÇMESUYl' 

ICMESUYU 

ICMESUYU 

ICMESUYU 

İÇMESltYU 

•ÇMESUYU 

Icroesuyu Arıtma 

İCMESUYU 

I Ç M E S I =YU 

İÇMFSt.TU 

tCMttt 'VU 

IÇMF51AV 

IÇMISUVU 

KMtSfVU 

K'MF-Sl'YII 

İCMFSlA'll 

Icaıı-suyu Anlına 

İCMESUYU 

ICMUSl'YU 

ICMESUYi; 

ICMF.Sl'YU 

ICMtSt'YU 

H"MKM Yİ 

ICSLİESlîYt' 

KESİF 
EFTıFIJ 

(!LF. 1 

1600 000 

5.Î0 000 

MUOMÛ 

6*0 000 

3300 000 

50009 

50 000 

1 I5HI««I 

2ŞOftrK» 

7mj * ı ı 

5"U IJIKÎ 

3 5tKI <HRI 

ISOOdıl 

T>> »>• 

ı tonunu 

.111.U.ı 

;.n ı«<ı 

MKİlKtfı 

2SM«ı 

.I'IMIKI 

!•«.«. 
» İ M . . . 

V R I T K I I 

*"-

İHALE 
TAKİHİ 

34 0J.2O0O 

n o? :ow 

02052000 

02 05 2000 

0S.OS.2OM 

08062000 

0! 063»0 

20 m» 2lw0 

2 i ı < * : « » 

241-7 2; «ıı 

02 IIK 2ı*« 

05 «S 2l»«I 

OSUSMIKI 

iM i« ; ı tm 

C9USMIM 

11 Wi 2»*în 

ISWS2"«ı 

l l ü l M . i ı 

:|I1S?UM 

2K'IS>li»J 

2K IIK 21 «W 

M,*; ,» , 

Ilır-o»»' 

,«.».>,.. 

İHALE 
SEKLİ 

TEKLİF 

TliKLIF 

TF.KIJF 

TEKLİF 

TltKLIF 

THCUF 

TLKLIF 

T1KI.IF 

TIKI.IF 

TliKl.tF 

1 l-.KI.tl-" 

Tl t i . IF 

TIKL1F 

M.klJI 

IHKIJF 

İ t Ki İt 

T İK İ II' 

İt Kİ II 

I l k l . l l 

İTKİ II 

Tl Kİ II 

rı ki ıı 

ı ikiıı 

M ki II 

I m - O k t . i I I Kİ II 

İNCİRİM 
ORAM 

y.-si 

21 OJ 

16 10 

20.02 

20 05 

20 04 

ÎOOJ 

2003 

23 0i 

20 01 

2? Ol» 

2» 20 

25 10 

l<» 7S 

25.00 

25.15 

21 15 

:osu 

2 1 l i 

22.00 

23 11 

2l' 211 

22 10 

25 W 

:> m 

:«oı 

İHALEYİ AİAN FİRMA 

!Iaii|»ğ1u İn» San »T Tk İJtd Şti 

Mıh İn» Tic SÜRT T I » b d Sli. 

Cdi fcrL ı jAŞ. 

İ t i San re Tic A $ 

RouYıptsııTicLlJSti 

Vot-SolnsTtahTııc SanlJdSıi 

Bıjlan Ins Ith ti» 1 id Sıi 

Ozyıpttıtat tnj Tic ve Sın Lıd.Sti 

Cahil Acar Acar Ity 

M>jıalTer Yıldır 

Ali Karaman 

Emiroğkı lıt| Yaıh 1 ic Ud Şti 

îîegl İn; San Tic t.ııl Sıi 

Oçr* İnjTnahSanvvlic A.$ 

A J İn, San i r TK l.td Sn 

[Sisa İF^ San Tic 1 ıı! Şii 

Yunscvn Ijl iııj 1( ve 11» Tic t.ııl Su 

l l i j lal tılj t u h 1 ıs ı« Sj» l/d Sli 

Dcmiruı İn} Tuh i t Ntufı Lld Sîi 

P i t . l n j l t ^ l l . j I V c I n l ; ' ! . 

Kare Muh !nj tnrr »e San Tk l.ıd $<ı 

SıKıTotaılı 

Suatı Yspı Suı lıh İh (ut Şıı 

Bilici İ3! San u- lıv İ4ı! Sıi 

Armada loj Tura Nal.ı (,,< Nail IV l.ttl i n 

SÖ7.I-I 
TAR 

06 OJ 

17C4 

25.05 

1105 

2505 

22 «• 

22 Of 

18 07 

ı/l in 

trtııS 

20 "S 

U » s 

l« !IS 

l"ı5 I M 

ı«ı« 

«* 
2n«*ı 

ı.M^. 

ı s "•• 

24 !iı 

I S ' " 

_\s •«-# 

ı-ı ir 

• u , 

http://l-.KI.tl-


İÇMESUVU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
01.3I.2KKWI.J2.20Sa YİLİNDA YAPILAN İHALELER 

İSİN ADI 

İU 

TRABZON 

AKSARAY 

K M ARA? 

KOCAELİ 

HATAV 

MALATYA 

KIRKLARELİ 

ANTALVA 

HAKKAKİ 

KAVSF.RI 

SİVAS 

KARS 

SİVAS 

ANKARA 

ESKIŞEHIR 

AFYON 

AN1AJ.VA 

F.KZlW\t 

ÇORUM 

OHDf. 

Z0NCİ11.DAK 

ADAŞA 

K M ARAŞ 

\ltiOF. 

BELEDİYESİ 

Al)1B 

Tapafctt)i 

Bakraç 

Cücük 

I*I}«S 

! lıturtw>u 

IŞncd. 

Kem!ıtca-Mnii.«ıi-

I Kısım 

»«*« 
I la ı - ı ta 

Y a n ı 

W 

l U n ç a ! 

P.ıiaib 

VuTMScmır 

« M 0 

Kurol ı iO-VUviVeni -

^"»RlEfL~3yi 

» M u h . 

UV^T 

Ueycuırj 

Valapınar 

Y<:$iHo*tf 

K„,d, 

SEKTÖRÜ 

JÇMESUYU 

İÇMESUVU 

İÇMESUYU 

IÇMESUYU 

İÇMESUVU 

IÇMfcSUVU 

tÇMKSUVI) 

•CMTSI.rvU 

İÇMEM YU 

IÇUESUYL' 

İÇMEM V I ' 

İÇMESİ'Yİ.-

IÇMI-SCVU 

ICMhSI'VV 

K , M I M : V I İ 

İÇMESUVU 

IÇM-.SVVU 

HMIiSUVU 

IÇVESrYI : 

U-«»u»-..Un» 

IÇMISI 'Yl ' 

İÇMESİ VI 

K.VI.SCYI 

K.AUS! VI 

KESİF 
BEDELİ 

(B.F 1 

200000 

22} 000 

»OOfı'Kı 

i IOOOOC 

650000 

25OOO0 

2S0ttO0 

4 0UÜCMIİ 

Vîi' (*m 

| Jl) («». 

ı;*<ı«ı 

jOflitHI 

*7flı.»ı 

I ş a l ı n ı 

».«*.. 
,*,.,„ 

16ftcn»«ı 

Isaoıa. 

tllAI.F. 
TARÎÜİ 

18.C9 20O0 

!<>(«2W» 

14 04 2000 

IOOT2DO0 

2no»2£>00 

2urw20co 

2105 21X10 

2« £!** 2fllK> 

2-.,r.2.«» 

>•> i it ;«*o 

«•s m ;«)o 

1*. İH rihîll 

i».- HO*Xl 

Jr* Ur^Kül 

»•• lo^tim ı 

ı*ı tu ;ıK« 

m lA^nn» 

1*. 1**21)0» 

ItUtlN»-' l| |ı»;ıhKI 

M»..*! m,,,.» 

f<uc>>ıi ı ı ııı^ımı 

^ « i . . . . | ı ;nı ; .«»ı 

»,... i : i u > « 

İHALE 
SEKLİ 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

T B U İ F 

TEKLİK 

TEKI.IT 

TEKLİF 

. TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TF.Kt.ff 

TF.KLIF 

TFKİ.IF 

TEKLİF 

TKKUF 

TF.KIJF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TKKI.IF 

TEKLİF 

İNDİKİM 
ORAM 
v.-si 

21 21 

20 15 

21.00 

25 ul 

17 0« 

22 10 

29 .» 

25.02 

i» 2» 

2î>Sıı 

20 10 

2u 10 

2102 

25 m 

2.. 55 

IS 70 

s » 

IS 2li 

2(1 ?•' 

;no5 

24 12 

N K 

• »«. 
22 l« 

'HALEYİ ALAN FİRMA 

MiltenİnsEuı*c Tk.Ltd$(L 

Tüaun Vaptsan Tun «T Tk Lld.Sli. 

Ofcurhr Ktii.jrç.Tk. Ta»h.San.Ud $ti 

Nutvojhı İn; S m « T i c AS 

Serra Sf»j »ç UijTîc \i6 Şii 

Aybert lüj Mfik Tura K ı t Sın T K l.ıd %<\ 

ü/unlt; Ins.SanTicA S 

Asynl in; Mıd San ve Tu l.ıd 5u 

Frefcm Tufl ln> San MÎ TİL- l.ıd Nti 

Selımojlu los !"rt vs (k T K 1 td Şii 

1 lüsrçn Ekinci 

(ûiKcnıv Vapı CıtSan»cTu l.ıd Şiî 

Ch-Ka in; Tiatı TV »v San l.ıj S»i 

Ol Tayin! TuvcSanlI ı lSb 

O/uckl lııj Tu- Tl»/ fa / 11.1 Şii 

Şener los Tuh Tıv l.« ^ i 

! IKAInjTicvoTcl. l l ı / - \ i 

liri lai San w Tîc A Ş 

MRAInsSanvcTiclulŞı, 

Kuculıçı lıı9 T K ( I H TK' lı l":t IV l.ıd $!• 

Yılnı»,CT İn; Nal San ><• TU l.ıd Şl> 

Hasan Saçıkaıa 

Ltvcm 1urV«<yfu 

Ikıad lir, Taab San I K \ > 

SÖZLE 
TARİ 

«.10.2 

07112 

17.112 

1} 10 2 

ıo.ıa.; 

26 102 

26 10 2 

U.IO2 

I I 12M 

31.102 

O I I I 

2J IO 

27 1! 

Oâ 11 

14 11 

10 I I 

02 11 

201 » 

20 11 

51 10 

01 11 

in 11 

tr-ı i I 

O.ı I I 

http://01.3I.2KKWI.J2.20Sa
file:///ltiOF
http://TF.Kt.ff


• İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
ummuımm YIUKDA YAFILAN İHALELER 

tşfHASI 

İLİ 

BUKA-

SALKES» 

HATAY 

AFYON 

KARAMAN 

ERZURUM 

MALATYA 

KUŞ 

ARTVİN 

ANTALYA 

AYDİN 

KONYA 

BttE&ESİ 

İrâ 

Stvtgüpe 

to? 

KınsEI 

En&ssdt 

Ajbfe 

«*{e 

MoSıta 

Ms^ul 

KtSaa 

3 I | I A S 

Argıüaa 

SEKTÖEÜ 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

KESİF 
EEBHJ 

<W. ) 

mcoo 

3SS.O00 

161.003 

93.033 

219.0» 

1J0O.ODO 

73.CB0 

308.000 

75.030 

490.000 

410.0» 

600.000 

İSAL8 
TAfilHİ 

15.102030 

IS.I02G00 

IS.102D30 

23.102003 

25.101000 

33.102030 

OS.I12000 

& l 12000-

13.112030 

01.122000 

01.122300 

12122003 

tfULt 
ŞEKLİ 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEHİF 

TEKÜF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

fcîfSİK 
OEAN1 

%'Sİ 

25.B 

20.10 

1520 

20.10 

20.10 

24.10 

23,00 

20.05 

20.10 

23.10 

20.05 

25.50 

İHALEYİ ALAKFİ2MA 

Hfcüa !^Twztıc.w S a U İ Ç i 

GU2ai4SB.veT1uiJ.Si 

Yı&fejTaU&L SaTeKİSâ. 

Afa İsj.Tı&Sa.wTfclti5i 

Ar isj.TtsiPette.iSr. TttStıLtAŞi 

Gfö&k fcj.Tc.Tu«.w StıLtiŞti. 

Zıkna L-5.Tt1J1Tic.ye S a AŞ. 

ifcfcj I^TuaGATfeMŞi 

Hnauİ^TtvtEiiıA.Ş. 

Mfitm i14.Stn.ve Tel t l .Ş i 

YtaaYtgmıveTıcLtlŞâ. 

AD Sn !q.Tu2Lv«TıcLfclŞd. 

SÖZ 
TA 

01. 

Î0. 

13.1 

29.1 

07.1 

CM 

15.1 

221 

M.1 

25.1 

21.1 

110 

http://GU2ai4SB.veT1uiJ.Si
http://isj.TtsiPette.iSr
http://L-5.Tt1J1Tic.ye
http://i14.Stn.ve


İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA 
OI.01.2001-3I.12.200I YILINDA YAPILAN İHALELER 

İŞİN ADI 

İÜ 

DİYARBAKIR 

ZONGULDAK 

AFYON 

BALIKESİR 

DİYARBAKIR 

EDİRNE 

İZMİR 

SAMSUN 

BİLECİK 

KARS 

KARS 

MANİSA 

BİLECİK. 

BİLECİK 

SİNOP 

BALIKESİR 

BALIKESİR 

BALIKESİR 

BELEDİYESİ 

ÇINAR 

ÇAYCUMA 

MERKEZ 

MARMARA 

GÜRBÜZ 

YKNtMUIlAClR 

AYRANCILAR 

EVCİ 

(İK 1 KISIM 

SARIKAMIŞ 1 KIS. 

SARIKAMIŞ 2. KIS 

MERKEZ 

GR. 2. KISIM 

GR.3. KISIM 

KRFELEK 

Merkez I.Kısım 

Merkez 4Ktsint 

Merkez 3 Kısım 

KEŞİF 
BEDELİ 

(B.F. ) 

45(1.000 

1 200.000 

970.000 

560000 

280.000 

450 <XK) 

7201)00 

700.000 

2 500.000 

I.OİKI.000 

2 700(100 

û-»00.000 

2.IOÜ.GO0 

1 250 000 

6K0.0Ö0 

3.100.000 

2400000 

2 «50.000 

İHALE 
TARİHİ 

I0.0I20OI 

10.012001 

02.022001 

02.02.2001 

02 02 2001 

06.02.200! 

27 02.20(11 

2702.2001 

02 03.2001 

02.03.2001 

0203.2001 

02.03.2001 

1503.2001 

2S.03.2001 

29.032001 

3O.C4.2O01 

Oî 05.200! 

17.05.2001 

İMALE 
ŞEKLİ 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF ' 

TFKUF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TCKÜF 

İNDİRİM 
ORANI 

%'Sİ 

20.1(1 

26.20 

26.40 

25.47 

20.10 

20JU 

25.10 

25.50 

25.05 

25.27 

2621 

27.03 

26.02 

25,60 

25.10 

25.02 

28,01 

28,02 

İHALEYİ ALAN FİRMA 

KAYŞAN İNŞ. SAN.LTD.ŞTİ 

YH.MAZERİNŞ.NAK LTD.ŞTf 

İMAŞ İNŞ. MÜH HİZ. LTD. ŞTİ. 

TVGİNŞ.TURZ LTD. ŞTİ 

AKTAŞ.SANİNŞ.LTD.ŞTİ. 

MENGUROGİ.U İNŞ. LTD. ŞTİ. 

EMİN KURT 

NATA İNŞ.SAN LTD ŞTİ 

ENAKtNŞI.TUŞTl 

GUVI-JJÇ YAPI ÜRET. LTD. 

Rti İNŞ KNTAAI1.LTD ŞTİ 

SABİNUM MAK.PAZ.İ TlI.IHR.MÜH 
LTD. ŞTİ. 

CFUKLERİNŞ AŞ 

SEÇKİN İNŞ LTD. ŞTİ. 

MAZ İNŞ AŞ. 

AKDENİZ İNŞ 

BARKA İNŞ. 

MİLTİM İNŞ. 

SÖZLEŞM 
TARİHİ 

3! 01.200 

17.01.21X1 

27.07.200 

16.02.21X1 

21 02200 

22.02.21X1 

25.i!3.2fWJ 

13.03.21X1 

27.il3.2W 

22.03.20U 

27.0} 2lX) 

27.03.200 

20.04200 

39.04200 

09.03200 

14.06200 

19.07200 

01.08.200 

http://27.il3.2W
http://22.03.20U


IÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLİĞİNCA 
0MIJ0O14İ.112GO1 YİLİNDA YAPILAN İHALELER 

İŞİN ADI 

İLİ 

BALIKESİR 

ARTVİN 

AYDIN 

HATAY 

BELEDİYESİ 

MerkalKısra 

KEMALPAŞA 

(NCtROVA 

Yaylsdağ-Veditept-
Kzraköse 

KEŞİF 
BEDELİ 

(B.F. ) 

2.050.000 

265.000 

500.000 

1600.000 

İHALE 
TARİHİ 

24.053001 

20.07.2001 

20.072001 

03.082001 

İHALE 
ŞEKLİ 

TRKLlF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

İNDİRİM 
ORANI 
vsi 

28,10 

20,01 

22,01 

263 

İHALEYİ ALAN FİRMA 

DEMİR İNŞ. 

AKGÛNİNŞ. 

ZORLULAR İNŞ. 

FAHANİMŞ. 

SÖZLEŞME 
TARİHİ 

18.07.2001 

OS.08.20OI 

23.C8.200I 

10.092001 

http://OS.08.20OI


ÎÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLİĞİNCA 
01.01.1989-31.12.1999 YİUNDAYAPİLAN100 MİLYAR VE YUKARISI OLAN İHALELER 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

5 

İŞİN ADI 

İÜ 

ÇANAKKALE 

SAMSUN 

ŞANLİURFA 

MALATYA 

VAN 

BELEDİYESİ 

Çanaktefe 

Aiakent 

Suruç 

Bostanbaşı 

GGrpmar 

SEKTÖRÜ 

ÎÇMESUYU 

İÇKESUYU 

İÇHESUYU 

İÇMESUYU 

İÇKESUYU 

KESJF 
BEDELİ 

(B.F. J 

280.003 

310.000 

1.SSO.OO0 

160.000 

153.000 

LHALE 
TARİHİ 

05.01.12S9 

03.01.1933 

10.05.1S39 

24.12.1993 

28.12.1S29 

İHALE 
ŞEKLİ 

(LAN 

İLAN 

İLAN 

TEKIİF 

TEKLİF 

İNDİRlü 
ORAlfl 

%"Sİ 

49.22 

50.19 

4485 

15.35 

16,00 

İHALEYİ ALAN FİRMA 

Mîiarfnş. 

KKarİRf. 

Cemisi inş.Ltd.Şü. 

Rtzaözşlmfek 

GOzef fns.TIe.V9 KotLŞtl. 

http://fns.TIe.V9


İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANUĞİ 
01.01.2000-31.12.2000 YİLİNDA YAPILAN 100 MİLYAR VE YUKARISI OLAN İHALELERE AİT EK S 

SIRA 
N O 

1 

1 

1 

4 

5 

6 

T 

• 
• 
10 

11 

12 

13 

14 

13 

ıe 

17 

11 

1* 

29 

21 

İŞİN ADI 

U 

BİTUS 

ANTALYA 

İZMİR 

ADANA 

AFYON 

KOCAELİ 

ŞANLIURFA 

ŞANLIURFA 

ÇANAKKALE 

KONYA 

AYDİN 

M U Ğ L A 

TRABZON 

MUĞLA 

SAMSUN 

TRABZON 

AYDİN 

KONYA 

KONYA 

OSMANİYE 

ANKARA 

BELEDİYESİ 

Günlün 

Kumluca 

Bergama 

Kurtçffier 

Bolvadin 

Gebze 

Şanlıurfa 3.KISIM 

Şanlıurfa 4.KISIM 

Gffpınar 

Kesecik 

Venüoğan 

Bodrum 

Maçka 

Oran 

Terme 

BejikduzO 

Arslarılı 

Okçu 

KsreS 

Etek 

Attınova 

SEKTOR0 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

KEŞİF 
BEDELİ 

(B.F.___) 

140.000 

B0O.O00 

1.350.000 

660.000 

900.000 

3.450.000 

1.400.000 

1500 .000 

230.000 

100.000 

220.000 

420.000 

100.000 

380.000 

200.000 

125.000 

125.000 

190.000 

220.000 

600.000 

400.000 

İHALE 
TARİHİ 

13.01.2000 

26.01.2000 

2B.01.2O00 

14.02.2000 

14.02.2000 

15.02.2000 

23.03500 

23.03.200 

23.02.2000 

23.025000-

24.025000 

24.025000 

24.025003 

25.02.2000 

25.02.2000 

25.02.2000 

29.02.2000 

29.02.2000 

01.03.2000 

01.03.2000 

02.03.2000 

İHALE 
ŞEKLİ 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

İNDİRİM 
ORANI 

WSİ 

16.00 

15.30 

17.10 

20.10 

17.50 

20.10 

21.10 

20.50 

16.45 

15.35 

16.20 

1753 

15.10 

17.30 

15.50 

16.40 

16.50 

17.20 

2053 

15.15 

17.10 

İHALEYİ ALAN FİRMA 

lisan Inş.Tc.Kol.Şti. 

Avni Kamüoğfa 

Avrasya Inş.Gıda. ifh.Ihr.San.TlcLld.Şri. 

Madney Inş.San.TlcAŞ. 

Batmaz Yapı San.ve Tic.Ltd.Şti. 

Araban bj.Tic.Tur.vo San.Ltd.ŞtL 

Okan lns.Mak.San.Ltd.Sti. 

Fatih Petrol Inj.vo San A Ş . 

M.FerBun AkgOl 

Mto inş.TaarjTur.Tic.Kofl.Şti 

Ardurl1r5.San.ve Tic.Ud.şU. 

Gürdoğ lnş.Taah.Ltd.Şti. 

Zorlu tn5.Ta3h.ve Tie.Ltd.Sfl. 

Solmaz İn?.. 

Maz In5.Taah.TI0.K0l.Sti. 

Çiçek Inş.ve Tic.Ko».ŞIi. 

Akşehir YDkseEs. İn;. San.TliUd.ŞH 

Fidem lnş.TlaA.Ş. 

Akın Ozay 

SImgs M(ih.!ns.Taarı.LW.Şti. 

Ceysan lnf.Mak.San.vo TicLJd.Şİ 

http://bj.Tic.Tur.vo
http://lns.Mak.San.Ltd.Sti
http://Ardurl1r5.San.ve
http://tn5.Ta3h.ve
http://Tie.Ltd.Sfl
http://In5.Taah.TI0.K0l.Sti
http://lnf.Mak.San.vo


İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
01.01.2000-31.12.2000 YIUNDA YAPİLAN 103 MİLYAR VE YUKARISI OLAN LHALELERE AİT EK S 

SKA 
NO 

22 

21 

24 

2$ 

2* 

27 

23 

3» 

„ 
11 

a 

sı 

M 

S 

33 

37 

3» 

39 

49 

41 

42 

«3 

İŞİN ADI 

İLİ 

YOZGAT 

SAMSUN 

AKSARAY 

AYDİN 

GAZİANTEP 

AMASYA 

AYDİN 

ANTALYA 

BURSA 

EDİRNE 

SAMSUN 

ELAZIĞ 

SAKARYA 

SAKARYA 

ANKARA 

E R Z U R U M 

BALIKESİR 

AFYON 

DÜZCE 

AFYON 

BATMAN 

BURSA 

BELEDİYESİ 

özler 

Çeteîjarn 

Doğant3rt3 

AkbCMt 

Bûyüfcsahln&ey 

Suluova 

GiSzeteatnU 

DSçemeaSı 

M.Kema!paî3 

UzunkSprû 

Havza 

Sivrice 

Adapazarı GBI Prizi 

Sapanca 

Aya? 

Şercyurt 

Manyas 

Balfck 

Düzce 

AiKTieSpaşa 

Bekıhan 

Gifestı 

S E K T Ö R Ü 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇNSESUYU 

Içmesuyu 
Anıma 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

ÎÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

A.'rtma 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

KESİF 
BEDELİ 

( 8 * . ) 

115.000 

603.000 

310.000 

1.600.000 

330.000 

1.650500 

650.000 

3.300.O00 

1.150.000 

250.003 

700.000 

500.000 

3.500.000 

159.000 

735.000 

1.100.000 

310.000 

235.000 

603.000 

2S5.OÛ0 

370.000 

390.000 

İHALE 
TARİHİ 

02.03.2000 

23.03.2000 

24.03.2000 

24.C3.2C00 

24.03.2000 

02.05.2000 

02.05.2000 

05.05.2000 

20.03.2000 

20.05.2000 

24.07.2000 

02.08.2000 

03.085000 

OS.08.2000 

09.CS.2000 

09.085003 

11.03.2000 

14.08.2003 

14.08.2030 

21.08.2000 

26.08.2000 

İHALE 
ŞEKLİ 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKUF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKUF 

TEKLİF 

TEKLlF 

TEKLİF 

TEKLlF 

TEKLlF 

TEKÜF 

TEKLlF 

TEKÜF 

TEKÜF 

TEKÜF 

TEKLİF 

28.08.2000 TEKLİF 

İNDİRİM 
ORANI 
%'Sİ 

16,00 

1&10 

15.15 

21.05 

18.10 

20.02 

20.05 

20.04 

23.01 

20.02 

25.00 

25.20 

25.10 

19.75 

25.00 

25.15 

21.15 

20.50 

21.11 

22,00 

23.10 

20.20 

İHALEYİ ALAN F&MA 

Gala Yapı lns.Tur.Mad. Nak.Tfc.ve 
San.Lti$S. 

Eğem ln5San.veT1cA.td.Sfi. 

Er Yapı lnfSan.Tb_A.Ş. 

Hatipogkı Inş.Sart.ve Tfc.Ltt.Sfi. 

MatÜRşTcSanve TurX6S.ştL 

ÇeStterlnşAŞ. 

lHSan.VBTte.A.Ş. 

Rota Yapı lns.Ticlld.SS. 

Ory2pic1terlns.Tfc.ve San.Ltd.StL 

Caha Acar Acar İn}. 

Muzaffer Yıldız 

Al Karaman 

EmiroSiu lnş.Taah.TicUd.Ş8-

Bega ln5.San.Tic.Ltd.sa 

ÇiçeV lr4.Taah.S3n.ve TîcAŞ. 

AsS lnş.San.ve Tfc.Ltd.Şfi. 

D!ss !ns.Ssn.Tic.U4Şîi. 

Yurtsever Işllnş.iç ve D:ş Tb.Lid.Sti. 

Ha?lak Inş.Tssh.Ticve San.ltd.Ş!L 

Demkteş bj.Taah.ve MQh.Ud.Stl. 

Pala tnşjç ve D>ş Tc.Lld.Şti. 

Kare MBÎı. lns.Turz.ve San.Te.Lo.Sfi. 

http://lns.Tur.Mad
http://Nak.Tfc.ve
http://ln5San.veT1cA.td.Sfi
http://Tfc.Ltt.Sfi
http://lns.Ticlld.SS
http://Ory2pic1terlns.Tfc.ve
http://San.Ltd.StL
http://ln5.San.Tic.Ltd.sa
http://lr4.Taah.S3n.ve
http://Tb.Lid.Sti
http://MQh.Ud.Stl
http://lns.Turz.ve
http://San.Te.Lo.Sfi


JÇKSSUYU DAİRESİ BAŞKANUĞÎ 
O1.Û1.2O03-31.12£QO0 YİLİNDA YAPİLAN 180 MİLYAR VE YUKARISI OLAN İHALELERE AİT EK S 

— ı 
SRA 

«4 

«S 

«4 

«7 

4 * 

«» 
S9 

SI 

£2 

» 
i» 

ES 

54 

ST 

a 

m 

es 

*1 

O 

t j 

M 

es 

feSNA» 

t f 

AFYON 

gRZİKÇAN 

AFYON 

OR0U 

TRASZOH 

AKSARAY 

K.U&RAŞ 

KOCAELİ 

HATAY 

MALATYA 

KSRKLAREÜ 

ANTALYA 

HAKKARİ 

KAYSERİ 

SİVAS 

KARS 

SİVAS 

ANKARA 

ESKIŞEK& 

AFYON 

ANTALYA 

ERZURUM 

SELEOeYES! 

K s * 

Tercan 

Sdretfin 

KanyuS 

AKysa 

Tcpsfckaya 

Bâra; 

Gacük 

Psyss 

Kabrcayu 

Ignsada 

Kinrfuca-Msvîacî-

EsfiftS&ÎS 

H a * * 

Yavu 

Şutuz 

K&tjsl 

Potefc 

YUKSSÜKB 

YBBjJ 

Bsykooslt-

Çam&sya 

SEKTÖRÜ 

İÇUESUYU 

İÇ&5ESUYU 

İÇUESUYU 

ÎÇVESUYU 

İÇUESUYU 

İÇ*SSUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

I Ç I S S U Y U 

İÇMESUYU 

tÇHESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇJ£SUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

içiesuru 

İÇMESUYU 

I Ç I S S U Y U 

İÇMESUYU 

KEfSf 
BSDSLİ 

340.003 

600.000 

700003 

560.003 

200,000 

.225.000 

200.000 

1.100.000 

550030 

250.000 

2S0.CO0 

4.000.000 

539.009 

«0.000 

123.000 

S00.ÖO0 

370X00 

1.SSO.O00 

250.CO3 

390X00 

3.600.000 

1S0.O00 

İHALE 
TAHJKJ 

29.082083 

11.092000 

t8.C9.2S00 

18.09.2000 

1S.B920Û0 

18.03^000 

18.092000 

19.09.2000 

20.032000 

23.O9.SSu0 

21.ÇÖ.2D0Ö 

23.092000 

29.092800 

05.102000 

05.102000 

03.102000 

08.102300 

09.102003 

09.10.2003 

19.102009 

10.102000 

10.102000 

ŞEKÜ 

TEKÜF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKÜF 

TEKÜF 

TEKLİF 

TEKÜF 

TEKÜF 

TEKÜF 

TEKLİ? 

TEKLİF 

TEKÜF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKÜF 

TEKÜF 

TEKÜF 

TEKÜF 

TEKÜF 

TEKÜF 

tesfei» 
OKA» 

2210 

25.04 

23.10 

25.03 

21.21 

20.15 

21.00 

25.01 

1T.C5 

22.10 

2050 

25,02 

2520 

20.50 

20.10 

20.13 

21.02 

23.10 

20155 

18.70 

25.30 

1820 

İHALEYİ ALAN F&öBA 

SsSıTofts» 

Seıcan YaacScd3ı.îiT.LtJ.Şi 

Bstfsk btj.Ssn.ve Te.Ltl.ŞE. 

Amsaöa t*î.T«zJfeH. !njJteHTfcLH.şl 

USüra bj.San.ve Tfc.L*JLŞ8. 

Tûr&ı Yspıssn Turtva Th.Lo.Sfl. 

OkuıîarHsiJn?.Tfc. Taaft.SsaUl.sa. 

Nthsgu feiî-Eanve TteAS. 

Sena hj-ve Drj TfeLtlŞS. 

AybeA bşMSÎi.TuızJteJc. S3n.Tfc.lMSg. 

Usx&r b^SsaTieA.Ş. 

Asyel hsJod.S3.-t.ve Tis.LttSü. 

Efnrem TiBZ.hs.Ssn.ve TtcltlSfi. 

SsBnoSSı Irtf Petve Or.TfeUd.sa. 

HSmyiıEttıc! 

GOvsnç Yspj Ora.San.ve TfclB.Şl 

Or-Ka lns.Tesh.Tc.va SanLUŞS. 

Ostrf ln*.Tfc.ve SmUAŞtL 

CteşeSsr bts.Tts.TisrPaz.UlS8. 

Sszsr bj.T3sh.Tieia.S8. 

DKAb^Tte-va T e t H i A S . 

fcd lnj.Ssn.ve Tc AÇ. 

http://t8.C9.2S00
http://23.O9.SSu0
http://btj.Ssn.ve
http://bj.San.ve
http://Th.Lo.Sfl
http://Taaft.SsaUl.sa
http://S3n.Tfc.lMSg
http://hsJod.S3.-t.ve
http://TiBZ.hs.Ssn
http://Or.TfeUd.sa
http://Ora.San.ve
http://lns.Tesh.Tc.va
http://bts.Tts.TisrPaz.UlS8
http://bj.T3sh.Tieia.S8
http://lnj.Ssn.ve


İÇKES'JYU DAİRESİ BAŞKAKUĞ1 
C1.01.2tKHWÎ.12^0aO YHJNDA YAPILAN 100.&İLYAR VE YUKARISI OLAN İHALELERE AİT E 

SGU 
HO 

M 

a 

a 

n 

78 

71 

72 

R 

74 

TS 

7» 

77 

Ti 

T» 

Işh/m 

U 

ÇORUM 

ORDU 

ZONGULDAK 

ADANA 

NİĞDE 

BURSA 

SALKESİR 

HATAY 

KARAMAN 

ERZURUM 

MUŞ 

ANTALYA 

AYDI* 

KOHYA 

SSLEDfrESj 

Kınduzfcı 

fes* 

Beyosria 

Yakapmar 

KBmi 

bads 

Saveştepe 

SLİSŞI 

Emerek 

Ajtcste 

Mafekent 

Kcîcsn 

SsğSTSSt 

Argftafıı 

SEKTÖRÜ 

İÇJSSUYU 

Igmesuyu 
Anfena 

IÇMESUYU 

İÇMESUYU 

tÇHESUYU 

lÇfcESUYU 

IÇKESUYU 

IÇMESUYU 

SÇ6CSUYU 

IÇMESUYU 

İÇISSUYU 

İÇKESUYU 

IÇMESUYU 

IŞ&ESUYU 

KEŞ& 
BEOEÜ 

C&F. ) 

106.000 

343.000 

550.003 

200.030 

500.000 

803.000 

355.000 

160.093 

210.000 

1.800.000 

300.000 

493.000 

410.000 

sco.ees 

İHALE 
TARfeîl 

11.10.2000 

1110.2000 

11.10.2000 

1Z10.2000 

13.10.2003 

15.102300 

16.10:2000 

18.10.2000 

25.10.2000 

33.10.2030 

06.11.2000 

01125030 

0112.2000 

12.12.2333 

fe«Al£ 
ŞEKLİ 

TEKÜF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKÜF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKÜF 

TEKÜF 

TEKÜF 

TEKÜF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKÜF 

teoKa 
ORAM 

20.53 

23.05 

25.12 

14.83 

22.10 

25.02 

20.10 

1550 

20.10 

29.10 

20.05 

20.10 

23.05 

25.53 

&H£tlt3JHf&m 

(£UtifSsn.vaTcUd.ŞS. 

KûçOSsîa hî.Tar.Ort.TfcJî UsşTelt 

Yıfcnarsr lnj.Uak.Sen.va TfcUJiŞÜ. 

Kassn Saçik&a 

Güzel !n{.T33ttSsaTcAŞ. 

H&tan hî.Tun.Tfc.v'e Sanl&ŞS. 

G l ten ln?.S3n.v« TtelîdŞSi 

Yeyö (Rş.Ts£hJtSm. SaaTcİHŞS. 

Ar lnj.TashPette.thr. TfeSeOtiŞa 

GBzDfc* hj.Tte.Tcrz.ve SanlÜŞS. 

feıö$ bj.Tus.Gida TcLÖ.ŞS. 

MSm !nş.SarLva TcJJd.Şİ 

Yazı» Yeptsan ve TtLti.ŞS. 

AttSaa fcj.Tss.Yvs TkLtLŞfi. 

http://lnj.Uak.Sen.va
http://lnj.TashPette.thr
http://hj.Tte.Tcrz.ve
http://bj.Tus.Gida
http://fcj.Tss.Yvs


İÇÜESUYU DAİRESİ BAŞKANLİĞİNCA 
01.01.2001-31.123001 YILINDA YAPILAN 100 MİLYAR VE YUKARISI OLAN İHALELERE AİT 

• ' 

SIRA 
KO 

1 

2 

S 

' 4 

5 

6 

7 " 

» 
B 

1» 

11 

12 

13 

14 

15 

1» 

17 

18 

IŞİNADI 

IU 

DİYARBAKIR 

ZONGULDAK 

AFYON 

BALIKESİR 

DİYARBAKIR 

EOIRNE 

İZMİR 

SAMSUN 

BİLECİK 

KARS 

KARS 

MANİSA 

BİLECİK 

BILECIK 

SİNOP 

BAUKESİR 

BALIKESİR 

BAUKESİR 

BELEDİYESİ 

ÇINAR 

ÇAYCUMA 

MERKEZ 

MARMARA 

GÜRBÜZ 

YENiMUHACİR 

AYRANCILAR 

EVCİ 

GR.1. KİSİM 

SARIKAMIŞ 1. 
KIS. 
SARIKAMIŞ 2. 
KIS. 

MERKEZ 

GR.Z KİSİM 

GR. 3. KISIM 

ERFELEK 

Meıtez 1Xısım 

Mericez4.Kıstm 

Mericez3.Kıstm 

SEKTÖRÜ 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

KESİF 
BEDELİ 

(BJ. -} 

450.000 

1500.000 

970.000 

660.000 

280.000 

450.000 

720.000 

700.000 

2^00.000 

1.000.000 

2.700.000 

6.400.000 

2.100.000 

1550.000 

680.000 

3.100.000 

2.400.000 

2.950.000 

İHALE 
TARİHİ 

10.015001 

10.015001 

02.025001 

02.025001 

02.025001 

06.025001 

27X25001 

27.025001 

02.035001 

02.035001 

02.035001 

02.035001 

18.035001 

29.035001 

29.03.2001 

30.045001 

03.055001 

17.055001 

İHALE 
ŞEKLİ 

TEKÜF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKÜF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKÜF 

TEKÜF 

TEKÜF 

TEKLİF 

TEKÜF 

TEKÜF 

TEKÜF 

TEKÜF 

TEKÜF 

TEKÜF 

TEKÜF 

im'Rîu 
ORAKl 
%'Sİ 

20.10 

2650 

26.40 

25.47 

20.10 

20.30 

25.10 

2550 

26.05 

2S.27 

2651 

27.03 

26.02 

25.60 

25.10 

26,02 

28.01 

28.02 

İHALEYİ ALAN FlRHA 

KAYŞAN İNŞ. SAfO.TD.STl 

YILMAZER iNŞ. NAK. LTD. ŞTİ 

İMAŞ iNŞ. MÛH. HtZ. LTD. ŞTİ. 

TVGlNŞ.TURZ-LTD.ŞTl 

AKTAŞ SAN.İNŞ.LTD.ŞTİ. 

MENGUROĞLU İNŞ. LTD. ŞTİ. 

EMINKURT 

NATA İNŞ-SAN.LTD.ŞTİ. 

ENAKlNS.LTD.STl. 

GÜVENÇ YAPI ORET. LTD. 

RG. İNŞ. EN.TAAH1TD.ŞTİ. 

SABlNUMMAKPAZ.mi 
IHRJ/ÜH.LTD.ŞTİ. 

ÇEÜKLERINŞ.A.Ş. 

SEÇKİN İNŞ. LTD. ŞTİ. 

MAZ.lNŞ.A$. 

AKDENİZ iNŞ. 

BARKA İNŞ. 

MİLTİM İNŞ. 

http://SAfO.TD.STl
http://ENAKlNS.LTD.STl


İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLİĞİNCA 
01.012001-31.12^001 YİLİNDA YAPILAN 100 İİLYAR VE YUKARISI OLAN İHALELERE AİT E 

SIRA 

1» 

20 

21 

22 

İŞİN ADİ 

İÜ 

BALIKESİR 

ARTVİN 

AYDÎN 

HATAY 

BELEDİYESİ 

Merkez 2JGs&n 

KEMALPAŞA 

İNCİROVA 

Yaytelağ-
YaSepe-
Karaköse 

SEKTÖRÜ 

IÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

İÇMESUYU 

KEŞİF 
BEDELİ 

{B.F. ) 

1050.000 

265.000 

500.000 

1.600.000 

İHALE 
TARÎKİ 

24.052001 

20.07.2001 

20.07.2001 

03.082001 

İHALE 
ŞEKÜ 

TEKLİF 

TEKLİF 

TEKLİF 

TBOİF 

tk'C'RİL! 
DRAM 
%"Sİ 

23,10 

20,01 

* 22,01 

2620 

İHALEYİ ALAHFİRIÎA 

DEMİR İNŞ. 

AKGONİNŞ. 

ZORLULAR İNŞ. 

FAHANİNŞ. 



- 9 9 -

îller Bankası İçmesuyu Dairesi Başkanlığınca 1.1.1999-31.12.2001 tarihleri arasında 113 
Belediyenin içmesuyu ihalesi yapılmış, bunlardan 96'sı için ek sözleşme imzalanması cihetine gidil
miştir. 113 adet Belediye'ye ait içmesuyu ihalesinin 3'ü ilan 110'u ise davet usulüyle yapılmıştır. 

D) AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN BELGELERİN DEĞERLEN
DİRİLMESİ 

Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Afete uğrayan Belediyelerin hasar tespiti 
ve ilgili Afet Kararnamelerinin çıkarılması yönünde sekreterya hizmeti görmektedir. Valilikler 
kanalıyla gelen müracaatlar üzerine altyapı hasarları İller Bankası Genel Müdürlüğüne, yol hasar
ları ise Karayolları Genel Müdürlüğüne tesbit ettirilmektedir. Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün 
17.01.2002 tarihinde Komisyon'da vermiş olduğu ifadeden; Afet İşleri Genel Müdürlüğünün görev 
ve yetkisi alanındaki işlerin ihale edilmesi söz konusu olduğunda, bu görevin ihtisas sahibi kuruluş 
olan İller Bankası Genel Müdürlüğüne devredildiği anlaşılmaktadır. Afet İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından çıkarılması sağlanan Afet Kararnameleri rapor ekleri arasına dahil edilmiştir. 

E) KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN BELGELERİN DEĞERLEN
DİRİLMESİ 

Komisyon Başkanlığının 09.01.2002 tarih ve A.01.1.GEÇ.9/4-12 sayılı yazısı ile Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı marifetiyle bağlı kuruluşu olan Karayolları Genel Müdürlüğünden Sayın Koray 
AYDDSTın Bakanlığı döneminde yapılan ihaleler istenilmiş konuyla ilgili olarak Bayındırlık ve İs
kan Bakanlığının 14.01.2002 tarih ve B.09.0.APK.0.20.00.00.17/90 sayılı yazısı ekinde dosyanın 
incelenmesinde: 

Sayın Koray Aydın'ın Bakanlığı döneminde Karayolları Genel Müdürlüğünde 67 adet ihale 
yapıldığı görülmüştür. Bu ihalelerin detayı aşağıdaki listelerde gösterilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 819) 



. SİRA NO 

1 

2" 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

İŞJN SÜRESİ 

252 gün 

25.08.2002 

242 gün 

13.10.2002 

491 gün 

395 gün 

29.05.2003 

31.10.2001 

599 gün 

30.11.2005 

30.11.2003 

BAŞLAMA BİTİŞ TARİKİ 

24.04.2000-15.07.2002 

02.05.2000-25.08.2002 

04.05.2000-14.08.2001 

19.05.1999-13.10.2002 

30.06.2000-10.08.2002 

15.05.2000-24.10.2001 

03.08.2000-29.05.2003 

01.04.2001-31.10.2001 

01.09.2000-20.04.2003 

03.09.2000-23.04.2006 

24.09.2001-30.11.2003 

2000 YILINDA 

YAPILAN HARCAMA 

MİLYAR T L 

1 110,918 

9S.373 

489,9 

119,539 

289,478 

440.9 

81,177 

497,8 

239.698 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 



12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

668 gOn 

296 gün 

716 gön 

75 ay 

287 gûn 

30.11.2003 

306 gün 

18.06.2002 

595 

548 

30.11.2004 

15.10.2003 

275 gün 

05.11.2000-11.04.2003 

11.10.2000-30.11.2001 

29.09.2001-15.09.2003 

28.6 

Japon kredisi ile yapılmakta 
yapım ihalesi yapıldıktan sonra 

-n ihalesi süresince devam edecektir. 

20.10.2000-30.11.2001 

21.08.2000-30.11.2003 

01.03.2001-10.05.2002 

12.09.2000-30.11.2001 

15.11.2000-16.03.2003 

01.04.2001 -30.05.2003 

01.06.2001-30.11.2003 

01.03.2001-15.10.2003 

30.11.2000-30.11.2001 

103 

54.958 

485.301 
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30 

31 

32 
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34 

35 

36 

37 

38 

39 
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7 

2 

2 

14 

8 

14 

4 

1 

1 

6 

5 
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KtTGlKy.l.,2.ve 14.Bl.Md. 
YaUsnnm Muhtelif Kesimleri 
CeLOtak.U2l.Tem. ve Montzlı 
KİTGİ 3.4.5.6.7 ve 10.El.Md. 
YoOsnmn Muhtelif Kesimleri 
Ce.Otck.Uai.Tem. ve Montajı 
(Mzlstya-GoIbaşıJAyr.-
03i-ende-6.EI.Hd. 
CKm.6S+000-S2+500) 
Isklüp-Tosya 
(Km.O-t-000-10+000) 
kmir-Usak yolundaki AZMAK 
il Cr. (Azmak II. Azmak III, 
Mersln!i,Cedlz,Gediz!l,Geren-
Ciy ve Gurecayı) Köprüleri 
SMce-Mllas yolundaki VENİ-
DALYAN CR. (Yenidalyan ve 
B.Menderes) 
BÜedk-Bazüyük yolundaki 
Kamsu 111 köprüsü 
Keban-Arapkir-Divrfği-
J6.EI.Hd. 
(Km.4S+000-B3+000) 
Ezfne-Geytkll yolu 
CKtn:0+000-8+470 G/0+ 
000İ-6+222) 
Ânkara-Ktnkkaie yolundaki 
Kızılırmak Crubu Köprüleri 
LüJeburgaz-Çoriu yolundaki 
Lüleburgaz Grubu köprüleri 
Edlrne-Lüleburgaz yolundaki 
Yıktfckemervanı Grubu köprü
leri 
Kayseri Kuzey Çevre Yolu 
{Km:0+000-15+200) 

CAdana-Osmaniye)Ayr.-Cey-
han yolundaki Ceyhan Girişi 
(DemlrkÖprü) köprüsü 
Kemer hisar-Emlnlik Otoyolu 
Kontrollük ve Danışmanlık. 
UOhendlsIlk Hizmetleri 

2 440 657 357 035 . -

3 319 491 148 594 . -

1 964 245 032 4 9 3 , -

1 S8T 899 859 944 , -

2 499 999 778 422 , -

1 999 9 9 9 6 1 5 005 , -

S99 995 320 150,-

3 723 4 2 1 2 7 2 1 2 5 , -

999 9B3 618 956 , -

2 499 539 956 2 4 3 . -

1 499 7 5 1 4 7 7 457 . -

1 299 926 539 923 . -

5 921 S94 209 365 . -

1 035 014 6 1 0 2 0 1 , -

saatlS.OO 
31.08.2000 

saat 15.00 
31.08.2000 

saat 15.00 
06.09.2000 
saat 15.00 
12.09.2000 

15.00 
18.09.2000 

saat 15.00 
22.09.2000 
saat 15.00 
26.09.2000 

saat 15.00 
09.10.2000 

saat 15.00 
17.10.2000 

saat 14.30 
06.11.2000 
saat 14.30 
1D.11.2000 

saat 14.30 
16.11.2000 

saat 14.30 
20.11.2000 

saat 14.30 
22.11.2000 

saat 10.30 
05.12.2000 

55.62 

57.48 

40.75 

49,01 

23.50 

36.90 

22.45 

47.90 

46.95 

38.5 

22.53 

24.37 

36.21 

25. 

( 
1 083 033 134 805.-

I 411 310 265 191 . -

1 163 815 181 7S2,-

1 010 621 728 585, -

1 912 499 830 430 . -

1 261 999 757 068 . -

465 297 146 276.-

1 939 902 4S2 777,-

530 491 309 855. -

1 537 217 073 089 . -

1 161 857 469 586,-

983 134 442 144, -

3 777 384 946 154,-

776 260 957 651 .-

I 792 939 200 000,-

6 

5 

94 

102 

52 

52 

51 

73 

79 

57 

4 6 

Sİ 

108 

51 

13 

http://14.Bl.Md
http://CeLOtak.U2l.Tem
http://10.El.Md
http://Ce.Otck.Uai.Tem
http://03i-ende-6.EI.Hd
http://J6.EI.Hd
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43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

48 ay 

48 ay 

243 

48 ay 

36 ay 

36 ay 

36 ay 

36 ay 

36 ay 

1605 gün 

30.11.2001 

12.02.2001 -12.02.2005 

11.01.2001-11.01.2005 

02.04.2001 -05.05.2002 

12.02.2001-12.02.2005 

08.02.2001-08.02.2004 

09.02.2001-09.02.2004 

08.02.2001-08.02.2004 

09.02.2001 -09.02.2004 

09.02.2001 -09.02.2004 

09.07.2001 -30.11.2005 

30.11.2004 

"v* 

51 

52 

30.11.2004 

20 ay 

17.04.2001-30.11.2004 

24.04.2001-21.12.2002 
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di 

67 

7 

7 

8 

Tûkat-Sivas(Kızı!iniş Mevkii) 
(Km.2+500-9+500) 

Fatsa-Avbasö 
(Km.22+270-28+180) 

Elazığ ilinde, (Elazığ-Arapgir)Ayr. 
Ağın yolundaki Ağın(Kara-
mağara) köprüsü 

1389997178 515-

1106 999'813 917,-

4996356762545,-

saat 14.30 
15.03.2001 

saat 14.30 
20.08.2001 

saat 14.30 
03.09.2001 

22,72 

43,12 

34,60 

1074189819556,-

629661494155,-

3267617322704,-

129 

126 

25 

65 

66 

67 

30.12.2002 

30.11.2003 

i -

30.11.2004 

lşsfaaşIanmadı-30.11.2002 

09:11.2003 

lşebasjanmad!-30.n.2004 

~ 

. 
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Karayolları Genel Müdürlüğünde yapılan ihalelerin 4 adedi 2886 sayılı yasanın 44.müddesine 
göre, 44 adedi 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre 12 adedi 574 sayılı kanun Hükmünde 
Kararnameye göre, 3 adedi Ulusal (NCB)'ye göre, 4 adedi uluslar arası statüye göre 1 adedi 2886 
sayılı yasanın 5 l/i maddesine göre yapılmıştır. 

Komisyon toplantılarında konu edilen; KKTC Dörtyol-Geçitkale-Girne Ayrımı-Kaplıca-
Büyükkonuk Çayırova Yolu ihalesi ile ilgili olarak, Genel Müdür Dinçer Yiğit'in ifadesine ek olarak 
Komisyona sunduğu açıklayıcı yazı ve eklerine ilişkin liste aşağıdaki gibidir. 

KKTC Dörtyol-Geçitkale-Girne Ayr.-Kaplıca-Büyükkonuk-Çayırova Yolu ihalesine Ait 
Bilgi ve Belgeler: 
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Karayolu 

ağının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile. ilgili çalışmalar yapmak üzere Bakanlar Kurulunun 
20.11.1987 tarih ve 87/12361 sayılı Karar eki Esaslar ile görevlendirilmiştir.(Ek-l) 

Anılan Esasların 4.maddesinde, bu esaslara göre yaptırılacak işlerde 2886 sayılı Yasa hüküm
lerinin uygulanmayacağı, KGM'nün bu işleri Bayındırlık ve Iskan Bakanınca onaylanacak usul ve 
esaslar dahilinde yaptıracağı, lO.maddesinde ise bu işlerin Başbakanlık Kıbrıs işleri Başmüşavirliği 
(KÎBM) ile koordinasyon sağlanarak yapılacağı düzenlenmiştir. 

Esasların 4.maddesi ile idareye 2886 sayılı Yasaya tabi olmaksızın dilediği yöntemde ihaleye 
çıkma konusunda açık bir takdir yetkisi tanınmıştır. 

KlBMnin 14.06.2000 tarihli yazısı ile Lefkoşe-Demirhan Ayr.-Girne Ayr..Pire-Esentepe-
Geçitkale Ayr. Yolu ile Dörtyol-Geçiktale-Girne . Ayr.Kaplıca-Büyükkonuk -Çayırova yollarının 
2000 yılı içinde ihale edilmesi ve 2001 yılı içinde de yapımına başlanılması istenmiştir. (Ek-2) 
KÎBM, 06.10.2000 tarihli yazısı ile KKTC'deki iktisadi konjoktür nedeniyle yalnız 61 km. 
uzunluğundaki Dörtyol-Geçitkale-Girne Avr.-Kaplıca-Büyükkonuk-Çayırova yolunun ihale edil
mesi istenmiştir.(Ek3) 

Söz konusu yolun inşası KKTC'nin güvenliği ve KKTC'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 
hareket kabiliyetini artırıcı KKTC dolayısıyla ülkemiz açısından, önemli bir projedir. 

KGM ulaşım bütünlüğünün sağlanması için Kuzey yolunun iki kısım halinde birlikte ihaleye 
çıkılmasının uygun olacağını bildirmiş ise de KlBMnce yapılan nihai değerlendirmede KKTC'nin 
içinde bulunduğu ekonomik buhran ve kaynak sıkıntıları nedeniyle yolun sadece 61 kın.lik Dörtyol-
Geçitkale Kaphca-Büyükkonuk-Çayırova bölümün 2000 yılı içinde ihale edilmesi ve 2001 yılı için
de de yapımına başlanılması 28.11.2001 tarihli yazı ile son kez vurgulanmıştır: (Ek-4) 

KlBMnin söz konusu yazılarına istinaden 2000 yılı içinde ihalenin gerçekleştirilebilmesi için 
işin aciliyeti, önemi ve yıl sonuna kadar kalan sürede dikkate alınarak 05.12.2000 günlü Bakanlık 
"01ur"u ile ihalenin usulü 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa atıf yapılarak bu Kanunun 44. mad
desindeki "Belli istekler Arasında Yapılan Kapalı Teklif Usulü" olmasına karar vermiş, teknik 
yeterlilik ve güçleri idarece kabul edilen 10 firma tespit edilerek ihaleye davet edilmiştir. (EK-5) 

ihaleye davet edilen firmaların tamamı yurtiçinde ve yurtdışında büyük karayolu ve otoyolu 
projelerini gerçekleştirmiş, kendilerini kanıtlamış, her biri tek başına 90-100 puan alabilecek yeter
lilikte olup idarece yeterliliği ve güçleri bilinen firmalardır. Birbirine eşit güçte 10 firmanın davet 
edilmesiyle gerçek anlamda bir rekabet ortamı sağlanmıştır. 

22.12.2000 tarihinde yapılan ihaleye davet edilen 10 firmadan 9'u teklif vermiş ve %20.10.1uk 
tenzilat oranı ile en yüksek tenzilat yapan Kolin Inş.Iml.TicA.Ş.ne iş ihale edilmiştir. 
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— 112 — 

Bakan tarafından belirlenen davetliler listesinde yer almayan Üstyapı Ltd.Şti. sahibi Hüseyin 
Gündoğdu tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara ihbar yazıları gönderilmiş, suç duyurularında 
bulunulmuş, bazı yazılı basın organlarında gerçeklerle ilgisi olmayan ithamlar içeren yazılar çık
ması sağlanmış ve Ankara 8.îdare Mahkemesinden E.2001/221 sayı ile ihale işleminin iptali is
temiyle iptal davası açılmıştır. 

Bu aşamadan sonraki gelişmeler aşağıda özetlenmiştir: 
-Ankara 8.tdare Mahkemesinin 09.05.2001 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulması istemi 

reddedilmiştir. (Ek.6) Bunun üzerine KGM ile Müteahhit Kolin Inş.İnl.Tic.A.Ş. arasında 
20.06.2001 tarihinde sözleşme imzalanmış ve müteahhit firma işe başlamıştır. 

- Kıbrıs işlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Prof.Dr.Şükrü S.Gürel imzasıyla Maliye Bakan
lığına gönderilen 20.04.2001 tarihli yazıda "14.06.2000 tarih ve 303,06.10.2000 tarih ve 506 sayılı 
yazılan içeriği talimatları uyannca yapılan inşaat ihalesinin uygun görüldüğü" açıkça belirtilmiş-
tir.(Ek. 7) 

-Maliye Bakanlığının 16.05.2001 tarih ve 10140 sayılı yazısı ile ihale vize edilmiştir.(Ek.8) 
-Sayıştay Başkanlığının 19.07.2001 tarih ve 205960/5273 sayılı yazısı ile ihalenin tescil edil

diği bildirilmiştir.(Ek.9) 
- Ankara 14.Asliye Ceza Mahkemesinin 07.06.2001 tarih ve 2001/201 ımüt. sayı yine aynı tarih 

ve 2001/202 sayılı kararları ile Milliyet ve Radikal Gazetelerinde yer M alan yazıların "gerçeğe ay
kırı, yanıltıcı haber yayınladığı ve kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" gerekçesi ile tekzibine 
karar verilmiştir.(Ek.l0-ll) 

- Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Müsteşarı, Müsteşar Yardımcısı ve KGM görevlileri hakkın
da yürütülen soruşturma ile ilgili olarak Danıştay 2.Dairesi Başkanlığının 09.07.2001 tarih ve 
E.2001/1049, K.2001/1940 sayılı karan ile ihalenin mevzuata uygun olduğu ve ihaleye fesat karış-
tırılmadığı açıkça belirtilmiştir.(Ek.l2) 

- Davacı fırına tarafından 2.kez talep edilen yürütmenin durdurulması istemi Mahkemece 
17.08.2001 tarihinde ikinci kez reddedilmiştir.(Ek.l3) 

- Ankara DGM CBaşsavcılığına yapılan suç duyurusuna ilişkin olarak yapılan Hazırlık Soruş
turması neticesinde, Ankara C.Başsavcılığının 14.11.2001 tarih ve Hz.No:2001/17321 Karar 
No:2001/35400 sayı ile ihalenin yasalara uygun olduğu tespit edilerek Bayındırlık ve Iskan Bakan
lığı ve KGM yetkilileri ve ihaleye katılan firmalar hakkında takibata yer olmadığına karar verilmiş-
tir.(Ek.l4) 

-Yine Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Müfettişlerince yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 
inceleme Raporunda takibata yer olmadığına karar verilmiştir. 

- Ayrıca ihale öncesi ihale sonuçlan hakkında Noter tespit belgesi telefon fax vs. gibi araçlar
la yapılan ihbarların hukuken geçerli somut belge ve delillere dayanmadığı, ihaleyi yapan kamu 
görevlililerinin haksız ve gayrimeşru menfaat temin ettikleri yolunda kanıt ortaya konulamadığı için 
bir anlam ve değerinin olmadığı, yönünde uygulamada pek çok yargı karan mevcuttur. Bu konuda 
birer örnekleri ekte sunulan gerek idaremizin gerekse diğer kamu kuruluşlannın ihale uy-
gulamalanndan yargıya intikal etmiş örneğin Karadeniz Bölünmüş Yolu ihalesi (Ek-15) Bursa 
Karacabey Yolu ihalesi (EK.16) ve SSK Gebze Hastanesi ve Lojman Binası inşaatı ihalesine 
(EK. 17) ait kararlar dava dosyasına sunulmuştur. 
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Hal böyle iken Ankara 8.îdare Mahkemesi 11.12.2001 gün ve K.2001/1605 sayılı kararı ile oy 
çokluğu ile ihale işleminin iptaline karar verilmiştir.(Ek.l8) 

Karar zorlama gerekçelere dayalı olup dosya içerisindeki bilgi ve belgeler objektiflikten uzak 
olarak değerlendirilmiştir. Özellikle Ankara C.Başsavcılığı ve Danıştay 2.Daire kararlarında 
İdarece yapılan ihalenin mevzuata uygun biçimde yapıldığı çok açık biçimde belirtilmesine rağmen 
mahkemece oy çokluğu ile verilen iptal kararını anlamak olanaklı değildir. Mahkemece 2886 sayılı 
Yasanın 44.maddesi ve 87/12361 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hatalı yorumlanmış ve yerindelik 
denetimi yapılarak İdarenin takdir hakkını ortadan kaldırıcı bir karar verilmiştir. 

Karar, davalılar KGM ve Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı ile dahili davalı Kolin 
înş.îml.Tic.A.Ş. tarafından, yürütülmesinin durdurulması ve bozulması istemiyle temyiz edilmiştir. 
(Ek. 191) 

EKLER LİSTESİ: 

1-20.11.1987 tarih ve 87/12361 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki Esaslar, 

2-Başbakanhk KİMB'nin 14.06.2000 tarih ve 303 sayılı yazısı 

3-Başbakanhk KİMB'nin 06.10.2000 tarih ve 506 sayılı yazısı 

4-Başbakanhk KİMB'nin 28.11.2000 tarih ve 600 sayılı yazısı 

5-05.12.2000 tarih ve 4834 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u 

6-Ank. 8. İd. Mah.nin 09.05.2001 tarih ve E.2001/221 sayılı Yürütmenin Durdurulması İs
teminin Reddi kararı 

7- Başbakanlık KİMB'nin 20.04.2001 tarih ve 271 sayılı yazısı 

8- Maliye Bakanlığının 16.05.2001 tarih ve 10140 sayılı vize yazısı 

9- Sayıştay Başkanlığının 19.07.2001 tarih ve 205960/5273 sayılı tescil yazısı 

10- Ank. 14. As.Ceza Mah.nin 07.06.2001 tarih ve 2001/200 Müt. sayılı karan 

11- Ank. 14. As. Ceza Mah.nin 07.06.2001 tarih ve 2001/201 Müt sayılı karan 

12- Danıştay 2. Dairesinin 09.07.2001 tarih ve 2001/1049-1960 sayılı kararı 

13- Ank. 8. İd. Mah.nin 17.08.2001 tarih ve E.2001/221 sayılı 2.Kez Yürütmenin 

Durdurulması İsteminin Reddi kararı 

14- Ank. C.B. savcılığının 14.11.2001 tarih ve 2001/17321-35400 sayılı kararı 

15- Ank. C.B. savcılığının 16.03.1998 tarih ve 1997/89049, 11998/6230 sayılı karan 

16- Ank. C.B. savcılığının 14.10.1998 tarih 1998/64074-28363 sayılı karan 

17- Ank. 2. İd. Mah.nin 16.04.1992 tarih ve E.1991/1188, K.1992/406 sayılı kararı 

18-Ank. 8. İd. Mah.nin 11.12.2001 tarih ve 2000/221-1605 sayılı karan 

19- Temyiz Dilekçesi 

20- Üst Yapı Firmasına Karayollan Genel Müdürlüğünce gönderilen pekçok yazılı uyanlardan 
biri. 

NOT : Yukarıda belirtilen "EK'ler" dosyasında olup, TBMM Arşivindedir. 
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F) TESPİTLER 
Bu değerlendirmeler ışığında, kamu ihalelerinde zaman zaman gözlenen olumsuzluk ve yol

suzlukların yaşanmaması ve devletin zarara uğratılmaması amacıyla: Tüm kuruluşların ihalelerle il
gili işlemlerinin etkin ve sürekli bir iç denetim yapısına kavuşturulması; bunun yanı sıra, 2886 
sayılı "Devlet İhale Kanunu" yerine çıkartılan 4734 sayılı "Kamu İhale Kanunu" örneğinde olduğu 
gibi, yürürlükteki her türlü ihale mevzuatının yeniden gözden geçirilerek olumsuzluklara fırsat 
veren boşlukların giderilmesinde; ayrıca bu kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulu ve Sayıştay Başkanlığı tarafından performans (verimlilik, etkinlik ve tutum
luluk) kriterleri de gözönünde bulundurularak denetimlerinin sürekli olarak yapılmasında fayda 
görülmektedir. Bu konuda sözü edilen Kurullar tarafından hazırlanacak raporlardaki tesbit ve 
önerilerin ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınarak gereğinin yapılmasını teminen, söz konusu 
raporların kısa zamanda kesin sonuca bağlanması amacıyla normal süreci içinde TBMM 'ne sunul
masının uygun olacağı mütalaa edilmektedir. 

VI - KOMİSYONCA ALINAN İFADELER 
A) BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI MERKEZ, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞ

LARINDA GÖREVLİ OLANLARIN İFADELERİ 
1-Ali HELVACI - Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Müsteşarı 
ALİ HELVACI (Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Müsteşarı) - Efendim, ben, yüksek mühen

disim. Daha önceki kurumlar olarak EGO'da genel müdür yardımcısı ve genel müdür, Et ve Balık 
Kurumunda genel müdür yardımcısı, Hacette Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinde öğretim üyeliği 
görevlerinde bulundum. Halen, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkan Vekili ve Bayındırlık ve is
kân Bakanlığında Müsteşar olarak görevime devam ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Söyleşiden önce, bir yemin metnimiz var. 
Buyurun. 
(Yemin edildi) 
BAŞKAN - Sayın Müsteşarım, Bayındırlık ve iskân Bakanlığındaki ihalelerle ilgili usulsüzlük 

yapıldığı yolunda, makamınıza yazılı ya da sözlü herhangi bir şikâyet ya da ihbar yapıldı mı? Yapıl
dıysa, ne gibi işlemler yaptınız? 

ALÎ HELVACI - Sayın Başkanım, değerli üyeler; sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Bakanlıkta yaklaşık ikibuçuk yıldır görev yapmaktayım. Tabiî, bir müsteşar olarak bana bağlı 
birimler var, müsteşar yardımcıları arasında dağıtım yaptığım konular var. Ancak, yine, bilindiği 
üzere, müsteşarlık makamı, sayın bakana, giden tüm konularda yardımcı olmaktır. Dolayısıyla, 
bakanlığımızın ihalelerle ilgili üç ana birimi söz konusudur. Bunlardan birisi Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğü, bir diğeri Karayolları Genel Müdürlüğü, diğeri de İller Bankası Genel Müdürlüğüdür. 

Yine, bilindiği üzere, Karayolları Genel Müdürlüğünde ağırlıklı olarak yol yapımıyla ilgili iş
leri, İller Bankası Genel Müdürlüğünde ise içmesuyu, kanalizasyon ve belediyelerin bazı teknik hiz
metlere yönelik yatırımlardır. Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde ise, özellikle tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarının bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, o kurumların ihalelerini yapmak, yaptırmak, 
sonuçlandırmak ve de işlem bittikten sonra ilgili yatırımcı kuruluşa ya da kuruma devretmektir. Bu 
süreç içerisinde, bakanlığımızda çeşitli yatırımlarla ilgili ihaleler yapılmaktadır. 

Biliyorsunuz, devlet harcamaları genelgelerine ve kanuna göre, yatırım projelerinde ihaleler, 
krediler ve transfer ödeneklerinden harcamalar yapılmaktadır. 
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BAŞKAN - O anlamda arkadaşlarımızın yeterince bilgisi var. Ama, bu ihalelerde usulsüzlük 
yapıldığına dönük, size herhangi bir ihbar, şikâyet vesaire ulaştı mı ve ne işlem yaptınız? Kısaca, 
bunu özetleyin. 

ALİ HELVACI - Arz edeceğim Sayın Başkanım. 
Dolayısıyla, zaman zaman ihalelerde çeşitli kişilerden şikâyetler gelmektedir. Şikâyetler gel

diği zaman, genel evrak vasıtasıyla tarafımıza intikal ettirildiğinde, Teftiş Kurulu Başkanlığına gön
deririz. Gerekli incelemeler yapılır. Eğer, usulsüzlük ve yolsuzluk varsa, ihaleleri iptal ederiz. Her
hangi bir usulsüzlük söz konusu değilse, normal olarak da ihalelerimizi devam ettirir ve sonuçlan
dırırız. Bulunduğum dönemde yapılan ihalelerde, benim tespit ettiğim kadarıyla, herhangi bir yol
suzluk veya usulsüzlük veya işlem dışı bir hususa rastlanılmamıştır. Çünkü, bir ihalenin yapılması 
için, öncelikli olarak Resmî Gazeteye ilan verilir. Ancak, Resmî Gazeteye ilan verilmeden önce, 
ihalenin hangi şekilde yapılacağına karar verilir. Kapalı teklif usulü mü, davet usulü mü veya 
projenin konusuna göre, biliyorsunuz, ihale Yasasında beş usul var, bunlardan birine karar verilir. 
Bu çerçeve içerisinde, eğer ihale, Resmî Gazetede ilan edilmişse, yine, bilindiği üzere yeterlik 
komisyonu ve ihale komisyonlarında bunlar değerlendirilir. Yeterlik komisyonu da Yapı işleri 
Genel Müdürlüğündeki teknik arkadaşlardan oluşur, ihale komisyonunda ise, teknik arkadaşlarla 
birlikte, Maliye Bakanlığının da temsilcisi söz konusudur. Bu ihaleler, bakanlıkça değerlendirilip, 
ita amiri dediğimiz ilgili genel müdür veya müsteşar yardımcısı tarafından onaylandıktan sonra -
ki,çoğu zaman genel müdürler bizde ita amiri olarak bu ihaleleri onaylamaktadır- Maliye Bakan
lığına ve Sayıştay Başkanlığına vizeye gider. Orada da inceleme yapıldıktan sonra, herhangi bir yol
suzluk, usulsüzlük veya usul dışı bir işlem olmadığına kanaat getirilerek, bu ihaleler onaylanır, söz
leşmesi yapılır, yer teslimi yapılır ve işe başlanır. 

BAŞKAN - Kamuoyunda bu söylentiler yayıldıktan sonra, basma yansıdıktan sonra veya daha 
önce, Sayın Bakanla ya da diğer çalışma arkadaşlarınızla, bu usulsüzlüklerle ilgili iddialara is
tinaden herhangi bir fikir alışverişi yaptınız mı? Bunları araştıralım, inceleyelim ya da üzerine 
gidelim, var mıdır yok mudur diye bir görüşmeniz oldu mu? 

ALI HELVACI - Efendim, vurgun operasyonu hadisesinden sonra tüm dosyaların tekrar in
celenmesi için müfettişlerden iki tane kurul oluşturduk. Bunların bir tanesi Yapı işleri Genel Müdür
lüğünde yapılan ihalelerle ilgili, diğeri de iller Bankası Genel Müdürlüğünde, herhangi bir soruştur
maya konu yoktu; ama, basında çıkan yazılar ve çeşitli duyumlar üzerine, oranın da araştırılmasın
da fayda gördük. 

BAŞKAN - Şu anda o çalışmalar devam ediyor mu? 

ALI HELVACI - O çalışmalar devam ediyor efendim. Henüz sonuçlanmadı. Ancak, Yapı İşleri 
Genel Müdürlüğü bünyesinde özellikle, cumhuriyet savcılığı, devlet güvenlik mahkemesi sav
cılığınca bazı konularda daha titiz bir araştırma yapılması gerekti. Bu konuyla ilgili sözleşme 
aşamasına gelmiş, sözleşmesi yapılmamış 5 tane işe ait konular söz konusuydu. Bunu, bakan
lığımızın teftiş kurulu başkanlığında kurulan bir müfettişler kurulu gerekli incelemeleri yaptı, bun
larda da herhangi bir usulsüzlük olmadığını belirlediler ve bu belirlemeler üzerine, Sayın 
Bakanımızın ve benim birer imzasıyla, gerekli birimlerimize talimatlar verildi... Ama, şu andaki 
bakanımızla ilgili... Önceki bakanımızın bu ihalelerle ilgili herhangi bir talimatı, şunu şuna verin, 
bunu buna verin gibi bir talimatı asla söz konusu olmamıştır. Bu müfettiş incelemesi sonucunda her
hangi bir yolsuzluğa ve usulsüzlüğe rastlanmadığı için de mevcut ihaleler devam ediyor efendim. 
Tabiî, bazen, sizin söylediğiniz gibi Sayın Başkanım, kamuoyunda, gerek basında çok yazılan 
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yazılar vardı, gerek hakkımda yazılan bazı olaylar vardı. Bunlarla ilgili de bilgiler vereceğim; ama, 
daha sonra, izin verirseniz, detaylı olarak vereceğim. Bu ihalelerle ilgili yapmış olduğumuz araştır
malarda bakanlık içerisindeki herhangi bir usulsüzlüğe, yolsuzluğa rastlanılmamıştır; ancak, bakan
lık dışında bir organize işlem olduğunu da biz de televizyonlardan ve daha sonraki günlerde basın
dan öğrenmiş olduk efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Peki, ihalelerden sorumlu müsteşar yardımcısı olarak görev yapan ve hakkında 

yaygın olumsuz söylentilerin olduğu ifade edilen Sedat Aban'ın görevden alınmasıyla ilgili bir 
girişimizin oldu mu, daha önceki günlerde veya daha sonra ya da ayrıca, bu şahsın görev ve yet
kilerini yerinde kullanıp kullanmadığı konusunda bir denetimizin oldu mu? Kısacası, bu şahısla il
gili sizin kanaatiniz nedir? 

ALİ HELVACI - Efendim, bu arkadaşımızla, ben göreve geldikten sonra bir kısa çalışmamız 
oldu. Daha sonra da deprem olduğu için bütün çalışmalarımızı deprem üzerinde yoğunlaştırdık. 
Kendisiyle ilgili herhangi bir görevden alma v.s gibi bir teşebbüsümüz olmadı; fakat, kendisi ihale 
konusuna vakıf bir arkadaştı. Çünkü, kendisi, daha önce Yapı işleri Genel Müdürlüğünde bulunmuş, 
bakanlıkta uzun yıllar görev yapmış; ama, benimle çalışma süresi içerisinde kendisinin ihaleyle il
gili herhangi bir usulsüzlüğü, v.s konusunda tarafıma intikal eden bir konu olmadı. Zaman zaman, 
basından bazen imzasız ihbar mektupları geliyordu. Bunlar da inceleniyordu; ama, bir sonuca var
mak, bir sonuç elde etmek mümkün olmadı. 

BAŞKAN - Şahsınıza dönük, bakanlıkça herhangi bir soruşturma veya herhangi bir araştırma, 
soruşturma geçirdiniz mi? Böyle bir şey oldu mu? Olduysa, sonuç konusunda bizi bilgilendirir 
misiniz. 

ALÎ HELVACI - Hakkımda 4 tane soruşturma açıldı. Biliyorsunuz, 4483 Sayılı Yasada, müs
teşarların soruşturmasına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilidir. Bunlardan iki tanesi karayol
ları ihaleleriyle ilgili, bir tanesi Fen-Der diye bir derneğin 3194 sayılı imar Kanununun 38 inci mad
desinde mühendislere olan yetkiyi teknisyenlere de devredilmesiyle ilgili bir konuydu. Bir tanesi de 
bu atamalarla ilgili konulardı; yani, o da Enerji, Yapı, Yol-Sen tarafından sunulmuştu. Bu dört 
soruşturmanın hepsinden, Danıştay ikinci Dairesinde gerekli incelemeler yapıldı, dördünden de 
beraat ettim efendim. 

Bunlar istenirse, belgelerini, tarih ve numaralarıyla arz etmeye hazırım efendim. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Sayın Başkan, kayıtlara geçmesi açısından, bunların.... 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - O soruşturma evrakıyla birlikte olursa, değerlendir
mek açısından daha iyi olur. Dört soruşturma dosyası, dört idare mahkemesi kararı... 

BAŞKAN - Onların birer fotokopisini alalım. Bir soruşturma konusu. Şu anda okumaya gerek 
yok. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Esas ve sayı numaraları itibariyle kayda girsin; ama, evraklar da 
çoğaltılarak üyelere dağıtılsın. 

ALÎ HELVACI - Sayın Başkan, izin verirseniz, yine bir soruşturma konusu olduğu için, bir 
hususu daha açıklamama izin verin. 

Basında, bu, özellikle Karayollarında yapılan Kıbrıs ihalesi ve Gölcük'te yapılan ihaleyle ilgili 
Bayındırlık Bakanlığında fesat soruşturması gibi çeşitli yazılar çıkmıştır. 
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BAŞKAN - Oraya geleceğiz. Onu ayrıca değerlendireceğiz. 

ALİ HELVACI - Efendim, o zaman, bu dört konuyla ilgili belgeler yanımda, izin verirseniz, 
okuduktan sonra arkadaşımıza takdim edeyim fotokopi için. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Sadece hangi dairelerde ve esas sayı numarasını kayıtlara geç
mesi açısından ifade ederseniz... 

ALt HELVACI - Biliyorsunuz, bu konuda yetkili Danıştay ikinci Dairesidir. Danıştay İkinci 
Dairesinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Dörtyol-Geçitkale-Girne ayrımıyla ilgili ihaleye 
fesat karıştırmak suçuyla ilgili Danıştay ikinci Dairesinin esas no 2001-1049 karar nosu 2001/1960. 
Bu karara göre beraat ettirilmiştir. 

ikincisi, Fen-Der'le ilgili konuyla ilgili olmuştu. O da 2001/1409,2001/2382. 

Ayrıca, Kocaeli-Gölcük yol yapımı ihalesine fesat karıştırmayla ilgili de Danıştay İkinci 
Dairesi esas no 2001/1187 karar no'su da 2001-2083 efendim. 

Bir tane daha olacak, o da, Enerji, Yapı, Yol-Sen'le ilgili atamalarla ilgili görevi kötüye kullan
maktan dolayı açılan davada ise, cumhuriyeti başsavcılığından gelen yazının tarih ve sayı numarası, 
hazırlık 2001/59475, tarihi de 25.10.2001. Bunları her zaman arz edebilirim. 

Ayrıca, izin verirseniz Değerli Başkanım, bu konuda yine, Kıbrıs ihalesiyle ilgili olduğu için.. 

BAŞKAN - Kıbrıs konusunu daha sonra geniş kapsamlı görüşeceğiz. 

ALI HELVACI - Bununla bağlantılı belge olduğu için arz etmek istiyorum, izin verirseniz. 

Yine, Sayın Koray Aydın, ben, Müsteşar Yardımcısı olarak Sayın Sedat Aban, Dinçer Yiğit ve 
aşağı yukan 18 kişiyle ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2001/17321 hazırlık ve karar 
numarasını okuyamıyorum... Burada da yine, yapılan ihaleyle ilgili hakkımızda soruşturma açıl
maması gerektiğine dair karar söz konusudur. 

Arz ederim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkanım, ben de kayıtlara geçsin diye arz ediyorum. 

Sayın Müsteşarımız, beraat ettiklerini söylediler. Bence, o ifade yeter olmalı; çünkü, biz, ar
kadaşımızla ilgili suç arama şeyinde olmadığımız için... Tabiî, kayıtlara geçsin. 

BAŞKAN - Ama, bizim sorduğumuz soruyu açmak adına... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Belgeleri verecekti zaten, öbür tarafla bağlantılı bir şey değil. Ken
dileriyle ilgili, bu müsteşar olur, müsteşar yardımcısı olur, genel müdür, onunla ilgili bir soruştur
mada beraat etmiştir. 

BAŞKAN - Sorunun yanıtı içerisindedir. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ben, kendi kanaatimi arz ediyorum. 

Asıl, sormak istediğim konuya geliyorum. 

Sayın Müsteşarım, sizin teftişle ilgili sorunuz üzerine dediler ki, orada tam açıklığa kavuşturul
madı, yani "bu konuşmalardan sonra bir inceleme yapıldı mı" diye soruldu. Daha net, açık olsun 
diye soruyorum. 

BAŞKAN - Kamuoyuna yansıdıktan sonra... 
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MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Direkt kendilerine bir müracaat, şikâyet olmuş mu da veya -ki, is
mini vermek istemiyorum, biraz sonra gündeme gelebilir- o konuda bir araştırma yapılması veya 
teftiş kuruluna havale edilmesi gibi bir konu oldu mu? Bakan beyle de tabiî direkt bağlantılı. Biraz, 
cümle karıştı, özetliyorum. Şaibe öncesi veya sonrası, size, bu konuda bir müracaat oldu mu? Bir 
işlem yapıldı mı? Yani, teftiş kurulunun çalıştırılmasıyla ilgili... Bu, üç birimde de olabilir; yani, 
biraz önce bahsedilen üç birimde de olabilir. İsterseniz, bunu açıklığa kavuşturalım. Bir sorum daha 
var, onu, ondan sonra gündeme getirelim. 

BAŞKAN - İlk yönelttiğim soruyla içeriği aynı aşağı yukarı. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yok. Biraz farklı... 
BAŞKAN - "Herhangi bir şikâyet, ihbar yapıldı mı; bunlarla ilgili siz ne işlemler yaptınız" diye 

sormuştum. Onun yanıtını da aldık. 
ALİ HELVACI - Efendim, izin verirseniz, arz edeyim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yani, hiç olmadı mı demişti Sayın Müsteşarım? 
BAŞKAN - Olduğunu söyledi, aklımda kaldığı kadar. Buna rağmen, bunlarla ilgili de gerekli 

teftişin yapılmasına zaman zaman gerek olmadığı, zaman zaman da yapıldığını... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yani, kendilerine bu konuda müracaat olduğunu mu söyledi. 
BAŞKAN - Elbette. 
ALİ HELVACI - Efendim, izin verirseniz, olayı iki şekliyle açıklamak istiyorum. 
Birincisi, herhangi bir konuyla ilgili şikâyetler geliyordu, ihaleyle ilgili de oluyor, başka 

konularla da oluyor. Bu konuda, biliyorsunuz, teftiş kurulları başkanı doğrudan bakana bağlı olarak 
hizmet verirler. Ancak, Sayın Bakanın görev yaptığı 29.5.1999-4.9.2001 tarihleri arasında yapılan 
teftişlerle ilgili bir bilgi notu var. İsterseniz, bunun fotokopisini size arz edeyim. 

Burada genel manada yapılan işlemler vardır. Sayın milletvekilimizin sorusuna... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Rutin teftişi kast etmiyorum. 

ALÎ HELVACI - Bu vurgun operasyonuyla ilgili teftiş konusunda bize herhangi bir şikâyet gel
medi; ancak, devlet güvenlik mahkemesi savcılığının konuyu araştırması üzerine, biliyorsunuz, 
bunlar da kamu görevlisi olduğu için, bir de bizim idarî tahkikat yapmamız söz konusuydu. Bu idarî 
tahkikat aşamasında, biz, Sayın Bakanın istifasından sonra, vekaleten Prof. Dr. Tunca Toskay Bey, 
bakanlığa bakıyordu, kendisine, yapılan bu incelemelerle ilgili... Kendisinin bu konuda bir araştır
ma yapılması isteği, benim de bir hazırlığım vardı, müsteşar olarak, Sayın Bakana, bu konuların tef
tiş edilmesiyle ilgili bir olur sundum, Sayın Bakandan oluru aldım, bunun üzerine, teftiş kurulu baş
kanlığı bir inceleme yaptı. Bununla ilgili rapor da 12 Aralık 2001 tarihinde teftiş kurulu başkan
lığınca, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiş durumdadır. İsterseniz, bunu da size takdim 
edebilirim efendim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Yalçınbayır. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Savunmaya taalluk etmesi itibariyle bu bilgi notlarını 
alalım. Ayrıca, demin, müfettişler kurulu raporunun verildiğini ifade etmişlerdi, müfettişler kurulu 
raporunu da alalım. 

BAŞKAN - Geldi o rapor. Eğer, prosedürle ilgili raporsa, o geldi. 
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ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Bir de şimdi zikrettiği dosyaların fotokopilerini 
alalım. 

Ayrıca, calibi dikkat olan şu: Bakanlık dışındaki organizasyonlarla ilgilenmezler mi? Yani, o 
organizasyonlar ihalenin hazırlık çalışmalarıyla ilgilidir ve yine, o organizasyonlar ihalenin serbest 
rekabet ortamında cereyan edip etmediğiyle ilgilidir. Bu tür organizasyonlarla ilgilenmezler mi? 
İhaleye fesat karıştırılıp kanştırılmadığıyla ilgili... Bize "bizim bunlardan hiç haberimiz olmadı" 
diye ifade ettiler yanlış anlamadıysam. Bu konudaki genel çalışmaları nedir? 

ALI HELVACI - Tabiî, bir ihaleyle ilgili tarafımıza herhangi bir şikâyet gelirse, ihale öncesin
de ya da sonrasında, gerekli her türlü tahkikat ve araştırmayı yaparız; ama, zaman zaman, şahsım
la ilgili çeşitli -tabirimi maruz görün, ama, hukuki bir terim olduğu için- bazı tür dolandırıcıların bu 
tür işlemlere başvurmakta olduklarını biliyoruz. Bununla ilgili, benim şu anda mahkemeye ver
diğim kişi sayısı 7'dir. Bununla ilgili basında da çıkmış çeşitli yazılar vardır. Mesela: "Ankara Har-
lem'e döndü." "Adını kullanan dolandırıcıyı müsteşar yakalattı." Bu gibi çeşitli yazılar da oldu. Bu 
tür talepler geldiğinde, anında gerekli işlemi yapmaktayız efendim. Ama, genel olarak yapılmış 
ihalelerde, tarafımıza, bakanlık dışından bir bilgi gelmezse, takdir edersiniz ki, ona da bizim 
yapacağımız bir işlem olamaz efendim. Ama, ulaştığı zaman, gereği yapılmaktadır. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Aykurt. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın Helvacı, Sayın Başkanımın ve bir başka ar

kadaşımın yönelttiği soruda, siz, vurgun operasyonundan sonraki olayları anlattınız. Yani, şu şekil
de birtakım yolsuzluk olayları cereyan ediyormuş, bu ayyuka çıkmış, ne yaptınız dendi. Ben, ondan 
evveli soruyorum; yani, operasyon başlamadan evvel, gerçekten, şu dosyadaki bilgilere ve mah
kemede beyanda bulunan sanıkların açık ifadelerine ve bu ifadeleri destekleyen bulgulara göre, bu 
olayın iki ayağı var. Birisi, Bayındırlık Bakanlığı içindeki ayağı, Sayın Sedat Aban, müsteşar yar
dımcısı, içerideki ayağı. Dışarıdaki ayağı da ihale mafyası olarak ifade edilen Mustafa Eriş. 
Dışanda, Mustafa Eriş'in yazıhanesinde işler tezgahlanıyor, içeride de Müsteşar Yardımcısı Sedat 
Aban'ın başkanlığındaki bir ekibin bu ihaleleri yönlendirdiği, ihale dosyalarının deşifre edildiği, 
zarfların açık olarak müteahhitlere götürülüp getirildiği, işçi statüsündeki bir adamın akşamüzeri, 
işyerini terk ederken, müsteşar yardımcısına harçlık verdiği -harçlığın miktarı 8-10 milyar gibi- ve 
oradaki görevliler arasında birtakım evrakların teati edildiği, pazarlıkların yapıldığı gibi duyumlar 
ayyuka çıkmış, o personelde. Sizin, bakanlığın müsteşarı olarak, herhalde bunlardan haberdar ol
manız lazım. Hiç sizin bir duyumunuz olmadı mı; size bir şey intikal etmedi mi? 

ALÎ HELVACI - Efendim, şimdi, tabiî, resmen yazılı bir başvuru geldiyse, gerekli her türlü 
soruşturma ve inceleme yapılır. Ancak, bazen dedikoduya dayalı duyumlar oluyor. Dedikoduya 
dayalı duyumlar üzerine de herhangi bir işlem yapmamız, takdir edersiniz, mümkün değil. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Yani, resmen gelmediği için... 
ALİ HELVACI - Resmen herhangi bir işlem gelmedi; ama, bazen dedikodular geliyor. 
Ben, tabiî, biraz önce detayına inmedim. Benim de adımı çeşitli vesilelerle kullanarak, çeşitli 

şekilde ihaleler verdiğimi ve benzer şekilde hep dedikodular oluyor; ama, bana geldiği zaman, duy
duğum zaman, ihbar geldiğinde... Mesela, birkaç tanesini, ben bizzat, kendim polise yakalattım. Bu 
konularda da yazılı bir ihbar gelmiş olsaydı, kesinlikle işlem yapardım. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - İmzasız ihbar geldi mi? 
ALİ HELVACI - Efendim, 3-4 tane imzasız mektup geldi. Fakat, teftiş kurulu başkanlığına 

bunları incelettiğimizde, herhangi bir olumlu sonuca ulaşamadık efendim. 
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MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın Helvacı, bir de burada bir belgede deniyor ki 
"yapılan bütün davetli ihalelerde sayın müsteşarımız bakana söyler, bakandan olur alır ve davetiye 
çıkar." Ne diyorsunuz? 

ALI HELVACI - Efendim, incelemeyi müsteşar yapmaz. Bizdeki ihale prosedürü, ister Yapı İş
leri Genel Müdürlüğünde olsun... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Onu söylediniz biraz evvel. 
ALÎ HELVACI - İstersem, ilgili birimler... 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Yani, siz müdahil değil misiniz? 
ALİ HELVACI - Hayır efendim. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Yani, şu ihale böyle olsun, şu usul olsun... 
ALİ HELVACI - Hayır efendim. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Son sorumu soruyorum. 
Siz, daha önce, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısıyken, oradan istifa edip bu 

göreve mi geldiniz? 
ALİ HELVACI - Evet efendim. Aynı zamanda, ben, o zaman Hacettepe Üniversitesinde de öğ

retim üyesiydim. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Teşekkür ederim. 
ALİ HELVACI - Sayın Başkanım, izin verirseniz, sayın milletvekilimizin sorusuna bir şey ol

maması bakımından... 
Biliyorsunuz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununa göre, herhangi bir üniversite öğretim 

üyesi bir siyasî partide merkez karar kurullannda görev alabilirler. Ben, o zaman üniversitede öğ
retim üyesi olduğum için, yasal hakkımı kullandım ve bir siyasî partide görev aldım; ama, 
memuriyete dönüş aşamasında böyle bir kısıtlama söz konusu olduğu için, bu görevimden istifa et
tim, naklen, göreve başladım. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın örs. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Müsteşanma birkaç tane daha soru sormak istiyorum. 

Bu teftiş kurulu çalışmalarıyla ilgili -biraz kendileri bahsetmek istediler- Kıbrıs'daki bir yol 
konusuyla ilgili, ayrıca bir tane daha var. Yine, burada, teftiş kurulu başkanının isimleri var. Bu 
konuda ihbar da bildirilmiş, aynı şekilde Kıbns konusunda da ihbarlar bildirilmiş ve teftiş kurulu 
başkanının imzasıyla soruşturmaya gerek olmadığı yolunda elimizde yazılar var. Bunlarla ilgili ken
dilerinin bilgileri... Ben, biraz önce soruyu onun için net sormak istedim. Yani, bir dilekçe, şikâyet 
var mı, bu konuda bir yaptırım oldu mu? Gerçi, kendileri de söyledi. Bakanın direkt imzasıyla, 
bakanın talimatıyla çalışıyor teftiş kurulu; ama, bu konuda kendilerine bir müracaat oldu mu; bir iş
lem yapıldı mı? Birinci öğrenmek istediğim bu. 

Diğeri, yanlış hatırlamıyorsam, müsteşar yardımcısı Sayın Sedat Aban vekâleten mi bakıyor
du o dönemde? 

ALİ HELVACI - Asaleten bakıyordu. 

Bu karayolları ihalesiyle ilgili mi? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır efendim, görevinde. 
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ALÎ HELVACI - Görevinde, Sayın Sedat Aban, Yapı işlerinden sorumlu müsteşar yardım-
cısıdır sayın milletvekilim. Ancak, benim bir yurtdışına gittiğim zaman, Karayollarıyla ilgili 
ihalede, ben, vekaleti yardımcılar arasında sıraya koymuştum, o dönemdeki sıra ona gelmişti, ona 
bırakmıştım. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Peki. 

Bir şey dikkatimi çekti Sayın Müsteşarım. Tabiî, o da bir makam; ama, müsteşar varken, Yapı 
işlerinde olsun, diğerlerinde olsun, Karayollarında olsun, bakıyoruz, imzaların... Bir şey arz etmek 
istiyorum Sayın Başkan, Yüce Heyete... Sayın Helvacı'nın, gördüm, çok yerlerde ismi geçmiyor. 
Çok az... Bir tane imzasız gelen, dağıtılan bir şey var, o da benim ilgi alanımda değil. Bu kişinin 
aleyhinde yazmak için olabilir, kendi menfaatlan için olabilir veya -tabirimi bağışlayın- kendi iç
lerindeki bazı sorunlardan dolayı lehte veya aleyhte yazılmış olabilir. Onlar benim ilgi alanımda 
değil. Onun haricinde, çok yerde ismi yok. Ancak, merak ettiğim nokta şu: Sayın Müsteşar, bakana 
birinci adım olan kişiyken, bakıyoruz, ihalelerin bir kısmında, yazışmaların bir kısmında, hatta, 
neredeyse hiçbirinde imzası yok. Bakıyoruz, bütün ihalelerde, başkalarının imzası var, başkaları bu 
sistem içerisinde ve bu konu, biraz bana -bağışlayın- garip geldi. Yani, siz, müsteşar olarak bu iş
lerin içerisinde direkt olmanız lazım değil mi? Mesela, davet edilen listeleri -soru da olabilir bu-
yani, Bakan bey, siz, genel müdür, kimler hazırladılar, o konuda ne diyorsunuz? Bilemiyorum, soru 
net olabildi mi, yani, yanlış anlamayın ikinci planda kalıyormuşsunuz falan demek istemiyorum, 
ama, bakıyoruz hiçbir yerde, yok müsteşar yardımcısı, yok genel müdür... 

BAŞKAN - Görev dağılımıyla ilgili kısa bir açıklama yaparlarsa, aydınlanırız sanırım. 

ALI HELVACI - Hay hay. Sayın Başkanım, sayın milletvekilim, tüm bakanlıklarda... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - özür diliyorum... Veya Bakan bey, siz bu konularda yetki verip de, 
siz de öbür arkadaşlara mı verdiniz de böyle oldu? 

ALI HELVACI - Arz edeceğim efendim. 

Tüm bakanlıklarda görev dağılımı, APK Başkanlığının teklifi, müsteşarın imzasıyla Sayın 
Bakan tarafından dağıtılır. Bu dağıtım aşaması 3046 sayılı Kanunda da bakan, müsteşar, yardım
cılarıyla da ilişkilidir, yine, Bakanlığımızın kuruluş yasası olan 180 sayılı yasanın 6 ncı ve 7 nci 
maddelerinde de, Müsteşarın ve yardımcılarının hangi görevleri yapacağı yasal düzenlemede belir
tilmiştir. 

Nitekim, yine, aynı şekilde, yanılmıyorsam 1994 yılındaki Başbakanımız Sayın Tansu Çiller'in 
imzasıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki görev dağılımı, yazışma kurallarıyla ilgili bir genelge 
vardır, bu genelgeye göre de, her bakanlıkta, kimin neyi imzalayacağına dair bir imza yönergesi 
hazırlanır, bu yönergelere göre, benim imzalamam gereken evraklar vardır, müsteşar yardımcısının 
imzalaması gereken evraklar vardı, genel müdürün imzalaması gereken evraklar vardır. 

Ben, bu dağılım içerisinde birinci planda yasada belirtilen görevler içerisindeki tüm imzalarımı 
atmışımdır; ama, görev dağılımı içerisinde herkes attığı imzayla sorumlu ve mesul olduğu için ve 
dağılım çizelgesinde belirtilen imzalarla ilgili sınırlı kaldığı için, belki bazı evraklarda imzam var
dır, bazılarında yoktur. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Bir de ihaleye davet edilenlerle ilgili bir konu var burayla birlik
te. Siz, bu konuda, yapı işlerindeki bütün bu yetkileri, müsteşar yardımcısı, o genelge doğrultusun-
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da yani, kanunî olaylar içerisinde onun tarafından yapıldı mı demek istiyorsunuz; çünkü, hiçbir yer
de isim ad soyadı imza geçmemesi, bana biraz şey geldi de onun için. Karayollarında da aynı, sizin 
bahsetmek istediğiniz karayolları ihalesine bakıyoruz, orada da aynı, yani, hepsinde aynı. 

ALÎ HELVACI - Efendim, Karayolları Genel Müdürlüğü, bağlı kuruluştur, katma bütçeli 
kuruluştur, ita amiri orada Sayın Genel Müdürdür; dolayısıyla, ihale onayları da dahil olmak üzere, 
hepsi Sayın Genel Müdür tarafından imzalanır. Ancak, Bakanlık makamına gelen yazılar olursa, 
ben, müsteşar olarak, Karayollarının da evraklarını, diğer birimlerin de evraklarını inceler, uygun 
gördüklerimi, uygun görüşte olanları Sayın Bakana arz ederim. Sayın Bakan da bunlardan uygun 
gördüklerini imzalar, işlem ve prosedür tamamlanmış olur. Dolayısıyla, davetiye listesindeki işler
de ise, ister Karayolları Genel Müdürlüğünde olsun ister Yapı işleri Genel Müdürlüğünde olsun, 
Bakanlığımızın mevcut repertuarında bulunan, zaman zaman yenilen çeşitli firmalar vardır, bu fir
malar içerisinde, işin nevine, özelliğine, o günkü durumuna göre bir değerlendirme yapılır ve bu lis
te, Yapı işleri Genel Müdürlüğünün yapacağı bir ihalede ise, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün ilgili 
müdürleri ve başkanlığı tarafından, genel müdür yardımcısı, genel müdürün incelemesine gelir, 
müsteşar yardımcısının incelemesinden geçer, Bakanlığın imzasına sunulması veya benim imzama 
sunulması gerekiyorsa, ben de incelemelerimi yaptıktan sonra, uygun gördüklerimi onaylarım. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Uygun görmediğiniz veya isim şunu çıkarın, şunu ekleyin 
dediğiniz, itirazlar şikâyetler gelmiş olan... 

ALÎ HELVACI - Hayır onlar olmaz. Sadece şu olur: Eğer, bu firmaların içerisinde cezalı bir 
firma varsa, gözden kaçmışsa, ben, o zaman; çünkü, bana en son geldiği zaman, ben firmaların 
cezalı olup olmadığını Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü bünyesindeki Müteahhit
lik Hizmetleri Dair Başkanlığı vardır, oradan sorarız, eğer, böyle bir cezalı firma söz konusuysa, el
bette ki bunu çıkarırız. Ayrıca, cezalı firmalarla beraber, her ihalede de, değişik ve tabana yaygın 
firma seçimine de büyük dikkat göstermişizdir. Yani, ne benim ne de önceki bakanımın ne de şu an
da beraber çalıştığım bakanımın ihaleyle ilgili bana herhangi bir şu firmayı da yazın, bunu da değer
lendirin gibi bir talimatı kesinlikle olmamıştır; çünkü, ben, önceki Sayın Bakanımla yirmi yıllık 
beraber bir çalışma arkadaşlığımız vardır, onun için böyle bir şey olmamıştır. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - işte, ben, orada onu demek istiyorum. Sizinle o konuda hiç ilgisi 
yok, bilmiyorum, yanlış değildir herhalde ; ama, bakıyorum, başka yerlerde, öbür kişilerle direkt 
bağlantı kuruyorlar. îlk başta ben de onu söylemiştim, yani, siz müsteşar olarak, bakıyorum -biraz 
önce sizde söylüyorsunuz- yani, yok orada, yani, sizin yetki görevleriniz, o dediğiniz kuralları 
içerisinde tamamen başka birine devredilmiş gibi. 

ALÎ HELVACI - Efendim, bu diğer bakanlıklarda da böyledir. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Özür diliyorum, ben bitireyim de, arkadaşlarımı daha fazla şey 

yapmayayım. 
Teftişle ilgili bir konu vardı, Kıbrıs'taki ihale konusunda, bir müteahhidin de müracaatı var 

burada, yeterliliklerinin olduğunu söylüyor. Kendisine geldi mi acaba Sayın Müsteşarıma, o Kıb
rıs'taki ihaleyle ilgili, o konunda bilginiz var mı? Teftiş Kurulu Başkanının araştırmaya gerek ol
madığı konusunda yazılan var. 

ALÎ HELVACI - Efendim cevap vereyim, ama, izin verirseniz, bu konuya gelmeden önce biraz 
önceki soruyla... Firma seçiminden, genelde biz, Devlet İhaleleri Genelgesi vardı, bu Bayındırlık 
Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken hazırlanır ve o kriterlere göre biz ihale firma seçim
lerine dikkat gösteririz, yani, bunlarda kayırma ve saire bir şey söz konusu değil. 
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Bu Kıbrıs ihalesiyle ilgili ihale aşamasında, elbette bir şikâyet yapılmıştır. Bu konunun incelen
mesi için Teftiş Kurulu Başkanlığına gerekli incelemeler yaptırılmıştır. Aynı zamandan, bu şikâyet, 
ilgili firma tarafından cumhuriyet başsavcılıklarına ve devlet güvenlik mahkemelerine de yazılmış
tır. Önce devlet güvenlik mahkemesinde çete oluşturmak suçuyla açılan bu şeyde, devlet güvenlik 
mahkemesi görevsizlik karan vererek, dosyayı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, ben müsteşar 
olduğum için de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirmiştir. Gerek 4483 sayılı yasanın 
ilgili maddesi gereğince yapılan incelemede konuyla ilgili değerlendirmelerde, herhangi bir suç un
suruna, usulsüzlüğe rastlanmadığı için Sayın Bakan, konuyla ilgili soruşturma aşamasına gerek yok 
demiştir. Bunun üzerine, yine, firma, bununla ilgili itiraz hakkını kullanmıştır yasa gereği, bu 
konudaki cumhuriyet başsavcılığı itirazı Danıştay 2 nci Dairesine intikal ettirmiştir, Danıştay ilgili 
dairesi olan 2 nci Daire, konuyu enine boyuna, bir ihtisas mahkemesi olarak değerlendirmiş ve suç 
unsuru olmadığını belirleyerek, biraz öncede sözlerimde ifade ettiğim gibi, konuyla ilgili 
beraatımızı vermiştir efendim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın müsteşarım, sizin beraatınızla ilgili değil bizim konumuz, 
ilk başta söyledim. Bakın, burada biraz açalım o zaman. İhalede daha önceden bir ihbar var, ben onu 
sormak istiyorum. Siz, bu konuda devrede değil miydiniz, sanki öyle gibi ben hissediyorum. 

Kıbrıs'ın müracaatı var, ihaleyi iptal edin diyor, kesin acil şeyler içerisinde değil diyor, daha 
fazla okuma istemiyorum, daha önce kayıtlara geçtiği için. Müteahhit firma beni ilgilendirmiyor, 
ama, bir ihbar var. Diyor ki, şu tenzilatla, şu firma alacak ve devamında, Kıbrıs'ın yaptırımda -birin
ci şeyde galiba- iptal edin diye bir yazısı var, o da kale alınmış, devam ediyor, en sonunda 8 nci 
idare Mahkemesi, bu ihalede, istenilene ulaşılmadığı gerekçesiyle -bilmiyorum ondan bilginiz var 
mı- durduruyor, iptal edilmesine diyor. Tabiî ki, bu temyize de gideceği için neticesi ne çıkacaksa 
olacak; ancak, bu aşamaya gelebilme durumu olan ihbarı olan ve Kıbrıs'ın "hayır durdurun, bazı 
kararları tam veremedik" demesine rağmen, ihalenin devam ettirilmesi doğru mu Sayın Müsteşarım 
veya sizin buradaki şeyiniz ne oldu, Sayın Bakanın -emri demek istemiyorum- görev yetkisi 
dahilinde mi oldu, sizin bu konudaki şeyiniz nedir; doğru mu; bu kadar açık bir ihbar var, her şey 
varken devam ettirilmesi? 

ALÎ HELVACI - Bu açık ihbarla ilgili firmanın şikâyeti oldu, herhangi başka bir yerin şikâyeti 
söz konusu değildi. Kıbrıs Müşavirliğimizin ihalenin bir gün öncesindeki konuyla ilgili daha önce 
iki tane yazısıyla bunun ihale edilmesinin gerektiğine dair yazılan vardı, biz, son gün, kendilerine 
böyle bir yazı gelince akşamüstü, biz ihaleyi yapmamız gerektiğini söyledik ve ihaleyle ilgili işlem
lerde, Karayolları Genel Müdürlüğünce yapıldı. Çok daha detayını, belki Sayın Genel Müdür daha 
detaylı açıklama yapabilir. Ben bildiklerimi arz ediyorum Sayın Başkanım. 

Dolayısıyla, bu ihaleden yapılmaktan sonra, ilgili müteahhit firma -Üstyapı Firmasıydı yanıl
mıyorsam- kendisi Ankara 8 inci İdare Mahkemesine başvuruda bulundu, yapılan ihalenin yürüt
meyi durdurma talebini istedi, yürütmeyi durdurma talebi, mahkemece Karayolları dolayısıyla 
Bakanlığın lehine verilince, biz, konuyla ilgili ihale işlemlerinin vize edilmesi için Maliye Bakan
lığına ve Sayıştaya yazdık. Aynı zamanda, bize, Danıştayda, biraz önce arz ettiğim gibi, görevi 
kötüye kullanmaktan yargılanıyorduk ve bizim bu beraat etmemiz, Danıştay, 8 inci idare Mah
kemesinin yürütmeyi durdurma talebini, Karayollarının lehine vermesi sonucu, Maliye Bakanlığı 
vize, Sayıştay Başkanlığı da vize yaptı. Biz, bunun üzerine ilgili firmayla sözleşme yapılarak, işe 
başlatılmıştır. Dolayısıyla, hukuken herhangi bir eksiklik olmadığı için, işlem devam etmiştir. 
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Son aşamada, yani, karar verme aşamasında, biliyorsunuz yürütmeyi durdurma kararları genel
de bölge idare mahkemelerinde en geç iki üç ay gibi bir sürede, esas kararlarda beş altı ay gibi bir 
sürede sonuca bağlanabiliyor. Bu sonuçta verilen kararda 2-1 karar çoğunluğu olmuştur. Danıştayın 
ilgili mahkemesi, yeterli rekabet sağlanmıştır diye, cumhuriyet başsavcılığının bu yapmış olduğu 
bilirkişi incelemesinde, yine, yeterli rekabet sağlanmıştır dediği halde, 8 inci İdare Mahkemesi, esas 
kararda, yeterli rekabet unsuruna rastlanamamıştır gibi bir ifadeyle 2-1 davayı bozmuştur. Olay 
daha yenidir, yaklaşık onbeş-yirmi günlük bir konu. Ancak, bu olaydan sonra, tekrar Danıştaya 
yürütmeyi durdurmayla ilgili başvurusu, gerekçeleriyle yapıldı, yargı aşamasında olduğu için, bu 
aşamada daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ben, son sorumu sorup bitiriyorum. 
Sayın Müsteşarım, lllerbankasında çok dikkatimizi çeken bir konu var. özellikle 1999'da 7 nci, 

8 inci aylardan sonra -daha önce de bu listeyi ben arz ettim Yüce Heyete- daha önce aynı özellik
teki işler yüzde 45'lerde, yüzde 40'larda, yüzde 50'lerde tenzilatla giderken -karışık, her türlüsü var, 
davet usulü de var, öbür türlü de var- 1999 6 ncı 7 nci aylarından sonra, bütün ihaleler, sayısı yüz
ler seviyesinde, 44'e göre yapılmış; yani, davet usulüyle yapılmış ve tenzilatları 13-15'lerden baş
layıp, 26'lara kadar, bu arada değişmiş ve hiçbir tane de yok. 

Deprem bölgesindekilerin aciliyeti söylenmesine rağmen, hiç aciliyeti olmayan diğer illerimiz
de de, hepsinde, aynı şekilde yapılmış ve onların da tenzilatları o civarda; ama, daha önce bakıyor
sunuz, örneğin benim kendi seçim bölgem olan ilde de yapılmış, 40'larda 50'lerde; ama, aynı özel
likteki başka bir kanalizasyonda veya başka şeyde yüzde 18'lerde 20'lerde. Bu acaba, hiç dikkatinizi 
çekti mi? Yani, 44 deyince veya davet deyince, herkes yapmıştır, etmiştir, kanuna uygundur, bizim 
yapacak bir şeyimiz yoktur denilebilir; ama, öyle olduğu dikkati çekere, böyle olmuyor, bir in
celeyelim, araştıralım veya başka bir yol bulalım veya çok acil olmayanları tespit edelim, bunları 
ilanla yapalım gibi bir konu konuşulmadı mı Sayın Müsteşarım? 

ALİ HELVACI - Şimdi, Sayın Başkanım, özellikle, gerek Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde 
gerekse lllerbankasında yapılan ihalelerde, biliyorsunuz, göreve geldikten yaklaşık bir ay sonra 
deprem oldu. Depremle ilgili çeşitli yatırım ve ihalelerinde süratle yapılması gerekiyordu. Özellik
le bu Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, gerekse İllerbankası veya Karayolları Genel Müdürlüğüne 
yapılan ihalelerde yasal prosedürlere uygun işlem yapılmıştır ve deprem olduktan sonra da çıkan 
574 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre de bunların deprem bölgesinde yapılan yatırımların 
çoğu, davetiye usulü dediğimiz her ne kadar İllerbankası 2886 sayılı Yasaya tabi değilse de, onların 
da yine o usul ve esaslara uygun ihale yaptıklarını biliyorum. 

Tabiî, ihale tenzilatları, yine de, günün şartlarına göre değişen bir durumdur. Bundan birkaç yıl 
önce yapılan ihalelerde ise, bazen tanzilat yerine zam da yapıldığını biliyoruz; çünkü, bu ekonomik 
hadiseyle ilgili, konjonktürel bir durumdur. Onun için ihalelerdeki tenzilatın bazın 15'ler de, bazen 
20'lerde bazen 35'lerde olduğu, zaman zaman bildiğimiz hususlardır. 

Ancak, bir hususu, izin verirseniz arz etmek istiyorum. Özellikle Bakanlığa göreve gelmeden 
önce de, Sayın Bakanımız göreve gelmişti ve bu süre içerisinde sayın milletvekilimizin değindiği 
konuyu gündeme getirerek, bu ihale yasasından kaynaklanan bu usulsüzlük ve yolsuzluklann bir an 
önce ortadan kaldırılması için, yeni bir ihale yasası yasasının hazırlanması için bana bir talimatı ol
du, kesin talimatı buydu. Bununla ilgili, ben de, bürokratik, akademik kariyerimi de dikkate alarak, 
tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte önce kendi bünyemizde hazırladığımız yeni ihale yasasını daha 
sonra da Maliye Bakanlığı ve ilgili kurum kuruluşlar da hazırlayarak, Yüce Meclisin takdirine sun-
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duk, onaylandı, yürürlüğe girdi. Hayırlı uğurlu olmasını dilerken, bu yeni ihale yasasının Bakanlık
taki bu dönemde bizim eserimizi olduğunu, özellikle ifade etmek istiyorum. 

Yine, bu çalışmalar içerisinde Yapı Denetimi Yasası olsun, depremden sonra çeşitli mevzuatla 
ilgili çok değişik çalışmalarımız oldu. Onun için, bu ihalelerdeki tenzilatlarla ilgili günlük bir değer
lendirme yapmak mümkün değildir. Bu, zaman zaman değişiklik gösterir. Belki bu dönemlerdeki 
20-25 gibi olan bir hususken... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkanım, Sayın Müsteşar yoruma dönüyor. Uzatmasına 
gerek yok, ben... 

SALlH ERBEYİN (Denizli) - Soru yorum olunca, cevap da yorum oluyor. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yorum demiyorum, o zaman soruyu ben daha net soruyorum. 
SALİH ERBEYÎN (Denizli) - Sayın Mustafa Bey, biraz önce bir soruyu 7 dakikada sordunuz, 

ama cevap alırken tahammül edemiyorsunuz. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Tahammül ettim, ilk defa... 
SALİH ERBEYİN (Denizli) - İlk defa da... 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Bakın, benim herkese saygım sonsuz, en çok da tahammülü 

benim. 
SALİH ERBEYİN (Denizli) - Belli oluyor, en çok da soruyu siz soruyorsunuz. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Devlet İhale Kanunun methedilmesine gerek yok kanaatindeyim. 
SALİH ERBEYİN (Denizli) - Burada soru soruyorsunuz... 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Saygıdeğer milletvekilim, ben, son derece saygılı bir insanımdır. 

Bir yanlış yaptığım kanaatinde değilim. 
SALİH ERBEYİN (Denizli) - Geldi geleli siz soru soruyorsunuz. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Efendim siz de sorun. O zaman Başkanı ikaz edin, sordurmasın. 
SALİH ERBEYİN (Denizli) - Soru 7 dakika, cevap 3 dakika... 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Olmuyor, efendim bakın olmuyor. 
Benim saygım sonsuz diyorum, siz... 
SALİH ERBEYİN (Denizli) - Cevaba da saygı göstermek gerekir. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Değerli arkadaşım, lütfen... 
Buyurun. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkanım, Sayın Müsteşar diyor ki, deprem bölgesi ve acil 

durum. Burada, aslında soruyu daha da uzatmak mümkün, uzatmıyorum. Bakın, Malatya, Os
maniye, Kayseri, bakın efendim, aynı nitelikte işler davet usulüyle olmuş. 

ALİ HELVACI - İzin verirseniz, onu da açıklayalım Sayın Başkanım. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Burada, Devlet İhale Yasasının falan iyiliği kötülüğü kişilerle... 

Daha önce söyledim, Devlet İhalesi Yasasının içinde ben de vanm sonuna kadar. Orada da aynı 
usuller var, davet usulü, kişiler bunu doğru veya yanlış yapmakta her zaman, eğer, burada kurallara 
uyularak yapılırsa -ki, öyle deniliyor- orada aynı yol olabilir, Allah korusun inşallah olmaz bunlar. 

Mesele, burada kişilerdir, yönetimdir. Ben, onu söylemek istiyorum, yoksa, burada bir kişiyi 
suçlamak, ihale yasasını suçlamak niyetinde değiliz. 
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MEHMET NACAR (Kilis) - O zaman Sayın Müsteşar toparlasın. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Cevabı verdi Sayın Müsteşarım. Tekrar söylüyorum, deprem böl
gesiyle ilgili olmayan bir sürü ilimizde de aynı davet usulü olmuş, hepsinde olmuş, tamamında ol
muş. Bu böyle özel bir konu değil veya günlük bir konu değil, tutanaklara geçsin diye söylüyorum. 
Bitiriyorum, teşekkür ediyorum. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Sayın Örs, sizin soru sorduğunuz andan itibaren, soru sizden çık
mıştır, soru sizin sorunuz olmaktan çıkmıştır. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın milletvekilim, bitirdim teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
MEHMET NACAR (Kilis) - Dolayısıyla, bu konu açıklığa kavuşturuluncaya kadar, ilgili 

kişilerin ifade etmesi de gerekir. O konuda da, sorunuzun cevabının yeterli olup olmadığı veyahut 
da konunun aydınlığa kavuşup kavuşmadığına da, tabiî ki, Sayın Komisyon Başkanlık Divanı karar 
verecektir, Başkanı karar verecektir. O şekilde cevapların kesilmesi veya cevapların alınmaması 
hususunda... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Cevabı kesmedim Sayın Milletvekilim, yapı denetimiyle 
konumuzun ne alakası var, yapmayın gözünüzü seveyim. Sayın Milletvekilim, yapı denetimiyle 
konumuzun ne alakası var. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Olaylarla ilgili açıklama yapıyor, dinleyiniz. 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, lütfen ikili tartışmalar girmeyelim. 
ALI HELVACI - Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, bu konuyla ilgili bir ilave yapmak is

tiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun. 
ALÎ HELVACI - Özellikle Sayın Milletvekili sordu, işte, deprem bölgesi haricindeki bölgeler

de de acil... Çoğu zaman, ilgili belediyelerimiz, işin acilen ihale yapılmasına rağmen, bize yazı gön
deriyorlar. Şimdi, işin sahibi belediye olunca, böyle de bir yazı gelince, elbette ki, biz de, yatırım 
programına uygun olarak böyle bir ihaleyi yapmak durumundayız. Bunda usul dışı bir işlem yok. 
Arz ediyorum. 

BAŞKAN - Peki teşekkür ederim. 
Sayın Müsteşarım, halen tutuklu olan, soruşturmayla ilgili olan Sedat Aban ve diğer arkadaş

lar, belli makamları işgal ediyorlardı, bu arkadaşlarımızın şu andaki pozisyonları nedir, kadroları 
aynen devam ediyor mu, yoksa herhangi bir tasarrufta bulunuldu mu? 

ALÎ HELVACI - Efendim, bu konuda Müsteşar Yardımcısı Sayın Sedat Aban, Genel Müdür 
Vekili Ilkutlu Gönülal, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet tnce Bey, bu hadise üzerine, ön
celikle Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesi gereğince açığa alınmış, daha sonra da, bun
lar, üçlü kararnameyle ilgili atamaları olduğu için, üçlü kararnameyle görevlerinden alınmışlardır. 

Diğer, kararname dışı işlemlerde olan arkadaşların da hepsi görevlerinden alınmıştır. 

BAŞKAN - Devlet memuru sayılıyor, ama açığa alınmış. 

ALÎ HELVACI - Efendim, açığa alınmışlardır. Devlet memuriyeti tabiî, yargı sonuçlanıncaya 
kadar, bu devam etmektedir. 657'nin 140 inci maddesine göre işlem devam ediyor efendim. 
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BAŞKAN - Başka bir şey daha öğrenmek istiyorum. 2886 sayılı Yasanın temel ilkelerinden 
olan ihalelerde açıklık ve rekabetin sağlanmasının, kamu adına bu ilkenin korunması, sorumlu 
bakanlık yetkili ve görevlilerinin üzerinde bulunduğu bilinmekte. 

1- Bu ilkelere tam olarak uyulduğunu iddia edebilir miyiz? 

2- Bunun dışında Sayın Bakanın, buna muhalif olarak size bir talimatı oldu mu? 

ALİ HELVACI - Efendim, ihalelerle ilgili, Sayın Bakanın, bana herhangi bir talimatı olmadı, 
normal teamüllere uygun, ilgili teknik arkadaşlar incelemelerini yapar, getirirler, ya kendi yet-
kilerindeyse onları imzalar, değilse, mesela, bir ihale komisyonu kurulması benim imza yetkimde 
olduğu için imza genelgesine göre, ben imzalarım; ama, bir davetiyeyle ilgili ihale, yasanın 44 ün
cü maddesi göre Sayın Bakanın yetkisinde olduğu için, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, 
Bakan Beye gidecek bu yazıysa, ben de uygun görüşle Sayın Bakana arz ederim. Herhangi bir 
talimatı olmamıştır efendim. 

BAŞKAN - Peki, bir de Kıbrıs konusunda aşağı yukarı epey tartışıldı. Kocaeli'deki bir 
karayolu inşaatı var, gerçi o konuyla ilgili Sayın Genel Müdürümüzden de bilgi alma şansımız var, 
ama, o konuyla ilgili Kocaeli'ndeki Gölcük-Kocaeli yoluyla ilgili, size daha önce, Kıbrıs örneğinde 
olduğu gibi ihbar geldi mi veya ihbar geldiyse ne işlem yaptınız? 

ALÎ HELVACI - Efendim, bana ihbar gelmedi; ama, Karayolları Genel Müdürlüğümüze gel
mişti, ihbardan haberdar olur olmaz gerekli inceleme yapınca, daha önce ihbar gelen iki işi iptal et
tik, ihbar gelmeyen konudaki ihale yapıldı. Daha sonra, bu gerekli incelemeler yapıldıktan sonra da, 
diğer iki işin ihalesi yapılmış oldu. 

Bu işler, Körfez işbirliğinden sağlanan uluslararası kredili bir iş olduğu için, onların da isteği 
doğrultusunda, ihaleli yapılması gerekiyordu. Bununla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü bün
yesinde, zaten bu tür yol müteahhitleri sayısı Türkiye'de 40 ile 60 arasında değişmektedir, bunları 
arasında uygun görülen, o günkü iş hacmine bağlı olarak, firmalar seçimi yapılmış ve bunlar arasın
da ihale edilmiştir. 

Sayın Başkanım, bu ihalelerle ilgili, daha önceki ihale tenzilatı belliydi, bununla ilgili usulsüz 
vesaire konu, yine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturulmuş, bilirkişi incelemesi yapıl
mış, ihaleye fesat kanştırılmadığı, bu konuyla ilgili herhangi bir konu olmadığı, buradaki kayıtlar
da mevcut, 

Ayrıca, benzer bu müteahhit firma yine şikâyet etmiştir, yanılmıyorsam Üstyapı 
Hüseyin Bey, soyadını bilemiyorum- bu firmanın Ahmet Baltacı adı altında bir değişik şekillerde 
iki sahte isim kullanarak şikâyette bulunduğu bilinmektedir. Benzer firmanın, 1995 veya 1996 yılın
da da yine böyle ihaleye fesat karıştırıldığına dair -biz görevde de değiliz- böyle bir başvurusu da 
olmuş, bu konu yine, cumhuriyet savcılığınca incelenmiş ve bunun ihaleye fesat karıştırma ol
madığı, yargı kararıyla belli olmuş efendim. Onun da belgesini arz edebilirim efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Şikâyette bulunan Üstyapı Firması, bu şikâyette bulunduktan sonra, buna benzer herhangi bir 
ihaleye davet edildi mi edilmedi mi? 

ALÎ HELVACI - Bildiğim kadarıyla edilmedi; çünkü, bu ihaleye de davet edilmemesinin 
sebebi, daha önce Ankara-Polath-Sivrihisar arasındaki yolu yapıyordu, bu ihaleyle ilgili, bu fir
manın yaptığı işlerle ilgili büyük şikâyetler vardı. Sayın Bakan da bu göreve geldiğinde, bir in-
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celemesinde bunu görmüş. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Sayın Bakan hakkında açılan soruş
turmada da bu konu Sayın Bakanım tarafından dile getirilmiştir. Müteahhit firma işini iyi yapmadığı 
için, idare içerisinde Karayolları Genel Müdürlüğü elemanlarıyla kavga ettiği için, bazı tutanaklara 
bu yansıdığı için, işiyle ilgili işleri zamanında yapmadığı için uyarıldığından, bu işe davet edil
memiştir. 

Bununla ilgili de ayrı bir dosya var, isterseniz onu da size hemen takdim ederim, ben özetle arz 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkanım, Sayın Müsteşarım iptal ettik dedi, üçüncü grup
ta da ihbar var yolda. Yolun adını da tam okuyayım, ihale devam ediyor bildiğim kadarıyla. 
Kocaeli-Gölcük arası. 

ALÎ HELVACI - Efendim, o ihale yapıldı. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır, siz iptal ettik dediniz. 

ALİ HELVACI - iptal edildi demedik. 

BAŞKAN - Demediler. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Öyle bir cümle çıktı. 
ALI HELVACI - ihale yapıldı, ondan dolayı da yargılandık Sayın Milletvekilim ve Danıştay 2 

nci Dairesi de yargılanmamıza gerek olmadığına karar verdi. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

ALI HELVACI - Ben de teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Ayrılmadan, bir yemin metnimiz daha var. Onu dinleyelim. 
(Ali Helvacı yemin etti) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz, ayrıla bilirsiniz. 
ALÎ HELVACI - Ben, bu bilgileri dosyalarını görevli arkadaşa takdim edeceğim Sayın Baş

kanım. 
Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür eder, saygı sunarım. 
2-Ahmet AKTAŞ - Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı 
AHMET AKTAŞ - Efendim, 1978 yılında imar iskân Bakanlığına müfettiş olarak girdim, yak

laşık yirmidört yıldır, denetim biriminde müfettiş olarak devam etmekteyim. Temmuz 1999'dan beri 
de Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevimi yürütmekteyim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Şimdi, yasa gereği bir yemin metnimiz var, o yemini edeceğiz, ondan sonra devam edeceğiz. 
(Ahmet Aktaş yemin etti) 
BAŞKAN - Sayın Aktaş, eski Bakan Sayın Koray Aydın döneminde, Bakanlıkça yapılan tüm 

ihalelerde, açık, ilanlı, davetli vesaire gerek ilgili mevzuata uygunluğu gerekse prosedüre uyulmuş 
gözükmekle birlikte, birtakım yolsuzluk ve usulsüzlüklerin var olduğu iddiaları nedeniyle, Başkan
lığınıza herhangi bir şikâyet ya da ihbar yapıldı mı? 

Ayrıca, sizlerin olağan teftiş çalışmalannızda bu ve buna benzer hususlara ilişkin tespitleriniz 
oldu mu? İkinci paragrafı, daha sonra biraz daha açacağım. 
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AHMET AKTAŞ - Sayın Başkanım, birincisi, bu şekilde herhangi bir ihbar söz konusu değil. 
Rutin incelemeler, soruşturmalarımız olur, Bakanlığa çeşitli dönemlerde sürekli ihbarlar gelir, 
vatandaşlardan gelir, valiliklerden gelir, Başbakanlığa ya da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter
liğine gelen şikâyet dilekçeleri, Bakanlığımızı ilgilendiren hususlar, gereği yerine getirilmek üzere 
bize intikal ettirilir. 

Eğer, doğrudan Teftiş Kurulu Başkanlığına gelmişse, ben, onu Sayın Bakanımıza götürür, ken
disinden olur alırım, ondan sonra da onu incelettirir, rapora bağlattırırız. Doğrudan Bakanlık genel 
evrakına gelen bu tür ihbar mektupları, dilekçeler, zaten Sayın Bakana intikal ettirilir, ondan ya der
kenar emir üzerine yazılmak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirilir ya da benimle görüşür, 
ondan sonra olura bağlarız ve bu şekilde inceleme konusu yaparız. Mutlaka, rapora bağlanmıştır, 
bağlanmaması mümkün değildir. 

BAŞKAN - Burada ihbara dayalı teftişlerinizi oldu mu? 
AHMET AKTAŞ - İhbara dayalı teftişler değil de inceleme, soruşturmalar oldu. Sürekli olur; 

ama, Sayın Bakanımızın bize verdiği talimatlar doğrultusunda, yani, Bakanlığımız üzerinde bu son 
zamanlardaki operasyonlarla ilgili herhangi bir konu intikal etmemiştir, rutin incelemelerdir. 

BAŞKAN - Peki, bu konudaki çalışmalarınızla ilgili size gelen ya da Bakanlık kanalıyla gelen 
ihbar ya da şeylerde sizin bunları incelemenize dönük izin verilmeyen, engellenen herhangi bir 
husus var mıdır? 

AHMET AKTAŞ - Hayır, kesinlikle... 
BAŞKAN - Ayrıca, bir de Bakanlık bünyesinde yapılacak ihalelerde uygulanması gerekli 

prosedür gösterir rapor diye bir raporunuz olduğu duyumunu aldık. Gerçi, biz, bunu Bakanlıktan 
yazılı olarak talep ettik; ama, bu konuyla ilgili bilginiz nedir, var mı böyle bir şey? 

AHMET AKTAŞ - Sayın Başkanım, yazı bana intikal etti, bilgim var o konuda. Yani, sizin is
tem yazınız bana APK Kurul Başkanlığı tarafından intikal ettirildi. 

Sayın Savcının, iddianamesinde de yer verdiği "rapor" diye bahsettiği, rapor değil aslında. Bu, 
operasyonun yapıldığının ilk günleriydi, Sayın Müsteşarımızdan 2 başmüfettişin görevlendiril
mesini talep etmiş, ben 2 başmüfettiş arkadaşımı gönderdim, kendileriyle görüştüler, onlardan is
tediği, Yapı İşleri Genel Müdürlüğündeki ihale yönteminin ne olduğunu, o prosedürün ne olduğunu 
anlatan bir bilgi notu talep etmişler kendilerinden. Arkadaşlarımız o bilgi notunu hazırladılar; çan
tamda var, yanımda getirdim arzu ederseniz takdim ederim. 

BAŞKAN - Ondan birer kopya arkadaşlarımıza verirseniz... 

AHMET AKTAŞ - Veririm efendim. 
Arkadaşlarım bir bilgi notu çıkardılar, yaklaşık üç dört sayfalık; daha sonra, o bilgi notu 

sanıyorum yeterli görülmemiş, tekrar bir müfettiş daha görevlendirdik, o müfettiş arkadaşımız, 
yine, bir bilgi notu çıkardır, ihale yöntemlerinin nasıl olduğunu, yeterlilik komisyonlarının, ihale 
komisyonlarının nasıl çalıştığını anlatır bir bilgi notu. 2 adet bilgi notunu kendilerine takdim ettik 
"rapor" diye bahsettikleri odur. Onun dışında herhangi bir rapor yazılmamıştır. 

BAŞKAN - Son yıllarda, incelediğimiz ihale dosyalarından da anlaşılıyor, bunların bir kısmı 
deprem bölgesi amacıyla çıkarılan kararname gereği 2886 sayılı yasayı bir anlamda onun dışına 
çıkılmasına cevaz veren bir kararname söz konusu deprem bölgesi için, bunun dışında diğer yöreler
de davet usulüyle ihale yapılması konusunda sizin görüşünüz nedir, var mıdır buna benzer şeyler? 
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AHMET AKTAŞ - Soruyu tekrarlar mısınız lütfen. 
BAŞKAN - 2886 sayılı îhale Yasasında belli kurallar var ihale usulleriyle ilgili bunlardan davet 

usulü var, ilan usulü var vesaire. Deprem bölgesi için, işin aciliyetine binaen bir an önce toparlan
ması adına yeni bir kanun hükmünde kararname çıkarılarak, bu yasanın gerektiğinde dikkate alın
mayacağını da öngören bir kararname var. Bunun dışında genelleme söz konusu mu, Türkiye'nin 
diğer yerlerinde de, bu kararname geçerliymiş gibi bir uygulamaya tanık oldunuz mu? 

AHMET AKTAŞ - Teftiş Kuruluna, bu konularda intikal etmiş herhangi bir talep olmamıştır; 
dolayısıyla bu konuyla ilgili herhangi bir incelememiz, soruşturmamız, teftişimiz söz konusu değil
dir. Yalnız, bu deprem sonrası çeşitli yurtiçi, yurtdışı kuruluşlardan hibe olarak ya da bağış olarak 
verilen paraların usulüne uygun olarak harcanıp harcanmadığını Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, 
Hazine Müsteşarlığı ve 2 müfettiş de biz görevlendirdik, bu arkadaşlarımız, üçer aylık görevler 
halinde çalışma yaptılar. Şu ana kadar, bu konuda 3 tane rapor düzenlendi, bir tanesi 11.1.2000 tarih 
ve 23 930 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı, İkincisi 1.7.2000 tarih ve 24 096 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlandı, üçüncüsü yazıldı, basım için sıra beklemekte, üçüncüsü henüz yayımlanmadı. 
Onun dışında herhangi bir inceleme soruşturmamız, teftişimiz olmamıştır. 

BAŞKAN - Rutin kontrollerinizde, incelemelerinizde davet usulü ihaleyle diğer ihaleler 
arasında, gerek İllerbankasında olsun gerek Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde olsun, kırım oranların
dan herhangi bir fark dikkatinizi çekti mi? 

AHMET AKTAŞ - Böyle bir teftişe girmediğimiz için henüz dikkatimizi çekmiş değil. Yalnız, 
İllerbankasını biz teftişe aldık, îllerbankasının son beş yılı, 1997 yılından günümüze kadar olan iş
lemleri, özellikle son zamanlarda bu operasyondan sonra basında çıkan asıllı asılsız birtakım 
yazılardan sonra, İllerbankası Genel Müdürü Sayın Bakandan bir olur almıştır, o zaman yanılmıyor
sam, Sayın Prof. Dr. Tunca Toskay Bey vekalet ediyordu Bakanlığa, ondan aldığı bir olur var, o 
oluru Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirdiler, onun üzerine ben 6 kişilik bir teftiş heyeti oluş
turdum. Bu komisyon, İllerbankasında çalışmalarına başladı, ekim ortalarında, halen devam ediyor 
ve takdir edersiniz, yaklaşık beş yıllık bir dönem teftişe tabiî tutulduğu için, öyle çok kısa sürede 
tamamlanacak bir konu değil. Dolayısıyla, bu arkadaşlarımız, orada Bankacılık ve İkraz Daire Baş
kanlığı, İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlıklarının yaptıkları iş ve işlemleri teftiş etmek
tedirler. Henüz bana rapor intikal etmediği için, bu konuda özellikle davetiyeyle, kapalı teklif 
usulüyle yapılan işler arasındaki tenzilat konusunda çok sağlıklı bilgi takdim edemeyeceğim sizlere. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Arkadaşlardan soru yöneltmek isteyen var mı? 
MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun. 
MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Sayın Başkan, şimdi, yani, bu yapılan ihalelerin usulüne uygun, 

herhangi bir firma kayrılmadan yapıldığı noktasında kanaatiniz tam sizin. 
AHMET AKTAŞ - Evet. 
MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Şimdi, burada, mesela, karayollarında yapılan bazı iddialar var, 

hatta, size de gelmiş. Teftiş Kurulu Başkanlığına, Karayolları Genel Müdürlüğü 2886 sayılı 
Kanunun 44 üncü maddesine göre ihalesi 12.2.2000 tarihinde yapılan 18,2 trilyon lira keşif bedelli 
Kocaeli-Gölcük yol yapım ihalesine fesat karıştırıldığı hususunda size bir ihbarda bulunuyor, hatta 
noterde bu belirleniyor, şu firmaya verilecek, şu kadar kırıma deniliyor. Bu noktada, sizin Teftiş 
Kurulunuz, böyle bir incelemeye gerek olmadığı hususunda yazı yazıyor. Sizin imzanız Ahmet Ak-
taş, Bakan adına Teftiş Kurulu Başkanı. 
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Yine, Kıbrıs'ta yapılan bir ihale var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dörtyol, Geçitkale, Gir-
ne ayrımıyla ilgili, ayın şekilde ihbarlar yapılıyor ve siz, yine, aynı şekilde ilgililer hakkında ilgililer 
hakkında soruşturmaya gerek olmadığına dair bilgi veriyorsunuz; yani, Bayındırlık Bakanlığı Tef
tiş Kurulu olarak. Bu, Başbakanlık Teftiş Kuruluna da gidiyor, orada tabiî, sizin bilgilerinize 
dayanarak, Başbakanlık Teftiş Kurulu da buna uyuyor ve neticede bu olay, Kıbrıs'taki olay mah
kemeye intikal ediyor, 8 nci îdare Mahkemesinde bu ihalenin iptali yönünde karar veriliyor. Oysaki, 
sizin Teftiş Kurulu olarak burada herhangi bir suiistimal olmadığı, bunun usulüne uygun yapıldığı 
noktasında raporlarınız var. Mahkeme kararı da bunun aleyhine alınıyor. Mahkeme kararı Kıbrıs 
ihalesini iptal ediyor. Yani, burada mahkemenin kararı noktasında mı, yani onu mu bağlayıcı olarak 
kabul etmemiz gerekir, yoksa, sizin burada idare olarak yaptığınız soruşturmada, teftişte herhangi 
bir suiistimal olmadığı noktasında bilginizi mi; yani, buradaki ihale, gerçekten usulüne uygun yapıl
dı mı, yapıldıysa, mahkeme tarafından fesat karıştırıldığı gerekçesiyle niye iptal edildi? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Bununla ilgili bir soru da ben eklemek istiyorum. Aynı konuyu ben 
de söyleyecektim, arkadaşım konuştu, fark etmez. 

Burayla ilgili başka bir yazı da "bu itibarla 22 Aralık 2000 günü açılacağı öğrenilen ihalenin 
ikinci bir talimatımıza kadar ertelenmesi için gereğini rica ederim Salih Zeki Karaca Devlet Bakanı 
adına Kıbrıs İşleri Müşaviri." Yani, yaptıranlar onlar olduğu için, özellikle kendilerinin bu ihbarı al
dığını, ikinci bir şeye kadar, ihalenin ihbar edilmesi gerektiğini söylemelerine rağmen, ihale iptal 
edilmemiş ve en son arkadaşımın da bahsettiği gibi -burada yazıyı aynen okuyorum ben- mahkeme 
iptal ediyor. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Aktaş. 

AHMET AKTAŞ - Sayın milletvekilim, bu, Kocaeli-Gölcük ve Kıbrıs otoyol ihalesi, o günler
de basında da yer aldı, şikâyetçi de, Üstyapı diye bir firmadır hatırlayabildiğim kadarıyla. Onunla 
ilgili de zaten bir dosya elimde var getirdim. Yine, olayları hatırlayabildiğim kadarıyla konu bize 
intikal ettikten sonra, biz, bu konuyla ilgili olarak bir inceleme başlattık. Orada "inceleme yapıl
masına gerek yoktur" diye söylediğiniz doğru değil, incelemeyi başlattık yaptık. 2 başmüfettiş ar
kadaşımızı bu konuyla ilgili olarak görevlendirdik, hem de konusunun tam uzmanı arkadaşlarımız, 
ikisi de teknik kökenli, inşaat mühendisi olan arkadaşlarımız görevlendirildi ve bu arkadaşlarımız, 
Karayolları Genel Müdürlüğünde gerekli çalışmaları yaptılar. Biz, yapılan ihaleyle ilgili işlemleri 
mevzuat üzerinde, mevzuata uygunluğu açısından evrakların tam tekemmül edip etmediği, mev
zuata uyup uymadığı açısından değerlendirdik. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Şekli unsur olarak... 
AHMET AKTAŞ - Şekli unsur olarak denetlendi ve ihaleye, herhangi bir fesat karışmadığı, 

ihalenin son derece usulüne uygun biçimde mevzuata uygun olarak yapıldığı yönünde rapor yazıldı. 
Biz, raporu yazdıktan sonra iş bitmez, Sayın Bakandan olur alırım, olur aldıktan sonra, o rapor, 

ilgili makamlara gider, bir de, şikayetçinin itiraz hakkı vardır bu rapora. O zamanlarda, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığına konu intikal etti, çünkü, Sayın Müsteşarımız Ali Helvacı'nın yargılama 
usulü sizlerin de bildiği gibi farklı; o, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, diğer ilgili genel müdür 
ve diğer görevliler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsav
cılığı itiraz etti, itiraz Danıştaya gider, Danıştaya gitti, Danıştay 2. Dairesi konuyu görüştü ve oy
birliğiyle, bizim yaptığımız işin doğru olduğunu, ihalenin usulüne uygun olduğunu teyit etti. Ayrıca, 
Maliye Bakanlığı bu ihaleyi tescil etti, onayladı. Eğer ihale usulüne uygun değilse, o zaman Maliye 
Bakanlığı onaylamaz. Maliye Bakanlığı onayladığına göre, Danıştay bizim raporumuzu teyit et
tiğine göre, yapılan işlemler son derece usulüne uygundur. 
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Ayrıca, aynı şey Kocaeli Gölcük için de geçerlidir, Kıbrıs otoyolu ihalesi için de geçerli. Her 
iki ihaleyi de, dediğim gibi Danıştay onayladı, kesinlik kazandı, idare mahkemesi şeklî yönden ken
dilerine verdikleri bir karar var. O konu bize intikal etti; ancak, yargı devam ettiği için, bizim yar
gıya bir müdahalemiz söz konusu değil; yani, incelemeler yapılmıştır ve yargı, özellikle Danıştay 
bizim kararımıza uymuştur, oybirliğiyle aldıkları karar bizim lehimizedir. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Yani, aynı firma üzerine devam etti mi Kıbrıs ihalesi? 

AHMET AKTAŞ - Etti tabiî, iptal edilmedi. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Peki, Ankara 8. idare Mahkemesi kararı nedir? 
AHMET AKTAŞ - Ankara idare mahkemesi en son alınan bir karardır, şeklî karardır. O devam 

ediyor, o konuda benim bir yorum yapmam söz konusu değil. Ben, ihalenin usulüne uygun olarak 
yapılıp yapılmadığı, mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı noktasında incelememizi yaptık, 
hatta, bu Üstyapı Firması, daha sonra bu müfettişlerin yanlı rapor düzenledikleri hakkında cum
huriyet savcılığına suç duyurusu yaptı. Biz o arkadaşlarımız hakkında da, 4483 sayılı Yasa gereğin
ce öninceleme yaptırdık, soruşturma izni verilmemesi diye karar verdik ve bizim bu kararımıza yine 
Danıştay 2. Dairesi oybirliğiyle karar verdi, kabul etti. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Yani, bu açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline diye 
8. İdare Mahkemesi karar vermiş... 

AHMET AKTAŞ - Hayır efendim, iptal olur mu; ihale yapıldı, sözleşme yapıldı, iş devam 
ediyor. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Yani, mahkemenin kararına rağmen devam ediyor?.. 
AHMET AKTAŞ - Hayır, mahkeme yeni karar verdi. O mahkemenin kararı kesin değil ki, 

daha temyiz yolu var, Danıştaya itiraz yolu var. idare mahkemesi bu kararı veren. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkanım, özür diliyorum. Sayın Başkan diyor ki, Maliye 

onayladı, Danıştay onayladı, tamam bitti. Eğer böyle bir şey değilse, başka kanunî işlem devam et
meyecekti ise, her şey dört dörtlük idiyse, böyle bir sürecin devam etmemesi lazım. Demek ki, baş
ka birilerinin yetkisi var ki, burada görülüyor ki, Sayın Bakanın -tabiî, gazete kupürü ama, resmî 
evrak olduğu belli, Sayın Başkan da söylüyorlar- Teftiş Kuruluna araştırma izni vermediklerinden 
bahsediyor burada. Dolayısıyla, bir yetkisi var ki, "ihalenin, işlemin iptaline" diyor; yani, Maliye 
onayladı diye karar kesinleşmiş demenin doğru olmadığı kanaatindeyim, ki, öyle ki, zaten devamın
da... Bundan sonra ne olur, öbür mahkemede, temyizde başka karar alınır, ona da biz saygı duymak 
durumunda oluruz. Başlangıç ile sonuç arasındaki bağlantıda bir kopukluk var. 

BAŞKAN - Sayın Başkanım, şunu öğrenebilir miyim; herhangi bir inşaat başladığı dönemde, 
o konuyla ilgili, o inşaatla ilgili bir dava söz konusuysa, bu inşaat dava sonuçlanıncaya kadar dur
durulması zorunlu değil midir? 

AHMET AKTAŞ - Hayır efendim, böyle bir şey söz konusu değil. İnşaat devam eder, mah
keme eğer, ihaleye fesat karıştığını belgeler, teyit ederse, sözleşme iptal edilir. Sözleşme iptal edil
dikten sonra, Borçlar Kanunu uyarınca gerekli cezaî hüküm neyse onlar tatbik edilir, inşaatın dur
durulması diye bir şey söz konusu olmaz. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Zabıtlara geçmesi açısından, Danıştayın ihaleye fesat karışmadığı 
ve sözleşmenin yapılması gerektiği yönündeki kararının esas ve karar numaralarını da söyleyebilir-
se Sayın Başkan... 
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Yani, şimdi burada iki dava var; bir; Danıştayın yürütmüş olduğu ve neticelendirmiş olduğu 
dava, ki, buna istinaden sözleşme tekamül etmiştir, Maliye vizesinden geçmek suretiyle de sözleş
me tamamlanmıştır. îki, idare mahkemesinde yürütülen bir dava, ki, onun yeni sonuçlandığı 
hususunu siz beyan ediyorsunuz.Bunun neticesine göre de işlem yeniden bir hal kazanacaktır. Yani, 
idarenin soruşturma ve neticesinde Danıştaydan geçmek suretiyle ve Danıştayın kararına ve 
nihayetinde Maliyenin kararıyla sözleşme yapılan prosedürü tamamlayan o Danıştay kararının, 2. 
Daire kararının esas, karan numarası ve tarihi burada zabıtlara geçerse... 

AHMET AKTAŞ - Danıştay 2. Dairesinin 20.09.2001 tarih ve Esas No: 2001/1187, Karar 
No:2001/2083 sayılı kararı. Kararın son paragrafını okuyorum: 

"Devlet îhale Kanununun 44 üncü maddesine uygun olarak teknik yeterlilikleri kabul edilmiş 
9 firmanın davet edilmesi suretiyle ve kapalı teklif usulüyle 12.2.2001 tarihinde yapılan ihaleyle 
geçerli teklif veren 7 firmadan yüzde 22,01 oranındaki en yüksek tenzilatı yapan firmaya söz 
konusu iş yerilerek, anılan kanunun 2 nci maddesinde öngörülen rekabet ilkesine uyulduğu ve 
Kocaeli Gölcük yol yapımı işi ihalesine fesat karıştırmak suçunun işlendiğine ilişkin yeterli kanıt 
bulunmadığı, Müsteşar Ali Helvacı'mn söz konusu ihaleye ilişkin belgelerde imzasının olmadığı da 
anlaşıldığından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilinin itiraz
larının reddine, kararın birer örneğinin bilgi için adı geçen ... tebliğine, 20.9.2001 gününde oybir
liğiyle karar verildi. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkanım, özür diliyorum, aynı yere geldik. Biraz önce de 
bahsetmiştim, daha sonraki kararda da, Sayın Başkan ısrarla aynı şeyi okuyor. Ben de isterseniz 
okuyayım, tam tersi, söylediklerinin tam tersi. Burada da yine mahkeme kararında, son mahkeme 
kararında, ki, bundan sonra temyiz yolu açık tabiî. Oradan ne çıkacaksa netice o olacaktır. 

Burada da, yeterlilik halinin sağlanmadığı, aynılarının tersini beyan ederek ihale iptal edilmiş
tir. Bunların hepsini tekrar okumak istemiyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Sabahattin Bey. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Aktaş, Teftiş Kurulu Başkanlığına hangi tarihte atan
dınız? 

AHMET AKTAŞ - Temmuz 1999. Bir ay vekâlet olarak görevimi yürüttüm, 9 Ağustos'ta da 
asaleten görevime başladım. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda, ihalelerde istis
naî bir hüküm olan 44 üncü madde gelenek halinde kullanılıyorsa veyahut da, diyelim ki, açıkça ör
nek vereyim, iller Bankası içme Suları Daire Başkanlığı veya Kanalizasyon Daire Başkanlığı, al
dığım liste dökümünde, istisnasız bütün işlerini, küçük veya büyük, davet usulüyle, 44 üncü mad
denin arkasına sığınarak yapıyorsa, bu, sizce doğru mudur? 

44 üncü madde istisnaî bir madde değil midir ihalelerde? 

AHMET AKTAŞ - Şimdi efendim, ben, izin verirseniz, 44 üncü maddeyi okumak istiyorum: 

"Uçak, harp gemisi, harp mühimmatı, elektronik cihaz, askerî tesisat ve levazimat, silah ve 
malzeme sistemleri, savunma sanayii ile ilgili faaliyetler ve bunlara ait her türlü yedek parça alımı, 
barajlar, elektrik santralları, sulama tesisleri, limanlar, rıhtımlar, hava meydanları, demiryolları, 
lokomotifler, karayolları, tüneller, köprüler, akaryakıt tesisleri, özelliği bulunan yapım işleri..." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 



- 1 3 4 -

Bu özelliği bulunan yapım işlerini yasa tek tek saymamıştır, bunu idarenin takdir yetkisine 
bırakmıştır, idare takdir eder, sayın bakan takdir eder, 44'e göre yapılması talimatını verir ve yasaya 
göre de gücünü ispatlamış, teknik gücünü, yeterliliğini ispatlamış en az 3 firma olmak üzere, yeter
li sayıda firmayı davet ettikten sonra, ihale usulüne uygun olarak yapılır ve bunda da herhangi bir 
suiistimal söz konusu olmaz. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Yani, şunu söyleyeyim, özelliği bulunan yapım işleri diyor
sunuz; yani, bir köyün veya bir beldenin içmesuyu, fazla bir özellik icap ettiren bir iş değil, istis
nalar olur, içmesularında olsun, yapım işlerinde olsun istisnalar olur; ama, istisnasız bütün işler, 
yani, kanalizasyon işi, içmesuyu işi veya öbür işler, onarım işi, bunların istisnasız tümü bu mad
denin arkasına sığınılarak ihale yapılıyorsa, siz de dediğiniz, bunu da açıkça söylüyorsunuz, özel
liği bulunan bütün yapım işleri diyorsunuz; yani, özelliği bulunan işler, tabiî ki istisnaî işler. Bütün 
işlerin özelliği varsa, o zaman, bu şekilde bir maddeyi koymaya da hiç ihtiyaç yoktu, sıralamasına 
da ihtiyaç yoktu. 

Sizin de bu ifadenizden anladığım kadarıyla, hangi kurum olursa olsun, bu maddenin arkasına 
sığınarak, bütün ihalelerini davet usulüyle yapıyorsa yanlış yapıyordur, bu uygulama yanlıştır; ama, 
istisnaî işler yapılabilir. Bunlara da hiçbir şey denilemez diyorsunuz. 

Bir de, davetli işlerde Bakanın talimatıyla davetiydi işler yapılabilir deniliyor; yani, 
kurumunuzda veya kuruluşta, Bayındırlık Bakanlığında, İller Bankasının yapmış olduğu bütün 
ihalelerin davetli ihaleler, az veya çok veyahut da yapı işlerinde, Karayollarında yapılan bütün 
davetiyeli işlerin talimatı bakan tarafından mı verilir acaba? 

AHMET AKTAŞ - Hayır efendim, ben onu söylemek istemedim. Orada, İller Bankasının ken
di yönetim kurulu var. Onun mevzuatı farklıdır, 2886'ya da tabi değildir İller Bankası. Dolayısıya, 
kendi ihale mevzuatına göre, yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda ihaleyi yapmıştır, 
buna Sayın Bakanın herhangi bir tavassutu söz konusu olamaz zaten. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Yani, oradaki yetkili makam kendi yönetim kurulu?.. 

AHMET AKTAŞ - Tabiî, yönetim kurulu. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Yapı işlerinde? 

AHMET AKTAŞ -Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde davetiyeli işlerin talimatını sayın bakan 
verir ve orada İhale Komisyonu Başkanı da ihaleyi onayladığı zaman kesinlik kazanır. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Karayolları?.. 

AHMET AKTAŞ - Karayollarını bilmiyorum doğrusu. Kendi mevzuatlarına tabi oldukları 
ihale yöntemleri var, bir de 2886 kapsamında yapılan ihaleler vardır. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Karayollarıyla ilgili kesin bir bilginiz yok?.. 

AHMET AKTAŞ - Hayır, 2886, onların da tabi olduğu... 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - 2886, anlıyorum da, davetiyeli işlerde, yani yapı işlerindeki 
gibi bakandan mı çıkar, yoksa iller Bankasındaki gibi kendisinin bir yönetimi yok herhalde. 

AHMET AKTAŞ -Yok, tabiî ki yok. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 819) 



- 1 3 5 -

SABAHATTÎN YILDIZ (Muş) - Sayın Müsteşar Yardımcısı Sedat Aban'ın DGM Savcısına 
verdiği ifade de, "Bayındırlık Bakanlığında olan usulsüzlük ve yolsuzluğu çaycısına kadar duy
mayan kalmadı" diyor. Birinci ifadede, DGM'de ilk tutuklandığı zaman verdiği ifadede aynen bu 
cümleyi kullanıyor. Acaba, sizin kulaklarınıza da, yani, o dönemle ilgili, idarede olan yolsuzluk 
veyahut da söylentilerle ilgili bir şey duydunuz mu, duyumlar geldi mi; çünkü, çaycısına kadar duy
mayan kalmadı dediği nedir? Varsa bir şeyler, sizin de duymuş olmanız lazım en azından. 

AHMET AKTAŞ -Bize resmî olarak gelen tüm duyumlar incelemeye alınmıştır, inceleme 
yapılmıştır, rapor düzenlenmiştir. Onun dışında, isimsiz, imzasız, Dilekçe Kanununa aykırı, gerçeği 
hiç yansıtmayan, her kuruma gittiği gibi bize de birsürü şikâyet dilekçesi gelir. Adresine sorarız 
yazılı olarak bu dilekçe size mi aittir, başka bilgi, belge sunabilecek misiniz diye. Adresinde öyle 
bir şahsı bulmaz, dilekçe geri döner ve hıfza kaldırırız onların birçoğunu; ama, olay eğer ciddî 
görülürse, onları incelemeye almışızdır; fakat, bu şekilde şifahî duyumlarla da bir inceleme, soruş
turma yapılmaz takdir edersiniz. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Öyle olmaz, o manada sormadım zaten. 
Bir de, Sayın Aktaş, prosedür olarak bilmediğim için soruyorum. Bayındırlık Bakanlığında, bir 

konuyla ilgili teftiş yapmak veya incelemek için; yani, bir ihalede yolsuzluk söylentisi var, böyle 
bir inceleme yapmak için bakanın talimatı mı icap ediyor, yoksa Teftiş Kurulu Başkanı olarak siz 
talimat verip direkt böyle bir inceleme yaptırabiliyor musunuz? 

ikincisi de, yapılan ihaleden sonra, diyelim ki, yapım esnasında olan veyahut da ondan sonraki 
prosedürde mi bir teftiş yapılıyor Kurumunuzca, yoksa, diyelim ki, ihale aşamasında, ihaleden ön
ce de birkısım şikâyetler geldiği zaman, siz harekete geçip bir inceleme yapma yetkiniz var mı? 

AHMET AKTAŞ -Birincisi, benim bu şekilde bir talimat verme, inceletme yetkim yoktur. 
Sayın Bakan talimat vermedikçe, olur vermedikçe, izin vermedikçe, böyle bir teftiş yapılmaz, in
celeme soruşturma yapılmaz; ama, bize müfettiş, örneğin mahallinde inceleme yapıyordur, herhan
gi bir olaya tanık olmuştur, onu bize yazılı olarak Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirir, biz onu 
Sayın Bakana götürür olura bağlarız, müfettişine veririz, inceler. O müfettiş olur diye kendisine 
gidinceye kadar da, herhangi bir belgenin yok edilmesi, ortadan kalkmasına yönelik bir ön tedbir 
olarak incelemesine devam eder, soruşturmasına devam eder. 

Ayrıca, teftiş, inceleme, soruşturma ihalenin her aşamasında yapılabilir; yani, belli bir aşamada 
yapılır diye bir şey söz konusu değildir. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Yani, yetki olarak, bakan görevlendirirse, hangi aşamada 
olursa olsun... 

AHMET AKTAŞ - Tabiî ki, sayın bakanın görevlendirmesiyle oluyor. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Teşekkür ederim. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkanım, yetki ve takdir ve yetkisiyle ve diğer taraftan işin 

önemine binaen, -konulan birleştiriyorum, onun haricinde de sorum olmayacak kanaatindeyim-
şimdi, biraz önce son cümlesini okumuştum, bakanın takdir yetkisi ve işin önemiyle ilgili, çok 
önemli, Kıbrıs'ın yazısı, ben bunu, müsaade ederseniz okumak istiyorum: 

"Kuzey Sahil yolunun yapımına dair ilgi yazınız ile yapılan öneriler hakkında görüş saptama 
üzere Lefkoşe Büyükelçiliğimiz ile istişareler yapıldığı sırada, söz konusu yolun Dörtyol, Geçit-
kale, Girne ayırımı, Kaplıca, Büyük Konuk, Çayırova kesiminin davet usulüyle 22 Aralık 2000 
günü ihaleye çıkarıldığı öğrenilmiştir. 
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Bilindiği gibi, burasını özellikle vurgulamak istiyorum, Kuzey Sahil Yolunun tamamının veya 
bir kısmının yapılması konusunda kesin bir görüş saptanmamıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetinde karşılaşılan ekonomik krizler nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden yapılacak 
yardımların kullanım alanları da henüz belirlenmemiştir. Dolayısıyla, söz konusu yolun yapımına 
başlanıp başlanamayacağı, başlanması halinde ise hangi kesimi için ihaleye çıkarılacağı da tam 
belirlenmemiştir. 

Bu itibarla, bir önceki cümleyi söylüyorum, tabiî ki, diğer itirazlar olabilir, o kısmı beni ilgilen
dirmiyor, benim ilgilendiğim alan uygun olup olmadığı veya takdir yetkisinin ve işin öneminin kıs
mını vurgulamak açısından bunu söylüyorum. "Bu itibarla, 22 Aralık 2000 günü açılacağı öğrenilen 
ihalenin ikinci bir talimatımıza kadar ertelenmesini rica ederim." Demek ki, ihale yaptırım mercii 
de bunlar; yani, ana şey bunlar, yani, yapılmasını istemiyor. Buna rağmen, tabiî ki, davet edilenler
le ilgilidir bu. Buna rağmen, diğer itirazlar da olmasına rağmen, Sayın Teftiş Kurulu Başkanının da 
bu konularla ilgili gerek olmadığı şeyinde yazısı var, bu daha önce konuşulmuştu. 

Biraz önce fazla okumak istememiştim, bununla birleştirerek bitiriyorum. îlk başta itirazlar 
kısmına girmeyeceğim, biraz uzun çünkü, "ihale saatinden önce ihale sonucuna ilişkin yazılı ihbar
lar... " Bu son mahkeme kararından okuyorum. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Bu okuduğunuz gazete kupürü değil mi? 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Mahkeme kararını yazıyor burada... 
MEHMET NACAR (Kilis) - Ama, gazete kupüründen okuyorsunuz değil mi? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Efendim, sözümü kesmezseniz sevinirim. 

Sayın Başkanım, ben mahkeme kararının tarih, sayısını vesairesini okumak istemedim. Tırnak 
içerisine almış, özür diliyorum, ezbere falan da okumuyorum, ben de 27 yıl bu tür işlerle uğraştım, 
başka bir düşüncemiz olamaz hiç kimseye karşı. 

İhale saatinden önce ihale sonucuna ilişkin yazılı ihbarlardaki iddiaların aynen gerçekleşmesi 
ise, yapılan ihalede kuşkular oluşmasına yol açmıştır. Yeterli rekabet sağlanmadan tesis edildiği, bu 
haliyle en yüksek kamu yararı sağlanmasında yetersiz kaldığı ve kuşkular yarattığı dava konusu iş
lemin iptaline" Tırnağı da kapatıyor. Devamında, burasında tırnak yok. "Davacı şirket Aydın..." -
Aydın derken Sayın Koray Aydın'ı kastediyor herhalde- "... bürokratlarını, devleti zarara uğrattığı 
gerekçesiyle savcılığa şikâyet etmişti. Aydın hakkında anayasal zırh nedeniyle işlem yapılamamış, 
Aydın müsteşarına soruşturma izni vermemişti" diyor. 

Teşekkür ediyorum, bu türde iki tane daha üç ihalede vardı, yine biraz önce konuşuldu, fazla 
uzatmayacağım, bunda da ihbar var, 18,2 trilyon, burada da verilmemiş yetki, İstanbul-Kocaeli'nde, 
kalıcı konutlardaki yollar, burada da aynı. Bir de bu da aynı şekilde, gazete kupüründen okuyorum; 
" Daha önceden ihbar olduğu, ihale Mapa'nın" diyor. İlk başta söyledikleriyle sonunda da gerçek
leşti. önceden ihbar olmasına rağmen aynı sistemle ihaleler yapılmış. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Baycık. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Sayın Başkan, az evvel kaçırdım da, 1999'da 
vekâleten başladınız, bir ay sonra asaletiniz geldi. Daha evvel ne görev yapıyordunuz bakanlıkta? 

AHMET AKTAŞ - Daha önce başmüfettiş olarak... 
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TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Hep orada çalıştınız?.. 

AHMET AKTAŞ - 24 yıldır aynı kuruldayım ben. 

TAHSÎN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Peki, başmüfettiş veya müfettiş olarak çalışırken, 
daha evvel bu tür konulara rastladınız mı, bu tür itirazlara, mahkeme kararlarına? 

AHMET AKTAŞ - Tabiî ki efendim, sürekli olan şeyler. 
TAHSÎN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Peki, şimdi, bir devlet memuru olarak şunu sorayım 

size: Farz edin ki, bu ihale, bu mahkeme kararıyla sonuçlandı ve iptal oldu. Az evvel dediniz ki, 
kişiler bu zararlara katlanır. Ben de kamu kuruluşunda görev yaptım, benim zamanımda da oldu; 
ama, biz, -tabiî, bu, her idarenin takdiridir- o işle mahkeme düşmüştür diye yönetime veya ilgiliye 
olur yazardık ve dolayısıyla işi noktalardık, mahkeme sonuçlanıncaya kadar. Bunun böyle yapıl
ması gerekmez miydi? 

Zaten arkadaşlarınızı görevlendirmişsiniz, iki başmüfettiş arkadaşı. Az evvel arkadaşımız 
okudu, ihaleden bir gün evvel iki tane yazı geliyor. Biri diyor ki, biz bu yolu istemiyoruz, yapmayın, 
paranızı boşa atmayın. Kıbrıs işlerinden sorumlu müşavir, Salih Zeki Karaca. Bir de firma diyor ki, 
kardeşim bunu bu firma alacak, şu fiyatla alacak diyor ve noterde bunu tasdik ettiriyor ve sonuçta 
bu alıyor. Hâlâ daha bu müfettiş olan arkadaşlarımız, bu iki yazıyı gördükleri halde, bu işte bir 
sakınca yoktur, hiçbir şey yoktur diye nasıl derler?! Ben olsam derim ki, bunu niye yapmışlar, keş
ke yapmasalardı; çünkü, Kıbrıs bunu istemiyor, istenmeyen bir yol, devletin parası niçin heba olsun 
diye niçin fikir yürütmemişler de, tamam onay... Siz diyorsunuz ki, yok efendim, ben ihale şartlan 
geçerli midir, ona aykırı bir şey var mıdır, yok mudur diye beyan ederim; ama, altına da bu 
mütalaayı yazar müfettiş, bunu yazmamış. Her ne kadar sizin adınıza Bakanlık yazmış, bunlar hak
kında soruşturmaya gerek yok diye; ama, aslında, bence, bu arkadaşlar hakkında da soruşturma aç
mak lazım, o iki müfettiş hakkında. Hiç olmazsa, altına mütalaa bildirmesi lazım. 

Bir de, Meclisi mutlaka takip ediyorsunuzdur, kendi Bakanlığınızla ilgili gensorular verilerken, 
belki de geliyorsunuz oraya, bilemiyorum. Sayın Veysel Candan 20.02.2001'de bir gensoru vermiş, 
orada birtakım iddialar var. Bu tabiî, Mecliste kabul oluyor veya olmuyor, nitekim olmadı. Ondan 
sonra, Sayın Bakanla hiç bir araya gelip de bir görüşme yaptınız mı; yani, buradaki iddialarla ilgili 
bir talimatınız var mı, yok mu diye? 

AHMET AKTAŞ - Sayın milletvekilim, birinci sualinize cevap; bu müfettişler hakkında Üst
yapı Firmasının sahibi -daha önce de anlatmaya çalıştığım gibi- itirazda bulundu, onların yanlı rapor 
düzenledikleri iddiasında bulundu. Onun üzerine, biz, bu arkadaşlarımız hakkında öninceleme baş
lattık. Yani, bir başka deyimle, 4483 sayılı Yasaya göre soruşturma başlattık. Yapılan soruşturmada 
bu arkadaşlarımızın görevlerini layıkıyla yaptıkları kanaatine varıldı; çünkü... 

TAHSÎN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Tamam, cevabımı aldım. Bir şey daha sorayım. Siz 
Teftiş Kurulu Başkanı değilsiniz, ben de size bir ihbarda bulundum, Bakanlığınıza, dedim ki, bu işi 
şu olacak, noterden de bunu tasdik ettirdim, bir gün evvel, ihaleden bir gün evvel ve aynı şekilde de 
Kıbrıs'tan da yazı geldi, ben bu yolu istemiyorum diye. Siz de müfettişsiniz, ihale yapıldı, siz görev
lendirildiniz oraya. Bu iki belge de olduğu halde ne karar verirsiniz? 

AHMET AKTAŞ - Efendim, burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum, bir gün evvel 
dediğiniz, yanlış hatırlamıyorsam, ihalenin yapılacağı gece... 

TAHSÎN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Ayın 21'inde. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 



- 138 -

AHMET AKTAŞ - Akşam, gündüz değil; yani, 7-8 saat kala ihbar yapılıyor. İlanlar yapılmış
tır, bütün gerekli işlemler yapılmıştır, bu işlemlerin durdurulması söz konusu değil. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Niye değil? 
MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Kamunun menfaati varsa, niye illaki birini seçip ona vereceksin 

ihaleyi?! 
TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) -İkinci sorunun cevabını rica edeyim. 
AHMET AKTAŞ - Hayır, Bakanla öyle bir görüşmemiz olmamıştır. 
TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Peki, bu Vurgun Operasyonundaki iddialarla ilgili 

daha evvel Bakanlığınızda böyle bir soruşturma falan olmadı. Peki, ondan sonra bir şey başlattınız 
mı kendi içinizde? 

AHMET AKTAŞ - Başlattık. 
TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Sonuçlandı mı? 
AHMET AKTAŞ - Devam ediyor. 
TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Peki, teşekkür ediyorum. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkanım, özür diliyorum, çok önemli bir örnek vermek is

tiyorum. Tabiî, ben şahsî kanatimi söyleyeyim, biraz önceki cevaba son derece üzüldüm. 
Ben, 1991 senesinde müteahhitlik müşavirlik hizmetleri yaparken, ben teknik ağırlıklı çalıştım, 

bir ihaleye girdi çalıştığım firma. Bize yeterlilik belgesi vermediler, sonsuz karnemiz olduğu halde, 
1991'de. İlim de Burdur, il emniyetinin binası, büyük de bir ihaleydi. Bize de haber geldi, dediler 
ki, bu ihaleyi şu tenzilatla falancaya verecekler. O günkü tabirle, tenzih ediyorum, işte anlaşacak
lar, satacaklar, 70 tane firma birleşti, anlaştılar, satacaklar veya satacaklar demeyelim de, geri 
alıyorum o kısmını, anlaştılar, oraya verecekler denildi. Bize de belge verilmedi, sonsuz karnemiz 
olmasına rağmen. O firma, Türkiye'de çok önemli ihaleler yapan, tecrübesini ortaya koyan... Ben, 
kendi imzamla, birinci derece yetkiliydim, valiliğe, o andaki daimi encümendeki kişilere, isimlerini 
de hatırlıyorum bir kısmının şu anda, gönderdim ihbarımı ve ihaleden çok kısa bir süre önce. Bir 
dakika yeterlidir, ne demek 7-8 saat, bir gece, bir gün önce... Böyle bir şey olamaz, bir dakika yeter
li. Ben, bir saat önce ki, belli olmasın diye, şirketin adını değiştirmesinler diye, başka bir firmaya 
saptırmasınlar diye bilinçli bir şekilde, kasıtlı olarak, çok kısa bir süre önce ihbar ettim ki, onlar an
lamasın, biri oradan bir haber sızdırmasın diye ve o ihbar üzerine encümen, vali toplandı, ki, aynen 
iptal edildi ve gereği de odur, doğrusu da odur. Bu paraların, menfaatin... O zaman ihale yapmaya 
gerek yok, şikâyete gerek yok, eğer dosyalar hazırlanırsa, bir kişiyi, üç kişiyi çağırsınlar, en düşük 
fiyata verirsin, ihbarın, ihalenin, şunun bunun bir anlamı olmasın şeklinde bir olay geliyor gibi 
oluyor. Öyle bir şeyin düşünülmesi bile son derece kötü. 

Çok teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Buna benzer iddialar veya tanık olduğumuz olaylar geçmişte hepimizin başına gel-v 

miş olabilir, doğrudur. Burada, elbette, bir yanlışlıklar, eksiklikler olabilir; ama, bizim, aslî 
konumuz, özellikle kasta dönük problemler varsa, burada Sayın Bakanla bağlantısı var mı? Tek 
odaklanmamız gereken yer burası. Biz olaya bu pencereden bakmalıyız. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Tabiî ki, ama, davet edilen kişiler... 
BAŞKAN - Ama, şu bir gerçek ki, maalesef, en alt kademesinden, taa inşaatın yapım esnasın

daki kontroldeki demirin kabulünden tutun her safhası istismara açık, her safhası kirliliğe açık bir 
çalışma alanı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 819) 



- 1 3 9 — 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Tabiî ki efendim, İhale Yasasında... Bunu katmamız lazım, yani 
müteahhidini, araştırmacısını, bakanını, bürokratlarını şaibeden kurtarmak lazım. 

BAŞKAN - Elbette, ama, buna benzer aksaklıktan önlemek adına 21 inci Dönem Büyük Mil
let Meclisi, olabildiğince, belki tam idealini yakalayamadı, ama, İhale Yasasını değiştirdi. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Kişilerle kaim olduğu için, o da aynı şeye açık. Özür diliyorum, 
tabiî, gündemin dışına çıktık; orada da açık ihale usulü var, orada da var, burada da... 

İnşallah kişiler, ihale yapanlar bunun doğrusunu yapar. 

BAŞKAN - Toplum olarak asgarî olarak herkes de olması gereken dürüstlük kavramına biraz 
daha hassasiyet göstermemiz gerektiği ortaya çıkıyor. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Buradaki bağlantıyı ben şöyle kurmak... Başkan da söylediler, 
davet edilenlerin listelerinin hazırlanması on ay, teftişin şeyinin hepsinin, Bakan Beyin verdiği bir 
-ki, öyledir - O da zaten, direkt içiçedir, başka türlü olmaz. 

BAŞKAN - Zaman zaman da önerilere olur istemek şeklinde olduğu için. Meşhur Alman bil
gini Goethe'nin bir lafı var, "itimat ederseniz aldanabilirsiniz; ama, itimat etmeden yaşayamazsınız" 
Biz, olabildiğince yasalarla bu itimat sınırını zorlayacağız, küçülteceğiz; ama... 

Başka soru yöneltmek isteyen var mı? Yok. 
3-îrfan ÖNAL - İller Bankası Eski Genel Müdürü 
İRFAN ÖNAL - Adım İrfan Önal, makine mühendisiyim; aynı zamanda, kamu yönetimi uz

manıyım. 1999 Temmuzunda İller Bankası Genel Müdürü olarak atandım. Halen, Bakanlık 
müşaviri olarak göreve devam etmekteyim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz. 
Sayın Önal, prosedürümüz gereği, işimizin gizliliğine istinaden, konuşmamıza başlamadan ön

ce bir yemininizi alacağız; bir de çıkarken. Şimdi, öncelikle, ilk yeminimizi etmek üzere davet 
ediyorum. 

(İrfan Önal'a yemin ettirildi) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Önal, sizin Genel Müdürlüğünüz döneminde, yapılan inşaat, onarım gibi işlerle ilgili 

ihalelerde, bazı müteahhit firmalara verilmesi yönünde, eski Bakan Sayın Koray Aydın tarafından 
size, bizzat veya dolaylı olarak talepte bulunuldu mu? Bulunulduysa, hangi işler için ve nasıl bir 
talepte bulunulduğunu izah eder misiniz? 

İRFAN ÖNAL - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Görevde bulunduğum iki yılı aşkın süre içerisinde, 1999 Temmuzundan itibaren, oldukça çok 
yoğun bir dönemde görev yaptık bildiğiniz gibi ve bunun içerisinde, 1999 yılında art arda meydana 
gelen ve dünya çapında büyük bir sarsıntı yaratan deprem, iki adet depremin de yaralarını sarmak 
gibi bir görev üstlendik. Bu süre içerisinde, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olarak, İller 
Bankasının özel statüsü gereği Yönetim Kurulu Başkanlığını da yaptım. Bu süre içerisinde, Bayın
dırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın tarafından, benim bilgim dahilinde, ne şahsıma ne de diğer ar
kadaşlarıma, benim bilgim dahilinde, böyle bir telkin, talimat, ifade eğer doğru kabul ederseniz, 
herhangi bir baskı niteliğinde olacak, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir talimat verilmemiş
tir, gelmemiştir. İhalelerin şu veya bu kişiye verilmesi veya şu şekilde yapılması yönünde de, bir 
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talimat olmamıştır, iller Bankası, 4759 sayılı özel kanunla kurulmuş, özel hukuk hükümlerine göre 
icraî faaliyet yapan, yönetim kurulu olan, bütçesi özel olan, özel bütçeli, bağımsız bütçeli bir 
kuruluştur. Bildiğiniz üzere, genel müdür, aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır. Bir nevi şirket 
statüsüne benzer, KÎT benzeri bir kurumdur. Tam olarak KÎT de değildir. Dolayısıyla, bu konular
da, ihale işlemlerinde ve diğer işlemlerde de, tamamen, yetki ve sorumluluk, genel müdürle birlik
te, yönetim kurulu ve idareye aittir. İller Bankasının tabi olduğu 4759 sayılı özel kanun ve bu 
kanuna dayanılarak yönetim kurulunun onayından geçerek, Resmî Gazetede yayımlanan yönet
meliklere göre işlem yapmaktadır. Bunlardan bir tanesi de, 1991 yılında yayımlanan ihale Yönet
meliğidir. İller Bankası, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa da tabi değildir; ayrıca, Sayıştay 
denetimine de tabi değildir. Bağımsız bütçeli bir kuruluştur. Kendi iç denetimi vardır, genel kurulu 
vardır. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu marifetiyle denetlenmekte ve hesapları bu anlamda, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi KlT Komisyonunda da görüşülmektedir. Bu görev yaptığımız 
dönemler içerisinde ve önceki dönemlere de ait, bütün hesaplarımız, denetimlerimiz yapılmıştır ve 
hepsinden de, iller Bankası yönetimi, kendi genel kurulunda da ibra edilerek çıkmıştır efendim. 

BAŞKAN - Bir de, başka bir konuda bilgi almak istiyorum: iller Bankası Yönetmeliğinde, 12 
Aralık 1999, 23904 sayılı Resmî Gazetede bir değişiklik yapılmış. Bu değişikliğe neden gerek 
görüldü? Hangi ihtiyaca istinaden?.. Eğer, sizde yoksa, arkadaşlarımız size de sunabilirler. 

İRFAN ÖNAL - Var efendim. 

BAŞKAN - Buna neden gerek görüldü? İşlemlerin hızlanması mı, bir zorunluluk mu; başka bir 
nedeni var mı? 

İRFAN ÖNAL - Sayın Başkanım, zatıâlinizin de ifade buyurduğu gibi, bu değişiklik, en son 
değişiklikle amaçlanan, aynen gerekçesinden izin verirseniz okumak istiyorum, daha net anlaşılsın 
diye. 

BAŞKAN-Lütfen... 

İRFAN ÖNAL - Daha önce de, ilk, 1991'de, konu anlaşılsın diye arz edeyim: Bu yönetmelik 
1991 yılında çıkmış. O tarihte uygulama şekliyle, herhangi bir sınır, bu ek sözleşmelerin yapıl
masında, herhangi bir sınırlama söz konusu değil ve nitekim, o tarihten, 1993 ve sonrasına kadar 
da, herhangi bir sınıra bağlı olmak üzere ikinci, üçüncü, hatta dördüncü sefer ek sözleşmelerin 
yapıldığını görüyoruz. Örnekleri var yanımda -sizi, detayla meşgul etmek istemiyorum- birkaç ör
nek vereceğim sadece: Mesela, Malatya Çarmıklı'daki bir işimiz 1984'te, ondan önce de yine, mev
cut uygulama yönetmeliklerine göre, herhangi bir sınıra bağlı kalmaksızın bu işlemler yapılmış. 
Mesela, ikinci ek sözleşme yapılmış 1994'te. Anamur'da, yine bir işimizde, 6.6.1990'da ikinci ek 
sözleşme yapılmış. Sadece örnek olsun diye arz ediyorum; mesela, Çorum'daki bir işte, birinci ek 
sözleşme 1976'da, ikinci ek sözleşme 1982'de, üçüncü ek sözleşme 1986'da, dördüncü ek sözleşme 
1986 yılında yapılmış. Yine, Tokat'taki bir başka işimizde, dördüncü ek sözleşme 1991 yılında 
yapılmış, örnekler çok, bu şekilde devam ediyor. Konya, Erciş, Van, Rize, Afyon, izmit ve benzeri 
yerlerde, 1993 yılına gelinceye kadar, herhangi bir sınırlamaya bağlı olmaksızın, işin icabı, yörenin 
şartları ve belediyelerin de talepleri üzerine, o günkü şartlarda, daha uygun, daha ekonomik ve daha 
rantabl bulunarak, ek sözleşmeler yapılmış. 1993 yılında, işte, birtakım eleştiriler, benzer eleştiriler 
gündeme gelince, idare, buna belli bir sınırlama getiremeyiz mi diye düşünmüş ve ilk değişikliği 
1993 yılında yapmış. 1993 yılındaki değişiklikle, bir yüzde 130 civarında bir artışla yapılabilir 
hale... 
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TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Yüzde 130?.. 

İRFAN ÖNAL - Birinci keşfin yüzde 130'u şeklinde. 

BAŞKAN - Toplam olarak... 

İRFAN ÖNAL - Evet; yani, ek sözleşmeler için söylüyorum, yüzde 30'lar için değil. 
Yapılabilir hale getirilmiş ve bir defaya mahsus yapılsın densin 1993'te. Bir defaya mahsus 

olarak yapılsın denmiş. Bu şekilde de, işte, zatıâlinizin belirttiği gibi, 1999'a kadar gelinmiş. Bu 
arada da, yine, örnekleri var, ek sözleşmeler yapıla gelmiş. 1999'a gelince, biz, o günkü mevcut şart
larda, geçmiş örnekleri de dikkate alarak, şu gerekçelerle, yönetim kurulumuzun aldığı bir karar 
üzerine ve usulüne uygun bir şekilde, yasal prosedürlerden geçerek, Başbakanlık Kanunlar Karar
ların onayından geçerek, Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İller Bankası İhale Yönet
meliğinde bir değişikliğe gitmişiz. 

Bu değişikliğin kısaca gerekçesi de şu şekilde; onu arz ediyorum efendim: 30 uncu maddenin 
ikinci fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir: "Yüzde 30'dan fazla artış ihaleye esas keşif ve projede yer 
almamakla birlikte 'projede yer almamakla birlikte' yapılan tatbikat projesinde, sonradan artan ih
tiyaç ve yeni gelişme alanları sebebiyle..." Bunun üzerinde durmak istiyorum: Malum âliniz, ül
kemizdeki şehirleşme, maalesef, henüz istenilen standartlarda ve ileri Batı ülkelerindeki modern 
şehirleşme ve planlama anlayışından halen yoksundur. Gecekondulaşma alabildiğince hızlı yapıl
maktadır. İmar planlan çok sık değişmektedir ve uygulamada büyük zorluklar meydana gelmek
tedir. Bunları, hepimiz, şehirlerde yaşıyoruz. Bu hıza, imar planlan, şehirleşmedeki ani ve hızlı 
gelişmelere ve özellikle de gecekondu ihdası suretiyle yapılan yayılmaların hızına yetişememek
tedir. Dolayısıyla, bizzat uygulamadan yaşadığım içen rahatlıkla ifade ediyoruz, biz, herhangi bir 
yerde, bir şehirde, diyelim ki, Ankara'da veyahut da herhangi bir ilimizde, ilçemizde bir altyapıyı, 
bir kanalizasyon tesisini veya bir içmesuyunu veya antma tesisini ihale ettiğimiz zaman, mevcut 
ödeneklerimizle -ki, ödeneklerimiz çok sınırlıdır, biliyorsunuz- mevcut ödeneklerle, bunu, bu işleri 
zamanında bitiremiyoruz, maalesef, bitmiyor, bitmesi de mümkün olmuyor. Bitemeyince, planlanan 
dönem içerisinde bitemeyince, biz daha işin yarısındayken, hatta hatta, açıklıkla ifade etmek is
tiyorum, daha işin, belki, çeşitli nedenlerle, zaman zaman hukukî ihtilaflar da olabiliyor, iş daha 
başlayamadan, bir bakıyorsunuz ki, o şehir, bizim, projeye esas, kanalizasyon, içmesuyu veya arıt
ma tesisine esas -biliyorsunuz, arıtma tesisinde nüfus çok önemlidir; nüfus, bir projeksiyona göre 
yapılır- bu nüfus, proje nüfusunun yani, projesinin esas aldığı nüfusunun üç, beş, on misline çıkmış. 
Bunda, yine, biliyorsunuz, bazı belediyelerimizin, özellikle nüfus esasına göre para almalarından 
dolayı, nüfuslarını şişirmeleri, taşıma nüfusla nüfuslarını artırma çabalannı da katarsak,' projede, 
projeksiyon olarak ele alınan proje değerleri ve nüfus, maalesef, çok kısa bir süre içerisinde, gerçek 
hayatının gerçeğinin çok çok gerisinde kalıyor. Böyle olunca, bizim ödeneğimiz, daha işin üçte Tin
de, üçte 2'sinde, yarısına gelmeden bitiyor; bir. İkincisi de, proje, o yeni gelişen alanlara, yeni 
mahallelere, yeni semtlere, yeni sokaklara, yeni caddelere ve yeni nüfusa, -ki, nüfus çok artıyor-
yeni nüfusa hitap edebilme vasıflarını tamamen kaybediyor. Türkiye'nin bir gerçeğidir bu, maalesef. 
Biliyorsunuz, takdirlerinize arz ediyorum. Bu nedenlerle, proje henüz bitmeden, yüzde 30'u zaten 
çoktan bitiyor, birinci ek sözleşme, ek sözleşme yapma ihtiyacı doğuyor. Ek sözleşmeyi yaptığınız 
zaman, birinciyi yaptınız, demin örneklerde olduğu gibi, demin söylediğim nedenlerden dolayı, 
bakın, burada onu vurguluyor, yeni gelişme alanları ve şartlar "ihtiyaç ve yeni gelişme alanları 
sebebiyle detay ve miktarları tam olarak belirlenememiş 'bu şartlarla, bu sebeple' veya zemin şart
larıyla..." Biliyorsunuz, bizim bankamızın iştigal alanı, özellikle altyapı projeleri. Diğer üstyapı, 
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bina inşaatları ve benzeri gibi değil, yerin altında çalışıyorsunuz; dolayısıyla, yerin altından ne 
çıkacağını önceden de kestirmek gerçekten de çok zordur. Ben, aynı zamanda bir mühendisim, yıl
larca da kontrolörlük yapmış bir insanım. Belli şartlarla, ancak, birtakım kestirimler ve sondajlarla, 
birtakım bulgular sonucu projeye bunları koyabilirsiniz; ama, hiç ummadığınız yerlerde, mesela 
sülfürlü bir zona rastlıyorsunuz veya orada, başka türlü, yeraltı yapısından kaynaklanan sebepler
den dolayı, hiç ummadığımız, başımıza geldiği için söylüyorum, oralarla ilgili çok özel çalışma, 
özel mühendislik çalışmaları icap ettiriyor. Mesela, üniversiteden uzun süre testler yapmak zorun
da kalıyorsunuz. O toprağın yapısını, mineral yapısını, test, analiz etmek zorunda kalıyorsunuz. Bir
takım özel uygulamalar mecburiyeti doğuyor projenin sağlıklı... Yerin altından geçiyorsunuz, 
mesela, bir metro inşaatını düşünün, ona benzer, o metronun geçtiği yerde kanalizasyon inşaat
larımız var bizim. Bunlar, şehirlerdeki birtakım çalışmalar sırasında da, güzergâhları değişmek mec
buriyetinde kalıyor, tahrip ediliyor ve benzeri. Çok detaya boğmak istemiyorum. Örneğin, bu Mec
lisimizin hemen önünde yapılan Akay Kavşağı sırasında da benzer hadiseler yaşanmıştır ve orada, 
proje maliyetleri, projenin hedefi tutmuyor. Böyle durumda, birinci ek sözleşmeyi yapmış olsanız 
bile, proje devam ederken, çünkü, şehirler de canlı birer organizma biliyorsunuz, sürekli gelişiyor, 
yaşayan varlıklar şehirler; dolayısıyla, birinci ek sözleşmeyi yapsanız dahi, tekrar ihtiyaç doğuyor. 
Şimdi, sorun şurada; devam ediyorum izin verirseniz efendim: Zemin şartlarını arz ettim ve en 
önemli unsurlardan biri daha geliyor, sebeplerden biri daha geliyor; bunu hep birlikte yaşadık, 
"doğal afetler gibi nedenlerden ileri gelmişse..." Örneğin, bizim, bu çalışmalar sırasında, deprem 
bölgesindeki belediyelerimizin de işlerini de aynı zamanda biz yaptık; hem bir taraftan deprem böl
gesindeki prefabrike, geçici prefabrike, yaklaşık 40 000 civarında geçici prefabrike konutun ve daha 
sonra da, yapılan 60 000 civarında, ki, bunlar, affınıza sığınarak ifade etmek istiyorum, bunların her 
birisi bir dünya rekorudur ve dünya çapında projelerdir bunlar. Bu kadar kısa süre içerisinde bu 
projeleri gerçekleştirmek, o insanlarımız, bir an evvel, o prefabrike ve daha sonra kalıcı konutlara 
sokmak için, olağanüstü bir çaba harcanmıştır. 100 000'e yakın konutun, yaklaşık, ortalama 5 kişiy
le çarparsanız, 500 000 nüfuslu yeni bir şehrin, yeniden, altyapısıyla birlikte, içmesuyu, kanalizas
yon, arıtma tesisi, yağmur suyu toplama tesisi, telefon hattı, elektrik hatları, aklınıza gelebilecek, 
peyzaj düzenlemesi, çocuk bahçelerine, oyun alanlarına kadar, alışveriş merkezlerine kadar, okul 
yerleri, cami yerlerine kadar bütün bu alanlar düşünülerek, planlanarak, projelendirilerek ve o kadar 
kısa bir süre içerisinde, toplam iki yıllık bir süre içerisinde, hem geçici prefabrikeler hem kalıcılar 
tamamlanarak bitirilmiştir ve bugün, çok şükür, iftihar ediyoruz, ülkemizin bir kaynağıdır bu, ül
kemizin gücünü gösterir. O insanlarımızı, bu karda, kışta, soğukta, buzda, aç ve açıkta, devletimiz 
bırakmamıştır. 

Bu çalışmalar sırasında, işte, olağanüstü olarak ortaya çıkan, hiç hesapta olmayan, mesela, 
bizim orada, örnek vereyim size: Diyelim Sakarya, Adapazarı Belediyesinin veya Hendek 
Belediyesinin veya Akyazı Belediyesinin veya Bolu Belediyesinin veya Düzce Belediyesinin. 
Bizim projelerimiz vardı oralarda, alt yapı projelerimiz vardı depremden önce, sadece deprem 
faaliyetlerinden bahsetmiyorum. Bu projelerimizden de ihale ettik; bir kısmı devam ediyordu bir 
kısmını yeni deprem sonrasında ihale ettik; ama, bizim ihale ettiğimiz projede, projesini yaptığımız 
sırada ne bu şehirlerin nüfusları bizim proje yaptığımız sıradaki gibiydi ne de böyle deprem 
olacağını biliyorduk; dolayısıyla, deprem olunca bütün o altyapı bizim çöktü. Çökünce maliyetler 
ikiye, üçe, beşe katlandı. O projeleri hep yeni baştan revize etmek mecburiyeti doğru. Öyle bir nok
taya geldik ki, soru şu: Peki neden aynı kişiler yapıyor bunu, eksözleşmeyle yaptılar veya neden 
başkalarına yeniden ihale edilmedi de eksözleşmenin fldı zaten o, ek sözleşme demek, aynı kişinin 
aynı şartlarlarla yapması demektir. Bunun da sebepleri var; onu da kısaca arz edeceğim. 
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"Doğal afetler gibi nedenlerden ileri gelmiş ise sözleşmenin tasfiyesi ile..." Tasfiye edip de 
yeniden ihale etmek durumunda yapılacak işlerin yeniden ihalesinin işin seyrine yapacağı etkileri 
de gözönüne alınarak işin seyrinden öte, maliyet yönünden de daha fazla maliyete, zaman yönün
den hele yetişmesi hiç mümkün değil; çünkü, o prosedürleri yeni baştan yapacaksınız, yeniden ihale 
yapacaksınız, yeniden onaylayacaksınız, o zamanı kullanacaksınız ve ayrıca da tekrar ihale ettiğiniz 
takdirde bu işleri aynı tenzilatla yapma şansınız da olmayabilir. Daha yüksek tenzilata da gidebilir 
ki, nitekim öyle olur genellikle. 

Üç, içinizde teknik arkadaşlarımız da var; bu konuları az çok bilen insanlarımız da var. Genel
likle teamül olarak bu tür yarım olan işlerde aynı müteahhide işin tamamlattırılması esastır; yani, 
tercih edilen odur istisna durumlar dışında; çünkü, o kişi orada şantiyesini kurmuştur, bütün o ilk 
maliyetleri karşılamıştır, altyapısını hazırlamıştır, işi belli bir yere getirmiştir; para yetmemiştir. 
Demin söylediğim sebeplerle proje kâfi gelmez hale gelmiştir, imar planı değişmiştir, belediyeler 
sık sık imar planını da değiştirir bilirsiniz ve bunun ötesinde de bu firma veya kişi yetkili firma, işin 
-genellikle uygulamada böyledir, Türkiye'nin bir gerçeğidir bu- daha kolay ve öncelikle para 
kazanılacak işlerini önce yapmıştır; bu bir gerçektir. Önce onları yapar, masraflarını karşılamak için 
filan. İşin geriye kalan kısmı çoğu zaman sorunlu işler kalmıştır; ya sert zemin, kayalık vesaire yer
lere denk gelmiştir; adam da aslında çoğu zaman bırakıp kaçmak ister, inanın buna şahit olmuşum
dur, yaşamışımdır; ama, idare bu sebepleri de göz önüne alarak, işin yeniden ihalesinin para, 
zaman, teknik yönden ve diğer sebeplerle idare ve belediye lehine olacağı kanaatine vardığı için o 
kişiyi çağırır, kardeşim gel bakalım, aynı şartlarla sana bu işi tamamlattıracağız, ikinci eksözleş-
meyi veya geçmişte olduğu gibi bizim dönemde üçüncü eksözleşme hiçbir zaman olmamıştır, ör
neklerini verdim. Bizden önceki dönemlerde üç ve dördüncü eksözleşmeler dahi yapılmıştır. Bu 
sebeplerden dolayı işi tamamlatmak için aynı müteahhide aynı şartlarla vermişlerdir. Biz buna bir 
ilave getirdik, idare lehine bir uygulama başlattık, yönetim kurulumuzun inisiyatifiyle. Özellikle, bu 
deprem sonrası kalıcı konutların inşaatında ve diğer işlerimizde bizim programlı olan kendi iş
lerimizde. Yönetim kurulumuzun kararıyla aynı şartlarla -müteahhitlerin aynı şartlarla aynı tenzilat
la teklifleri olur genellikle- olması gerekirken biz idarenin de ve belediyelerimizin de lehine olsun 
diye uygulamada tenzilat miktarlarını üç beş puan yukarı çekerek, teklif vermelerini sağlık verdik 
bu işin sahiplerine. Çoğunlukla da bizim ikinci dönem özellikle kalıcı konutlar ve daha sonrasında 
yaptığımız, benim dönemimde yaptığımız işlerin büyük birçoğunda hepsinde demiyorum, tenzilat
ları üç beş puan, makul düzeylere getirilebilecek şekilde yükseltilerek eksözleşmeler yapılmıştır, 
bunu detaylı bilgilerimde görmek mümkündür. Burada devam ediyor: "Gerekçelere gösterilmek 
kaydı ile ve tüm tesisin işletmeye açılması, geçici kabule hazırlanması şartıyla bankanın isteği -bu 
çok önemli- müteahhidin kabulü -herhangi bir zorlama yoktur, bir mecburiyet yoktur- ve banka 
yönetim kurulunun karan ile -ki, belediyenin de buna uygun demesi, talep etmesi lazım; çünkü, il
ler Bankası söylediğim gibi başta, özel hukuk hükümlerine tabi bir kurumdur. Tek taraflı olarak il
ler Bankasının böyle bir mecburiyeti olmadığı gibi müteahhidin de mecburiyeti yoktur, tamamen 
karşılıklı nzaya ve belediyenin de kabulüne dayalıdır bunlar- süre hariç aynı şart ve birim fiyatlar
la aynı müteahhide eksözleşmeyle yaptırılabilir; aksi halde, sözleşmenin tasfiyesine gidilir" diyor. 
Bizim burada yaptığımız değişiklik sadece 1993 ile 1999'a kadarki uygulamalarda demin arz et
tiğim sakıncalan görerek bir tek eksözleşmeyle yapılabilir hükmünü kaldırmaktır; yani, şartların 
gerektirdiği kadar işin bitmesi gerektiği kadar olana cevaz verebilmek, idareye böyle bir rahatlık ve 
işin de önünü açmak, süratlendirmek amacıyla tek bu hüküm kaldırılmıştır; yapılan değişiklik bun
dan ibarettir. 

Sayın Başkanım arz ediyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 819) 



- 1 4 4 -

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Arkadaşlarımızdan soru yöneltmek isteyen var mı? 

Buyurun efendim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Genel Müdürüm, ilk başta ve sonda da söylediniz, keşif artışlarıyla ilgili geçmiş dönem
lerde olduğunu da anlattınız. Tabiî ki, doğaldır; ancak, ben bir şeyi çok merak ediyorum. Geçmiş 
dönemlerde uzun sürede veya belediyelerde imar planlarının değişiklikleri veya gelişme alanları 
veya vesaireden dolayı anlayabiliyorum; ancak, özellikle deprem bölgesi, depremden sonraki böl
gedeki inşaatlarda yapılacak işlemler hemen hemen belli; yani, büyük bir ihtimalle. Yani, yüzde 100 
değil tabiî ki; ama, şimdi bakıyoruz -listeme baktım biraz önce, arkadaşımızda da var- çok büyük 
bir kısmında işler çok kısa sürede bitmiş, tabiî ki güzel, öyle de olması gerekir; ama, bakıyorsunuz, 
dört katı beş katı, tabiî kanunidir ona itiraz etmiyorum, siz açıkladınız zaten keşif artışı hakkınız var, 
yönetim kurulu kararıyla yapabiliyorsunuz, 2886'ya da tabi değil. Bakıyorsunuz, dört katı, beş katı 
gibi müthiş artışlar var ve çoğunda var. Akla şöyle bir şey geliyor, acaba bazı müteahhitlerin kar
neleri yetmedi de, azdı da, örnek veriyorum, birkaç tane bildiğim kadar, resmi gazetede aldığım 
rakamlar 5 trilyonmuş, 3 trilyona indirilmiş, 3 trilyon varmış 800 milyara indirilmiş; sonra da işin 
bitimine bakıyorsunuz, hakikaten o 800 milyardan 3 trilyona çıkmış, işin keşif bedeli; yani, ödenen 
para anlamında değil, keşif bedeli anlamında söylüyorum. Akla böyle bir şey getirmiyor mu, böyle 
bir şey oldu; yani, herhangi bir müteahhidin kayrılması demeyelim de, karnesi kadar keşifle almış 
belli onlar ve dört beş katma çıkmış, sizce normal mi birinci öğrenmek istediği bu. 

Diğeri, davet listeleri, davetlerde listeler var, bunlar sizler tarafından mı -tabiî ki Bakan Beyin 
onayıyla alınıyor bunlar- hazırlanıyordu veya bu konuda Bakan Bey mi hazırlıyordu; yani, kimin 
bilgisiyle, etkisiyle, yetkisiyle -neyse, o cümleyi yanlış ifade etmek istemiyorum- hazırlanmıştır? 

Diğeri, benim elimde bir liste var, 1999'a kadar olanlarda davetliler veya ilanlarda 45, 42, 57, 
56 hepsini okumuyorum sayfalarca var, rakamlar oralarda, ki altyapı inşaatlar Türkiye'de genelde 
hep bu tenzilatlarla gidiyor, fakat, 1999 yılına geldiğimiz zaman ilk şeyde bakıyorum 12'den baş
lıyor ve rakamlar hep aynı, 12,13... En fazla 20'lerde 25'lerde gibi diğerinin yarısı hatta yarısından 
aşağıda gibi tenzilatlar var; yani, çok müthiş bir fark var tenzilatlarda; bu dikkatinizi çekti mi? 

Diğer öğrenmek istediğim, bazı ihalelerin iptal edildiği, başka bir firmaya sonradan verildiği 
konusunda böyle bir tereddüdüm var; böyle bir şey oldu mu? 

Yine başka bir sorum, ifade verme olayınız, bu konularla ilgili ifade verdiniz mi herhangi bir 
yetkili mercie ve bu sıralarda herhangi bir zorlama, baskı ve böyle bir şey hissettiniz mi? 

Diğer bir öğrenmek istediğim konu: Geçici konutlardaki bazı davetlerde aynı adrese dört beş 
tane firmanın daveti gitmiş. Bunlar tabiî benim gayri resmi bilgilerim. Böyle bir şeyden bilginiz var 
mı? 

Yine başka öğrenmek istediğim konu: Bazı ihalelerin işlerinin devredildiği, kanuni olmuş 
olabilir; ama, böyle iş devirleri oldu mu? 

Başka öğrenmek istediğim bir konu: Aynı günde ihale edilen çok sayıda işin tenzilatlarına 
bakıyoruz ki, biraz önce rakamların bütün genelinde öyle; ama, binde 1 oranında tenzilatlarda fark 
var; işte 10,002; 10,004 falan böyle çok yakın binde 1 oranlarda tenzilatlar var, bunlar sizin dik
katinizi çekti mi? 
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Diğer bir sorum, yanlışsa özür diliyorum, görevden ayrılma veya alınmayla ilgili bir konu, es
ki genel müdürdünüz, şimdi müşavirim dediniz. Bu konuda böyle başarılı bir -sizin anlattığınıza 
göre, tabiî ki başarılı olanları biz de tebrik ederiz- iş yaptığınızı, çok kısa sürede çok önemli işler 
yaptığınızı söylediniz. Bu durumda bir görev değişikliği olmuş şu anda, acaba bunun nedeni nedir? 

Birkaç tane daha sorum vardı; ama, çok uzadı, arkadaşlar da belki soracaklardır. 
Ben teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 
İRFAN ÜNAL - Ben teşekkür ediyorum. 
Birinci sorunuzda işler çok kısa sürede bitmiş ve keşif artışlarında fazlalık var, artış çok fazla. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Eksözleşmeyi kastettim. 
ÎRFAN ÖNAL - Herhangi bir müteahhidin bu şekilde kayrılması söz konusu mu diye sor

dunuz. Demin de arz ettim, o eksözlcşmelerdeki keşif artışlarının nedenlerini oldukça geniş arz et
meye çalıştım. Önceden belli olmayan burada da aynen ifadesi, doğalafetler gibi hele deprem böl
gesinde ve deprem sırasında yaptığımız işlerde bunu hiçbir şekilde önceden görmek önceden tah
min etmek, keşifte ne kadar artış meydana geleceğini bilmek gerçekten söylüyorum size, hiçbir 
şekilde mümkün değil. Bunun aksini hiçkimse kanıtlayamaz; çünkü, bir anda orada bir çökme, 
projenin tamamını alıp götürüyor. Kaldı ki, özellikle deprem bölgesinde yapılan işlerde, ki arazileri 
o bölgeleri gezen değerli üyelerimiz, sayın vekillerimiz de mutlaka vardır, o bölgenin yapısını çok 
iyi incelemek, irdelemek lazım, özellikle eksözleşmelerimizin keşif artışlarının fazla olduğu yerler 
buralar; diğerlerinde çok istisnaidir. 

Bir kere çok kısa arz edeyim izin verirseniz Sayın Başkanım. Çok önemli bir konu bu, işi başın
dan anlatmak lazım. O günkü şartlarda deprem olur olmaz, hemen hükümetimizin, devletimizin ilk 
evvelemirde ortaya koyduğu politika şuydu: Bu insanlarımızı ne yapıp edip bir an evvel başlarını 
sokacak bir yere koyalım. Bunun için de karar verildi, tabiî biz o kararların uygulayıcısıyız. Prefab
rik konutlara, yapılması gereken şuydu efendim, onu da hemen belirteyim burada: İller Bankasının 
statüsü gereği biz bu işlerin özellikle deprem bölgesiyle ilgili olan işleri Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığıyla bir protokolle yaptık. Yönetim kurulumuzdan geçen bir protokolle yaptık. Yani, İller 
Bankasının asli görevi, zorunlu bir görevi değildir; çünkü, demin arz ettim, 4759 sayılı özel hukuk 
hükümlerine göre özel kanunda kurulmuş bağımsız bütçeli bir kuruluştur İller Bankası ve Bakan
lıkla ilgili kuruluştur bu kuruluşumuz. Bu nedenle, hukuken yasal olarak böyle gerekiyordu. 
Dolayısıyla ilk evvelemirde bu görev bize tevdi edildikten sonra İller Bankasının uzmanlık alanı ol
duğu için bize tevdi edildi. Bu göreve başlarken ne yaptık; hemen gidip de çala kalem bulduğumuz 
yerlere başlayamazdık. Nitekim, bunların bir yer tespiti, ilgili valilik ve belediyelerle, mahalli 
yöneticilerle direkt süratli koordinasyona girmek mecburiyeti vardı kış gelmeden, buna girdik ve 
bulduğumuz yerleri tabi bize orada gösterilen mahallî yöneticilerle tespit edilen yerler bunların bir
çoğu şahıs arazisi çıktı; yani, şahıs arazisi olmak zorundaydı, birkısmı Hazine arazisiydi, birkısmı 
farklı ihtilaftan olan veya zemin durumu falan çok daha net önceden belli olmayan alanlardı. Biz 
bunları çok kısa süre içerisinde bulunan alanların zemin etütlerini de yaptık, yapmak zorundaydık. 
Zemin etütlerini yaptık, imar planlarını hazırladık, bunların keşif projelerini hazırladık, keşiflerini 
hazırladık, ihaleye çıktık bu usullere göre, biliyorsunuz ayrıca bu bölgede yapılan ihalelerde de 
kanun hükmünde kararname -yanılmıyorsam- çıktı. 2886'nın dışında bu işlerin hızlı yapılabilmesini 
olanak sağlandı. Nitekim zaten İller Bankası 2886'ya tabi olmadı için bizim bu işleri kendi 
usulümüze göre yapmamızda da bir sakınca yoktu. 
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Özetle arz edeceğim, o günkü şartlarda biz bunları, bu keşif çalışmaları sırasında proje çalış
maları sırasında gerçekten böyle olağanüstü şartların doğacağını, o yerin zeminin ne olduğunu, bal
çık, kayalık, kaygan zemin, sert zemin birtakım kimyasal maddelerin olduğu zemin, mesela sülfür 
çıkıyor bir yerde, öyle bir arazi var ki, orada çeşitli sorunlar ortaya çıkaracak madenler mineraller 
çıkıyor, oraya dönük proje uygulamak zorundasınız. Buna benzer görünmeyen, projesinde önceden 
bilinmesi mümkün olmayan ve ayrıca zaman karşı yarıştığımız bir ortam içerisinde gerçekten bun
ları önceden öngörmemiz mümkün değil. Keşif artışlarının birinci nedeni budur; ikinci nedeni, tabi 
iş yapıldıkça yaparken, müteahhit başlamış işe devam ediyor, önünde kocaman bir dağ var veya bir 
vadiyi düzeltiyor, yaparken birsürü şey çıkıyor orada. Hemen başvuruyor diyor ki, burada projesin
de böyle bir şey yok, buradan kaya çıktı veya karşıma burada bir dehliz çıktı veya bataklık araziler
le çok karşılaşıldı ben gözümle gördüm, Düzce'de, Sakarya'da başka yerlerde, büyük dozerlerin 
kepçelerin matkaplarının uçlarının parçalandığını gözümle gördüm ben. örneğin gece yarılarına 
kadar şey kırıyorlardı zaman zaman kontroller yaptık. Bunları önceden görmeyince, ortaya çıkan ar
tışı hemen idareye bildirmek suretiyle biz de iş zamanında bitsin, bir an evvel tamamlansın diye 
hemen bu kararları almak ve uygulamak mecburiyetinde idik. Bu nedenden dolayı keşif artışları ol
muştur. Normal şartlarda bunlar belki önceden bu kadar aşırı keşif artışının olması normal kabul 
edilemez; ama, özellikle deprem bölgesinde ve o işlerde; yani teknik olarak ifade ediyorum, olmuş
tur. Bir başka özellik daha var, altyapı işlerinde diğer işlerde onu mukayese etmemek lazım; çünkü, 
yer üzerinde yaptığımız işlerde bunu önceden görebilirsiniz; ama, özellikle altyapıda mesela 
2886'da buna cevaz vermiştir, temel tünel ve benzeri nedenlerden dolayı demiştir. Dolayısıyla böy
le bir aşırılık söz konusu değildir. Bu artışlar o günün şartlarında ve o proje değerlerinde normal
dir. Herhangi bir müteahhidin kayrılması asla söz konusu olmamıştır. Size her türlü temin ederim, 
müteahhitlerimizin özellikle de altyapıda ve deprem bölgesi için söylüyorum, müteahhitlerin inanır 
mısınız birçoğu -bu basına da yansıdı- bize intikal eden bilgiler, işi yarıda bırakıp kaçmak istemiş
tir ve bazıları da kaçmıştır. Tabirimi lütfen caiz görün. Birçoğu da zarar ettiğini gerekçe göstererek 
işi bırakmıştır, bırakmak istemiştir. Biraz da aceleyle bunlar işlere talip olmak için girip daha biraz 
ucuz teklifler verdikleri için bu artışları da hesap edememişlerdir sonradan gelebilecek şeyleri, bir
çoğu da zarar etmiştir. Kesinlikle ben kendi bilgim dahilinde ve b,ankamızın yaptığı işlerle sınırlı 
olmak üzere huzurunuzdayım onu arz ediyorum böyle bir kayrılma söz konusu değildir. 

Davet listelerine gelince: Biraz önce arz ettik, zatıâliniz de onu belirttiniz, iller Bankası 4759 
sayılı Kanun gereğince çıkarılan ve tamamen bağımsız bütçeli bir kuruluş olarak kendi ihale usul
lerine tabidir. Sayıştay denetimine tabi değildir, iller Bankasının denetimi kendi yönetim kurulu 
içindeki iki adet denetçi, Yüksek Denetleme Kurulu denetçileri ve kendi genel kurulunda yapılmak
tadır; ibrası kendi genel kurulundadır. îhale Yönetmeliğimizin 13 üncü maddesi, ihale usullerini de 
11 inci madde belirliyor; bunlar, kapalı teklif usulü, belli istekliler arasında kapalı teklif usulü, açık 
teklif usulü, pazarlık usulü ve yarışma usulüdür. Benzer usuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun
da da vardır. Yönetmeliğimizin 13 üncü maddesinde belli istekliler arasında kapalı teklif usulü; 
yani, sizin davet usulü dediğiniz usul uygulanmaktadır. Burada gerekçesini kısaca şöyle belirtiyor: 
"Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O kadar detaya girmenize gerek yok. Ben davet usulü nasıl, siz 
veya bakan; onu sadece... 

İRFAN ÖNAL - Tamam. Bu davet usulü, işin oradaki şartların ve diğer işlerde de yine yeraltı 
çalışması olduğu için en az üç firmadan olmak üzere daha üst sayıdaki firmaya teklif mektubu gön-
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derilmek suretiyle. Bu nasıl yapılır; bankaca bilinen, bankaya müracaatı olan, bankada dosyası olan 
veya yeni müracaat eden kişiler arasından bu işleri yapabilme, teknik, bilgi ve yeterliliğine dosya 
üzerinden veya tanınıyorsa banka tarafından verdiği belgelere göre yeterliliğe sahip olduğuna 
inanılan firmalara ilgili teknik dairesi tarafından tamamen o bilgilere göre bir davetiye listesi 
çıkarılır. Bu liste Genel Müdür onayına, makam onayına gelir. Makam onayladıktan sonra davetiye 
çıkacak firmaların listesi, ilgili teknik daire, daire başkanı ve genel müdür yardımcılann onayından 
geçtikten sonra genel müdürün onayına müteakip, daire bundan sonrasını tamamen kapalı teklif 
usulünde uygulanan usulü göre kapalı zarflar içinde ihale komisyonuna tekliflerini vermek suretiy
le istekliler yazar gönderirler; yine, komisyon huzurunda ve davetlilerin; yani, müteahhitlerin istek
lilerin de katıldığı komisyon huzurunda bunlar açılır ve ortalama... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O kadar detaylı istemiyorum. Özür dilerim, yani, o bahsettiğimiz 
listeyi çok kısaca... 

İRFAN ÖNAL - Bu davet listesini -aynı zamanda konuşmamın içinde arz ettim- ilgili teknik 
daireleri hazırlar, genel müdür onaylar, bakan onayıyla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Yani, 
bakanın bu ihale listelerinin davet listelerinin belirlenmesinde veya onaylanmasında hem yetkisi 
yoktur hem de bankamızın böyle bir talimat böyle bir yönlendirme dolaylı veya doğrudan, ben o 
ifadeyi kullanmak istemiyorum ama, herhangi bir baskı veya talep bu şekilde bu şekilde bir talimat 
da söz konusu olmamıştır. 

Üçüncü sorunuza müsaade ederseniz geçeyim; 1999'a kadar ilanlarda 45, 47 ve benzeri ten
zilatlar varken 1999'dan sonra tenzilatlar düşmüştür. Genellikle düşük tenzilatlı. Ortalama 20, 25 
civarında ki biz bunu son zamanlarda 30'lara doğru da çektik. 

Özellikle bu daha önce de Meclis Genel Kurulumuzda da gündeme gelmişti hatırlarsanız. 
Sayın Bakan da çok detaylı verdi; ama, ben burada zatıâlinizin sorusuna istinaden tekrar arz 
ediyorum: özellikle deprem bölgesinde geçici prefabrik konutlarda başlanmak üzere demin arz et
tiğim nedenlerden dolayı çok hızlı, çok süratli ve işin önünde olmamız gereken şartlardaydık. O 
tarihte de bu şekilde buna benzer, Türkiye böylesine büyük bir deprem böylesine büyük bir felaketi 
yaşamadığı için, bu işleri yapabilecek vasıf ve ehliyette gerçekten firma ve müteahhit bulmakta biz 
zorlandık idare olarak, bırakın dışarıyı, bulsak da hemen bu işi yapabilecek birilerini diye. Ban
kamızda mevcut ve diğer yeni başvuranlar arasından süratli bir işe girişmek zorundaydık. Ben ol
duğu gibi yaşadıklarımızı size arz ediyorum ve nitekim demin de arz ettim, bu firmaların özellikle 
düşük tenzilatla iş yapan firmaların büyük bir kısmı da gerçekten zarar görmüşlerdir. Zarar gördük
lerini kendileri ifade etmiştir. Bunlardan bir kısmını da biz mecburen işlerini tasfiye ederek baş
kasına vermek zorunda kaldık daha sonra. Bırakıp gitmişlerdir, o ayrıntıya girmiyorum. O ilk 
dönemde yapılan işlerin tenzilatları demin sizin belirttiğiniz gibi biraz düşüktür; yani, düşük derken 
bu izafidir işin durumuna göredir düşüklük. Mesela bir arıtma tesisinde bunların içinde arıtma tesisi 
olanlar da vardır. Türkiye'nin şartlarında genel teknik olarak da bu böyledir. Arıtma tesisinde yüz
de 20'yi geçen tenzilat yüksek tenzilattır, zarar eder; çünkü hepsi malzemedir ve çoğu da dışarıdan 
gelen malzemedir. Yani, genel olarak söylüyorum ben, teknik yaklaşımlar açısından. Yerine göre 
değişmekle birlikte, arıtma tesislerinde genellikle tenzilatlar düşük olur. Şimdi bizim bu ilk dönem
deki geçici prefabrik konutlardaki tenzilatlarımız bu anlamda göreceli olarak diğerlerine göre 
düşüktür; ama, bunun düşük olması idarenin aleyhine değil lehinedir; lehine olduğu da anlaşılmış
tır; çünkü, yüksek tenzilatla -bende de örnekleri var- daha önce geçmiş yıllarda 40, 45, 50 hatta is
tisnai olarak 60'lar civarında iş yapan firmaların büyük bir kısmı işlerini tasfiye etmişlerdir, bırakıp 
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kaçmışlardır. Bunların büyük bir kısmını da idare tasfiye etmek zorunda kalmıştır. Büyük bir kıs
mını yine belediyeler -vardır kayıtlarımızda- kendileri istemişlerdir; bu tenzilatlarla bu işler, yapıl
maz, yapılmıyor, yürümüyor -ben bizzat kendi dönemimde şahit oldum, böyle tasfiye ettiğimiz iş
ler de vardır- 60,50,45'le yapılan işler, maalesef çok istisnai olmak üzere bitirilebilmiştir, çoğu tas
fiye edilmiştir. Müteahhitler zarar gerekçesiyle işleri yarım bırakmışlardır. Bundan da idareler özel
likle de belediyeler zarar görmüştür; çünkü, iller Bankası belediyeler adına, belediyelerin işlerini 
yapan bir kurumdur. Yani, ikinci dönemde kalıcı konutlarda ve diğer kendi işlerimizde tenzilat
larımız bizim düşük değildir; yani, ortalama 20 ile 30 arasında gerçekleşmeye son yılda özellikle 
25'in üzerine çekilmiştir. Kaldı ki, burada şunu söyleyeyim, idarenin tenzilatlar üzerinde herhangi 
bir tasarruf veya zorlama yetkisi ve hakkı da yoktur. Sayın milletvekilim siz de belirttiniz, bu biraz 
konjonktürel bir olaydır; yani, gelişen şartlarda hem bir taraftan deprem bölgesi hem diğer şeyler 
gündeme gelince, o işlere giren müteahhitler benzer şekilde diğer işlere de girince o bir genel 
teamül haline Türkiye'de altyapı işlerinde özellikle tenzilatlarını düşük tutma eğilimi yayılmıştır. 

BAŞKAN - Biraz da arz talep meselesi herhalde. 
İRFAN ÖNAL - Biraz da arz talebe bağlı; ama, biz özellikle teamül olarak -bunlar kayıtlarda 

var- özellikle kalıcı konutlarda ve daha sonraki bankanın kendi programındaki diğer işlerinde ten
zilatların daha yukarıya doğru çekilmesini sağlık vermişizdir ve böyle de olmuştur, 30'lara yaklaş-
tırmışızdır. Bunun bana göre bir teknik adam olarak söylüyorum, içinizde bu işi bilen insanlarımız 
vardır. Yani, Türkiye şartlarında hele istikrarın olmadığı demin söylediğim teknik altyapı anlamın
da, yarın ne çıkacağı belli olmayan, özelikle altyapılarda sürekli imar planlarının değiştiği, sürekli 
yolların, sokarların, yeni mahallelerin, semtlerin oluştuğu bir ortamda altyapı işlerinde önceden ne 
çıkacağını kestirebilmek ve buna göre de tenzilat vermek mümkün değildir; dolayısıyla, firmaların 
tenzilatlarını biraz ihtiyatlı davranarak izafi olarak geçmiş yıllara göre biraz düşük tutmalarının es
prisi budur. Bu da tamamen idarenin elinde değildir, idarenin böyle bir yetkisi yoktur, kapalı teklif 
usulüyle, kapalı zarfla tenzilatlarını vermekteler ve bunun sonucunda çıkan tenzilat neyse yönetim 
kurulunun onayından geçtikten sonra bu tenzilat yürürlüğe girer. 1999'dan sonra da dediğim gibi ay
nı şekilde bu işlere devam edilmektedir. 

Bazı ihalelerin iptal edilerek başka firmalara verildiği olmuş mudur; olmuştur, isim olarak şu 
anda hatırlamıyorum sayısı çok olmamakla birlikte demin söylediğim nedenlerden dolayı ya firma 
kendisi genel sebepleri söylüyorum işi yapamayacağını anlamış bırakmıştır veya işi bitirememiş 
yarım kalmıştır. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Böyle ilk başta, ilk ihalenin aynı anlarda, işin devamı sırasında 
demek istemedim ben veya ertesi gün. 

ÎRFAN ÖNAL - Anladım. îş usulüne göre ihale edilmiş ise, o işin iptal edilmesine bir sebep 
yoktur; ama, ihale sırasında bir usul eksikliği -bir tane hatırlıyorum isim olarak hatırlamıyorum 
ama- yapılmıştır, onu tespit etmiştir komisyon yönetime getirmiştir, yönetim bunu onaylamamıştır, 
sonradan iptal değil. Yönetim kurulu onaylanmamıştır, iş verilmemiştir; bu şekilde örnekleri vardır. 
Bunlar da tamamen usulüne, yönetmeliğe uygun olarak yapılır. 

Bu konularda herhangi bir yetkili mercie ifade verdiniz mi dediniz. Hayır herhangi bir şekilde 
bu konuyla ilgili herhangi bir... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Bunlar derken, yani, son zamanlardaki olaylardan sonra savcılık
tır veya herhangi bir yerde... 
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ÎRFAN ÖNAL - Hayır, hiçbir konuyla ilgili olarak, kendi dönemimle ilgili, savcı veya başka 
bir mercie bu konularla ilgili ifade vermedim. Herhangi bir soruşturma da yoktur, açılmamıştır hak
kımızda herhangi bir idarî veya adlî soruşturma mevcut değildir. Tabiî doğal olarak bankamızın tabi 
olduğu kanun ve tüzükler çerçevesinde diğer normal denetimlerimiz sürdürülmektedir. Gerek Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulu gerekse Başbakanlık Teftiş Kurulu ve gerekse bankamız aynı 
zamanda Bankacılık Yasasına da tabi olduğundan bankacılık düzenleme ve Denetleme Üst Kurulu 
Denetimine tabidir. Ayrıca bankamızın kendi teftiş kurulu bağımsız olarak kendi rutin denetimlerini 
yapmaktadır. Bir de son bir örnekle bu sorunuzu kapatayım: Özellikle bizim deprem bölgesinde 
yaptığımız işlerin tamamı Başbakanlık müfettişleri, Başbakanlık Teftiş Kurulu, bankalar yeminli 
murakıplarından bir üye, Maliye müfettişlerinden oluşan bir heyet tarafından, bizzat deprem böl
gesine gidilerek ve burada da -bildiğim kadarıyla söylüyorum- 3 000'e yakın sondaj yaparak, biz
zat yapılan işleri kazıp açarak, yerinde tespitler yapmak suretiyle, 3 000'e yakın böyle test ve deney 
yapmak suretiyle denetimde bulunmuşlardır, bütün dosyalarımız teker teker incelenmiştir ve bu, 
Başbakanlık Teftiş Kurulunun Başkanlığında yapılan denetlemelerin sonucu da, 1 Temmuz 2000 
tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Ondan sonraki denetim yine devam etmiştir ve bu yapılan 
işlerimizde -iller Bankası açısından söylüyorum- diğer işleri de içine alan bir denetimdir bu, Bakan-
lığınkini de beraber incelemişlerdir, en ufak, herhangi bir usulsüzlük, fazlalık, fahiş bir hata, kusur 
ve noksan tespit edilmemiştir. 

Geçici konutlarda, aynı firmalara 4-5 davetiye gitmiş diye bir soru var... 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Soruya cevap verin... Somutlaştırarak... Siz ken

dinizi savunuyorsunuz, soruya cevap vermiyorsunuz. 

ÎRFAN ÖNAL - Efendim, bakın, soru şöyleydi: Bazı ihalelerde iptal edilerek firmalara veril
diği doğru mudur? Buna cevap verdim; bu nedenlerden dolayı iptal edilen işler olmuştur. 

5 inci soruyu, aynen okuyorum: Geçici konutlarda, aynı firmalara 4-5 davetiye gitmiş midir? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır... Aynı adrese, 4-5 tane firma davetiye... 
ÎRFAN ÖNAL - Hayır efendim... Bunun bir esprisi yok; niye gitsin ki... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Aynı adreste, 5 tane değişik firma... 
İRFAN ÖNAL - Hayır... Benim bilgim dahilinde böyle bir şey olmadı. Ben muttali olmadım. 

Yedinci soru: iş devirleri oldu mu? Tabiî olmuştur, iş devri gayet normaldir. Şartlar gerektir
diği zaman, bir müteahhit, çeşitli nedenlerle işi yapamayacak noktaya geldiği takdirde, bu işi dev
retmek istediğini idareye beyan eder ve her zaman için, şartlar normalse, idare de kabul ederse 
yapılabilir. Olmuştur; ama, sayısı da çok fazla değildir. 

Aynı günde yapılan ihalelerde tenzilat farkları birbirine yakın... 

İHSAN ÇABUK (Ordu) - Aynı günde değil, aynı ihalede... 

İRFAN ÖNAL - Aynı ihalede tenzilatlar birbirine yakın verilmiş. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Aynı gün 15 ihale yapılmış, tenzilatlar hemen hemen aynı. 
İRFAN ÖNAL - Yani, aynı günde yapılan aynı ihalede, tenzilat veren firmalar birbirine yakın 

tenzilat vermiş midir... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır... Aynı gün 14 tane ihale yapılmış örneğin; tenzilatlar, 
14'ünde de 10 veya 12 küsur. Birbirinin aynı gibi; zaten, diğerlerinde de aynı. Onu sormak istedim. 
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İRFAN ÖNAL - Yani, tabiî, onu afakî olarak bilemeyeceğim; çünkü, olabilir. Yani, teorik 
olarak söylüyorum, bu bizim elimizde olan bir hadise değildir. Yani, idarenin yetkisinde, takdirin
de veya müdahale edebileceği bir husus değildir. Her ihaleye çağrılan firma, kendi tekliflerini kapalı 
usulde verir, sonuç ne çıktıysa, idare eğer usul yönünden ve diğer yönlerden bir eksiklik, kusur, nok
san veya fahiş bir hata komisyonca yok ise, bunu onaylamak zorundadır. Onaylamadığı takdirde, 
firmaların tazminat hakkı doğar, idare bu durumda güç durumda kalır. İdarenin burada bir müdahale 
şansı söz konusu değildir. Olabilir de, olmayabilir de... 

9 uncu soruyu arz ediyorum: Demin söylediniz, bu kadar işi, bu kadar kısa sürede, çok yoğun 
bir mesaiyle yaptığınızı ifade ettiniz, başarılı bir kişi olduğunuzu söylüyorsunuz... Bu, tabiî, sadece 
benim gözlemim değil; kendimi övmek gibi bir durumda da değilim. Bütün yapılanlar ortadadır, 
basına intikal etmiştir. Bölgeyi gezen görenler, yabancı gözlemciler dahi gelmişlerdir, onlarla da 
çalıştık; hepsinin ortak kanaati budur. Vatandaşlarımızın, özellikle deprem bölgesini gezdiğimizde 
gösterdikleri ilgi ve teveccüh, zaten, yaptığımız işin önemini, büyüklüğünü ortaya koymuştur, iller 
Bankasını, ben, şahsen, Yönetim Kuruluyla birlikte, iki yıllık süre içerisinde, Türkiye çapında, en 
iyi şekilde duyurup tanıttığıma inanıyorum. 

BAŞKAN- Görevden ayrıldığınız tarih... 

İRFAN ÖNAL - Bankaya çok önemli projeler ve ufuk getirdiğimize inanıyorum. Temmuz 
sonundan 14 Eylül 2001'e kadar, ikibuçuk yıla yakın bir süre içerisinde Genel Müdürlük görevi yap
tım. Görevden eylül ayı içerisinde alındım ve Bakanlık Müşavirliğine getirildim. Bunun neden ide, 
sorumlusu da ben değilim, ilgili idaremiz, böyle bir takdir yetkisini kullanmıştır, bu konuda benim 
diyebileceğim bir şey mevcut değildir. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Buyurun. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Sayın Ünal'a iki soru soracağım. 

1991'de çıkan iller Bankası ihale yönetmeliğinde, sınırsız ek sözleşme durumu vardı. 1993'te 
bu değiştirildi, bir sözleşme yapıldı, yüzde 130'a kadar artış sağlayan bir sözleşmeye indirildi. 12 
Aralık 1999'da, sizin yönetiminiz döneminde yapılan değişiklikle, tekrar çok sözleşmeye dönüldü 
herhalde, değil mi; yani, aşağı yukarı, 91'deki duruma dönüldü. 

İRFAN ÖNAL- Evet. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Şimdi, demin izah ettiniz siz, olağanüstü durumlar falan diye... 
Burada kamu menfaati neydi, niye dönüldü? Şikâyetler sebebiyle bu 91'de teke indirildiği halde, 
niye tekrar 91'e dönüldü; burada kamu menfaatini soruyorum. 

BAŞKAN- Bu konuyla ilgili çok detaylı bilgi verdi arkadaşımız, tutanaklarda var. Mükerrer 
olmasın. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - İkinci sorum da şu: Şöyle bir iddia var; deniyor ki, işler 
bölünerek dağıtılıyor. Mesela, Sakarya altyapı ihalesi 40'a bölünerek verilmiştir, prefabrik konutlar 
1000-2000'lik parçalar halinde verilmiştir. Burada, çok daha fazla müteahhide verilmiştir yani. 
Burada güdülen amaç nedir? Burada bir kamu menfaati var mıydı, onu öğrenmek istiyorum. 

İRFAN ÖNAL - Teşekkür ediyorum. 
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îşlerin bölünerek dağıtılması konusu... Ben şu anda görevde değilim, Bakanlık Müşaviri olarak 
çalışıyorum. Şu anda tekrar benzer bir göreve gelsem, yine bu şekilde yaparım. Teknik bir insan 
olarak konuşuyorum, yaklaşık 24 yıllık kamu hizmetim var ve mühendis olarak bu işlerde çok 
bulundum. Tabiî, her işte böyle yapılacak anlamında söylemiyorum bunu. Bu işleri biz böyle yap
makla, çok yönden, kamuya menfaat sağladık. 

1- işleri parçalara bölerek daha kısa sürede yapılmasını sağladık. Özellikle deprem bölgesinde, 
vatandaşın bir an evvel konutlarına kavuşmalarını sağladık. 

2- İşlerin küçük parçalara bölünmesi halinde, istenilen rekabeti sağladık. En önemli şeylerden 
birisi bu. Daha çok sayıda firmanın bu işlere başvurabilmesi, girebilmesi şansını sağladık ve fırsat 
eşitliğini artırdık. 

BAŞKAN- Bir anlamda rekabet ortamı oluşturmak... 
İRFAN ÖNAL - Bundan ben şahsen çok memnunum. Bazı arızalar olmuştur, olabilir; ama, uy

gulamada gördüğümüz, bu işleri bu şekilde çok parçaya bölmeseydik, samimiyetle ifade ediyorum, 
o işleri halen bitiremezdik. 

Diğer bir faydası, Türkiye'de genellikle şöyle bir teamül vardır; belli müteahhitler, belli kurum
ların çevresinde oluşmuştur. Yani, kimseyi itham etmiyorum. Türkiye'de, işte, Karayollarının belli 
müteahhitleri olmuştur, DSÎ'nin belli müteahhitleri vardır; yani, o konularda uzmanlaşmıştır an
lamında söylüyorum. Genellikle, yeni insanlar, bu işlere pek talip olmazlar; çünkü, orada yerleşmiş 
birtakım teamüller vardır veya birtakım firmalar orada tecrübe kazanmıştır, onlarla rekabet etme 
şansını kendinde göremez, insanlar girmez; ama, biz bu geleneği değiştirdik. Özellikle tiler Ban
kasında, örnek olarak söylüyorum, daha önce 30-40 firma daha çok iş yaparken, biz bunu üç beş 
katına çıkararak, daha çok sayıda firmanın bu işlere girebilmesine zemin hazırladık, fırsat verdik, 
şans verdik. Dolayısıyla, bu insanlar da bilgi ve beceri sahibi oldular; daha sonra, benzer işlerde, 
idare, rekabet ortamı yarattığı için, daha düşük tenzilatla, daha uygun şartlarla, istediği işi yap-
tırabilme şansına kavuşmuştur. Çünkü, bu konuda tecrübe sahibi daha çok firma şu anda mevcut ol
duğu için, hem idarenin hem de belediyelerimiz açısından bu bana göre olumlu bir davranıştır. 
Burada, bir şekilde kişiler veya herhangi bir firma özel bir kayırmaya tabi tutulmamıştır, örnek ver
diğiniz için söylüyorum sayın vekilim sadece; Sakarya... Ben çok yakından ilgilendim, oraya 
defalarca gittim; Sakarya'yı 40 adet kanalizasyon, 3 tane de içme suyuna böldük, 43 tane firma sok
tuk oraya. Sakarya'nın alanı, biliyorsunuz çok geniştir. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Kırım oranı nedir ortalama, misal? 
İRFAN ÖNAL - Ortalamasını söylüyorum, 20 ile 30 arasında. Yani, düşük olanlar da var; ama, 

18,20,23, ilk zamanlarda 15 civarında olanlar da vardı; yani, rakamları tam hatırlamıyorum. 
Mesela, bunların içerisinde eskiden orada iş yapan, işi devam edenler de vardır. 
Bakın, Sakarya'yı biz 40 ayrı şeye bölmeyle hem sürat kazandırdık hem de belki o ödenekler, 

şartlar çerçevesinde normal olarak 20 yılda ancak bitebilecek işleri, 2 yıl gibi bir süre sonunda bit
me noktasına getirdik. Neden getirdik; bu şekilde çok parçaya bölüp, oraya çok sayıda firmayı sok
makla bunu gerçekleştirdik. 

BAŞKAN- Buyurun. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın Önal, sizi dikkatle dinledim; Sayın Baş

kanımızın ve arkadaşlarımızın suallerinden ziyade, kendinizi ve yaptıklarınızı savundunuz. 
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IRFAN ÖNAL - Sorulara cevap verdim efendim. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Cevaptan ziyade kendinizi savundunuz. Konuş

manızın büyük bölümünü savunmaya ayırmışsınız. 
MEHMET NACAR (Kilis) - Hayır... Cevabını da vermiş olsaydınız... 
BAŞKAN- Tek tek konuşalım izin verirseniz. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Ben düşüncelerimi söyleyeceğim, arkadaşım bir 

saat konuştu. 
BAŞKAN- Buyurun efendim. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Hayır... Yani, cevabını sizin istediğiniz şekilde vermek durumun
da değil ki. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Size göre mi soracağım soruyu?! Müsaade buyurun 
lütfen. 

Şimdi, dediniz ki, biz, ek sözleşmeleri eski hale getirdik değiştirmek suretiyle ve gereklerini 
söylediniz. Sizden evvelki döneme bakalım; aşağı yukarı, 1998 yılında benzer işler için yapılan 
ihalelerin hepsi ilanla yapılmış ve ortalama kırım da 45'in üzerinde. Somut bir örnek vereceğim. 
Sakarya'dan bahsettiniz, kanalizasyon inşaatı yaptırdığınızı, kırımın yüzde 20-25 civarında ol
duğunu söylediniz. Aynı özellikte bir iş, Sakarya'da, ilan usulüyle ihale edilmiş, kırım oranı yüzde 
48,48. Yine, Kocaeli'nde, yine kanalizasyon, 48,48, ilanla yapıldığı için. Dediniz ki siz, yer altında 
ne çıkacağı belli olmaz, toprak şöyle çıkar, kaya böyle çıkar, önceden görünmediği için mümkün 
değildir. Bir başka örnekte de, kayadan dağdan bahsettiniz; dağ çıktı, kaya çıktı, bizzat ben gittim, 
kompozitörlerin uçları kırılmıştı... Dağ da mı görünmüyordu daha evvelden, belli değil mi... 

İRFAN ÖNAL - Dağın içindeki, altındaki... 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Böyle bir şey olmaz... Bakınız, her ne kadar, ifade 

ettiğiniz gibi, İller Bankası özel hukuk hükümlerine ve İhale Kanununa tabi değilse de, hukukunun 
bir genel prensibi var, objektif iyi niyet kuralları. Yani, böyle değil diye, siz, bütün ihaleleri davet 
usulüyle yaparsanız, bunları muayyen şahıslara devrederseniz; öyle dediniz ve ek sözleşmeleri de 
aynı şahsa verdiğinizi savundunuz; ama, burada devletin zararı da şu rakamlarla ortada. Yani, 
burada, her ne kadar biz İhale Kanununa tabi değiliz diye keyfî herkese ihale dağıtamayız. İlanla 
yapmışlar, devlet burada zarardan kurtulmuş, ortalama 45 indirim, sizin ortalama 12-14; hangisi iyi 
bunun? 

İRFAN ÖNAL - Ortalama değil efendim. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - 15 olsun, 15'ten fazla değil; ama, burada yüzde 45; 

devlet burada kârlı, sizinkinde zararlı. 
Ayrıca, Sayın Önal, durum da sizin anlattığınız gibi değil. Konumuz değil; ama, kısaca 

değineceğim. Burada, mesela, haberiniz var mı, ben size sormak istiyorum; Saddam, ambargo ol
masına rağmen, 10 milyon dolarlık hampetrol göndermiş depremzedeler için ve şart koymuş, bu 
hampetrolü de ancak deprem evlerinde kullanacaksınız demiş. Bu petrolün 1 milyon dolarlık kısmı 
rafine edilmiş, bir başka müessesede kullanılmış, geri kalan para da -burada belgeleri var- Kocaeli 
Valiliğince repoya yatırılmış; ondan sonra, yine, Kocaeli Valiliğinde çalışanlar adına, 204 tane lüks 
villa ihalesi yapılmış. Rakamlar var, çok acı... Burada kimler oturacak?! Burada Özgür Gazetenin 
yazıları var, Valinin beyanı var. Kocaeli Valiliğinden Kırklareli Valiliğine atanınca o vali, ihale as
kıya alınmış, sonra öbür vali gelmiş, ihale devam etmiş ve 10 milyon dolara 200 konut yapılacak, 
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arsa parası yok, konut maliyeti, arsa payı da olmadan, yaklaşık 50 000 dolar... Bu, depremzede 
konutu olmanın çok da ötesinde, lüks, görkemli bir villa anlamına geliyor; sahilde bu... Bundan 
haberiniz var mı? Yani, siz öyle bir tablo çizdiniz ki, iki senede inşaatları bitirdik, herkes kalıcı 
konutlara yerleşti, çok iyi iş yaptık, çok iyi... Olay böyle değil; feryatlar daha devam ediyor. Bu 
kadar savunma ağırlıklı şeye gerek yok. 

Şimdi, ben sizden, bundan haberiniz var mı, bir bunu soruyorum. 
İki; sizin kuruluşunuz, Devlet Denetleme Kurulu veyahut Başbakanlık Teftiş Kurulundan bir 

inceleme geçirdi mi? 
Üçüncüsü, Sayın eski Bakanımızın kendi beyanı var zabıtlarda ve basında; bu, rüzgârlı sokak

ta, üç adet, kendisinin veya yakınının, inşaat malzemesi satan dükkânlarının olduğu söyleniyor. 
Buralardan, böyle bir duyumunuz var mı? 

Dört: Devlet Güvenlik Mahkemesine intikal eden olayda ve dosyadaki belge ve bulgularda, o 
dosyanın sanıkların açık beyanlarında bu ihalelerin bir iç organizasyon, iki, dış organizasyon kurul
mak suretiyle, yani, Bakanlık içinde ayrı bir organizasyon, Bakanlık dışında, belli bir müteahhitin 
yazıhanesinde ve onun liderliğinde kurulan bir ikinci organizasyonun müşterek çalışmalarıyla, zarf
ların havalarda uçuştuğu, dolar ve markların havalarda uçuştuğu söyleniyor. İşçisinden müsteşar 
yardımcısına kadar alışveriş var. Bu ayyuka çıkmış, kamuoyuna yansımış. Bunlarla ilgili bir 
duyumunuz var mı, biliyor musunuz? 

İhale Kanuna tabi değilseniz, pekala, takdir hakkınızı kullanarak ilanla da yapabilirdiniz, 
pazarlık da yapabilirdiniz. Bunları hiç tercih etmeden, haksız rekabet yaratacak şekilde ve haksız 
iktisaba sebebiyet verecek şekilde, münhasıran, davet usulü yapmışsınız ve biraz evvel söyledim, 
bu davet usulüyle ihaleler yapıldığı için de devlet zarar görmüş. Şuradaki rakamlarda da belli; aynı 
iş, daha evvel yüzde 50 civarında kırılarak ihalesi yapılıyor, sizin yönteminizle, aynı iş, yüzde 25-
30 seviyesinde kırılarak ihale ediliyor. Bunu nasıl izah edersiniz? 

İRFAN ÖNAL - Arz edeyim efendim. 
Birinci sorunuzda, indirimler düşük, öncekilerde daha yüksek dediniz; bunu arz ettim; ama, 

yine kısaca arz edeyim. 
Benim de elimde, Sayın Cengiz Altınkaya'dan Sayın Koray Aydın'a kadar, Onur Kum-

baracıbaşı, Mustafa Yılmaz ve bütün sayın bakanlar dönemine denk gelen, İller Bankasında yapılan 
işlerin tamamının listesi burada. Bunlara bakıyorum, tabiî, bu kadar ayrıntıya girme imkânım yok; 
ama... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Yani, siz onlar var diye mi... Neden münhasıran 
davet yapıyorsunuz? 

İRFAN ÖNAL - İzin verirseniz arz edeyim: Yani, burada yapılan ihalelerde de, hem davet 
usulü var hem de tenzilatları düşük olan da var, yüksek olan da var. Yani, böyle, özellikle bir şey 
yok, onu arz etmek istiyorum. Mesela, daha önce yapılan, Sayın Ilıksoy döneminde yapılan... 

MEHMET GÜL (İstanbul) - Sayın Başkan, böyle bir yere gidemeyiz ki... Şimdi, soruyor
sunuz, var mı diyorsunuz, o var diyor, niçin yaptın diyorsunuz; yani, demek ki, daha önceki geliş
melerde böyle örnekleri olmuş... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Münferit olabilir Sayın Gül; ama, burada, hem ilan 
ve kırma 50 seviyesinde... 
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MEHMET GÜL (İstanbul) - "Niye öyle yaptınız..." Yapmış... 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Ben Genel Müdürün kendisine soruyorum, geçmiş 

dönemde şu var mı, bu var mı... 
İRFAN ÖNAL - Sayın Vekilim, şöyle anladım, yanlış anladıysam lütfen düzeltin; yani, daha 

öncekilere oranla sizinkiler çok yüksek, siz çok düşük tenzilatla yapmışsınız dediniz, ben de açık
lama getirmeye çalışıyorum. Mesela, daha önceki dönemlerde, bakın, yüzde 14, Trabzon'da bir iş; 
Amasya'da bir iş, yüzde 16. Yani, düşük örnekleri okuyorum size; bunların içinde 20, 30,40 olan
lar da var tabiî, zatı alinizin belirttiği gibi. Yani, böyle sırayla gidiyor. Sayın Yaşar Topçu dönemin
de, Midyat'ta bir iş, yüzde 29, Uluköy'de bir iş yüzde 22,50, Afyon'da bir iş, yüzde 22,20; bu şekil
de örnekler de var. Yani, oranlama olarak, yüzde olarak belki yüksek tenzilat diyebileceğimiz, 
misal, 40-50 civarındadır da, buradaki ortalama ondan biraz düşük olabilir. Bu, tamamen 
görecelidir. 

Ayrıca, bu dönemde de, kanun ve yönetmeliğin verdiği bir hak olarak, tabiî ki, burada nefaset 
kuralları, inisiyatif, kamu yararı vb. bütün faktörler de dikkate alınmıştır. Bizde hiçbir zaman için, 
uygulamalarımızda bir keyfiliğe kaçmadık. Yani, benim yetkim var nasıl olsa, böyle yaparım gibi 
bir anlayışta hiçbir zaman için olmadığımızı... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Ama, neden münhasıran davet usulü; bir ilan yap
madınız, onu soruyorum. 

İRFAN ÖNAL - Arz ediyorum: Neden davet usulüyle yapıldığını, bunun faydalarını, sebep
lerini arz ettim. Aynı sebepler halen geçerlidir. Ayrıca, biz, kendi dönemimle ilgili olarak söy
lüyorum, sadece davetiye de yapmadık. Mesela, bizim malzeme alımı ihalelerimizi ilan usulüyle 
yaptık; ama, çoğunlukla, davetiye usulüne tercih etmemizin sebeplerini arz ettim. Bu sebeple, işin 
daha hızlı bitirilmesi... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Onları dinledik efendim, tamam... 
İRFAN ÖNAL - Yani, diğer usulleri de uyguladık; ama, davetiye usulünü daha fazla tercih et

tik; sebepleri bu. 
Bakın, yine, daha önceki dönemlerde, 1984'te yapılan ek sözleşmelere, yine aynı tenzilat 

içerisinde 21,50... 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Geçin efendim... Ben aldım cevabımı. Diğer 

sorularıma cevap verin. Haberiniz var mı 10 milyon dolarlık petrolden? 
İRFAN ÖNAL - Petrol konusuyla ilgili bir bilgim yok; benim görev ve yetki alanımda olan 

bir hadise değil. 
Teftiş geçirdiniz mi... Evet; demin de arz ettim. Bankamız, sürekli olarak, bir demin arz ettiğim 

deprem bölgesinde yapılan işler, Başbakanlık Teftiş Kurulu, Maliye Müfettişleri... 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - O normal usul, geçer yani diyorsunuz. Teftiş 

kurulunda geçer normalde değil mi? 
İRFAN ÖNAL - Normalde değil. Bunlar, yerinde gidip, bizzat -rutin teftiş değil bu- onları in

celemek üzere çeşitli şikâyet veya ihbarlar sonucu oluşturulan heyet tarafından, gidip, yerinde, biz
zat, 3 OOO'e yakın sondaj yapılan işler açılıp bakılmak suretiyle, yerinde tespitlerle ve mahallindeki 
kurumların teknik elemanlanndan oluşan bilirkişi marifetleriyle inceleme yapılmıştır, teftiş ve 
denetim yapılmıştır ve bunun sonuçları da resmî gazetede yayımlanmıştır. 
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TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - îki tane yapılmış galiba. 
İRFAN ÖNAL - Tabiî efendim. Onun dışında, bizim kendi Bankamızın diğer bütün iş ve iş

lemleri, yani, diğer ihalelerde, bir Bakanlığımız, yani, Bayındırlık ve iskân Bakanlığı ilgili kuruluş 
olarak denetimine tabidir. Onlar sürekli denetim yaparlar ve geçen sene içinde de yapmışlardır. 

iki; özellikle bu son iki yıla ait, demin zatıâlinizin de belirttiği, basında veya değişik yerlerde 
çıkan söylenti veyahut da birtakım haberler üzerine, bizzat ben, bunları tek tek tespit ettirmek 
suretiyle oluşturduğumuz kendi teftiş kurulumuz marifetiyle, derhal, bu iddiaları a'dan z'ye teftiş et
tirdim, denetlettirdim. Yapılan teftişin sonucu buradadır, ben yaptırdım. Bakanlık teftiş kurulu, ay
nı hadiseler üzerine, şu anda halen incelemelerini sürdürmektedir. Üç; Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kurulu, asıl bizi denetleyen, sürekli bankada görev yapan, KlT statüsü şeklinde, sürekli 
denetime tabiyiz. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu her yıl bu denetimi yapmaktadır. Benim 
görev yaptığım dönemler içerisinde de yapmıştır, raporlar tanzim etmişlerdir. Dördüncü 
denetimimiz; Bankamızın kendi yönetim kurulunda iki tane denetçimiz vardır bizim ayrıca... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Anladım efendim, onları sormuyorum... 
İRFAN ÖNAL - Sayın Bakanın dükkânı... Bu konuda bir bilgim yok. 
Bir sorunuz daha vardı. DGM'ye intikal eden dosyalarda, bu ihalelerin iç ve dış, Bakanlık 

dışında veya bir arada organize edildiği vesaire söylentiler... Bu hususlar, tamamen bizim bilgimiz 
dışındadır. Bu olaylardan sonra duydum, yani, basına yansımasından sonra duydum. Bankamızda, 
hiçbir şekilde, bu tarz bir olaya müsaade edilmemiştir. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Efendim, tutanağa geçmesi açısından... Biraz önce ben arz etmiş
tim; tabiî, değişik zamanlarda değişik ihaleler olmuştur, tenzilat az olan da çok olan da olabilir. An
cak, benim elimde, 250 civarında liste var, 13.9.1999'dan başlıyor; sonunda da 250 tanesinin 
tamamı davet ve tamamının tenzilatı 18-20 civarında ve bunun hepsi deprem bölgesinde de değil; 
yani, aciliyetine binaen olduğunu Sayın Genel Müdür söylediler. Benim seçim bölgem olan Burdur, 
Antalya var mesela, her türlü il var, oralarda da davet usulü olmuş; oralardaki tenzilatlar da aynı 
şekilde yüzde 18-20'lerde... 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz, sorduğum soruya bire bir 
cevap almak istiyorum; uzun sormayacağım. 

Sayın Genel Müdürüm, ihalelere, kendi dönemiyle ilgili, ilk önce yüzde 10'lardan, 12'lerden 
başladığını ve daha sonra yüzde 30'lara çıkardığını... 

İRFAN ÖNAL - Hayır... Sadece prefabrik konutlarda, o bizim elimizde olan bir hadise değil. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Şimdi, bizim elimizde değil diye işe giriyor da... Yani, 

idarenin elinde değilse, idarenin bu işi bırakıp, birilerinin yapması lazım; idare bu işin hem kontrol
lüğünü yapıyor hem ihalesini yapıyor; hem onay makamıdır hem iptal yetkisi vardır, idare çiftlik 
gibi, birilerinin kullanacağı bir idare... Türkiye böyle bir yapıya sahip değil yani... Türkiye devleti, 
güçlü bir devlettir. Bizim elimizde değil dediğiniz zaman... 

İRFAN ÖNAL - Tenzilata müdahale anlamında söyledim. Tenzilatlara biz müdahale edemeyiz. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Genel Müdür, lütfen sesinizi yükseltmeyin. 
MEHMET GÜL (istanbul) - Tamam da, cevap veriyor... Siz soruyorsunuz, o da, söylüyor. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Yüzde 30'lara yükseltildiği söylendi. Acaba piyasadaki söy

lentiler; yani, iller Bankasıyla ilgili ayyuka çıkmış söylentiler diyorum; çünkü, ispatlanmadan hiç
bir şeye gerçek demiyoruz, böyle bir şeye hakkımız da yok, kimse de söylemedi. 
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Yani, bu söylentiler çok fazla ortalıkta dolaştı, genel müdürün de kulağına geldi, ondan dolayı 
mı bu ihaleler yükseldi; yoksa, hakikaten bu ihalelerin yüzde 30'larda olması en uygun kırımlardır 
ondan dolayı mı yükseltti bu ihaleleri yüzde 30'lar. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Genel Müdür. 
İRFAN ÖNAL - Demin bahsettiğim gibi, ne başta ne ortada ne de sonunda idarenin kanun, 

tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde görev yaptığı esastır. Bizim tabi olduğumuz yönetmeliğe göre 
de, yapılan ihalelerde tenzilatlara şu veya bu şekilde hiçbir müdahale söz konusu değildir. 

iki, tenzilatların belli bir işte veya belli bir dönemde düşük çıkması ve daha sonra yükseltilmesi 
tamamen konjonktüreldir, şartların getirdiği, işin özelliği, yeri, niteliği, aciliyeti, önemi, projenin 
özellikleri, hususiyetleri, fiyatları ve benzeri teknik hususiyetlere bağlıdır. Daha sonra tenzilatların 
bir miktar yüksek çıkması da yine idarenin müdahalesi ve isteği veya takdiri değildir. Sadece, biz, 
özellikle son dönemlere doğru bu konjonktürel yapının özellikle deprem bölgelerinde sınırlı olduğu 
için ilk başlarda oradaki aciliyet, sürat ve zaman açısından o tenzilatların düşük olması bizim 
inisiyatifimiz dışında olmakla birlikte işlerin çabuk bitmesi açısından da bir avantaj sağlamıştır; 
ama, daha sonraki dönemlerde de bu tenzilatlar yükselmiştir. Yani, yönetim kurulumuz tenzilatları 
gittikçe yüksek olan tenzilatları onaylamak suretiyle tenzilatların daha makul düzeylere çekilmesine 
fırsat tanımıştır, bir müdahalesi söz konusu değildir, olamaz. Bunu arz etmek istiyorum. 

Daha önceki tenzilatların neden düşük olduğunu, yani, bunun aslında benim şahsî kanaatimi 
söylüyorum, benim buna cevap verme, yani, bunun izahı sorumluluğumda olmadığımı 
düşünüyorum; çünkü, tenzilatlar kapalı teklif usulüyle yapılan ihaledir. Ortalama uygun bedelin -siz 
de biliyorsunuz, komisyonda da bu konuları sizinle tartıştık, konuştuk- tespiti kriterine göre komis
yonca belirlenir. Yönetim kuruluna girer, yönetim kurulu o günün şartlarında usul ve diğer yönler
den herhangi bir yanlışlık, usulsüzlük, hata yoksa, bu komisyonun kararını onaylar ve ihale yürür
lüğe girer. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Tenzilatı yeterli bulmasa iptal etme yetkisi var ama?.. 

İRFAN ÖNAL - Var tabiî; ama, sadece tenzilat değil sayın vekilim. Sadece tenzilattan dolayı 
iptal etme yetkisi açıkça olmadığı gibi, ettiği takdirde... 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Yetkisi var... 

İRFAN ÖNAL - Hayır... 
idare, yönetim kurulu sadece tenzilata binaen iptal edemez. İptal ettiği takdirde, geçmişte de 

örnekleri var, mahkemelik olmuştur, müteahhitler mahkemeye gitmiştir, idareye tazminat hakları 
doğabilir. Doğar demiyorum, şartlara bağlıdır, mahkeme karar verir ona; ama, yalnızca tenzilattan 
dolayı idarenin iptal yetkisi yoktur. Başka şekil şartları, usul yönünden, bir kusur, eksik, yanlışlık 
yapılmışsa komisyonda veya bir bilgi, belge eksikliği vesaire varsa, bunlardan dolayı daha rahat ip
tal edebilir ve bunu da etmiştir. 

Bunu arz ediyorum. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Genel Müdürüm, yalnız yanlış anlamadıysam, bir cümlesin
de tenzilatları yükselttik gibi bir ifadede bulundu. 

İRFAN ÖNAL - Hayır o anlamda değil. Onu düzeltiyorum. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın vekilim galiba o sebepten dolayı... 
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SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Tabiî, ondan dolayı... 

Prefabrike konutlarda çok kısa sürede zemin etütlerini yaptığını, imar planlan hazırladıklarını, 
keşifleri hazırladıklarını ve ihaleye çıkarttığını söylüyorsunuz. Yani, özellikle ben diğer işlerde keşif 
artışlarından dolayı yer altı zemin yapıları bilinmiyordu, yerleşim bölgeleri açılıyordu, daha sonra 
ilave mahalleler oluyordu, beklenmeyen işler, metro gibi bazı şeylerden dolayı keşif artışları ol
duğunu yer altı zeminlerinin bilinmediği, bundan dolayı keşif artışlarının ikinci sözleşmelerinin 
yapılma ihtiyacı duyduğunu ve anormal denecek keşiflerin bundan dolayı olduğunu söylediniz. 
Kabul edebiliriz bir noktaya kadar; ama, ben, kısa olarak, özet olarak, bu prefabrikelerin alt-
yapılanyla ilgili, kanalizasyonlarla ilgili... 

Şimdi, prefabriklerin hangi bölgeye yapılacağı belli. Diyelim ki, belli bir bölgeye 300 konut, 
500 konut yapılacak ve bunlar için iki aylık, üç aylık süre verilmiş. Kısa süreler verilmiş. Bunlar
daki keşif artışlarından birkaç tane örnek vereyim, tümünde aynı şekilde ve mesela, 243 milyara 
ihale edilmiş Kocaeli'de bir bölge yüzde 30'u verilmiş 73 milyar. 73 milyarın dışında ikinci bir keşif 
sözleşme yapılmış, ek sözleşme 750 milyara. Ondan sonra, ikinci bir daha yüzde 30 anlaşması 
yapılmış 225 milyar ve 243 milyara ihale edilen bir iş üç ay içerisinde 1 trilyon 291 milyara bitiril
miş. Aynı bunun benzerleri birden fazla; yani, yüzde 531 artış olmuş burada üç aylık bir iş. Uzun 
süreli işte dersin bilmem de; ama, kısa süreli bir işte ne yapılacağı belli, oraya bir mühendis baktığı 
zaman bir bölgede, sayın genel müdür de mühendis olduğunu söyledi, üç aşağı beş yukarı tahmin 
edebilir; yani, yanılma olabilir belli bir oranda. 243 milyara hazırladığı bir keşif 300 milyar olabilir, 
ödenen para, eskalasyon fiyat farkıdır veyahut da yıl içinde malzemeye gelen fiyat farkıdır, gelen 
fiyat farkları bu rakamın içinde değil, dışında. Ek olarak ödenen şeyler bunların dışında. Bu keşif 
artışları insanın hafızası alamıyor, bir değil yapılan bütün işlere bakıyorum. Yüzde 409 keşif artışı, 
yüzde 531, yüzde 276, yüzde 256, yüzde 303, yüzde 343, yüzde 256... Yani, bunlar, sadece prefab
rikelerin kanalizasyon işi. Bir aylık, iki aylık veya üç aylık işlerin içindeki keşif artışları. Yüzde 
328, yüzde 299, yüzde 383, yüzde 334, yani, bu şekilde, yüzde 529, yani, 300 milyara ihale ediyor
sunuz, 90 milyar yüzde 30'unu yaptırıyorsunuz, 820 milyar ikinci bir sözleşme yapıyorsunuz, 276 
milyar bir daha yüzde 30'unu yaptırıyorsunuz ve 1 trilyon 586 milyara bu işi bitiriyorsunuz. îşin 
ihale tarihi 22.10.99, bitim tarihi 30.11. 99, süre uzatımı vermişsiniz 11.2.2000; yani, burada bak
tığınız zaman dört ayda bitmiş. Yani, yapılan işin ne olacağı belli, nereye ne yapılacağı belli, ne 
kadar sürede yapılacağı belli. Yani, bu kadar keşif artışları bu bölgelerde niye oldu? Bu, bir. 

İkincisi, aynı bölgeyle ilgili, çok acildi bu işler, yapılması, bitirilmesi lazımdı, doğrudur, acil
di, yapılması, bitirilmesi icap edebilir, acil olan işlerde bir müteahhide birden fazla iş vermek yan
lış. Mesela isim vereyim ben size, burada Obitaş inşaat diye bir inşaat var, kimin olduğunu da bil
miyorum açık söyleyeyim, 46 bölge bu kişiye verilmiş, bu şirkete verilmiş. 46 bölgedeki iş toplan
mış bu firmaya verilmiş, iki tane ayrı ihale verilmiş. Aynı şekilde diyelim ki, bir Aks inşaat var 4 
tane ihale; yani, 4 bölge değil, artık içinde kaç bölge varsa, 4 tane bölgenin işi bir firmaya verilmiş. 
Aynı şekilde başka firmalara bakıyorsunuz, birçok bölge, ama, iş olarak da birden fazla yani, 
ihaleye çıkarılan iş belli firmalara verilmiş. Bu firmaların bir kısmı daha önce iller Bankasına hiç
bir iş yapmadığı halde, sizlere yıllardır iş yapan ve çok kıymetli, gerçekten çok takdir edilen bir sürü 
firma olmasına rağmen o firmalar çağrılıp niye bu işler verilmedi, niye ihaleye çıkarılmadı, birileri 
de hiç iş yapmamış, yeni kurulmuş birkısım firmalar çağrılıp niye iş verildi veyahut da işlere niye 
davet edildi, böyle bir yola niye gidildi? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
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Buyurun. 
İRFAN ÖNAL - Şimdi, bunu daha önce arz ettim; ama, tekrar arz ediyorum. Bu keşif artış

larının sebebini arz ettim, çok kısa süre içerisinde, ama, yeraltında özellikle o deprem bölgesi çok 
farklı alana, tüm Marmara'yı göz önüne getirirseniz çok farklı ve çok geniş bir alanda, çok değişik 
zemin yapılarında ve çok kısa süre içerisinde işlerin tamamlanma gibi mecburiyeti, bunların 
projesinde, önceden öngörülmesi, santim santim hesaplanması ve keşiflerinin tam olarak yüzde yüz 
isabetli yapılması mümkün değildi, teknik yönden hiçbir şekilde mümkün değil. Burada aynı 
zamanda bir uzman, bir teknik adam olarak konuşuyorum. Teknik yönden hiçbir şekilde mümkün 
değildir. Normal işlerde dahi, Türkiye'deki altyapımız, teknik donanımımız ve diğer detaya girmek 
istemiyorum, yer üzerindeki binalarımızda bile biz henüz Türkiye genelinde yüzde yüz keşif yap
ma gibi bir duruma, seviyeye henüz gelmiş değiliz bütün kurumlar olarak söylüyorum. Sebepleri 
budur. Keşif artışının görünmeyen, projesinde öngörülmeyen, önceden tahmini mümkün olmayan 
yerin, şartların özelliği gereği artmıştır, artırılması mecburiyeti doğmuştur. Nedeni budur. 

İki, yine, bir müteahhide o bölgede birden fazla iş vermek yanlış dedi sayın vekilim yanlış an
lamadıysam. Tabiî, bu, sizin kişisel kanaatiniz. Kanun, tüzük ve yönetmelikler kapsamında bir 
müteahhit birden fazla işe talip olabilir, kanunlarımız karşısında da fırsat eşitliği çerçevesinde 
usulüne uygun yapılan her müracaatı idareler dikkate alır. Ayrıca işin yeri, uzmanlığı, özelliği, o 
konudaki firmanın nitelikleri vesaire de ayrıca dikkate alınması gereken hususlardır. Bu ayrıntıya 
girmiyorum. 

Dört bölge bir firmaya verilmiş veya başka örnekleri de var; bir sürü eski firmaya iş verilmemiş 
de, onlar çağrılmamış da niye yeni firmalar çağrılmış dediniz. Yani, bu firmaların da, yine, anayasal 
olarak, kanun, tüzük ve yönetmeliklerimizde de yeni firmaların da iş talep etme, işlere girme, iş yap
ma hakları vardır, idareler bundan kaçınamazlar. Bize yapılan talepleri, başvurulan biz yeni firma, 
eski firma ayırımı yapmaksızın tüzüğümüz ve yönetmeliğimiz çerçevesinde değerlendirmişizdir. 
Olay bundan ibarettir. 

Yeni firmaların da girmesi bizim özellikle istemememize rağmen, idare açısından da bir avan
tajdır, rekabeti sağlamıştır. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - İstememenize rağmen Sayın Genel Müdür... 
İRFAN ÖNAL - Hayır, özellikle istememize rağmen. Bizim gelin de yeni firmalara verelim 

gibi bir yetkimiz yok. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Davet ettiğinize göre, davet edilenin dışında bir başkasının iş 

alma imkânı olmayacağına göre, o halde sizin... 
İRFAN ÖNAL - O halde, bir cümle daha ilave edeyim. Bu bizim davet ettiğimiz firmalarımızın 

içerisinde bankamızla daha önce de iş yapmış, sizin tabirinizle, eski firma çağrılmıştır. Çok sayıda 
eski firmamız da bu işleri almıştır, yapıp bitirmiştir. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Kayıtlara geçmesi bakımından Sayın Başkan, bu işlere genel
de beşer, altışar, dörder veyahut da yedişer firma davet edilmiş. Bunlar kanunî midir; kanunîdir. 
Kanunî değil demiyorum; ama, yirmi firma, otuz firmayı davet edip rekabete açma imkânı olduğu 
halde bunu yapmadan beş firmayı, altı firmayı çağırıp iş verileceği zaman veyahut da davet edip iş 
alacağı zaman tabiî bir firma birden fazla iş alabilir. Acil olan işlerde de işin aciliyeti varsa, erken 
bitmesi icap ediyorsa uygun olan da bir an önce birden fazla işe... Sakarya da olduğu gibi, işi bölüp, 
birden fazla firmayı sokup daha erken bitirmesi daha uygun olurdu; çünkü, genel müdür burada 
çelişkiye düşüyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 



— 159 -

2000 yılının ikinci ayında ihalesi yapılan birkısım işlerle ilgili kırımları okuyacağım. Yani, 
bunlar bir idare olarak, şu olur, en azından diyelim ki müteahhitler kendi aralarında anlaşıp, iş 
bölüşmüş bile olsalar, şimdi, Uzunçiftlik kanalizasyon işi yüzde 20'yle gidiyor, Karamürsel 
kanalizasyon işi yüzde 20,02, Değirmendere kanalizasyon işi yüzde 20,01, Alidere kanalizasyon işi 
20,30, Arslanbeyli 20,51, Alikahya 20,02, Bahçecik 20,15, Ulukışla 20,20, Körfez 20,10... Yani, 
bunları uzatayım gidiyor. Hepsi böyle. Sanki bir kırmızı çizgi çizilmiş yüzde 20, uygun bedel diye 
bir şey yok, işin rekabete açılması diye bir şey yok. Yüzde 20'ye yakın kim kırdıysa iş vereceğim 
diye bir şey ilan edilmiş, firmalar da anlaşmış kendi aralarında hepsi oraya kırmış ve bu işleri al
mış. Bu rakamlarla birden fazla, onbeş, onaltı tane iş ihale edildiği zaman, yani, hiçbir şey olmasa 
bile bir idare olarak şunu düşünmeniz lazım: Müteahhitler bu kırımları, hep aynı kırımları atıp bu 
işleri aldığına göre demek ki burada bir anlaşma mı var yani, idare bu işi birilerine vermek is
temiyorsa bile müteahhitlerin böyle bir anlaşma ihtimali göz önünde bulundurmak bile... Bu aynı 
şekilde yapılan ihaleler aynı kırımlarla gidiyorsa birden fazla işte, yani, on gün içinde yapılan 
veyahut da dört beş güç içinde yapılan işler aynı kırımlarla gidiyorsa, benim şahsî kanaatim ya idare 
bu işleri vermiştir veya müteahhitler kendi aralarından anlaşmıştır birbirlerinden para almışlardır ve 
devletin imkânlarını kendilerine peşkeş çekmiştir. 

Aynı şekilde, aynı ihalede bakıyorsun uygun bedel diye bir şey var uyguladığınız. Yani, bütün 
kırımlara bakıyorsun, hiçbiri uygun bedelle hesaplanmasına bile ihtiyaç kalmayacak şekilde hep aynı 
bölgeyi, yüzde 13'le almışsak 13,20,13,30,13,15... Yani, bunlara karşı çıkmanız lazımdıen azından. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Efendim, hep aynı şeyi tekrar etmenin bir manası yok Sayın Baş
kanım. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Mehmet Bey, lütfen... Lütfen... 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Çok somut bir şey söylüyor, somut olaylar söylüyor... 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Siz burada avukatlık yapacaksanız, ben bırakayım o zaman. 
MEHMET NACAR (Kilis) - Aynı sorular... 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Aynı sorular değil, hiç ilgisi yok... 
MEHMET NACAR (Kilis) - Üçüncü defadır tekrar ediliyor... 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - İşlerin ismini veriyorum ben... İnşaat isimleri, ihale yapılan 

işlerin isimlerini, tarihlerini veriyorum. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Aynı şekilde sorular soruldu, aynı şekilde... 
BA$KAN - Mehmet Bey, zamanımız var arkadaşlarımızın içi rahat olsun... 
MEHMET NACAR (Kilis) - Aynı şeyler tekrar ediliyor... 
İHSAN ÇABUK (Ordu) - Genel Müdürün açıklaması beni tatmin etmedi, arkadaşları tatmin 

etti mi; bilmiyorum. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Efendim, tatmin eder, etmez; herkesin kendi kanaati; ama, aynı 
sorular... 

BAŞKAN - Siz buyurun, devam edin. 

SABAHATTİN -YILDIZ (Muş) - Sayın Başkanım, biz, burada, yanılmıyorsam, bir genel 
müdürle belli konularda bilgi almak için çağırmışız. Burada Genel Müdürü dinleyeceğiz. Yani, mil
letvekili arkadaşlanmız genel müdürün avukatlığını yapacaksa, biz birbirimize konuşma diye 
müdahale edeceksek... 
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MEHMET NACAR (Kilis) - Efendim, kimsenin sorusuna müdahale edilmiyor. Eğer ki, burada 
kayıtların doldurulması veyahut da gündemin doldurulması noktasında bir şey yapılmak isteniyor
sa, ben bunu anlarım. Deriz ki o zaman, kardeşim, Genel Kurulda konuşamayacağımız, Genel 
Kurulda zamanımızın kısıtlı olması sebebiyle biz Genel Kurulda tekrar etmek durumunda ol
duğumuz hadiseleri burada değişik kişiler olarak, değişik üyeler olarak defaten tekrar edelim ve 
kayıtlara o şekilde geçmiş olmasını temin edelim. Ben bunu anlarım; ama, işin teknik olarak ortaya 
çıkması noktasında bir amaç güdüyor isek, sorulmuş soruların tekrar sorulmasını, alınmış cevap
ların tekrar alınmasına meydan vermenin gereği olmadığı kanaatindeyim. Hepimizin zamanı var, 
hepimizin işi var, hepimizin gücü var, yani, biz eğer burada kişilerin, değişik kişilerin, değişik şekil
lerde ifade ettiği; ama, aynı minval soruları tekrar tekrar dinlemek suretiyle zamanımızın çalınması 
veyahut komisyonumuzun meşgul edilmesini doğru bulmuyorum. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Buna yönetim karar verir. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum; ama, baştan yönetim olarak aldığımız ilke karan arkadaş

larımıza sınırlama koymadan... 
MEHMET NACAR (Kilis) - Sayın Başkanım, burada bir soru soruluyor yarım saat, açıklama, 

izah, soru yarım saniye sürmüyor. Olayın şekli değişmiş oluyor o zaman. Burada soru sorulmasına 
kısıtlama getirilmesi noktasında bir düşüncemiz yok. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Bu soru, bugünkü toplantının en önemli sorusuydu. 
BAŞKAN - Aynı bile olsa, bırakalım arkadaşlarımız düşündüklerini sorsunlar, istedikleri 

cevapları tatmin olana kadar alsınlar. Zaman ayırırız, bizim iznimiz var, izin almışız; ama, arkadaş
larımızdan benim ricam, mükerreriyeti önleyecek şekilde bir çalışma yaparsak daha iyi olur. 

Buyurun. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Başkanım, ben, burada, hiç kimsenin sorduğu soruyu 

sormadım, birbirine yakın olabilir de... Ama, insicamım bozuldu. 
Yani, bu kınmlar bu şekilde olduğu zaman belli bölge, diyelim ki, iller Bankasında uygun 

bedel tespiti yapıldığı zaman yüzde 10 fazlası ve yüzde 5 eksiği kırımların diyelim ki teklif verilen 
tekliflerin yüzde 10 üstüne eklenir yüzde 5 de altı o arada kalanlar değerlendirilir. Yani, bakıyorum 
verilen tekliflere, bir hayli dosyaları inceledim sabahtan, dosyalardan dolayı konuşuyorum, bütün 
müteahhitler diyelim ki yüzde 13'le iş gideceksek yüzde 12, yüzde 13, yüzde 11, yani, hep belli bir 
bölgede kırım yapılmış. Bu zarflar açıldığı zaman, bir teknik eleman, bir mühendis olarak, bu zarf
ları açıp baktığı zaman hiçbir şey yoksa bile burada müteahhitler anlaşmış denebilir. Buna istinaden 
de iş bozulabilir; çünkü, hiçbir yerde Türkiye'de bu şekilde normal rekabete açılan ihalelerde aynı 
kırımları atması müteahhitlerin mümkün değil, bunlar görülmez ve yüzde 40'larla iş yapmış bir İl
ler Bankası müteahhidinin de daha önceki yıllarda iflas ettiği, battığı, işleri yarıda bıraktığı görül
memiş. Yüzde 50'liler, 60'lar yanlış kırımlardır; ama... 

BAŞKAN - Sabahattin Bey, kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 
Bizim komisyonumuzun bir tek görevi var, bu görevin tek şeyi yapılan, velev ki var, velev ki 

bu dediklerinizin hepsi doğru, bunlar doğru olsa bile bizim araştırmamız gereken, bizim birincil 
görevimiz sayın bakanın bu işle ilgili bağlantısı var mı; tek bulmaya çalıştığımız, varmaya çalış
tığımız hedef noktamız burası. Elbette buna benzer eleştirileri ben de geçmişte özel sektörde çalış
mış biri olarak, mühendis olarak, buna benzer yanlışlıkların olduğu duyumunu da aldım, olduğuna 
tanık da oldum, doğrudur; ama, konumuzun biraz daha hacmini küçültüp bir an önce hedefe var-
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mak için, bizim, bu işlerle sayın bakanın bağlantısı var mı yok mu, bu hedefe kilitlenmemiz lazım. 
Orada verilmiş olabilir, alınmış olabilir, sayın bakanla bağlantısı var mı yok mu noktasında yoğun
laşmamız lazım. Başka türlü işin içinden çıkamayız. Elbette Türkiye'nin her kurumunda, özel sek
törde bile bir sürü karmaşıklıklar var; doğrudur; ama, bizim burada üstlendiğimiz görev tek yerde 
düğümleniyor, varsa bir kirlilik, bununla sayın bakanın bağlantısı var mı yönünde yoğunlaşmamız 
lazım. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Başkanım, bir yerde usulsüzlük var mı yok mu önce 
onu tartışmamız lazım ki, onun bağlantısı olsun; olmayan bir şeyin bağlantısı olmaz. Varsa bir şeyin 
açığa çıkması veyahut da birkısım şeyleri tartıştıktan sonra bağlantısı olup olmadığına daha sonra 
karar vermemiz lazım. Benim şahsî değerlendirmem o şekilde. 

BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Genel Müdür. 

İRFAN ÖNAL - Daha önce benzer konulara temas ettik. Sayın üyemizin verdiği örneklerde de 
genellikle bunların deprem bölgesinde olduğu dikkat çekiyor. Buralarda da diğer yerlerde de özel
likle şu kırımda veya kırımlarda olsun gibi idarenin herhangi bir kastı, talebi, arzusu, inisiyatifi söz 
konusu değildir ve olamaz. O günün şartları ve projenin özelliklerine göre İller Bankasının tabi ol
duğu ihale yönetmeliğindeki usullere göre bu ihalelerin tamamı yapılmıştır, davet usulünde de ay
nı şekilde, o usule göre yapılması gereken şartlar yerine getirilmiştir ve kurular ihale komisyonları 
tamamen yaptıkları değerlendirme ve o uygun bedelin tespiti kriteri de dikkat alınarak, o usule göre 
komisyonun yaptığı ihale sonucu yönetim kurulunda onaylanmıştır ve buna göre de usulüne uygun 
bir şekilde bu ihaleler yürürlüğe girmiştir. 

İdarenin müteahhitlerle herhangi bir anlaşma yapıp yapmadıklarını bilme gibi, takdir edersiniz 
ki, böyle bir şeyi mümkün değildir, böyle bir şeye muttali olduğumuz takdirde gereğini yapardık. 
Nitekim bir ihalede, ihale evrakı ve usullerinde birtakım eksiklikler ve yanlışlıklar olduğunu tespit 
ettik, komisyon bunu tespit etti tabiî idare olarak yönetim kurulu olarak biz bunu bilemeyiz, biz yap
mıyoruz ihaleyi, komisyon bunu tespit ettiği takdirde ihaleyi o nedenden dolayı iptal ettik, onay
lamadık; yani, idare, bile bile... Böyle bir anlaşmanın olduğunu bilse zaten buna müsaade etmez. 
Bütün idareler için de geçerlidir. Türkiye'deki ihale sistemini hepiniz yakından biliyorsunuz. 
Müteahhitlerin kendi aralarındaki anlaşma veya başka türlü ilişkilere girmesinden idarenin doğ
rudan haberinin olması, hele hele böyle bir şeye zemin hazırlamasının asla uygun bulmam ve böy
le bir şeyi de kabul etmemiz mümkün değildir. 

İşin aciliyetine göre, usulüne göre yapılmıştır bütün ihalelerimiz. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Genel Müdürüm. 

Sayın Yalçınbayır, buyurun. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Genel Müdür, bir kuraldan biraz sarfınazar etti, 
işi yumuşattı. Kırım oranlarının belli bir merkezden idaresi söz konusu olursa veya biz aralarında 
anlaşma yapıldığını sezersek, müdahale edebiliriz dedi. Daha önceki sözlerinde daha sertti. Hiçbir 
şekilde tenzilatlara müdahale edemeyiz şeklindeydi. 

ÎRFAN ÖNAL - Tenzilat anlamında söylemedim efendim. Lütfen, düzelteyim eğer öyle an-
laşıldıysa. Sadece tenzilatla ilgili değil söylediğim, yani, ihale usulünde... 
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ERTUGRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Siz, şüphesiz, kesinlikle kamu yararı doğrultusunda 
sağlamak zorundasınız. Objektif deliller varsa, buna da müdahale etmek sizin görevinizdir. Siz son 
beyanlarınızla daha önceki görüşlerinizi biraz daha yumuşattınız. 

Şimdi, ben, şunları sormak istiyorum: Birtakım kurumsal düzenlemeler yapılmış. Kimisi 
kanunla kimisi yönetmelikle ya da bunlarla da istisnaî işler belirlenmiş. Örneğin, davet usulü istis
naî bir işlem. Örneğin, ek sözleşme imkânı istisnaî bir işlem. Bu istisnaî işlemler kural haline dönüş
tü mü; yani, ek sözleşmeyle ilgili kaç ek sözleşme yaptınız, bu ek sözleşmelerin sözleşmelere olan 
oranı ne, bedel olarak oranı ne, sayı olarak oranı ne? Bir de kaç ihale var, kaç davet usulü var; yani, 
bunlarda istikrar hangisinde, istisnaî olan da mı, yoksa, sizin yaptığınız işlem istisnayı kural haline 
mi getirdi; yani, istisna mı esas, kural mı esas, sizin işletmenizde, sizin genel müdürlüğünüzde bun
lar nasıl cereyan etti, sayısal oranlan var mı ve sebepleri, bunların istatistikî olarak var mı? Bunu 
öğrenmek istiyorum. Yok, siz de eğer, istisnalar kural haline geldiyse, bakanın sizi görevden alması 
bu nedenle midir? Bununla sizin işlemleriniz arasında, bakanın sizi görevden alma işlemiyle işlem
ler arasında bir irtibat var mıdır? Sizinle ilgili işlemin tesis sebebi gerçekten nedir? Bunları bilmek 
isterim. 

Bir de, kanuna karşı hileler suretiyle, apaçık yolsuzluk artık dünyanın hiçbir yerinde yapıl
mıyor. Kanunları yaparken de yolsuzluklar yapılabiliyor, yönetmelik yaparken de yolsuzluk 
yapılabiliyor, işi usulüne, kılıfına uydurmak dünyanın şu andaki en büyük yolsuzluğudur. Kanuna 
karşı hile yapılmasıyla ilgili örneğin ihale bir bütün, eğer o ek sözleşmeyle birlikte ihaleyi bir bütün 
olarak değerlendirdiğinizde karne sahiplerinin alamayacağı ihale sayısı ne kadardır? Kişi ihaleyi al
dı, daha sonra ek sözleşme aldı, demin arkadaşlar buna işaret ettiler, ben teknik eleman değilim, 
ama, ihaleyi ek sözleşmesiyle birlikte bir bütün olarak düşünmek istiyorum; çünkü, idarenin basiret
li olması lazım. İdarenin belli nedenleri söylediniz onların içinde anlaşılabilecek olan var ama ben 
bir oranı öğrenmek istiyorum. İhale bir bütündür. Sözleşmesiyle, ek sözleşmesiyle bir bütündür. 
İhale bir bütün olarak açılmış olsaydı o ihaleye giremeyecek olan kişilerden kaçı bu tür ihalelere 
girdi? Bunların oranlan var mıdır? Yani, istisnalar, kanuna karşı hileler ne şekilde yapıldı? Ben, 
bunları, sorumu neticesiyle birlikte açık ve seçik sordum. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Genel Müdür. 
İRFAN ÖNAL - Efendim, Sayın Yalçınbayır'ın sorularına, davet usulü bir istisnadır, istisna 

kural olmuş mudur dedi; olmamıştır, zaten davet usulü de istisna değildir. İhale yönetmeliğinde ve 
İhale Kanununda da hangi usullerde, hangi durumlarda hangi yöntemin uygulanacağı bellidir. Yani, 
o sizin tercihinizdir. İstisna diye bir şey yok. 

ERTUGRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Belli şartlarla, çok özel şartları havi bir ihale usulüdür. 

İRFAN ÖNAL - İstisna değildir ama. Yani, teknik terimleri tam yerine oturtursak kolay an
laşılır. 

ERTUGRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Yani, ben ihale usulleri içinde en az başvurulanı... 

İRFAN ÖNAL - Değildir efendim. Yani, geçmişte şurada uygulama böyledir, bir. başka yerde 
farklıdır. Bu da bir kural değildir. Yani, bizim tabi olduğumuz 2886'da öyledir, şu şu durumlarda 
davet usulü yapılabilir, şu şu durumlarda şunlar yapılabilir demiştir. Bu tamamen, işin, yerin, 
projenin, idarenin özelliklerine, müşterinin, ki, mesela belediyeler bizim müşterimizdir... Onu arz 
ediyorum. 
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ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - îhale usullerinden kaçını, ne kadarı uygulamış? 100 
ihaleden kaçında davet var, kaçında şu var, kaçında bu var; istatistik! olarak var mı? 

İRFAN ÖNAL - İstatistik! olarak şu anda böyle bir çalışma ben yapmadım. Buna lüzum da gör
medim. Neden; ama, çoğunluk itibariyle, deminden beri konuştuğumuz dönem içerisinde biz davet, 
belli istekler arasında... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Hepsinde, burada liste var. 

İRFAN ÖNAL - Hepsi değil... 
BAŞKAN - Bunları Genel Müdürlükten isteyelim, daha sonra bize iletsinler bu istatistik! 

verileri. 

İRFAN ÖNAL - Belli istekliler arasından kapalı teklif usulü dediğimiz davetiye usulü, bir is
tisna değildir, gerek 2886'da Devlet İhale Kanununda ve gerekse İller Bankasının tabi olduğu ihale 
yönetmeliğindeki beş adet ihale yönteminden, usulünden bir tanesidir. Hangi şartlarla bu usulün 
kullanılabileceği de bellidir. Buna göre yapılmıştır. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Kullanılma oranı nasıl idarelerde? 

İRFAN ÖNAL - Arz ediyorum efendim, sırayla, izin verirseniz... 

Kullanılma oranı, öyle bir çalışma benim elimde yok ben yapmadım; ama, bu dönem içerisin
de bizim davetiye usulüyle ihaleyi daha tercih etmemizin nedenini de, daha önce çok detaylı bir 
şekilde arz ettim. Özellikle deprem bölgesinde ve diğer yerlerde de bunun sebeplerini arz ettim. 

Davetiye usulüyle yapılan ihalelerde ve sonuçlarında da bütün bunların büyük çoğunluğunun, 
bizim zamanımızda başlayıp da bitenlerin sonuçlarını aldığımız için, onları da arz ediyorum 
zatıâlinize, muhterem heyetinize. Bunların da daha sağlıklı olduğu, zamanında bittiği, birtakım 
diğer ihalelerde benzer problemler yaşanmadığını da bizzat gördüm. Daha önce, yüksek tenzilatlar
la, tekrar ediyorum, ben üzerine çizgi çekerek, yüksek tenzilatlı veya düşük tenzilatlı veya davet 
usulü veya şu usulü savunmuyorum, bunların hepsi bir usuldür ve bir vakıadır, komisyonlara verilen 
tekliflerin komisyon huzurunda açılması sonucu çıkan tenzilat miktarlarıdır. Birtakım işlerde yük
sek olabilir, birtakım işlerde düşük olabilir. Bu yerine göre, o komisyonda... 

BAŞKAN - Bu soru aşağı yukarı anlaşıldı. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Ertuğrul Beyin sorduğu soruya ben buradan cevap 
vereyim. Dosyadan aldığım bilgiler, 3.1.2000 tarihiyle, 3.8.2001 tarihi arasında İçme Sulan Daire 
Başkanlığında yapılan bütün ihaleler, istisnasız, teklif usulüyle yapılmış, davetli olarak yapılmış. 
Bütün tekliflerin neye göre yapıldığı, keşif artışı, tümü burada var. Kırımların hepsi, istisnasız tek
lif usulüyle yapılmış. 

BAŞKAN - Sonuçta, yani, tanınmış oluyor; teşekkür ederim. 
Diğer sorulara... 

İRFAN ÖNAL - Bir cümleyle açıklama getireyim. Ben, davetiye usulüyle yapılmamıştır falan 
demedim. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Tümü, istisnasız... 

İRFAN ÖNAL - Hayır, efendim, bizim malzeme ihalelerimizde... 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Malzeme demiyorum... 
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İRFAN ÖNAL - izin verin, o da ihaledir, kurumun uyguladığı bir ihale yöntemidir. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Ben, burada, içme Suyu Daire Başkanlığının yapmış olduğu 
yapım işlerinin... 

İRFAN ÖNAL - Tamam, olabilir efendim, ben de size bütününü söylüyorum; yani, idarenin... 

BAŞKAN - Sayın Genel Müdürüm, o kısmını aşağı yukarı tatmin olduk; diğer sorulara... 
İRFAN ÖNAL - Yani, diğer usuller de uygulanmıştır efendim, istisnalar kural haline gel

memiştir. Kanuna karşı hile yapılması şeklinde, müteahhitlerin veya firmaların kendi aralarında an
laşması, ek sözleşmeyle birlikte, bunlar, tabiî, tamamen, benim, izin verirseniz, değerlendireceğim 
veyahut da böyledir diyeceğim bir husus değildir. Sayın vekilimizin kendi görüşleridir. Kanuna kar
şı hile yaptı, nasıl yaptı, onu ben bilmem, bilemem. Böyle bir şeyin muhatabı değilim. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Ek sözleşme oranı nedir? Sözleşme yapıldıktan sonra, 
ek sözleşme yapılma oranı nedir? Kaç sözleşmede bunları?.. 

İRFAN ÖNAL - Sözleşme yapıldıktan sonra, kaç işte ek sözleşme yapılmıştır şeklinde onu bu 
hale getirirsek, bunu da yine, bilgili kurumdan sorularak, yazılı olarak istenebilir. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Onu da sordum, öbürünü de sordum. 

İRFAN ÖNAL - Onun sayısı benim elimde, istatistik, şu kadar ek sözleşme yapıldı, bu kadar 
yapıldı diye benim elimde mevcut bir şey yok; ama, işin, söylediğim gibi, daha önce de örnek ver
dim size, bu, iller Bankası kurulduğundan beri, ek sözleşmede vardır. Hatta, demin söyledim, daha 
önceki yıllarda, üçüncü, dördüncü ek sözleşmeler var. Bire bir gerekçe olarak söylemiyorum, işin 
icabı, üçüncü ve dördüncü ek sözleşme dahi yapılmıştır 1980'li yıllarda; kaldı ki, bizim dönemimiz
de, ikiyi geçen ek sözleşme yoktur. Genellikle birdir ek sözleşme, iki çok istisnadır... 

BAŞKAN - Oldukça kısa geçelim... 

İRFAN ÖNAL - Arz ettim efendim. 

Bu şekilde, ihalenin bir bütün, ek sözleşmeyle birlikte, tam soruyu ifade edemiyorum. 

BAŞKAN - Bütün olsaydı... 
Şimdi, kısacası, herhangi bir firmaya, karnesi yetmediği için, önce keşfi küçük gösterip, son

rada, ek sözleşmeyle, o işi, bir firmaya vermeyi amaçladınız mı? 

İRFAN ÖNAL - O amaçla yapılmış mıdır gibi; evet, olabilir. O şekilde, yani, daha rahat an
lama açısından, öbür türlü de cevap verebilirim; böyle bir şey olmamıştır, böyle bir amacımız ol
mamıştır. Niye olmamıştır, onu da arz edeyim size... 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Ben, amacınızı sormuyorum. 

İRFAN ÖNAL - Tamam, arz ediyorum. Niye olmamıştır ve dediğiniz gibi bir firmaların, ön
ceden, ek sözleşmesiyle birlikte işi alamayacak idiyse birinci keşfe göre işi aldı sonra ek sözleşme 
almıştır... Böyle bir gerekçeyle mi firmalar talip oldular bu işlere veya idare?.. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Onların sayısı nedir? 
İRFAN ÖNAL - Böyle bir sayıyı çıkarmak mümkün değildir; çünkü, bu zaten, gerçekte, fiilin, 

kabul edilecek bir şey değildir; olamaz da. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkanım, biz, yazılı istemiştik. 
İRFAN ÖNAL - Yani, arz edeyim, izin verir misiniz? 
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MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Şunu istemiştik: Müteahhitlerin karnelerinin rakamı yok... 

İRFAN ÖNAL - Bakın arz ediyorum. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Müteahhit karnesi ne kadardır ve hangi tarihte karne almıştır, biz 
yazımızla... O gün yazmıştık da, gelmemiş cevabı, ben, öyle hatırlıyorum. 

İRFAN ÖNAL - Efendim, bakın, onu arz ediyorum. Yani, karnesi yetmeyecek idi de, küçük 
parçalara bölünerek mi verildi gibi bir anlam da çıkıyor. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Evet... Evet... 
ÎRFAN ÖNAL - Böyle bir kasıt, böyle bir hareket hiçbir zaman için olmamıştır. Nitekim, fir

maların bu işlerin büyük bir çoğunluğu da, ek sözleşme yapan, sözleşmeyle iş verilen, ben böyle bir 
çalışma da, doğrusu, ayrıntılı olarak yapmadım; ama, genel olarak bildiğimi söylüyorum. Ek söz
leşme yapılan işlerde, işi ilk başlangıçta alan firmalar, o işi, daha sonraki ek sözleşmesiyle de bir
likte yapabilecek kapasite ve vüsattedir. Nitekim, bakın, genel olarak söylüyorum, neden böyle söy
lüyorum size; çünkü, bizim, genel olarak aradığımız, ihale şartlarında, firmaların, bu işi yapabilme 
ehliyetine, teknik yönden yeterliğidir, ille, bu, bu iş kadar iş bitirme şartı mevcut değildir. İşin, yüz
de 10,20,30'unu gerektiği, benzer işleri yapması da yeterli sebeptir; ama, sizin örneğinizde olduğu 
gibi, daha sonra, bu firma, ek sözleşme yaptığı takdirde, toplam birinci ve ikinci ek sözleşme veya 
birinci ek sözleşme ve birinci keşifle birlikteki karne miktarı, başlangıçta var mıydı diye bir soruyu 
sormak zaten mümkün değildir; çünkü, siz, başlangıçta o işin ek sözleşmeye gidip gitmeyeceğini 
zaten bilemezsiniz. Öyle bir şey, hukuken de, teknik yönden de mümkün olmadığından, idarenin de 
böyle bir şeyi önceden bilmesi mümkün değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Baycık, buyurun. 
TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Şimdi, Sayın Genel Müdürüm, ben sizi yakinen 

tanıyorum ve değerli arkadaşlar, ben size, şunu da bir ifade edeyim: Ben, tesadüf, bölgemize lazım 
olacak prefabrike ihtiyacı için de Adapazan'na gittim, Sayın Valimizle beraber ve yeni kurulan 
Adapazarı'nı gördüm. Zaten, ben, size de teklif edeceğim bunu. Bu, yeni kurulan bu şekilde şehir
ler varsa, bunlara bir gezelim. 

Sayın Genel Müdürüm, Adapazarı gibi, yeni Adapazarı gibi kurulmuş şehirlerimiz var mı; bir. 
Bunu soruyorum; çünkü, biz, oralara gelmek istiyoruz. Ben gezdim, hakikaten gıpta ettim ve orayı 
kim yapmışsa, kim o şekle getirmişse ondan Allah razı olsun, o vatandaşlarla görüştüm, tesadüf git
tim yani. Böyle, bu komisyon kurulmadan evvel ve iftihar ettim, bu kadar kısa zamanda, 
Amerika'daki sistem gibi bir şehirleşme olmuş. Hastanesiyle, PTT'siyle, polis karakoluyla, okul
larıyla; beğendim, teşekkür ederim. Buraları gezmek isteyeceğim. Böyle bir şehir var mı; bir. 

Bizim, tabiî, esas, buradaki sorunumuz arkadaşlar, biliyorsunuz, bu konu, Sayın Bakanın 
konusu. Ben size, şunu sormak istiyorum: Hangi müsteşar muavini size bakıyordu, sizden sorum
luydu? Ki, Bakan, görevleri dağıtmıştır mutlaka. Bakanın veya bu müsteşar muavini, size, şu ihaleyi 
şu kişiye vereceksiniz veya şu arkadaşı kayıracaksınız, şunun işin uzatacaksınız diye bir talimatı ol
du mu? Yine, iddianamelerde var, ben oradan çıkardım. Hiçbir partili arkadaşa, bundan kastım 
MHP'yi kastediyor, çünkü, burada, iddianamede arkadaşlarımız, bu şekilde, arkadaşlara, size 
müracaat ettikleri vakit, düşük kırımlarla iş verme gibi bir hadiseye rastladınız mı? 
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İRFAN ÖNAL - Efendim, özür dilerim, tekrar sorar mısınız, tam anlayamadım. 
TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Hiçbir partiyi, ilçe başkanı arkadaşlar, MHP'li ilçe 

başkanı arkadaşlar... 
İRFAN ÖNAL-Partililer... 
TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Çünkü, iddianamede var bu. İddianamedekilerin 

somutlaşması için soruyorum: Böyle bir kişi, karşınıza gelip de veya komisyona müracaat edipte 
veya bu şekilde bir ihbar aldınız mı? Düşük kırımla iş verme gibi bir hadise oldu mu? 

Bir de, şu en son yapılan yönetmelik değişikliği var ya, bu yönetmelik değişikliğinde, kendi 
aramızda konuşurken şu bizim dikkatimizi çekti. Açıklık gelmesi babından soruyorum: Daha evvel
ki, 1991 yılında biliyorsunuz bu ihale yönetmeliği hazırlanmış ve yönetim kurulu tarafından Resmî 
Gazeteye yollanmış. Burada ise direkt Bakanlık tarafından yollanmış bu son değişikliğiniz. Bunun 
sebebi nedir? Bunu rica ediyorum. 

İRFAN ÖNAL - 1991'de ki efendim değil mi? 
TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - 1991'dekini yönetim kurulu göndermiş gazeteye, 

belki tek sayfalık olduğu için Bakanlık tarafından gönderilmiş. Bu konuda, Bakanlığın bir olurunu 
aldınız mı? Yani, bu değişikliği yapmak için, yani, kendi kafanızdan yapamazsınız. 

Sizin İller Bankası Müdürlüğünüz döneminde, yine, iddianamelere göre konuşuyorum, usulsüz 
atama, şaibeli atama, rüşvet karşılığı hak ediş artırma, para karşılığı iş bitirme belgesi verme, az ev
vel söylediğim gibi, işte, Sayın Bakanın veya müsteşarın veya müsteşar muavininin size, direkt, 
böyle bir talimatı var mıdır? Bu konuda, sizden bilgi rica ediyorum. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkanım, özür diliyorum; benim, televizyon programım 
var. Benim başka sorum yok; yalnız, bu yazımızda, müteahhitlerin karnesinin şeyini istemiştik. 
Onu, tekrar, bir bakarsak... 

BAŞKAN - Yine de bakalım; ama, bir hususu hatırlatmak istiyorum: Şimdi, o kadar farklı ki, 
hiç müteahhitlik yapmayan, ama, A sınıfı karnesi, işte, trilyonluk karnesi olan bir vatandaşın, gidip, 
bir bakkal da, para karşılığı kiralayıp, ihaleye girebilir; yani, orada, çok daha kolay yollar varken... 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Onun dediği o değil... 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır, hayır; şunu söylemek istiyorum: Şimdi, tereddüdümüz var 

ya keşif bedellerini artırmışlar, karnesine göre diyor. 
TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Mustafa bey, ben anlatayım. 
BAŞKAN - Yani, birçok yolu varken, onun düşünüleceğini düşünmediğimi söylemek istedim. 
TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Yok, o, onu demiyor; ben size arz edeyim: Siz 

diyorsunuz ki, benim 500 milyonluk karnem var arkadaşım; ama, bu işin sonucu 2 trilyona çıkmış. 
Ben bu işe zamanında giremeyecektim, yani, 2 trilyon keşif bedeli olsaydı, 500 milyondan buna 
başladınız mı demek istiyor. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Evet, ondan sonra, sözleşmeler, artmalar nedeniyle oraya... 
Yazımız da vardı zaten. 

BAŞKAN - Dikkat ederseniz, orada, binlerce firma var. Binlerce firmanın hepsini istemekten-
se, arzu ederseniz, istediğiniz 5-10,20, neyse... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Anladım efendim, o zaman, keşif artışlarını tespit edelim, an
ladım... Onu isteyelim. 
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BAŞKAN - Birkaç firma, örnek teşkil etsin diye, tespit ettiğiniz, kuşkulandığınız bir firma var
sa, onlarla ilgili şeyi istesek daha kolay olur. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Tamam efendim, anladım. 

BAŞKAN - Evrak içinde boğulmayalım amacıyla... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Anladım, tamam, doğru... 
BAŞKAN - Siz, o konuda bir tespit yaparsanız, şu şu firmaların karnelerinin durumunu isteriz; 

daha kolay olur diye düşünüyorum. Hepsini istersek, içinden çıkamayız çünkü. Kuşkulandıklarımız 
varsa, onları çıkaralım öncelikle. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Afet İşleriyle ilgili arkadaşlar benim soracaklarımı soracaklar. Ben 
teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Genel Müdürüm. 
ÎRFAN ÖNAL - Efendim, Adapazarı gibi yeni kurulmuş başka şehirler veya o tür yerleşim yer

leri var mı? Elbette var. Sizin de takdir ettiğiniz ve gördüğünüz gibi, bütün Marmara Bölgesinde, 
Bolu, Düzce, Adapazarı, Adapazarı'nda birkaç yer... 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Bitmiş olan... Adapazarı gibi bitmiş, 
görebileceğimiz... 

İRFAN ÖNAL - Tabiî efendim; tabiî, tabiî. Şu anda, Bolu, Düzce -açılışları yapılan yerleri söy
lüyorum, bitmiş olan yerleri söylüyorum- Adapazarı, İzmit'te yine birkaç yer, isimlerini tek tek 
verebilirim ayrıca. Bursa, Yalova, Yalova'da yine birkaç yer, Gölcük. Gölcük, çok örnek projeler
den bir tanesi yine. Burada, tamamen, yani, kalıcı konutlar dediğimiz deprem konutları, yüzde 
90'ların üzerinde şu anda. Yüzde 90,95 seviyesinde bitmiş durumdadır. Vatandaşlarımız kuralarını 
çekmiş, teslim edilmiştir ve içlerinde oturmaktadırlar. Buralar, âdeta, birer çiçek bahçesine dönüş
müştür vatandaşların da katkılarıyla... 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Biliyorum, ben, istediğim şu: Buralara gidelim. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, sonra, kendi aramızda tartışır, karar veririz. 

ÎRFAN ÖNAL - Yaklaşık, 16 ayrı bölgede 40 civarında yerleşim yeri kalıcı konut olarak bit
miş durumdadır. Geçici konutlarda 39 000 küsur, 40 000'e yakın, kalıcı konutlarda, Dünya Bankası 
ve diğer bazı gönüllü kuruluşların yaptıklarıyla birlikte de, 60 000 civarında kalıcı konut, yüzde 95 
seviyesinde yapılmış, hatta, daha yüksek, bitirilmiştir. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Teşekkür ederim, diğer soruya geçelim. Kısa olsun. 

İRFAN ÖNAL - "Bunları gezmek mümkün mü" dediniz. Tabiî ki, mümkündür. 
BAŞKAN - Biz, kendi aramızda karar veririz. 
ÎRFAN ÖNAL - Onu, talep edildiği takdirde, idare, gereken kolaylığı gösterecektir. 

İkinci soru; size hangi müsteşar yardımcısı bakıyordu. Bakan veya müsteşar veya müsteşar yar
dımcıları bu ihalelerle ilgili, şuna verilsin veya şu şekilde olsun şeklinde bir talimatı ve talebi olmuş 
mudur diye sordunuz. Bunu daha önce de arz ettim. Olmamıştır, böyle bir şey söz konusu değildir. 
Neden değildir; bir kere, İller Bankasının yapısı icabı değildir. İller Bankası, 4759 sayılı özel hukuk 
hükümlerine göre kurulmuş, bağımsız bütçeli, özel, özerk yapıda bir kuruluştur. Yönetim kurulu 
vardır. Genel Müdür, aynı zamanda yönetim kurulunun başkanıdır. Böyle bir şey olmamıştır. 
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Ayrıca, iller Bankası, ilgili kuruluş olarak, Bayındırlık ve îskân Bakanlığına karşı doğrudan 
sorumludur. Herhangi bir müsteşar veya müsteşar yardımcısına karşı sorumluluğu mevzubahis 
değildir. Hukuken de değildir, idarî yönden de değildir. 

Hiçbir partilinin size gelip de, düşük kırımla veya iş verme, iş talebi olmuş mudur; olmamıştır. 
Partili kimliğiyle veya partili, ilçe başkanı veya şu partili olarak böyle bir şey varit olmamıştır. Ol
ması da, zaten, beni de, kişilik olarak da yakından tanıyanlar bilirler. Böyle bir talebe, kesinlikle uy
gun ve olumlu cevap vermemişimdir, vermem. Yani, örnekleri de vardır daha detaya girersek. Bir 
parti kimliğiyle, partili olarak gelip de, ilçe başkanıyım, bana şu işi verin şeklinde bir talebi dahi, 
yani, talebi, tabiri caizse, hiçbir zaman için uygun görmemişizdir. Böyle bir şey de, zaten, çok istis
naidir. Her kurumda, her yerde bu tür talepler olabilir; ama, hiçbir zaman için bizi bağlamamıştır, 
buna göre iş yapmamışızdır. Kişinin parti kimliğini biz bilmeyiz. Eğer, müteahhitse, firma sahibiy
se, kimliği ne olursa olsun, kimliğini bilmeden, bir iş sahibi olarak başvuruda bulunabilir. Böyle bir 
özel bilgim de mevcut değil. Yani, partili olarak gelip de iş alan kimseyi de bilmiyorum. 

TAHSİN|BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Teşekkür ediyorum. 

İRFAN ÖNAL - Üçüncü soru; yönetmelik değişikliğinde, 1991'deki yönetim kurulundan geç
miş, yani, yönetim kurulu göndermiş Başbakanlığa, 1999'daki ise Bakanlıkça gönderilmiştir. Bu, 
tamamen bir usul gereğidir. Bizim, sahip olduğumuz kanun ve uygulama yönetmeliklerimizde, 
yönetmelikler Bankaca hazırlanır, yönetim kurulunun onayından geçer ve Resmî Gazetede yayım
lanmak üzere Başbakanlığa gönderilir der. Biz, bunu Başbakanlığa gönderirken, Başbakanlığın bu 
konudaki bir genelgesi, uygulamada, idarede birlik ve bütünlük sağlanması açısından da Sayın 
Bakanın imzasıyla göndeririz. Dolayısıyla, bu yönetmeliğimiz bizim Bakanlığa gönderilmiştir. 
Sayın Bakanın imzasıyla da Başbakanlığa, yayımlanmak üzere gönderilmiştir. 

BAŞKAN - Başbakanlık yönetmeliği gereği?... 
İRFAN ÖNAL - Tabiî, yani, bizim statümüz odur; yani, Başbakanlık, bu tür konularda, doğ

rudan... 

BAŞKAN - Teşekkür ederim, konu anlaşılmıştır. Diğer, soruya geçelim. 
İRFAN ÖNAL - Tamamen bir usul olayıdır, Sayın Bakanın imzasıyla gönderilmiştir. 

Sizin döneminizde usulsüz atama, para karşılığı iş bitirme belgesi verme ve benzeri şey olmuş 
mudur? Size, bu konularla ilgili bir talimat olmuş mudur? Demin arz ettim; hiçbir zaman için ol
mamıştır. Bütün atamalarımız da burada, ben, onları da getirdim. Her türlü atamalarımız, tamamen, 
Bankanın tabi olduğu usul ve yönetmelikler çerçevesinde yapılmıştır. Yönetim Kurulunun onayın
dan geçmiştir. Bu konuda da, herhangi bir şekilde, bize, Genel Müdür olarak, çok ciddî bir şekilde, 
bir haksızlık, uygulamayla ilgili ciddî şikâyetler varit değildir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Salih Erbeyin. 

SALİH ERBEYlN (Denizli) - Teşekkür ederim Başkanım. 
Sayın Müdürüm, komisyonumuz toplandı. Duyumlar ve söylemler gereği, iller Bankasının 

yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde, endirekt bağlantı kurularak, bu husus yoğunlaştı. Şimdi, 
1991'de yürürlükte olan sözleşmenin ikinci, ihale yönetmeliğinin ikinci fıkrasıyla, üçüncü fıkrası 
arasında, herhalde arkadaşlar şimdiye kadar konuşanlar teknikti, ben, hukuken bir şey sormak is
tiyorum: Tatbikat projesinden bahsediliyor son yayımlanan şeyde. Bu tatbikat projesi, özellikle 
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birinci cümlenin ekinde, "tatbikat projesi" denilmiş. Bu, depremden sonra edinilen tecrübe mi, daha 
önceki yapılan ihalelerde projesiz, alelade talepler yapıldığı için mi? Şöyle biliyorum; "köylerden, 
muhtarlar bizden para istiyorlar, biz de projeniz karşılığı yardım ederiz, uygun görülürse diyoruz. 
Eskiden geliyordu..." Bu sıkıntıyı gidermek için mi, yoksa, başka bir gerekçesi var mı? Olumlu veya 
olumsuz. 

İRFAN ÖNAL - Daha öncekinde, bu tatbikat projesi yoktu... 
SALÎH ERBEYÎN (Denizli) - Müsaade ederseniz ben sorularımı sorayım; birincisi bu. 

İRFAN ÖNAL - Tamam, ben, anlamak için şey yaptım. 
SALÎH ERBEYÎN (Denizli) - İkincisi, 1993 ve 1999 yıllarında, daha önceden 4-5 ek sözleş

meler olduğunu ifade ettiniz, örnek verdiniz. 1993 ve 1999 yıllan arasında, herhalde gözden kaçtı 
inceleyen arkadaşların veyahut da benim gözümden kaçtı. Bir ek sözleşme yapılacak denilmesine 
rağmen, ben, üç tane ek sözleşme gördüm. 

İRFAN ÖNAL - Ne zaman efendim?.. 

SALİH ERBEYÎN (Denizli) - 1993 ve 1999. Yönetmelik değişikliğinden önce, uygulamada 
yapılmış; iki veya üç tane... 

İRFAN ÖNAL - 1993'ten önce?.. 
SALİH ERBEYÎN (Denizli) - Sonra, sonra da yapılmış. 
İRFAN ÖNAL - 1993 ile bizim dönem arasında, 1999 arasında... 
SALİH ERBEYÎN (Denizli) - Bu, uygulamada olabilir mi? 
İRFAN ÖNAL - Uygulamada var, evet... 1993,1999 arasında.;. 

SALİH ERBEYİN (Denizli) - Şimdi, özellikle deprem bölgesini anlattınız. Tatmin olanlar ol
du, olmayanlar olmadı. İller Bankasının Bayındırlık Bakanlığının Kanunu gereği, Bayındırlık 
Bakanlığından sadece personel olarak ilgili, diğer noktalarda özerk olduğunu... 

İRFAN ÖNAL - Evet, atamalar yönünden... 

SALÎH ERBEYÎN (Denizli) - 4759 sayılı Kanuna göre ve ilgili yönetmeliğe göre işlem yap
tığınızı söylediniz. Deprem bölgelerinin haricinde tutuyorum, deprem bölgesinin haricindeki A 
belediyesi, biraz önce de ifade ettiniz, konut alanlarını geliştiriyor, dolayısıyla, kanalizasyon ve iç-
mesuyu artıyor. Burada, uygulamada da, belediyelerin paylarından siz, belediyeler, müteahhitler 
arasında bir istişare kurulu veyahut da aracı kurum, resmî onay mercii gibisiniz anlayabildiğim 
kadarıyla. Belediye talep ediyor şunların yapılması, îller Bankasından payını, niyetinde, belediye 
kendi parasını harcıyor. Ek sözleşmeler yaparken, belediye meclisinin aldığı bir kararla başkanlar 
yetkilendiriliyor mu? 

Teşekkür ederim. 

İRFAN ÖNAL - Bunu tam anlayamadım. Yani, işi ihale etti, ben netleştireyim. Belediye talep 
etti bize... 

SALİH ERBEYÎN (Denizli) - Şimdi, pratikleştiriyorum. A belediyesi yeni bir konut alanını 
imara açtı veyahut da bir sanayi tesisi yapıldı, oraya hizmet götürmek istedi. Sizden talepte 
bulunuyor. Buna dayanarak, siz, olur veriyorsunuz. 

İRFAN ÖNAL - Ne oluru veriyoruz efendim?.. 
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SALlH ERBEYÎN (Denizli) - iller Bankası kanalıyla bu projesinin yapılması... 
İRFAN ÖNAL - Ha, kanal, kanalizasyon, içme suyu... 

SALlH ERBEYlN (Denizli) - Kanalizasyon, içme suyu,.. 

İRFAN ÖNAL - Kanalizasyonu yapın diye belediye bize talepte bulunuyor... 

SALlH ERBEYlN (Denizli) - Yani, bu noktada, belediyelerin, size, bu konuya ilişkin yetki 
vermesi söz konusu mu? 

İ R F A N ÖNAL-Tabiî . . . 

SALlH ERBEYlN (Denizli) - Teşekkür ederim. 

İRFAN ÖNAL - Ben teşekkür ediyorum. 

Şimdi, sondan başlayayım daha net anlaşılsın diye. Bizim usulümüz şudur efendim: Zaten, 
bütün şeylerimizde geçer. Belediyenin talebi birinci şarttır. Biz, özel hukuk hükümlerine tabi bir 
kuruluş olduğumuz için, belediye istemediği takdirde, biz, hiçbir şekilde, belediye adına bir iş 
yapamayız. Bunu nasıl ister belediyemiz; belediye meclis kararıyla, bizim tip sözleşmemiz vardır, 
örnek şeyimiz vardır; onu göndeririz. Belediye Meclis kararı bunu onaylar, mahallî mülki amirin de 
onayından, vali veya kaymakamın onayından geçtikten sonra bize bildirir. Biz, buna göre programa 
alır, belediyenin bu işini projelendirir ve ihalesini öyle yaparız. Onun dışında yapamayız. 

Ayrıca, belediyemiz, işin herhangi bir aşamasında da, bu kararını geri alabilir, o yetkisi de var
dır. işin herhangi bir safhasında, belediye, ben vazgeçtim kardeşim, bu işin bundan ötesini 
yapacağım, yaptıracağım diyebilir. Bunun da örnekleri vardır. 

1993-1999 arasında, iki üç ek sözleşme var mı diye sordunuz galiba... Demin arz ettim; var. 
Sebebini de söyledim; iki, üç, hatta dört ek sözleşme yapıldığı olmuş. Bizim dönemimizde olmadı 
böyle bir şey, ama, o zamanki yönetmelik, yani, 1993'ten önceki yönetmelik, 1993 de dahil, 1991-
1993 arasında var üçüncü ve dördüncü ek sözleşmeler. O zamanki yönetmelik buna müsaitmiş, 
yani, sınır yokmuş. Sınır olmadığı için, ihtiyaca göre ek sözleşmeyi idare yapmış. 

SALlH ERBEYlN (Denizli) - 1993-1999 arası?.. 

İRFAN ÖNAL - 1993-1999 arasında, üçüncü, dördüncü yok, ikinciler var. 
SALlH ERBEYlN (Denizli) - ikinciler var; ama, yönetmelikte ona cevaz yok gördüğüm 

kadarıyla... 

İRFAN ÖNAL - Hayır, burada bakılabilir; onu bilmiyorum tabiî, bakmak lazım. Ben gör
medim, hangisi var sizde... 

BAŞKAN - Var mı, yok mu? 

SALlH ERBEYlN (Denizli) - Var, var iki tane var. 

İRFAN ÖNAL - 1993... Hayır, üçüncü ek sözleşme yapılamaz demiyor orada... 1993'teki 
değişiklikte, bir tek sözleşmeye indirilmiş... 

SALİH ERBEYÎN (Denizli) - Ona rağmen, iki, üç yapılan var benim gördüğüm kadarıyla... 
İRFAN ÖNAL - Yok, olmaması lazım; bizim dönemde değil; ama, ben, böyle bir inceleme 

yapmadım. Yani, var mı, yok mu o sorunuza şu anda cevap veremiyorum. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Kayıtlara geçmesi açısından o şeylerin isimlerini zikrediniz; 
kayıtlara geçsin. 
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İRFAN ÖNAL - Yani, sanmıyorum, 1993'ten sonra... 

BAŞKAN - Varsa da yanlışlıktır. 

İRFAN ÖNAL - Varsa da yanlıştır; yani, yönetmelikteki hüküm neyse, bir gerekçesi varsa, 
idare onu biliyordur, ben onu bilmiyorum, cevap veremeyeceğim. 

Yani, bizim dönemimizde yok. 
Tatbikat projesi meselesine gelince, yüzde 30'dan fazla artış, ihaleye esas keşif ve projede yer 

almamakla birlikte, yapılan tatbikat projesinde, sonradan artan ihtiyaç ve yeni gelişme alanları 
sebebiyle, biliyorsunuz, projeler iki türlü, bir avan proje dediğimiz, ilk başta, avan projeler, yani, 
taslak proje diyelim ona, avan proje yapılır, işler bu avan projeye göre de ihale edilir; ama, esas 
olan, işin durumu, aciliyeti, önceliği, önemi, idarenin takdiri ve benzeri birsürü sebeple, avan proje 
üzerinden de iş ihale edilebilir. Hukuken de, teknik yönden de bu mümkündür; ama, esas olan, tat
bikat projeleriyle ihale etmektir; daha sağlıklı sonuç alınması açısından. Burada onu kastediyor. 
Tatbikat projesinde, avan projesinde ve keşfinde ilk keşfinde ve projede yeri yok, almamış; ama, tat
bikat projesini yaparken, ihtiyaç doğmuş. Artışlara sebebiyet vereceği anlaşılmış. Sonradan artan 
ihtiyaç, demin arz ettim, ilk başta ve yeni gelişme alanları sebebiyle. Özellikle, altyapılarda buna 
sıkça rastlarız, çok başımıza gelen bir iştir. İşlerin biraz süresinin uzamasının maliyetini de art
masının sebebi de budur zaten. Şehirlerimizde, böyle 8-10 senede bitmeyen işler vardır. Biz, müm
kün olduğunca, bu süreci hızlandırmak, işlerin daha hızlı, zamanında hızlı bitmesini sağlamak 
amacıyla, hem bunları parçalara böldük hem, dediğim gibi, gerektiği zaman da, yönetmelik çer
çevesinde ek sözleşme yapmış. Olay bundan ibarettir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar... 
Buyurun. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Bir soru da ben sormak istiyorum: Sayın Genel Müdürüm, tabiî, 
takriben 2 saatten bu yana, konular hakkında açıklama getiriyorsunuz. Burada, birbirine bağlı iki 
sorum olacak. Birinci sorum şu: Dinar'da meydana gelen deprem sonucu yapılan kalıcı konutların 
ve yine Erzincan'da meydana gelen deprem konutlarının, iller Bankası tarafından yapılıp yapıl
madığı?.. Eğer, iller Bankası tarafından yapılmışsa, ki, bilgi sahibi olmanız düşüncesine binaen, 
bunun, takriben kaç yılda bitirildiği, hangi usul ve esaslara göre yapıldığı?.. 

ikincisi, tabiî, gerek ihale Kanununda gerekse sizin ihale Yönetmeliğinizde, şartların gerçek
leşmesi halinde davetiye usulü dediğimiz usulle yapılması suretiyle bu işlemlerin zamanında ve hat
ta zamanından önce yetiştirilmesine amir olmuş mudur? Çünkü, biz, yaşamımızdan ve duy
duğumuz, gördüğümüz hadiselerden de bilmekteyiz ki, Erzincan depreminin kalıcı konutları ve alt
yapıları on yıllara varmıştır. Dinar, küçük çaplı bir deprem olmasına rağmen uzun yılları almıştır ve 
buna bağlı olarak da, sayın muhalefetin, acaba, davetiye usulü değil de, ilan usulü yapılmak suretiy
le sürenin uzaması, neticede bastıran kışa rağmen, vatandaşın çadırlarda veyahut da daha değişik 
barınma imkânlarını bulamayarak mağdur olması, yine, iki yıl gibi bir zaman içerisinde kalıcı 
konutların yapılmış ve vatandaşa teslim edilmiş olması sebebiyle, vatandaşın bir nebze olsun mağ
duriyetinin giderilmiş olmasından dolayı bir rahatsızlık duyulması sebebine istinaden, bunların 
süresi içerisinde bitirilmesine, davetiye usulü değil de, ilan usulüyle yapılması halinde aksamaların 
veyahut da sürenin uzamasının sebep olup olmayacağı hususunda bilgilerinizi veyahut da cevap
larınızı rica edeceğim efendim. 
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İRFAN ÖNAL - Dinar ve Erzincan ve diğer depremlerde, Adana da dahil olmak üzere, diğer 
depremler doğrudan doğruya Bankamız görev alanına zaten girmediğinden dolayı, Bankamız 
tarafından, en azından şu andaki bilgilerime göre, Bankamız tarafından yapılmamıştır. Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı tarafından yapılmıştır; ama, orada, benzer, kısmî olarak altyapı hizmetinin Ban
ka tarafından verilmesi ancak şöyle olmuştur: Oradaki belediyelerin kendi ayrı taleplerine binaen, 
mesela, altyapısı yoksa veya depremde hasar görmüşse, belediye meclis kararıyla, banka programı 
içerisinde işlerini yaptırmaları, talep ettikleri takdirde, Banka onları yapmıştır. O konuyla ilgili, 
yani, deprem evlerine dönük, tabiri caizse, doğrudan Bankanın bir görev alıp almadığını... 

MEHMET NACAR (Kilis) - Veya altyapı da buna dahil edebilirsiniz. 

ÎRFAN ÖNAL - Evet, alıp almadığını şu anda bilmiyorum; ancak, yani, o ilgili kurumdan daha 
net öğrenilebilir; ama, benim bildiğim kadarıyla, bu son depremlerde yaptığımız gibi, bir protokol
le, Bakanlıkla yapılan protokol çerçevesinde, altyapıları Bankanın üstlendiğini ben şahsen bil
miyorum. Üstlenmediği kanaatindeyim. Böyle bir bilgi bana ulaşmış değil; ancak, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı uhdesinde, daha önce, bu Dinar, Erzincan, Adana ve benzeri yerlerde, hatta, Varto 
ve Lice de dahil olmak üzere, yapılan işlerin çok uzun süre aldığını, uzun süre sürüncemede kal
dığını, zamanında bitirilemediğini, vatandaşların da, burada, mağdur olduğunu, hatta, bazı yerlerde, 
halen, istimlak ve benzeri, hak sahiplerine ödenmesi gereken paraların bile daha bizim 1999 yıl
larına kadar uzadığı, sarktığı, bu dönem içerisinde, 1999'dan sonraki dönem içerisinde bunların 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından çözüldüğünü, çözümlenmeye çalışıldığını biliyorum. Bu 
işler bitememiştir, bitmemiştir. Bizim zamanımızda ise, bu deprem sonrası zaten bizim dönemi kap
sıyor. Depremle birlikte biz bu işlere başladık; sayın Komisyonun bir de onu göz önüne almasını is
tirham ediyorum. Ben göreve başladım, onbeş gün sonra deprem oldu. Depremle birlikte gözümüzü 
açtık, depremin içerisinde kendimizi bulduk. Bunu, herhangi bir saikle veya bir amaca yönelik söy
lemiyorum, o günkü hadiseyi bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermek amacıyla söylüyorum. Biz
ler, bütün ekip olarak, gerek Bakanlık, Sayın Bakan başta olmak üzere, çok çok üst düzeyde bir 
koordinasyon ve verimli bir çalışmayla ilgili ve bağlı bütün kurumlar, Bakanlığın bağlı kurumları 
olduğu gibi, bizim gibi ilgili olan kurumlar da dahil olmak üzere çok sıkı bir koordinasyonla yüz
lerce arkadaşlarımızla sabahlara kadar projektörler ışığında çalışma yaptırdık deprem bölgelerinde 
ve gece sabaha karşı saat 3'te, 4'te, 5'te insanlar yataklarında uyurken biz evlerimize dönüyor idik. 
Ben genel müdür olarak, Sayın Bakan başta olmak üzere bu olayı iki yıl boyunca sürekli yaşadık; 
bilginize arz ediyorum. 

Bu işlerin de süratli zamanında olması, vatandaşın yaklaşan kış şartlarında düşünün, biz eylül
de başladık bu işlere, zaten 17 Ağustosta oldu, eylül sonu, ekim başından itibaren yağışlar başladı, 
bölge çok yağış alan bir yer biliyorsunuz, Marmara Bölgesi ve insanlarımız çok çaresiz, perişan bir 
durudaydı. Demin de belirttiğim, hemen tespit edilen yerlerde prefabrik konutları yapmak için sürat
le işe giriştik. Bunu samimiyetimle söylüyorum, bu kadar hıza bu kadar süratli hareket etmemize rağ
men, banka adına konuşuyorum tabi, yaptığımız hiçbir işte bir aksama, ciddî bir şikâyet, bir usulsüz
lük, herhangi bir şekilde bir suiistimal mevcut değildir, olmamıştır. Bu yönde ciddî bir bilgi, belge, 
kanıt ve şikâyet de ulaşmamıştır. Zaten ilgili devletin bütün yetkili ve denetim kurumları da bu 
konuları yerinde -demin de arz ettim- denetlemişlerdir ve denetlemeye devam etmektedirler. 

Bu davet usulü yerine, demin arz ettim, biz bunu bir mecburiyetten -genellikle o deprem böl
gesi için söylüyorum- bir yerde daha hızlı bitmesi için bu anlamda bizi mecbur ettiği için, işin 
sonucunu daha hızlı zamanında almak için bir mecburiyetten, yoksa başka bir mecburiyetten dolayı 
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değil. Tamamen bir tercih meselesidir, idarenin takdiridir, ayrıca da, zaten yine başta arz ettim, 
kanun hükmünde kararname bildiğim kadarıyla -yanlışsa düzeltin- çıkarılmıştır hükümet tarafın
dan. 2886'ya tabi Bakanlığın yaptığı diğer işler de, 2886'nın dışında yapılması, davet usulüyle yapıl
ması için yetki verilmiştir. Sırf işler çabuk bitsin, zamanında bitsin diye. 

BAŞKAN - O kararnamenin sayı ve tarihini... 

BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULU BAŞDENETÇİSİ YAŞAR CAN -
Sayın Başkan, son olarak uygun olarak teknik konularda açıklık getirmek, ihalelerin yapısı... 

BAŞKAN - Sayın Genel Müdürüm konuşmasını bitirdikten sonra, hatta o ilgili kararnameyi de 
bu arada bulabilirsek. 

ÎRFAN ÖNAL - Buna rağmen, Bakanlığa normalde 2886 sayılı Devlet îhale Kanununa tabi ol
ması gereken olan Bakanlığın yaptığı işlerde bu yetki verilmişken İller Bankası gibi özel bütçeli 
bağımsız kuruluş bir bakıma şirket benzeridir yönetim yapısı; çünkü, kendi bütçesi özeldir. Bakan
lıkla protokolle biz bu işleri yaptık. 2886'ya tabi olmayan bir kurumun kendi ihale yönetmeliğin-
deki vermiş olduğu bir yetkiyi kullanması kadar doğal bir şey olamaz diye düşünüyorum. 
Amacımız, işlerin çabuk ve zamanında bitmesidir. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Etkin olmuş mudur? 
ÎRFAN ÖNAL - Tabi efendim, onu da arz edeceğim. 
Etkin olmuştur; çünkü, orada süreler biliyorsunuz sınırlıdır, öyle ilan şartlan beklenmemiştir. 

Ayrıca, bir avantajı daha vardır, onu da söylüyorum, burada ihale yöntemleri açısından niye davet 
usulünün tabiî ki bir sebebi vardır. Davet usulünde müracaatlar içerisinde; yani, banka tarafından 
veya kurum tarafından bilinen veya kuruma yapılan başvurular içerisinde bu işi yapmaya daha 
nitelikli, teknik altyapısı, makine, ekipmanı ve benzeri diğer sebeplerden dolayı işi daha hızlı 
yapabilme özelliğine sahip firmaları seçme hakkınız vardır; yani, seçme derken doğrudan ihaleye 
verme değil de, bunlara davetiye gönderme haklarına sahipsiniz, bu bir avantajdır idareler açısından. 
Bunların içerisinde en az üç olma kaydıyla bizim ortalamamız 10'un üzerindedir sayın milletvekilim 
bu konuya da temas etmişti. Yani, ortalama davetiye sayımız bir iş için 10'un üzerindedir. 13,14,15 
hatta son dönemlerde de 15'in üzerine çıkmıştır. Yaptığımız şeylerde asgarî şart 3'tür. Bu amacına 
ulaşmıştır. İlan yoluyla yapsaydık aynı sonucu aynı verimliliği elde edebilir miydik; kesinlikle söy
lüyorum, bütün bilgim, tecrübem, yaşadığım olaylar nazara itibara alındığında asla yetiştiremezdik. 
Hatta biraz daha ileri söylüyorum belki de halen prefabrik konutlarda boğuşuyor olurduk. 

Arz ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz kısa bir açıklama 
yapacağım. 

BAŞKAN - Buyurun! 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Bu prefabrik konutların altyapısıyla ilgili yapılan ihalelerde 

süre uzatımı verilmiş; diyelim ki, bir aylık veya iki aylık. Bunlar da bir sonraki yıla aksamış; o 
zaman eskalasyon fiyat farkı ödediniz mi acaba? 

İRFAN ÖNAL - Hayır efendim. Süre hariç der bizim şeyimizde. Sadece süre vermişizdir; fiyat 
farkı ödenmemiştir. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Başkanım, burada ikibuçuk saattir İller Bankasıyla il-
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gili görüşlerimizi beyan ediyoruz; yani, burada benim dikkatimi çeken bir şey, ikibuçuk saat 
içerisinde hiçbir arkadaş ne prefabrik konutların konut kısmıyla ne de kalıcı konutların yapımıyla, 
ihalesiyle, keşifleriyle, pahalı yapıldı diye hiçbir itirazı olmadı. Burada her şeyi yerine koymak 
lazım. Uygun fiyatlarla yapılmış, hakikaten adilane yapılmış işler, hiçbir arkadaşın demek ki itirazı 
yok. Burada yapılan itirazlar tamamen altyapıyla ilgili. Eğer biz, muhalefet yapacak olsaydık ona 
da muhalefet ederdik. Ben şahsen kendim burada yanlış gördüklerimi açık açık söylüyorum. Üst 
yapılarda konutlarda olsun prefabriklerde olsun şahsi değerlendirmem, hiçbir yanlışlık yoktur, 
yapılabilecek en uygun yapılar zamanında ve gayet güzel ve gayet iyi fiyatlarla yapılmıştır; ama, 
aynı şekilde şahsî kanaatimi söylüyorum, kanalizasyon, içmesuyu ve altyapılarla da haddinden faz
la uygunsuzluk vardır, pahalıya mal edilmiştir, fazla para ödenmiştir. 

BAŞKAN - Mükerrer olmaktan... Örneğin sizin değerlendirmenizi tekrar gündeme getirmenin 
bir anlamı olmadığı anlamında... 

Sayın Genel Müdürüm teşekkür ederim bu kadar zaman ayırdınız. 
İRFAN ÖNAL - Son olarak bir açıklama yapmama izin verir misiniz? 
BAŞKAN - Buyurun. 
İRFAN ÖNAL - Bu konuları KÎT alt komisyonunda da konuştuk, tartıştık, hatta buna benzer 

sorular ve temenni dediğimiz Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında da yer almıştır. Bu raporlar
da görüşülmüştür, Yüksek Denetleme KİT altkomisyonu ve KİT komisyonunda da en son, bunlar 
görüşülüyor, daha önceki yıllara ait olanlar da görüşülmüş ve bu raporlar yayımlanmıştır. 

Sayın vekilimizin dediği gibi uygulamada hiçbir şekilde bizim bu altyapı ihalelerimizde uy
gunsuzluk ve usulsüzlük asla yoktur. Bir altyapı sadece baştaki prefabriklerin size söylüyorum 
maliyetini söylediniz de altyapı maliyetleri bizim, ilk prefabrikler için söylüyorum, 3 ile 6 milyar 
arasındadır yerin durumuna göre. Bu, dünyanın hiçbir yerinde bu fiyata bunu çıkarırım diyebilenle 
her türlü ortamda konuşmaya varım, her türlü sonucuna da katlanmaya da hazırım. Bu fiyata hiç-
kimse yapamaz. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Öncelikle o kararnamenin sayısını ve tarihini okursak. 
YAŞAR CAN - Sayın Başkanım, İller Bankası, Sayın Genel Müdürün de konuşmalarında sık 

sık değindiği gibi Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun sürekli denetimine tabi olan kuruluş
lardan birisidir. Denetimlerimizde kârlılık ve verimlilik ilkeleriyle tabi olduğu mevzuat çerçevesin
de hareket edilip edilmediğini idarî, malî ve teknik yönden inceliyoruz ve yıllık raporlarımızı hazır
layıp, Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonuna sunuyoruz; fakat, bu çerçevede diğer kamu 
iktisadi teşebbüslerinde ibranın verildiği KİT Komisyonu olduğu halde İller Bankası gibi kuruluş
larda ibra mercii kendi genel kurullarıdır, Sayın Genel Müdür de ona değindi. Şimdi biz rapor
larımızı oraya sunduktan ve KİT Komisyonunda görüşüldükten sonra, bunlar genel görüşmeye 
sunulur. Genel görüşme çerçevesinde değerlendirilir. Elimde 1999 ve 2000 yılı raporları var. Gerek 
1999 yılında olsun gerekse 2000 yılı raporlarında olsun Yüksek Denetleme Kurulu tarafından İller 
Bankasının hesap ve işlemleriyle ilgili olarak herhangi bir teftiş, tahkikat, usulsüzlük tespiti yapıl
mamıştır; bunu da belirtmek istiyorum. 

Bir de elimde bir kanun hükmünde kararname var. Bu kanun hükmündeki kararname 574 sayılı 
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ile Yapılacak Yardımlara Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. 

BAŞKAN - Tarih ve sayısını tekrar söyler misiniz. 
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YAŞAR CAN - 1 Eylül 1999 tarihli Resmî Gazetenin 23803 mükerrer sayısında yayımlanan 
574 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname. Bakanlar Kurulunca da 31.8.1999 tarihinde de kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
YAŞAR CAN - Görüşmeler genelde 2886 sayılı İhale Yasası ile İller Bankası ihale yönetmeliği 

çerçevesinde değerlendirilir. Ancak elimdeki kararnamenin geçici maddelerinde enteresan tespitler 
var, müsaade ederseniz onları arz edeyim: 

Geçici Madde 13.- 17 Ağustos 1999 tarihinde vuku bulun deprem dolayısıyla genel hayata et
kili afete maruz bölgede yer alan illerde afete maruz kalanların hasar tespiti ve hak sahipliği işlem
lere dair esas ve usullerin belirlenmesi ile geçici ve kesin iskânlarının temini amacıyla yeni yerleşim 
alanlarının tespiti ve prefabrik veya kalıcı konutların kamu yapıları ve tesislerinin inşaat ve esaslı 
onarım işlerinin yapımı için her türlü alım, satım, hizmet yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ay
ni hakları, tesis etmede ve taşıma işlerinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yetkilidir; bu birinci 
paragraf. 

Söz konusu maddenin son paragrafında ise: Bu kapsamda yapılacak işler ile 1999 yılı yatırım 
programı gereğince afet bölgesinde yapılacak işler 1050 sayılı Muhasebeyi Umumiye Kanununa, 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 832 sayılı Sayıştay Kanununa vize ve tescil hükümlerine ve 
3194 sayılı İmar Kanununun plan ve parselasyonla ilgili işlemlerindeki askı, ilan, itirazlara dair 
sürelere ilişkin hükümlere tabi değildir. 

Geçici Madde 14.- Afetzedelerin yerleşmelerini çok hızlı bir şekilde sağlayabilmek amacıyla 
araştırma, sondaj, imalat, prototip, imalat, keşif, etüt, harita, plan, proje, müşavirlik, kontrollük ve 
benzeri her türlü hizmetlerin müşavirlik firmaları vasıtasıyla yaptırmaya Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı yetkilidir deniliyor bu kararnamede. 

Kararnamenin özünde, özellikle 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi olmadığı belirtiliyor. 
Bu kanuna tabi olunmayan ihale işlemlerinde kınm yanında performans kriterleri de gözönünde 
bulundurulur. Yani, ne kadar sürede yapılacak, süre gözönünde bulundurulur, verimliliği gözönün
de bulundurulur, etkinliği gözönünde bulundurulur ve faydası değerlendirilmek suretiyle yapılır. 

Bunu da Yüce Komisyonun takdirlerine sunarım. •. 
4- Şahin YILDIRIM - İller Bankası Genel Müdürü 

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRÜ ŞAHİN YILDIRIM - Bayındırlık Bakanlığında Müs
teşar Yardımcısıyım. 17 Eylülden itibaren de iller Bankası Genel Müdürlüğüne vekâlet ediyorum 
ve halen bu görevi yürütüyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Bizim zorunlu olarak, görüşmeye başlamadan önce yemin metnimiz var; bütün arkadaş
larımızın -olayın gizliliğine, gizliliğine sadık kalınacağına dönük bir yemin metnidir- tek tek yemin 
etmesi gerekiyor. 

Buyurun. 
(Bürokratlar kendilerini tanıtarak yemin ettiler) 

BAŞKAN - Sayın Genel Müdürüm özellikle sizin görev sürenizle ilgili tarihleri söyleyebilir 
misiniz? 
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ŞAHÎN YILDIRIM - 17 Eylül 2001'den itibaren Sayın Başkanım. 
BAŞKAN- 2001 ve devam ediyor. 
Teşekkür ederim. 

ŞAHÎN YILDIRIM - Buradaki arkadaşlarımdan iki tanesi eski genel müdür muavinimiz, şu an
da görevlerinden alınmışlardır. Diğer iki tanesi de vekâleten genel müdür yardımcılarımız. Sizin is
teğiniz üzerine eski arkadaşlarımızı getirmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN - Müsteşar yardımcılığınız hangi konularla sınırlıydı Bayındırlık Bakanlığında? 

ŞAHÎN YILDIRIM - Benim müsteşar yardımcılığım APK Kurul Başkanlığı, Yüksek Fen 
Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Basın Müşavirliğiyle sınırlı. Şu anda ise sadece iller Ban
kasına bakıyorum bir de Basın Müşavirliğine ve APK Kurul Başkanlığına. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlar, soru yöneltmek isteyen arkadaşımız var mı? 
Değerli arkadaşlarımızdan soru sormak isteyen yok; ama, ben başka türlü bir soru sormak is

tiyorum. Bu görevde ve bundan önceki görev döneminizde Sayın Bakan Koray Aydın'ın bakanlığı 
döneminde herhangi bir firmaya, şahısa dönük korunması yönünde bir talimat, telkin, yönlendirme 
gibi bir şeyle muhatap oldunuz mu? 

ŞAHÎN YILDIRIM - Sayın Başkanım, biraz önce arz ettiğiniz gibi zaten bana bağlı birimler 
ihaleli birimler değildi. Dolayısıyla da Sayın Bakanımın herhangi bir şekilde bana bu konuda 
talimatı olmamıştır. Birimlerim de zaten böyle birimler değildi ve böyle bir şey de olmadı. 

BAŞKAN - Özellikle deprem sonrası çalışmalarda eski genel müdür muavini arkadaşlarımızın 
da burada olmasını biraz o anlamda istemiştik. İhaleler genelde, kanun hükmünde kararname var 
onu da dayanak tutarak daha çok tavsiye usulüyle ihale edilmişti bütün ihaleler, belki tamamı değil 
ama. Ondan sonraki sizin döneminizde, atandıktan sonraki yapılan ihalelerde bu eğilim devam 
ediyor mu; yoksa, ilan usulü ve diğer usullerde ihaleniz var mı? 

ŞAHİN YILDIRIM - Sayın Başkanım, biz göreve geldikten sonra hiçbir ihale yapmadık 
henüz. Ayrıca, 2002 yılında yapmayı düşündüğümüz ihalelerle ilgili olarak da yeni bir sistem geliş
tirdik. Buna göre, öncelikle, Bankamızda şu anda 4 000 civarında ihale dosyası var, bunların bir 
ayıklanması gerekiyor. 

BAŞKAN- 4 000 firmayı kastediyorsunuz. 

ŞAHÎN YILDIRIM - Onu kastediyorum Sayın Başkanım. 

Biz, 7 Ocak 2002 tarihli Resmî Gazeteye ilan vererek, İller Bankasının 2002 yılı ihalelerine 
girebilmek için, firmaların, tüm tanıtım dosyalarını yenilemelerini istedik. Onun için, ihale 
Kanununda olan belli evrakları istedik. Bu dosyalar geldikten sonra, içeride kuracağımız iki komis
yonumuz marifetiyle tespit edeceğimiz kriterlere göre firmaları sınıflandıracağız. Bu sınıflandırma 
sonucunda, hangi firmanın hangi limitler dahilindeki ihalelere girebileceğini önce tespit edeceğiz, 
ondan sonra ihalelerimizi yapacağız. Bu da, tamamıyla aynısı olmamakla beraber, Yüce Mec
lisimizden geçen İhale Kanunun bir nevi alt versiyonu şeklinde görünmektedir. Yani, 2003'ü bek
lemeden, onun yönetmeliklerinin 2002 yılında çıkacağını da biliyoruz ama, biz onun bir alt ver
siyonu olarak, kendi çalışmalarımızla böyle bir sistem üzerinde çalışıyoruz. 

BAŞKAN- Yeni uygulayacağınız yöntem, değişen İhale Kanunu paralelinde... 
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ŞAHÎN YILDIRIM - Aşağı yukarı, onun paralelinde gözüküyor. Dolayısıyla, bu konuda çalış
malarımızı devam ettiriyoruz. Herhangi bir ihalemiz olmamıştır. 

BAŞKAN- Soru yöneltmek isteyen arkadaşımız var mı? 

SALlH ERBEYİN (Denizli) - Sayın Genel Müdürüm, biraz önceki eski Sayın Genel 
Müdürümüz, dağarcığında ve elindeki dosyalar kapsamında bize bilgi verdi. Bazı hususlarda, alt 
ekibi sizin heyeti âlinizde olmadığı için belki genel cevap verdi. Bu noktayı aşmak için dört sorum 
var. 

Yeni bir Genel Müdür Vekili olarak, mevcut süren dava da göz önüne alınarak, zaten, soruştur
ma komisyonunun kapsamı iddianame sebebiyle sayın eski Bakan hakkındaki bir soruşturma 
komisyonu. Benim tespit edebildiğim, 1991 tarihindeki iller Bankası İhale Yönetmeliğinin 30 un
cu maddesi değişmiş. 30 uncu maddenin ikinci fıkrasında, afet gündeme gelmiş; ama, onun haricin
de, bir, tatbikat projesi ibaresi konulmuş. Belki deprem sebebiyle konuldu, belki de avan ve uy
gulama projelerine ilişkin olarak konuldu. Bu tatbikat projesinde ne kastedilmek istenmiş, bu husus
ta bilginiz var mı; bir. 

İki; 1983 ve 1993 arasında yüzde 30, bir defa değil, birden fazla yapılabilir şeklinde, ek söz
leşme ihale yönetmeliği uygulanmış. Bu, 1991-1993 arası ve bu tarihe kadar olan... İkinci parag
rafın değişmesinden sonra, birden fazla tekrar yetki verilmiş İller Bankası Yönetim Kuruluna. Bu 
noktada, yani, 1993-1999 arası, özellikle sormak istediğim, bir tane yüzde 30 artış yetkisi verilmiş 
olmasına rağmen, ben gelen dosyalara baktığımda, bu yönetmelik hilafına yapılan birkaç tane tes
pit ettim. Bunları isim olarak siz herhalde ihaleler kamuoyu merceğine yatırdıktan sonra, biraz ön
ce bahsettiğiniz çalışma doğrultusunda bunları mercek altına almışsınızdır diye düşünüyorum. Alın
madıysa da, diğer genel müdür yardımcısı ve görevden alınan arkadaşlarımızın bilgisi vardır diye 
söylüyorum bunu. Böyle bir şey gözünüze çarptı mı? 

Bir de, Sayın eski Genel Müdüre soracaktım, zaman da geçtiği için... 1999 ve 2001 arası yoğun 
bir ihale olmuş. Bu ihale kapsamında, çok iş olan yerde kâr-zarar ya çok olur ya az olur. iller Ban
kasının kâr oranında eskiye göre bir değişme var mı, müspet veya menfi anlamda? 

Bir de, ikinci paragraf ışığında, doğal afet denilmiş... Doğal afeti anladık. Diyelim ki, A 
belediyesi, doğal afet olmadı, imar değişikliği oldu, yeni sanayi tesisi oldu, oraya kanalizasyon ve 
içme suyu gibi yatırımları belediye meclisi tarafından -diğer genel müdürümüzün bilgisi ışığında 
soruyorum- size bir teklif geldi, müteahhit de uygun gördü; bu tatbikat projesi ve gelişen halleri bu 
şekliyle nasıl uygulamayı düşünüyorsunuz. 

Teşekkür ederim. 

ŞAHİN YILDIRIM - Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, sayın vekilimizin birinci sorusuy
la ilgili olarak, tatbikat projeleriyle ilgili bilgi arz edelim. 

İller Bankasının bugüne kadar gelmiş olan bir rutin alışkanlığı söz konusu olmuş durumda. O 
da, İller Bankası genelde ihalelerine avan projeyle çıkmış. Avan proje demek, yapılacak işin 
detayının olmadığı, genel ve kaba hatlarının olduğu proje demektir, iller Bankası, avan projelerinin 
ihaleye çıktıktan sonra, bilahara, ihaleyi alan firmaya tatbikat projesi yap diyor ve ihaleyi alan fir
ma, tatbikat projesini yaptıktan sonra, Banka o tatbikat projesini onaylıyor, iş ona göre yürüyüp 
gidiyor ve son bir iki yıla kadar, İller Bankası kurulduğu günden beri, ihalelerin aşağı yukarı 
tamamını avan proje üzerinden yapmış durumda. Dolayısıyla da, avan projede gözükmeyen, ancak, 
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bilahara yapılan tatbikat projesinde gözüken keşif artışlarından dolayı, bu ek sözleşmeler konusu 
veya yüzde 30'lar konusu doğuyor. Bu nedir derseniz, kısaca biraz açıklama yaparsam, şöyle: 
Mesela, bir deniz kenarında, deniz deşarjıyla ilgili bir yerde avan proje yapıyorsunuz. Kazılacak 
zeminin o anda etüdü çok iyi yapılamamıştır; bir bakıyorsunuz, altta balçık veya kum çıkıyor. Bunu 
ancak açıldığı anda görebiliyorsunuz veyahut da yine bir kanalizasyon işinde, bunun benzeri, açılan 
yerde önceden zemin etütleri çok iyi yapılamadığı için, bilahara yapılan detay projelerinde bunların 
çok daha sağlıklısını görmeniz mümkün olabiliyor. Bu nedenden dolayı, hep bugüne kadar avan 
projeyle gidilmiş. Üstelik, bir de İller Bankasında şöyle uygulamalar var; bu, gerek avan projeler de 
müşavirlik firmalarına, proje firmalarına ihale edilmek suretiyle genelde yapılagelmiş projelerdir. 
Daha sonraki tatbikat projeleri de işin alımından sonra müteahhidin esasen tam milimetrik 
diyebileceğimiz şekilde yapmış olduğu projelere tatbikat projeleri diyoruz. İller Bankası bunu 
yoğun bir şekilde böyle uygulamış; ancak, son yıllarda, bu uygulamadan giderek vazgeçmek 
suretiyle, bugün için, tatbikat projeleriyle ihaleye çıkar hale gelmiş durumdadır. Bu daha sağlıklı 
olan bir metottur tabiî. 

ikinci sorusunda, 1993 ve 1999 arasındaki ek sözleşmeler konusunda bir açıklamada 
bulunacağım. 

Sayın Başkanım, İller Bankasının uygulamalarında, 1993'ten önce üç dört kez olan ek sözleş
meler var. Ben kısmen, bir kısmını tespit ettirdim, getirdim. 

BAŞKAN- 93 ile 99 arasında, birden fazlanın yasak olduğu dönem var mı? 
ŞAHİN YILDIRIM - Onu da arz ediyorum. 1993'te üç ve dört ek sözleşmeler yapılırken, 

1993'te getirilen hükümle bir tek ek sözleşme yapılabilme noktasına gidilmiş; ancak, buna rağmen, 
1993 ile 1994 arasında, 6.12.1994 tarihinde Çorum merkez içme suyu, 14.12.1994 tarihinde Malat
ya merkez kanalizasyon inşaatı, 14.12.1994'te Edirne Keşan içme suyu inşaatı, 26.5.1994'te Ağrı 
merkez kanal inşaatı, 5.7.1994'te izmit Körfez kanal inşaatı, 26.7.1994'te Akyazı-Sakarya içme 
suyu inşaatı, 1.11.1994'te Elazığ merkez kanal inşaatı, 6.12.1994'te Bartın Amasra grup inşaatı, 
14.3.1995'te Çeşme Alaçatı içme suyu inşaatı... Bunların tamamı, ikinci ek sözleşme olarak iller 
Bankası tarafından yapılmıştır. 

BAŞKAN- Sayın Genel Müdürüm, peki, bu uygulama İhale Yönetmeliğine ters düşüyor. 
Bununla ilgili bir teftiş, soruşturma, inceleme araştırma yapılıp da, ilgililer hakkında yasaya ters 
düşen ya da yönetmeliğe ters düşen bir şeyi uygulayanlar hakkında herhangi bir işlem yapılmış mı 
bugüne kadar? 

ŞAHİN YILDIRIM - Sayın Başkan, bunlar hakkında bana intikal eden veya bilgim dahilinde 
herhangi bir işlem yapılmamış. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Bir de, keşif artış miktarı ne kadar acaba? 
ŞAHİN YILDIRIM - Ek sözleşmelerin keşif artış miktarları var; ama, yılı birim fiyatlarıyla 

olduğu için, keşif artışı oranlan hususunda çalışmamda bir orana gitmemişim sayın vekilim; ama, 
istenirse... 

MEHMET NACAR (Kilis) - Onu kararla biz istetelim. Yani, o dönemlerdeki keşif artışları ne 
kadar olmuş, oranları nedir... 

ŞAHİN YILDIRIM - Bir de burada kısaca şunu arz edeyim Sayın Başkanım: 1999-2001 
arasındaki ikinci ek sözleşmeleri ben çıkarttırdım. 1999-2001 arasındaki ikinci ek sözleşme sayısı 
toplam, 2000 yılında 3 tane, 2001'de bir tane olmak üzere, toplamı dört tane. Yani, Bankamız 
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tarafından, ikinci ek sözleşmeler rutin olarak kullanılan ek sözleşmeler değildir, çok olağanüstü hal
lerde uygulanan ek sözleşmelerdir. Yani, yüzlerce, deprem bölgesinde ve diğer bölgelerde 1999-
2001 arasında yüzlerce ihalemiz olmasına rağmen, sadece dört tane ikinci ek sözleşme yapılmış 
durumdadır, rutin uygulama değildir Sayın Başkanım. 

Sayın vekilimizin diğer bir sorusu vardı, 1999-2001 arasında kâr oranı değişmiş mi Bankanın 
diye. iller Bankası, bildiğiniz gibi, işlerini bir müşavirlik hizmeti olarak görmemiz gerekiyor. 
Burada, işin sahibi belediyelerdir; İller Bankası belediyeler adına bu işi, bir nevi müşavirlik olarak 
yapmaktadır ve bugüne göre de, iller Bankasının bu yapmış olduğu işlerden dolayı herhangi bir 
zararı söz konusu değildir. 

YAŞAR CAN - Sayın Başkanım, tam yeri geldi, müsaade ederseniz bir açıklık getireyim ben 
burada. Tabiî ki, Sayın Genel Müdürün elinde o rakamlar yoktur; fakat, benim elimde var rakam
lar. 1996'dan 2000'e kadar olan iller Bankasının dönem kârını arz edeyim: 1996'da 12 trilyon 932 
milyar - okuduklarımın hepsi kâr- 1997'de 22 trilyon 950 milyar, 1998'de 42 trilyon 257 milyar, 
1999'da 67 trilyon 988 milyar, 2000 yılında ise 115 trilyon 273 milyar kâr söz konusu. 

ŞAHİN YILDIRIM - Sayın Vekilimin son sorusu, müsaade ederseniz Sayın Başkanım; 30 un
cu maddenin, belediyelerin talebi ve gelişen hallerde uygulanması konusunda sordular. Şimdi, biz, 
iller Bankası olarak, tamamıyla belediyelere hizmet eden bir kuruluşuz, diğer kamu kuruluşlarına iş 
yapmayan bir kuruluşuz. Belediyeler işin sahibidir; iller Bankasının buradan artı veya eksi hiçbir 
çıkan söz konusu değildir; dolayısıyla, burada sadece aracılık eden ve müşavirlik eden, bu hizmet
leri karşılığında da belediyelerden belli bir komisyon alan bir kuruluş durumundadır. Belediyeler 
Türkiye'deki yapılaşmanın sonucu olarak, tutuyor, hepimizin içinde bulunduğu bir vilayetimiz, bir 
kazamızın belediyesi, kanal işini ihale ediyor. Ülkemizde bu işler de zaten iki yılda falan biten iş
ler değildir, 5-6 yıl devam eden işlerdir maalesef. O aşamada, belediye diyor ki, benim şu alanım
da yeni kooperatifler oluştur, bu alanımda yeni yerleşim alanları oluştur, buranında devam ettiril
mesini, yaptırılmasını istiyoruz diyor. Biz burada teknik olarak bakıyoruz, devam eden bir müteah
hit var, kurumun memnun olduğu bir müteahhittir, iş makineleri oradadır, şantiyesi oradadır ve işin 
sahibi olan belediyenin de bu noktada talebi vardır; işte, bu noktada, yeni bir ihale yapılması ve es
ki müteahhidin tasfiyesi cihetine gidilmesi ve işin teknik olarak da birbiriyle bağlantısı ve işlet
mecilik alanında çıkacak sorunların akuplesi söz konusu olduğunda, maalesef, belediyenin talebi 
doğrultusunda ek sözleşmeler yapılabiliyor. Bunda da bankanın, kuruluşundan beri genel teamülü 
böyledir, hiçbir mahzur da görülmemiş durumda. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Bir sorum var Sayın Başkanım. 

Sayın Genel Müdürüm, elimdeki çizelgeye göre, 1993'ten 1999'a kadar yapılan ihaleler ilan 
yoluyla yapılmış. 1999'dan 2001 sonuna kadar da, hemen hemen yüzde 99'u davet usulüyle yapıl
mış. Davet usulü yapılan ihalelerde ortalama kırım yüzde 15 seviyesinde, ilanla yapılan ihalelerde 
ise yüzde 35-40 seviyesinde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

ŞAHİN YILDIRIM - Sayın Başkanım, şöyle arz edeyim; öncelikle davetiye işlerde yüzde 15 
kırımın haddi layık olup olmadığı, tabiî, o günkü ülke şartlarıyla ilgili bir husus olarak da bakmak 
lazım geliyor hadiseye. Bugün, bizim bayındırlık ihalelerinde de sizler dosyaları incelemişsinizdir, 
ilan usulüyle yapılan, vilayetlerimizde yapılan, benim bildiğim, yüzde 8-9 kırımla olan işler var ve 
bunların birçoğu, hemen hemen tamamı ilan usulüyle yapılan ihalelerdir. Yani, bunu, ülkenin ken-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 



— 180 — 

di şartları içerisinde değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Yani, ilan usulüyle olunca kırımlar 
yüksek çıkar, davet usulüyle düşük çıkar gibi genel bir kural maalesef ülkemizde yok. Davetiye 
usulünde de yüksek çıkabiliyor, ilan usulünde de yüksek çıkabiliyor, düşük olanlar da olabiliyor. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Burada öyle değil. 

ŞAHtN YILDIRIM - Bir de tabiî şu var: Ben de mühendisim; kırımların çok yüksek olmasının 
o kadar da doğru olduğu kanaatini şahsî olarak taşımıyoruz biz. Nedeni de, hepimizin bildiği gibi, 
çok kırım olduğu zaman, müteahhit, o kırımı kurtarabilmek için çok hileli yollara da başvurabiliyor, 
bu hepimiz tarafından bilinen bir şeydir. Dolayısıyla, burada, bence, makul olan tenzilat oranı ney
se, kurumun o tenzilat oranı üzerinde bir teamül kararı oluşturup gitmesinin doğru olduğunu 
düşünüyorum; ama, yüzde 15 artıydı, eksiydi, yeterli mi, değil mi, bu konuda, benim bir hüküm ver
mem veya görüş belirtmem doğru değil, ihale konusu olduğu için. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Şimdi, bir ihale yapılmış, diyelim ki 300 milyar 
keşif bedelli, 6 ayda da bitmiş. Bu süre zarfında, yüzde 550 seviyesinde artırım olmuş. Bunu nasıl 
izah edersiniz? 

ŞAHİN YILDIRIM - Keşif artışı ayrı, iş artışı ayrı. Buradaki mesele, tamamıyla iş artışı olan 
hadiselerdir. Yani, 10 kilometrelik bir kanal veya içme suyu düşüyorsanız, bunun 15-20, 30-40 
kilometreye çıkıyorsa, bu iş artışıdır. Dolayısıyla, yapılan sözleşmeler ve yüzde 30'luk artışlar, 
tamamıyla iş artışından kaynaklanan hadiselerdir. Aynı keşifteki işlerin artışı diye bir şey söz 
konusu değil burada, iş artmıştır. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Mevcut ilk ihalede, sözleşmede düşünülmeyen, 
sonradan zuhur eden artışlar mıdır bunlar? 

ŞAHTN YILDIRIM - Evet, tamamen öyle. 

ÖZCAN ALPTEKİN (tiler Bankası Müdür Yardımcısı) - Bir şey ilave edebilir miyim. 

O belirttiğiniz kesimler, deprem bölgesindeki ilk prefabrik anında yapılan işlerin artışlarında 
vardır. Biz, o günleri 20 Ağustostan itibaren yaşayan bir grup olarak buradayız. 20 Ağustosta biz 
deprem bölgesine gittiğimizde, Bakanlığın da beraber gittiği ekiplerle, her taraf kan revan içerisin
de... Gittiğimiz anda Bakanlığın oluşturduğu Teknik Araştırma Genel Müdürlüğümüzün heyeti, 
prefabrikleri yapacağımız alanların tespitiyle başladı. Bu alanların tespitiyle, biz Bankada 700 
kişilik bir grup kurduk. Banka, Türkiye'nin fiilen araziden en aktif görevi yapan bir kuruluşu efen
dim. Bugün talimat verdiğinizde, Türkiye'deki bu işleri bizzat nivonun başına geçip fiilen uy
gulayabilecek tatbiki elemanlarla. Bundan şunu arz etmek istiyorum: Proje gruplarımız, imar plan
lama grubumuz, harita grubumuz, bunların yer tespitlerini 25 OOO'likler üzerinde Bakanlığın, Tek
nik Araştırma Genel Müdürlüğümüzün görevlendirdiği ekipler, 25 OOO'likler üzerinde, haritalar 
üzerinde yerleri tespit ettiler, bizlere faksladılar;gece 12,1,2... Bu alanlar belediye sınırları içerisin-
deyse, biz bunları, Harita Dairesi Başkanlığımızın arşivlerinden 1000'liklerini çıkardık. Bunların 
eğer haritası var, imar planı yoksa, îmar Planlama Daire Başkanhğımızdaki 40-50 kişilik gruplar, 
bunların imar planlarını ürettiler. Fabrikasyon bir avan proje üretme bazına girdik. Ne oldu; bu 
üretilen plan, içme suyu grubumuza gitti, içme suyu tatbikat ve proje gruplarımıza, kanal 
grubumuza gitti, içme suyu projesi, kanal projesi ve yol projesi, bunların avan keşifleri elde edil
meye çalışıldı. Eğer yoksa, hemen, o bölgedeki, biz buraya, bütün bölgelerimizdeki haritacıları, 100 
kişiye yakın bir ekibi derhal bölgelere gönderdik ve hatta, bu tespit edilen yerlere gittiğimizde, o 
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günkü şartlarda, yanlış yönlendirmelerle vatandaş ayağa kalktı. Tahmin ediyorum sizler de iz
lediniz, televizyonlar, mesela, Gölcük'ten, Kocaeli'nden, halkın yanlış bilgilendirilmesiyle, bu böl
geler ve bu yerler elinizden gidiyor, devlet elinizden alacak fikirleriyle, büyük bir kargaşa başladı. 
Bu yoğunluk içerisinde ve bu proje gruplarında, hiçbir şekilde afakî yapılmış bir şey değil, avan 
projeler olarak, belirtilen yerlere, ihtiyaç da prefabrik sayısı olarak belirtiliyordu, alan ona göre... 
Yalnız, ben burada, Sayın Komisyonuma çok önemli bir şey arz etmek istiyorum: Burada şuna yap
madık: Geçici bir alanın altyapısını yapalım düşüncesine, biz, İller Bankasındaki tüm çalışan ar
kadaşlarım, bunlar zaman zaman 700 kişiye çıktı, sabah namazlarına kadar çalıştık, geçici bir şey 
yapmayalım dedik. Bu alanların büyük kesimleri, belediye sınırlarımızın mücavirlerinde metropol 
alanlanndaydı. Bu yapacağımız altyapıyı kalıcı yapalım ki, belediyelerimiz yarın, imar planı olan, 
suyu, yolu olan, kanalı olan bir gelişmiş bölgesi olsun ve bana göre, Türkiye'de ilk defa, teknik 
elemanın tam düşündüğü gibi bir plan ürettik. Bunu derken, yerel yönetimlerin imar planı yapılır-
kenki katkı ve mücadelelerini arz etmek istiyorum. Bunun dışında, tamamen birer uydukentin par
çalarının altyapısını yapma düşüncesiyle hareket ettik ve bu projeleri ve keşifleri hazırladık. Bun
lar, yerine gittiğimizde kaymalar oldu ve çok genişlemeler oldu. Yani, aynı yerde 500 prefabrik 
düşünülmüşse, 1000-1500 taneye çıktı ve bölgeyle yaptığımız, belediyelerle, valilerimizin gayret
leriyle, bu alanları aynı bölge içerisinde genişletmekten kaynaklanan, artı, bu avan projeyle keşif
leri yapıp ihaleye çıktık, yerine gittiğimizde, biraz önce arz ettiğim gibi, tüm haritacılarımızı gön
dererek, bu alanın derhal halihazırlarını aldık ve tatbikat projelerine başladık, bir taraftan da işe baş
ladık, haritalar alındıktan sonra; çünkü, metrajlara esas teşkil edecek ana doneyi, araziyi aldıktan 
sonra, tatbikat projelerini süratle, tüm proje gruplarımızı, 60 yaşındaki, emekli olan Erol 
ağabeyimiz, imar Planlamanın, belki çoğunuz tanırsınız, o bile, arazide çadırlarda yattık; biz bu 
projeleri orada üretip, gündüz ürettiğimizi gece, gece ürettiğimizi gündüz uyguladık, o artışların 
büyük kesimi oradan gelmektedir. Fakat, bu harcanan, yapılan projeler, bugün belediyelerimiz için 
altyapısı çözülmüş, iki prefabrik kalktığında bir imar parseli oluşmakta, tüm sisteme bağlandı; şu 
iki üç yıl içerisinde çeşitli afetler oldu, deprem bölgesinde ve prefabrikte öncelikle altyapı konusun
da herhangi bir -çok cüzî şikâyetler dışında- bir şey gelmedi efendim. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Başkanım, Genel Müdürümün bir açıklaması dik
katimi çektiği için bir şey sormak istiyorum: Bu prefabriklerle ilgili altyapıları kalıcı yaptık diyor
sunuz, uydukentlerin altyapısına göre yaptık diyorsunuz. Ben Deprem Araştırma Komisyonunda da 
görev yaptığım için, o bölgeyi defalarca gezdim; yani, bu prefabrikleri kaldırdığımız zaman 
buralara konut yapsak bile -zaten konut yerleştirenleyiz de- o altyapı, yapılacak yeni konutların ne 
içme suyunu ne kanalizasyonunu taşıması mümkün değil. Yani, prefabrikler yapmışsın, aradan yol
ları yapmışsın zaten. Yani, binaları onlara göre, yeni yapılaşmanın yapılması mümkün değil Sayın 
Genel Müdürüm. 

ÖZCAN ALPTEKİN - Arz edebilir miyim sayın milletvekilim. 

Oradaki, imar planlarında, yapılacak yoğunluklara göre tüm hesaplar yapıldı efendim. Yani, 
bunu, özellikle ülkenin o günkü... imar planlarımızı, imar içindekileri de o mevcut imar planın-
larının yoğunluğu alınarak planladık. 

Müsaade ederseniz, şunu da arz edeyim efendim; heyecanımı da mazur görün; ben, 25 ay, 
düdük cebimde -30 yıldır Bankada çalışıyorum- çavuşluk yaptım, 100 kişiyle... Dünyada hiç kim
se, iddia ediyorum, ben mühendisim ve bu şeyi, kalıcılar da dahil, eğer bir yılda projesini yapsın-
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lar, Kızılay Meydanında ayaklarını öpmeye... Dünyadaki tüm profesyonel gruplar... Çünkü, öyle bir 
heyecan ve özveriydi ki Sayın Başkanım, anlatmam mümkün değil. Bu prefabriklerin bana göre, 
şimdi talipleri var belediye sınırları içerisinde; eğer belediyelerimizle görüşürseniz, villa yapmak 
için... Çünkü, imar parselleri, o plan içerisindeki yoğunluğu esas alarak, boşa gitmesin dedik, git
memesi de lazımdı; çünkü, orada... 

BAŞKAN- Meslektaşınız olarak o düşüncenize teşekkür ediyorum, doğru bir şey... 

ÖZCAN ALPTEKİN - Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Baycık. 
. TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Yardımcılara soracağım şimdi... Çünkü, id-

dianamelerdekileri ben size sormak istiyorum. 
Yaptığınız ihalelerde, ki bazılarınız yönetim kurulu üyesisiniz... 
İrfan önal zamanındaki genel müdür yardımcısı var mı aramızda? 

ÖZCAN ALPTEKİN - Varız efendim. 
TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Duydunuz mu veya geldi mi size; Sayın Bakanın 

ihalelerde sizlere, şu kişiyi davet edeceksiniz, şu firmayı davet edeceksiniz diye bir talimatı oldu 
mu? Bunun dışında, Bankanızda, usulsüz, şaibeli atama, rüşvet karşılığı hakediş için artırıma gidil
diği, para karşılığı iş bitirme belgesi verildiği konusunda iddialar var. Bu iddialara sizden cevap rica 
ediyorum. 

Bir de, ben yine arkadaşlarıma da söylüyorum; ben, Zonguldak Valiliğinin, yeni kurulan 
Adapazarı'nın yanındaki prefabriklerin yerleşim alanını, altyapısını onlar yaptılar, Sayın Vali de 
bana, az evvel, arkadaşımın söylediği ifadeyi kullanmıştı ve o boş araziyi de ben şimdi gördüm, 
şimdi oraya sanayi sitesi yapılacakmış. O nedenle, yapılan işlerde size de teşekkür ediyorum, ben 
gördüm çünkü yapılan yerleri. 

Burada bir de şu oldu; devlet, verdiği sözü yerine getirmiş oldu, o da sayenizde oldu, ona da 
teşekkür ediyorum. 

Tenzilatlardaki az kırım ve davetiye ye dönme işi, bu, yani, kısa sürede bu işi bitirip vatandaşı 
konut sahibi etmek mi ilk amacınız o muydu? 

Teşekkür ederim. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Başkan, soruyu şu şekilde açmak lazım: ihale 
yönetmeliğine aykırı, mevzuata aykırı olan iş de usulsüz kapsamındadır, çıkar amaçlı olan da usul
süz kapsamındadır. Bu ikisin birlikte yöneltmekte fayda var. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Genel Müdür Yardımcısı. 

ÖZCAN ALPTEKİN - Sayın Bakanımın ihaleler ve diğer konularda herhangi bir talimatı 
kesinlikle olmadı. 

Bankamızdaki projelerde ve istihkaklarda ve diğer konulardaki herhangi bir suiistimal veya bu 
konuda zikredilenlerin hiçbiri olmadı. 

Üçüncüsü, deprem bölgesindeki ihaleler konusunda Bakanlar Kurulumuzdan çıkan kanun hük
mündeki kararnamemizin ve banka ihale yönetmeliğinin dışında herhangi bir şey uygulanmadı. 
Buradaki çabuk yapılmasındaki şey, tamamen, bizim bankanın büyük elemanlarının özverili, yani, 
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700-800 kişi en az bir ay sabahlara kadar çalıştırmamız ve bunun aynı zamanda araziye intikal edip 
gelmesi ve bu işin çok ciddî kontrol edilmesi konusunda çok büyük gayret gösterdik. Bu gay
retimizin neticesi de yine kararnamemizin emrettiği, Başbakanlık Teftiş Kurulu, Maliye Bakanlığı 
ve diğer bu inceleme komisyonunun prefabrikelerin bitiminden sonra oluşturulan bu komisyon bu 
prefabrikeleri altı yedi ay yaklaşık kurduğu alt teknik komisyonlarla sayısını bilmiyorum, çok 
büyük sayıda bir teknik eleman kapasitesi kuruldu, DSİ'den, Köy Hizmetlerinden, Bayındırlıktan ve 
diğer kuruluşlardan tamamen mühendislerden oluşan bizim tahminimiz bu yaklaşık altı yedi ay 
içerisinde yapılan buradaki tüm stabilizesinden açılan hendeğinden, üç beş bine yakın çukur 
açılarak bunlar ölçüldü ve rapor sonuçlandı, bir kısmı resmî gazetede yayımlandı, diğerlerinde de 
çok cüzî ufak tefek eksikliklerin giderilmesi için bize bildirildi efendim. 

Arz ederim. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Usulsüzlüklerle ilgili hiçbir şikâyet oldu mu, müfet
tişlerce incelenen şikâyetler oldu mu? Açılan davalar oldu mu? Devir işlemleri nedeniyle bazı yol
suzlukların olduğuna dair şikâyetler oldu mu? İhaleye girme yeterliliğiyle ilgili şikâyetler oldu mu? 
Bunları sormak istiyorum. 

ŞAHtN YILDIRIM - Şu anda bankamızda bu konularla ilgili devam eden herhangi bir mah
keme veya dava söz konusu değildir. Müfettişlerin de zaman zaman sadece özel değil de tüm Tür
kiye çapındaki ihalelerle ilgili olarak yapılan ihalelerin şeklinden ziyade kontrollük teşkilatına 
yönelik olarak zaman zaman rutin teftişler ve şikâyete bağlı teftişleri her yerde olduğu gibi, ban
kamızda da devam eden teftişlerimiz söz konusudur; ama, özellikle yolsuzluğa yönelik herhangi bir 
teftişimiz şu anda yoktur. Ayrıca da, şu anda zaten bakanlık teftiş kurulumuz da son beş yılın 
ihalelerini rutin bir teftişe almıştır ve o incelemeler devam etmektedir. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Şikâyete bağlı teftişler... 
ŞAHTN YILDIRIM - Şikâyete bağlı özel bir teftiş yoktur; ancak, sadece deprem bölgesi falan 

da değildir; ama, herhangi bir belediyenin zaman zaman şikâyeti olan teftişleri vardır. Bunların 
sonuçlananları da vardır, devam eden de vardır. 

BAŞKAN - Sayın Yalçınbayır, özellikle alt komisyon kurarak sondaj yaparak birebir yerinde 
boru döşendi mi buraya ki istihkak ödendi, birebir yerinde yapıldı dediğiniz teftişler, benim an
ladığım kadarıyla, şikâyet üzerine yapılan teftişler bunlar, incelemeler daha doğrusu. 

ŞAHTN YILDIRIM - Bir köy muhtarının, bir belediyenin zaman zaman şikâyeti oluyor, bizim 
buradaki kanalizasyon uygun döşenmedi gibi, bunları her yıl olduğu gibi biz teftiş kurallarımızı 
görevlendiriyoruz, bu şekilde devam eden şeylerimiz vardır. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Bir şey daha soracağım Sayın Genel Müdür. 
Farz edelim ki, bu yapılan altyapılar davetiye usulü olmasaydı da normal ilan usulü olsaydı ne 

kadar zaman kaybederdik? 

ŞAHTN YILDIRIM - Şimdi, zaman kaybı bir defa davetiye usulüyle ilan usulü arasında 
idarenin biraz kendi inisiyatifine bağlı bir hadise. Gazetelere ilan veriyorsunuz, hazırlık yapıyor
sunuz, yüzlerce dosya gelecektir, bunlar incelemeye alınacaktır, bunların hepsi bir süreçtir ve iş ner-
den bakarsanız bakın üç dört beş ay gibi bir zaman süreci artar. Bu, bir defa kesin bir uygulama. 15-
20 firmanın çağrılarak onların dosyalarının incelenmesiyle, biraz önce size arz ettiğim gibi, 4 000 
tane dosya vardır İller Bankasında. Bir ihaleye çıktığınız zaman bunların içerisinden 300-400 
tanesini ihaleye gelmesi ve katılması ve bunlann incelenmesi, elenmesi, değerlendirilmesi çok 
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büyük bir zaman kaybıdır. Hele hele böyle deprem bölgesi gibi yoğun bir şekilde birbirine paralel 
200-300 tane işin aynı anda ihaleye çıkılmasında bir defa komisyonların bir yıl boyunca çalışma 
zamanları yetmez bu dosyaları incelemeye. Burada çok bariz bir şekilde zamanla yarışılan bir 
hadise söz konusudur ve bu hadise içerisinde de hele böyle Türkiye'de işsizliğin olduğu bir yerde 
ilan usulüyle çıkan bir ihalede nerden baksanız 300 firma girer. İçinizde mutlaka konuyla ilgili olan 
vekillerimizde vardır, arada çok büyük fark vardır. 

5- Rüçhan YILMAZ - Afet işleri Eski Genel Müdürü 

RÜÇHAN YILMAZ (Afet işleri Eski Genel Müdürü) - Ben 1949 Adana doğumluyum, istan
bul Jeofizik Yüksek Mühendisi olarak istanbul'dan mezun oldum. Ankara'dan da jeoloji yüksek 
mühendisi olarak mezun oldum. Sismoloji ihtisası yaptım. 1980'e kadar Enerji Bakanlığında çalış
tım, 1980'den 2000 Ağustosuna kadar da Afet işleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştım. Afet iş
leri Genel Müdürlüğünde mühendis, şube müdürü, daire koordinatörü, daire başkanı, genel müdür
lük görevlerinde bulundum. 1998 Adana depreminden bir ay sonra genel müdür muavini olarak 
atandım. Üç ay sonra genel müdür oldum. Yedi ay sonra mahkeme kararıyla tekrar genel müdür 
muavinliğine düştüm. 1999 Ağustos ayının başında tekrar genel müdür oldum ve bir yıl sonra 18 
Ağustos 2000 tarihinde de genel müdürlük görevimi tamamladım ve 18 Ağustosta emekli oldum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm. 

Öncelikle yemin etmeniz gerekiyor Sayın Genel Müdür; buyurun. 

(Rüçhan Yılmaz yemin etti) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genel Müdürüm. 

Sayın Genel Müdürüm, öncelikle, afet kapsamında olan heyelan nedeniyle Pozantıda'ki bizim 
bir köyümüzü yeniden imar ettik hep beraber. O anlamda, bir Adanalı milletvekili olarak teşekkür 
ederek başlamak istiyorum, Hamidiye Köyünden bahsediyorum. 

Sayın Genel Müdürüm, sizin genel müdür yardımcılığınız ve genel müdürlüğünüz döneminde, 
Sayın Koray Aydın'la çakışan dönemden bahsediyorum, bu dönemde kurumunuzla ilgili yapılan 
herhangi bir işte, inşaat işi, ihalesi vesairesi bu işlerle ilgili Sayın Bakan tarafından yönlendiril
diğiniz oldu mu? örneğin, işte, şu firmaları davet edin, şunu çağırın, şuna verin gibi bir telkini ol
du mu size Sayın Bakanın? 

RÜÇHAN YILMAZ - Efendim, şimdi, şöyle, yapım işleri biliyorsunuz, Afet işleri Genel 
Müdürlüğünün Yapım Dairesi Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne gittiğinden beri yapım ihaleleri Afet 
işleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılmıyor; ama, bunun dışındaki diğer işlerde Sayın Bakanın, 
benim çalıştığım süre içerisinde bana herhangi bir etkisi olmamıştır ve herhangi bir talebi de ol
mamıştır. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Buyurun Sayın Aykurt. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın Genel Müdürüm, sanıyorum döneminize 

rastlıyor, Türkiye'deki bazı belediyeleri afet kapsamına alıyorsunuz. Mesela, Denizli'den bir örnek 
vereyim, Denizli bir yılda 600 defa sallandı tümü, burada iki belediye var, iki belediye afet kap
samında ve doğruysa duyduklarımız, bu afet kapsamına alınan belediyelerin ödenekleri, yani, yar
dımları afet dışında kalan belediyelerin hisselerinden karşılanıyormuş. Böyle bir şey oldu mu? Ne 
gereksinim duyuldu da böyle bir ayırım yapıldı? Adil midir? Ne gerekçeyle yapıldı? 
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RÜÇHAN YILMAZ - Efendim, müsaade ederseniz, ben, bu işteki prosedürü anlatayım, ondan 
sonra cevap vereyim. 

Bu afet kapsamına alınan belediyelerle ilgili o yıl içerisinde belediyenin bize valilik kanalıyla 
müracaatı ve bu müracaat üzerine altyapı hasarlarının İller Bankasına ve yol hasarlarının Karayol
larına tespit ettirilerek, gelen rakamlar üzerinden hesap yapılır. 

Bu iki belediyenin dışında kalan Denizli'deki diğer belediyelerin bu afet kararnamesi kap
samına girmemesinin birkaç nedeni olabilir. Bir, zamanında müracaat etmemişlerdir, dolayısıyla on
ların hasarlarını biz hesaplattıramamışızdır veyahut da biz Afet İşleri bu işlerin sekreteryasını yapar 
efendim bilindiği gibi. Biz çarşaf listeyi hazırlamışızdır, Bakanlar Kuruluna gitmiştir. Bakanlar 
Kurulu belli bir katsayının altını dahil etmemiştir. Onu bilemiyoruz efendim. Biz, her gelen 
müracaatı değerlendirmekle sorumluyuz. 

Denizli 600 kez sallandı diyorsunuz, doğrudur efendim. Orada bir mikro deprem aktivitesi ol
du; ama, bu, 4123 sayılı Yasada belediyenin bariz bir zararının olması lazım. Mikro deprem ak
tivitesi belediyelerde altyapı hasarı yaratmıyor efendim. Buna benzer sarsıntılar, mikro deprem sar
sıntıları bir ara Afşin civarında olmuştu, Samandağ civarında olmuştu, yani, yasaya göre bir hasar 
yoksa, belediye kararnamesine dahil edilemiyor efendim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Böyle bir afet kararnamesi çıkarılarak belli 
belediyeler afet kapsamı içine alındı mı? 

RÜÇHAN YILMAZ - Şimdi, efendim, tüm Türkiye'deki belediyelerle ilgili bazı senelerde bir, 
bazı senelerde iki defa kararname çıkar. O da dediğim gibi, hasarlar belirlendikten sonra çarşaf lis
te hazırlanır ve Bakanlar Kuruluna gönderilir. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Yani, seçme yapılmaz? 
RÜÇHAN YILMAZ - Hayır efendim. Biz sadece bu işin sekreteryasını yaparız. 
BAŞKAN - Sonuç olarak karar, Bakanlar Kurulunun çıkardığı karardır, muhatap orası demek ki. 
MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Genel Müdüre soracağım bu konuda afet işleriyle ilgili, 

belediyelerin afet kapsamına alınmasındaki kriterlerin ne olduğunu mevzuata göre açıkladılar. Ger
çi tam ben anlamadım ama. Mesela, öyle örnekler var ki, benim bölgem mesela Hatay'ın Erzin İl
çesi afet bölgesi kapsamına alınmıyor, bunda kriterler ne, niye alınmıyor? Tamam yeterli bir tah
ribat var mıdır, yok mudur noktasında inceleme yapılıyor. Burada, şimdi, Erzin İlçesi afet kap
samında değil. Erzin İlçesine 8 kilometre mesafede Osmaniye afet kapsamındadır. Erzin İlçesine 10 
kilometre mesafedeki Dörtyol afet kapsamındadır. Burada sadece farklılık, parti farklılığı vardır. 
Yani, mesela Osmaniye MHP'lidir, Erzin CHP'lidir, Dörtyol MHP'lidir. Afet kapsamına alınırken 
burada partizanca kriterler dikkate alındı mı, burada sizin teknik yönden belirlemeniz, mesela, 
Bakanlığa gitmişse talep eden belediyeler, talepte bulunmuştur ben afet bölgesi kapsamına alınmak 
istiyorum diye, onlar teknik bazda sizin tarafınızdan, Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından değer
lendirmeye tabi tutulup şunlar olabilir, şu kadar hasar var deyip, Bakanlar Kuruluna gönderilmiştir. 
Yani, bu uygulamalarda partizanca bir şey eğilim tespit ettiniz mi siz? 

RÜÇHAN YILMAZ - Şöyle efendim, biz gelen tüm müracaatları dikkate alırız, o müracaatları 
Karayolları, İller Bankasından geldikten sonra bunun bilgisayarda bir programı vardır, program 
şudur: Gelen hasarlar, hasar miktarı bolü belediyenin yıllık bütçesi artı bir, buradan çıkan katsayı 
neyse, biz partileri bilemeyiz. Çarşaf listeyi hazırlarız, örneğin Bakanlar Kurulunda derler ki, ya 
1,5'in altındakilere vermeyelim, o, bizim bileceğimiz bir şey değildir. Dolayısıyla, çıkanlar hangi 
partiler olur, girenler, kalanlar hangi partiler olur biz bilemeyiz efendim. 
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MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Yani teknik kriterler uygulandı mı? 

RÜÇHAN YILMAZ - Evet, efendim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Yalçınbayır. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Şimdi, siz, teknik bir çalışma mı yapıyorsunuz, yok
sa, sekreterlik çalışması mı yapıyorsunuz? Hasar miktarını, hasarın nedenini kim inceliyor? Bunları 
siz mi inceliyorsunuz, yoksa, ilgili belediyelerin size vaki müracaatıyla mı oluyor? Sizin buradaki 
teknik çalışmanız hangi düzeydedir? 

RÜÇHAN YILMAZ - Efendim, şimdi, biz, deprem hasarını çok yakından takip ediyoruz. 
Bunun dışında belediyelerin heyelandan, yeraltı su yükselmesinden veya aşırı yağıştan, sel bas
kınından birtakım zararları oluyor, hasarları oluyor. Bu hasarların da ihtisas sahibi kamu kuruluşları 
tarafından incelenmesi gerekir. Belediyenin bize zamanında müracaatı var ise, biz, yol hasarlarım, 
Karayollarına, altyapı hasarlarını da İller Bankasına yazıyoruz. Onlar bölge müdürlükleri vasıtasıy
la inceletiyor, bize geliyor. Biz o rakamları toparlayıp demin bahsettiğim, belirttiğim formül çer
çevesinde katsayıları belirliyoruz. Bunu sayın bakanın imzasıyla Bakanlar Kuruluna sunuyoruz. 
Bizim görevimiz orada bitiyor efendim. 

Biz bütün müracaatları değerlendiriyoruz. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Doğal afet, afetlerin çeşitli şekilleri var. Bir istatistik 

yapmak mümkün mü? Deprem için şu kadar belediyeye, sel için şu kadar belediyeye, şunun için şu 
kadar belediyeye diye bir ayırımınız var mı? 

RÜÇHAN YILMAZ - Hayır efendim. Biz de, bunu 4123 sayılı Yasaya göre temel kriter 
belediyelerin hasarlarıdır; yoksa, yüzde şu kadarı depreme, yüzde şu kadarı heyelana diye bir kriter 
yoktur efendim. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Verdikleriniz itibariyle herhalde sizde mevcuttur. 
Sizin şimdi afet kararnamesi kapsamında, 98 ve 99'da 5 tane kararname var. Belediyelerin listeleri 
mevcut. Bu belediyelerin hangi sebeple yardım aldığı da belli değil mi? 

RÜÇHAN YILMAZ - Elbette... 

Yalnız şöyle efendim: 98'de ve 99'un birinci bölümünde İller Bankası bu kararnameleri çıkar
dı, 99'un ikinci bölümünde Afet İşleri Genel Müdürlüğüne bu intikal etti. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Benim kendi ilim de örneğin Mudanya, depreme 
maruz yer; ama, yardım alamadı. Ona karşılık, Ovaakça aldı, partizanlık vardı. Orhaneli aldı, dep
rem yok. Belli bir parti diye aldı. Bu kriterler objektif olarak uygulandı mı size göre? 

RÜÇHAN YILMAZ - Şimdi, efendim, afet işlerinin yaptığı hesaplara göre, biz, demin de söy
lediğim gibi tekrar edeceğim kusura bakmayın, biz afetin tipine bakmayız, afet olmuş mu ona 
bakanz ve bize gelen raporlara bakarız. Afetin olduğunu da valinin yazısıyla imzalı geldiği için en 
büyük mülkî erkandır o, evet afet olmuştur ve İller Bankası ve Karayollarından gelen hasar rakam
ları da bize rakamı belirler; ama, siz, hangi yıllarda hangi afetlere yüzde kaç miktarda para aktarıl
dı derseniz, onun için, bizim kayıtlarımıza bakmamız, ona göre bir istatistikî çalışma yapmamız 
gerekir efendim. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Bu konuda belediyelerin size ne kadar şikâyeti oldu? 
Yardımdan yararlanamayan belediyelerin şikâyetleri... 
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RÜÇHAN YILMAZ - Şimdi, şöyle efendim: Bir de, bu 4123 sayılı Yasa yanlış anlaşılıyor; 
çünkü, bazı belediyelerimiz ben personel parasını, borçlarını ödeyemiyorum beni buraya koy
madınız diye şikâyetleri de oluyor. Dolayısıyla müracaat edip de listede çıkmayan tüm belediyelerin 
şikâyetleri var. Her partiden şikâyetler var efendim. 

BAŞKAN - Sayın Yalçınbayır, teknik anlamda hazırlık yapıldıktan sonra burada karar mercii 
Bakanlar Kurulu oluyor. Neticede, Sayın Genel Müdürümüzün o konuda etkili olması beklenemez. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Genel Müdürün işin sadece sekreteryasını yapıyorum 
deyince, yani, ne soralım diye açık söyleyeyim ben şaşırdım. Dediği belki doğru olabilir de, çünkü, 
hakikaten burada belediyelerin afet kararnamesiyle ilgili yapacağınız birkısım ciddî manada eleş
tiriler ve soracağım sorular vardı; ama, Genel Müdürün hazır evraklar geliyor, altyapı yapılmışsa da 
ona göre bir değerlendirme yapıp çarşaf liste hazırlayıp gönderiyorsa, Genel Müdürüme soracak 
fazla bir şey kalmıyor. 

Diyelim ki, 4 tane belediye, kendi ilimle ilgili söyleyeyim. Ova'da 4 belediye arada 5'er 
kilometre mesafe 2 tanesi muhalefetin 2 tanesi iktidarın; yani, 2 belediyeye bakıyorum dönüşümlü 
olarak devamlı birinci altı ay biri girmiş, ikinci altı ay öbürü girmiş. Dönüşümlü olarak karar
namelere giriyorlar. Burada bir yağmur yağmışsa, bir sel olmuşsa, bir afet olmuşsa, 5 kilometre 
arayla öbürlerini de etkilememesi mümkün değil velev ki böyle hadisede zaten olmamış birçok yer
de, olmadığı halde afet kararnamesine alınmış. Muhalefette bir partide bir belediye istifa edip ik
tidarın bir partisine geçiyor, aradan iki ay geçiyor afet kapsamına geçiyor. Bunlar tamamen yanlış. 

BAŞKAN - Yalnız bunun muhatabı Genel Müdür olmasa gerek. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Genel Müdürüme soracak bir şey de bulamıyorum; çünkü, 
Genel Müdürüm çarşaf liste yaptığına göre vardır diyecek o belediyelerle ilgili, mutlaka vardır bir 
değerlendirme yukarıya göndermiştir. O zaman bu işin yanlışı Sayın Başkanım, Bakanlar Kurulun
da veyahut da haksız bir düzenleme alttan yapılıyorsa, altta yanlışlık vardır. 

BAŞKAN - Başka soru sormak isteyen var mı? Yok. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Afet oldu denilen yerdeki ölçüler, kriterler doğru konabiliyor mu, 
mülkî amirler tarafından bu imzalanırken, onaylanırken doğrudur burada böyle bir afet olmuştur 
derken hakikaten bu doğru oluyor mu; bunun belki de yeniden sorgulanması lazım. 

BAŞKAN - Resmî kurumlar yapar, rakamlar buraya gelir, burası ona göre formülize eder, 
yukarıda ne olursa olur. O da, tabiî, bizim komisyonumuzu ilgilendirmez. Belki, başka bir platform
da tartışılabilir. 

İHSAN ÇABUK (Ordu) - Sayın Genel Müdür, bu işin sekreteryasını yapıyoruz dedikten son
ra, soracak bir şey yok tabiî. 

6- Mustafa TAYMAZ - Afet işleri Genel Müdürü 

MUSTAFA TAYMAZ (Afet işleri Genel Müdürü) - Efendim, 24 yıllık afetçiyim. 1999 yılında 
da Afet işleri Genel Müdürlüğünün bütün kademelerinden geçerek, şef, şube müdürü, daire başkanı 
ve genel müdür yardımcısı oldum. 2000 yılında da, Rüçhan Beyin emekli olmasından sonra da 
genel müdür olarak atandım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
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Şimdi bir yemin metnimiz var; buyurun. 

(Mustafa Taymaz yemin etti) 

(Erdoğan Sipahioğlu yemin etti) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Genel Müdürüm, Sayın Koray Aydın'ın Bayındırlık ve İskân Bakanlığında görevde 

bulunduğu dönemde yapımla, onarımla ilgili, ihale edilen işlerle ilgili herhangi bir firmaya dönük, 
herhangi bir şekilde size telkini oldu mu, yönlendirmesi oldu mu şunu çağırın, şunu değerlendirin, 
dikkate alın şeklinde? 

MUSTAFA TAYMAZ - Efendim, biliyorsunuz, 1999 Marmara depremi asrın en büyük dep
remlerinden bir tanesi. Depremin olduğu dönemde ben o zaman genel müdür muaviniydim. Bakan
lığımız bizim görev ve yetki alanımız içerisinde, alt yapıda biliyorsunuz Afet işleri Genel Müdür
lüğü tarafından ihale edilmesi gerekli olduğu noktada biz bu işi tiler Bankası Genel Müdürlüğü ih
tisas sahibi kuruluş olan ek 26'ya göre devrini yaptık efendim bir protokolle. Bizim Genel Müdür
lüğümüzde, Marmara deprem bölgesiyle ilgili ihale işlemlerinin hiçbiri yapılmadı efendim. Sayın 
Bakanımızın da bize öyle bir telkini olmadı; çünkü, ihale yapılmadı. 

BAŞKAN - Deprem bölgesinin dışındaki işlerinizle ilgili benzeri bir şey söz konusu mu? 

MUSTAFA TAYMAZ - Efendim, deprem bölgesinin dışındaki işlerimiz, yine ek 26'ya göre, 
180 nolu şema gereği, Yapı işleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılıyor. Biz, sadece yatırım 
programlarımıza işi alıyoruz, Yapı işleri Genel Müdürlüğümüze devrediyoruz. Yapı işleri Genel 
Müdürlüğü de ihalesini yapıyor efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Arkadaşlarımızdan soru sormak... 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - izin verirseniz, aynı suali soracağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın Genel Müdürüm, Türkiye'de, bizim tespit
lerimize ve duyumlarımıza göre, bazı belediyeler afet bölgesi kapsamına alınarak, afet bölgeleri 
dışında kalan belediyelerin paylarından hisse aktarılmış bu belediyelere, ©unun, hangi gerekçeyle, 
ne sebeple yapıldığını açıklar mısınız? Burada, seçilmiş belediye var mı? 

MUSTAFA TAYMAZ - Yok efendim. 
Sayın vekilim, 4123 sayılı Yasa gereği, biz, sekretarya görevi yapıyoruz Afet işleri Genel 

Müdürlüğü olarak. Tebliğ gereği, valiliklerimizden afet haberi alınan bütün belediyelerimizin, istis
nasız hiçbir parti ayırmamaksızın, biz, Karayolları ve iller Bankamıza hasar tespitlerini yaptınyoruz 
ve listeleyip Başbakanlığa gönderiyoruz efendim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Bakanlar Kurulu kararıyla şey yapıyorsunuz... 

MUSTAFA TAYMAZ - Evet. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Başka sorusu olan var mı? 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Başkan, ben de soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 



— 189 — 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Genel Müdürüm, size gelen bu listelerle ilgili, mahal
linde herhangi bir araştırma yaptırma ihtiyacı duydunuz mu veya yaptınız mı? Diyelim ki, A ilinin 
belediyeleriyle ilgili bilgi geldi; ama, yaz ortasında sel olmuş, diyelim ki, yollarını yıkmış, iç-
mesuyu gitmiş diye bir bilgi geldi. Oysa ki, kurak geçen bir bölge, üç ay, beş ay, altı ay hiç yağış 
almamış; ama, size, vilayetten veyahut da iller Bankası bölge müdürlüğünden, Karayolları bölge 
müdürlüğünden bir rapor geldi. Yani, bunlarla ilgili, mahallinde herhangi bir araştırma yaptınız mı 
veya bundan sonra, diyelim ki, altı ay kurak geçti İç Anadolu'da bir ilde, sel geldi, yollarım gitti, 
altyapım bozuldu diye de bir belediyenin afet talebi olsa, bunlarla ilgili yerinde bir inceleme yap
tırmayı düşünüyor musunuz gelecekle ilgili? Geçmişte böyle bir şey yaptınız mı? 

MUSTAFA TAYMAZ - Sayın vekilim, devletimizin valisi tarafından bir afetin haberi geliyor 
bize. Biz, devletimizin valisine güvenmek zorundayız ve neticede, o haberi aldıktan sonra, biz, il
ler Bankası ve Karayolları Genel Müdürlüğüne hasar tespitini yaptırıyoruz; ama, bu dönemde 
bakarsanız, sayın bakanımız geldikten sonra, biz, tekrar Afet işleri Genel Müdürlüğü elemanlarını 
da hasar tespitlerine kattık; çünkü, hasar tespitlerinde bir yanılgı olmaması için; ama, bugüne kadar 
olan hasar tespitlerinin hepsi de gerçek ölçeklerinde, o bölgede hasar olan yerlerde yapılmıştır. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Yani, geçmişle ilgili verilenler hakikaten hak edilerek veril
miş mi diyorsunuz Sayın Genel Müdürüm? Bunu söylemeyin, yani, kendi döneminizin savunmasını 
yapın. 

MUSTAFA TAYMAZ - Sayın vekilim, biz, burada sekretarya görevi yapıyoruz. Ben, bütün 
gelen belediyelerin hepsinin hasarlarını tespit etmekle sorumluyum, ben o görevimi ifa ediyorum ve 
Bakanlar Kuruluna gönderiyorum. Ben, orada, hangi belediyenin A partili, B partili olduğunu 
bilemem ki. Yani, biz, valinin ihbarını göz önüne almak zorundayız. Biz, valinin ihbarını değerlen
dirmek zorundayız; kanun, tebliğ de onu diyor. Bana verilen görev, valinin bana duyurmuş olduğu 
afetin hasar tespitini yaptırmak. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Yani, siz, gelen evrak üzerinde işlem yapıyorsunuz, mahalli 
sizi ilgilendirmiyor. 

MUSTAFA TAYMAZ - Tabiî efendim. 
MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Ben de bir soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 
MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Mesela, aynı coğrafî bölge içerisinde birbirine bitişik 

belediyelikler var, ilçeler var. Bunlardan biri afet bölgesine tabi tutuluyor, ödeme yapılıyor; diğeri 
afet bölgesi içine alınmıyor. Bitişik olduğu halde böyle yapılıyor; hatta, sınır ihtilafları da var, yani, 
bu mahalle senin, bu mahalle benim gibi yerleşim alanları var. Buralarda, siz, teknik boyutta bilgiyi 
bakanlığa gönderiyorsunuz, bunların tespitinde sizin verdiğiniz kriterlere göre, yani, siyasî kriterler 
dikkate alınarak yapılmış uygulamalar var. Burada sizin bir şeyiniz var. Bu, siyasî bir karar olarak 
veya Bayındırlık Bakanlığının mı şeyi oluyor burada? 

MUSTAFA TAYMAZ - Sayın vekilim, ben, sizin sorunuza şöyle cevap vereyim... 
MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Yani, Bayındırlık Bakanlığının inisiyatifiyle mi belirleniyor? 
MUSTAFA TAYMAZ - Yok efendim. 
Sayın vekilim, ben, size şöyle cevap vereyim. Amasya'da olan bir olayı anlatayım. Amasya Mil-

letvekillerimizden Ahmet Iyimaya Bey aradılar. O tarihte de, kanunla ilgili kararname taslağı hazır
lanmış, belediyelerin hasar tespitleri yapılmış ve Bakanlar Kuruluna sevk edilmiş, imzaya açılmış. 
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Sayın vekilimiz de aynı yanılgıdaydı. Bizi aradılar, dediler ki: "Sizin hakkınızda suç duyurusunda 
bulunacağım; bizim belediyelerle ilgili hazırlığı yapmamışsınız." Daha sonra da, sayın vekilime, 
valilikten geliş tarihini, kriz merkezlerinin ihbar tarihini, valiliğin bize ihbar ediş tarihini ve îller Ban
kası ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu keşifleri gösterdiğimizde, sayın vekilim 
ikna oldular. İkinci kararnamede o belediyeler ilave edilmişti, o belediyeler çıktı efendim. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Geç mi kalmıştı onlar? 

MUSTAFA TAYMAZ - Evet, evrakları gecikmişti. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Hayır; altı ayda bir afet kararnamesi çıkıyor. Mesela, ben, demin 
yine bir örnek verdim. Mesela, Osmaniye îli afet kapsamına alınıyor, hemen bitişiğindeki Erzin İl
çesi alınmıyor, hemen bitişiğindeki Dörtyol İlçesi alınıyor. Erzin İlçesi bunların tam ortasında, 
birine 8 kilometre mesafede, öbürüne 10 kilometre mesafede. Deprem olduğu zaman, hepsinde 
oluyor, Osmaniye'de de oluyor, Erzin'de de oluyor; ama, Erzin de bunu talep ettiği halde, o kapsama 
alınmıyor. Bunu somut örnek olsun diye veriyorum, başka yerlerde de bunun örneği var. Yani, tabiî, 
buradaki belirlemeyi siz yapıyorsunuz, teknik bazda yapıyorsunuz; ama, bunun tespiti, yani, şunlar 
afete alınsın veya alınmasın iradesini Bayındırlık Bakanlığı yapıyor ve bunu Bakanlar Kuruluna 
sevk ediyor. 

MUSTAFA TAYMAZ - Bakanlar Kurulu yapıyor efendim. Biz, sekretaryasını yapıyoruz. Biz, 
ihbarı gelen belediyelerle ilgili hasar tespiti listesini Bakanlar Kuruluna gönderiyoruz efendim. Her 
deprem, belli belediyelerimizin altyapısına hasar yapamaz sayın vekilim. Mesela, Muş İlinden ör
nek vereyim. Muş İlimiz, önceki yıllarda bir afet geçirmiş. Ama, bugün, geçmişteki afetle ilgili 
Muş'taki belediyelerimizin müracaatı var, diyorlar ki: Benim o tarihteki hasarım daha karşılanmadı. 
Ama, tebliğ de bize bir hüküm vermiş, diyor ki: 20 gün içerisinde, o yıl içerisinde olan afetleri 
değerlendirebilirsiniz. Sekretarya olarak o görevi biz yapıyoruz. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Siyasî meseleler bunlar. 

MUSTAFA TAYMAZ - Siyasî değil efendim. 

Sayın vekilim, belediyelerimizin bu konuda Danıştaya açmış olduğu 146 tane dava var. 146 
davanın şu anda 60 tanesi düştü, aynı savunmanın neticesinde 60 tanesi düştü. Diğerlerinin de, süreç 
içerisinde mahkemesi devam ediyor. Muhtemelen onlar da düşecekler efendim. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Başkanım, ilimden bahsettiği için, bir örnek de ben 
vereyim o zaman. 

BAŞKAN - Kayıtlarda var zaten ilinizle ilgili örnekler. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Yok, yok, kısa olarak söyleyeceğim. 

Sayın Genel Müdürüm, partime bağlı bir belde belediyesi, Muş Bulanık Elmakaya Belediyesi, 
İller Bankasından, Karayollarından ve DSi'den, yani, üç kuruluşun bölge müdürlüğünden, var veya 
yok, açık söyleyeyim, diğer belediyelerin yaptığı gibi, evraklarını tamamlamışlar. Onlar buraya gel
di, ben de genel müdürlüğe evrakları da verdim. Yani, bakıyorsunuz, hepsi afet kararnamesine gir
miş, bu belediye girmedi. Yani, diyelim, bu belediye daha önce vardı, hükümet değiştikten sonra 
oraya girmemiş. Diyelim ki, o belediye Refahta, Fazilette değildi, bir başka partideydi, hep afet kap
samına alınmış. Seçim olmuş, seçimden sonra, ilk etapta afet kapsamına girmiş, ondan sonra 
tamamen çıkarılmış veyahut da diyelim ki, Faziletten seçilmiş belediye afet kapsamında yok; ama, 
iktidar partilerinden birine geçiyor, iki ay sonra -tabiî, bunların isimlerini vermek yanlış olur-
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bakıyorsunuz, afet kapsamına alınıyor. Bu yanlışlıklar yapılıyor; ama, siz şunu söyleseniz daha uy
gun olur başta da dediğimiz gibi: Biz, bu işin sekretaryasını yapıyoruz, çalışıyoruz, yukarıya gön
deriyoruz, Bakanlar Kurulu bu işin kararını veriyor derseniz; biz, hiç olmazsa, bunu burada kısa 
keseriz. Ama, yapılanlar adildir, hak edene veriliyor, hak etmeyene verilmiyor derseniz... Yani, bu 
savunmaya girmeyin. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Arkadaşlar, ben, kararnameler konusunda, 
hakikaten, bunlar kendi ilimde de olduğu için, bir şeyler söylemek istiyorum. Biliyorsunuz, Zongul
dak'ta sel oldu ve bizim orada bir de kömür madeni ocakları var; tasmandan dolayı şeyimiz var 
bizim. Bu da afet sayılıyor. O nedenle, çok gittim geldim, gittim geldim. Hatta, Bakanlar Kuruluna 
giden listeyi dahi inceledim. Arkadaşlarımızın yaptığı sekretarya görevidir, ama, Bakanlar Kurulun
dan gelen listede eksilme olmaz, daha ilave olunur, yani, eksilmez, ilave olunur. Esas şey, sekretar-
yalıktan, Afet İşlerinden gelir... Ben, birkaç defa tespit etmişimdir. Dedim ki, bunu niye koy
madınız?.. Ahmet lyimaya'nın olayındaki gibi, evrak eksik çıktı; ben de, belediye başkanına kızdım. 

7- Dinçer YİĞİT - Karayolları Genel Müdürü 

DİNÇER YİĞİT (Karayolları Genel Müdürü) - 1968 yılında karayolları teşkilatına girdim. O 
zamandan beri de Karayolları Genel Müdürlüğünde personelci olarak yurt içinde ve yurt dışında 
değişik kademelerde görevler yaptım. 1993 yılında Karayolları Genel Müdürü olarak atandım. 1996 
yılına kadar bu görevi sürdürdüm. 1996 ilâ 1999 yılları arasında görevden alındım. 1999 yılında 
Danıştay kararıyla tekrar göreve atandım ve o zamandan beri de genel müdürlük görevimi tekrar 
yürütüyorum. 

BAŞKAN - Sayın Genel Müdürüm, Genel Müdürlüğünüzde yapılan inşaat, onarım gibi işler
le ilgili ihalelerin bazı müteahhit firmalara verilmesi yönünde Bayındırlık ve İskân eski Bakanı 
Sayın Koray Aydın tarafından bizzat ya da dolaylı olarak sizden bir talepte bulundular mı, bulun-
dularsa hangi işlerle ilgili ve nasıl taleplerdi? 

DİNÇER YİĞİT - Sayın Başkanım, böyle bir soruyu belki ben ortalarda falan sorarsınız diye 
bekliyordum. 

BAŞKAN - Biz peşinen soruyoruz ki bir an önce sonuca varalım. 

DİNÇER YİĞİT - Sayın Bakanın böyle bir talepte bulunması ne hayal edilebilir ne de gerçek
leştirilebilir bir olaydır. Ben bu soruyu şu şekilde şey yapmak istiyorum: Biraz evvel de biyografimi 
arz etmeye çalıştım. Devlette işlerin belirli bir kurala göre, kanuna göre, yasalara göre yürütülmesi 
söz konusudur. Bu yasalar ve bu kurallar ne Sayın Cumhurbaşkanına ne Sayın Başbakana ne bir 
sayın bakana veya genel müdüre böyle bir yetki tanımıştır. Dolayısıyla, böyle bir soruyu benim 
olumlu olarak cevaplamam, hatta yorum yapmam dahi söz konusu değildir. Kesinlikle böyle bir şey 
olmaz ya da böyle bir şeyi düşünmek dahi söz konusu olamaz. 

BAŞKAN - Basına da yansıyan, biraz önce Sayın Müsteşarımızla da görüştüğümüz bir konu 
vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dörtyol-Geçitkale-Girne yoluyla ilgili, Dörtyol-Geçitkale-
Girne ayırımı Kaplıca-Büyükkonuk-Çayırova yol yapım ihalesinde devletin zarara uğratıldığı iddia 
edilip, bu konuda yargıya gidildiği belirtiliyor, ki, bununla ilgili bize de bilgiler geldi ilgili fir
madan. Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Sayın Bakanın bu konuyla ilgili cevabınızda da 
müdahalesi olmadığı yönünde; ama, bu Kıbrıs yoluyla ilgili bizi biraz bilgilendirir misiniz? 
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DÎNÇER YİGtT - Ben, zaten, sizi bilgilendirdikten sonra, bütün heyetimizi bilgilendirdikten 
sonra bu bilgi notumu da kayıtlara geçmesi açısından yazılı olarak takdim edeceğim izninizle. Bu 
toplantıya, bu komisyona bu soruyu sorabileceğinizi düşünerek bir hazırlık yaparak geldim hem 
size zaman kazandırmak hem de olayı kronolojik olarak şöyle şey yapayım: KKTC'de Dörtyol-
Geçitkale-Girne ayırım, Kaplıca-Büyükkonuk-Çayırova yolu ihalesidir bahsetmiş olduğunuz işin 
tam açılımı. Bakanlar Kurulunun 20 Kasım 1987 tarihli yazısıyla bu konuda Karayolları Genel 
Müdürlüğü görevlendirilmiştir ve bu ihalenin esasları da belirlenmiştir. Bunların eklerini de komis
yonumuza arz edeceğim. Bu esaslara göre, 2886 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanmayacağı, 
Karayolları Genel Müdürlüğünün bu işleri Bayındırlık ve îskân Bakanlığınca uygulanacak usul ve 
esaslar dahilinde yaptırabileceği belirlenmiştir. Böyle bir yetki almıştır Karayolları Genel Müdür
lüğü. Tabiî, bu yetkiye rağmen, yine, 2886 sayılı Yasanın içerisinde kendi usul ve esaslarını belir
lemek yerine, 44 üncü maddeyi, yani, devletin ihale yasasının 44 üncü maddesini uygulamayı ter
cih etmiştir. 

Şunu söylemek istiyorum: Belki, bu ilk defa söyleniyor. Bu söz konusu yolun inşası KKTC, ki, 
büyük ölçüde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin desteğiyle çeşitli yatırımlar yapılan bir ülkedir. As
kerî açıdan da son derece önemli, turizm açısından da son derece önemli ve Kıbrıs'ın ve onun değer
li yöneticilerinin, başta sayın bakanlar olmak üzere, sürekli olarak Karayolları Genel Müdürlüğün
den talep ettikleri bir iştir. Bunun yazıları da ekte sunulacaktır tarafınıza. Burada herhangi bir şekil
de olur alınmadığı veya bu olura karşı davranıldığı şeklindeki iddialar tamamen asılsızdır. Kıbrıs iş
leri koordinasyonla ilgili Devlet Bakanından, Sayın Şükrü Sina Gürel'dcn alınmış olan yazılar da bu 
çalışmanın, bu işin yapılması konusunda talepler de yine biraz sonra sunacağım yazı ekinde yer 
alacaktır. Dolayısıyla, bu ihaleye, 44 üncü maddeye göre yapılan bu ihaleye on firma davet edilmiş
tir. Bu on firma, Karayolları Genel Müdürlüğünden daha önce, hem Karayolları Genel Müdürlüğün
de hem de ülkemiz içinde ve dışında büyük işleri başarmış olan Türkiye'nin bilinen on firmasıdır. 

Burada bir yorum yapmak veya bir görüşümü söylemek durumundayım. Gerek sorunuzun 
içeriğinde yer alan Kıbrıs ihalesi gerekse belki bundan sonra soracağınız bazı sorular olabilir. 
Tamamen, bu ihaleye davet edilmeyen bir müteahhitin olayın gerek basında gerekse çeşitli kanal
larla devlet kuruluşlarına intikal ettirmesi, bunu da aşarak kişilere ve bu işi uygulayan bürokratlara 
uzanan birtakım suçlamalar ortaya koymasıyla büyük bir boyut kazanmıştır. Belki, bilinmeyen yön
leri itibariyle bütün bu suçlamalar, basında yer alan hususlar tarafımızdan tekzip edilmiştir. Özellik
le Milliyet ve Radikal Gazetelerinde çıkan bu yazılar geniş kapsamlı olarak tekzip edilmiştir. Ama, 
çok üzülerek ifade ediyorum, bu tekzip metinleri, yargı organları tarafından verilmiş kararlardır, 
kesin tekzip kararlarıdır; ancak, basında maalesef yer almamıştır. Bu belgeleri de sunacağım 
zatıalinize ve değerli heyetinize. Dolayısıyla, bu müteahhitimizin ki, bu arada bizim kimseyle her
hangi bir kötü ilişkimiz bulunmamakla beraber ben şahsen 34 yılımı devlete veren bir bürokratım. 
Arkadaşlarım da buna benzer veya bu seviyelerde hizmet üretmişlerdir. Dolayısıyla, yasaların bize 
verdiği yetkiyle, bir yerde seçim hakkına sahip olduğumuzu ve bunu devletin ve milletin lehine kul
lanmak durumunda olduğumuzu da her zaman göz önünde bulundurmak durumundayız. Herhangi 
bir müteahhit ben buraya gereceğim, ben de bu listeye gireceğim dediği zaman girecek anlamı 
taşımaz. Niçin girmediği de çok açık seçik olarak, bilmiyorum sizlere de sunmuş olduğum dosyalar
da yer almış mıdır, kendisinin en azından bundan önce yapmış olduğu çalışmalarda idareyle tam bir 
uyumsuzluk içerisinde, yapmış olduğu hizmetlerin kalitesizliğiyle, dolayısıyla, bize vermiş olduğu 
hizmetlerdeki yetersizliğiyle bilinen bir müteahhittir. Böyle önemli bir ihaleye kendisinin davet 
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edilmemesi çok çok normaldir. Ancak, normal olmayan, daha sonra davet edilmeyen ki, yasanın 
gereği olarak sayın idarenin ve sayın bakanın özellikle, kullanma durumunda olduğu bir hakka 
müdahale etmek suretiyle ortada tabiri caizse fırtına yaratmakta ve kişilere kadar uzanan bir suç
lama zinciri oluşturmaktadır. Bütün bunların gerek tekziplerle gerekse yargı kararlarıyla, çünkü, bu 
cumhuriyet savcılığına kadar intikal eden bir olay olmuştur. îhale sonrası olaylar iki kanalda 
yürümüştür. Birincisi, yapılmış olan ihalenin iptal edilmesi; ikincisi ise bu ihaleyi yapan bürokrat
ların ihaleye fesat karıştırdığı şeklinde suçlanması, cumhuriyet savcılığı aracılığıyla hareket edil
mesi. Burada belki sizin ilk defa duyacağınız ve elinizdeki belgelerde olmakla birlikte dikkatinizi 
çekmemiş olan bir hususa değineceğim, idare mahkemesinde verilen kararla Danıştayda verilen 
karar arasındaki farklılığı bir cümleyle ifade etmeye çalışacağım. Herhalde, en açık seçik cümle de 
o olacaktır diye düşünüyorum. 

Netice olarak, ihale yapıldıktan sonra bu müteahhitimiz bozuk siciline rağmen, olumsuz görün
tüsüne rağmen kendisinin bu ihaleye girmeye hak kazanmış olduğunu, niçin çağırılmadığı konusun
da gerekli sorgulamaları, hücumları vesaire her türlü yöntemi kullanarak, özellikle basına konuyu 
intikal ettirmek suretiyle bir hücuma geçmiştir. Bunlar bizi etkileyen hususlar değildir. Olabilir. 
Geçmişte de buna benzer davranışlar olmuştur. Bu hücumlar sonunda sadece bu ihale değil, bundan 
sonra belki sorunuz olabilecek daha sonra deprem bölgesinde yapılan bir ihalede de aynı hücumu 
sürdürmüştür. 

Şimdi, burada tabiî yapılan bu hücumlar duyarsızlık içinde değerlendirilmemiştir. Bunun en 
güzel örneği bizim normalde ihalelerimizi bir iki günde onaylayan, vize veren Maliye Bakanlığı, 
yanılmıyorsam, bunu altı ay kadar incelemiştir veya altı aya yakın bir süre incelemiştir. Kıbrıs koor
dinatörlüğüne sormuştur, başka yerlerden kendileri bilgiler edinmiştir vesaire. Sonuçta, altı ay son
ra kendisi emin olarak bunu vize etmiştir. Aynı olaylar Sayıştayda da devam etmiştir. Bu değerli 
kurumumuza da müracaatta bulunmuştur arkadaşımız, müteahittimiz. Orada da gereken şekilde 
fikirleri çelmek veya değişik bilgilerle belki kendi amaçları doğrultusunda olayı yönlendirme çabası 
içerisine girmiştir. Sonuçta, Sayıştay da aynı şekilde bu konuda kararını vermiştir. Ancak, burada 
karar veren en ciddî veya en geçerli birim Danıştay ikinci Dairesidir. Sayın Başkanım şu cümleyi 
okumak istiyorum; çünkü, Sekizinci İdare Mahkemesi şu anda belki sizin bir sayın üye tarafından 
soru yöneltilebilecektir. Şu anda bu ihalenin iptali konusunda karar vermiştir. Ancak, bundan dört 
ay önce aynı maddî olaylarla, aynı gerekçelerle, aynı tariflerle gerek bürokratları gerekse ihalenin 
içeriğiyle ilgili olarak yapılan yanlışları ortaya koyan cumhuriyet savcılığı kanalıyla gelen suç
lamalara karşın Danıştay ikinci Dairesinin verdiği karar uzun onu okumayacağım, ancak bir cüm
lesini okuyacağım: "Belli istekliler arasında yapılan bu ihalede anılan kanunun ikinci maddesinde 
öngörülen rekabet ilkesine uyulmuştur." Kararın esas numarası 2001-1049, karar numarası 2001-
1960. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Sayın Başkanım, sorularımızı soralım. Soracağımız sorulara kıs
men cevap veriyorsunuz ama bir daha tekrar etmek durumunda kalmayın. 

DÎNÇER YÎĞlT - Kayıtlara geçmesi açısından bunları söylemekte yarar var diye 
düşünüyorum, iki üç dakika sonra bitireceğim izin verirseniz. 

BAŞKAN - Soracağımız sorulan sorabiliriz, sınırlama yok. 
DÎNÇER YİĞİT - Ayrıca burada iki tane unsur var. Bu ihalede devamlı olarak ortaya atılan iki 

unsur; bir tanesi rekabet ortamı sağlanmadığı, ikincisi de ihaleye fesat karıştırıldığı. Bakın, Danış-
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tayın biraz evvel söylediğim, daha sonra yazılı olarak da vereceğim kararında "belli istekliler arasın
da yapılan bu ihalede anılan kanunun 2 nci maddesinde öngörülen rekabet ilkesine uyulmuştur." 
Çok açık bir cümle. Başka bir cümle okuyorum: "İhaleye fesat karıştırmak suçunun maddî unsur
larının oluşmadığı anlaşıldığından" bu da bürokratlarla, ihaleyi yapan insanlarla ilgili bir karar. 
Çeviriyorum Sekizinci İdare Mahkemesinin bu karardan dört ay sonra aldığı karara. Yeterli rekabet 
sağlanmadan tesis edildiği... Sayın Başkanım, ben bunu takdirlerinize sunuyorum. Bir tanesi 
Sekizinci İdare Mahkemesi yerindelik incelemesi yapıyor. Bu çok önemli. Hukukçu arkadaşımız da 
burada. Yasaların bürokratlara, Sayın Bakana ve bu işlerle ilgili kişilere verdiği yetkiler vardır. 44 
üncü madde çok açıktır. Diyor ki, liyakati, teknik gücü belli olan müracaatçılar arasında en az üç -
artabilir bu sayı, üçten aşağı da olabiliyor, belirli koşullarda- bir seçim yapacak. Bunun tamamı uy
gulanmıştır, harfiyen uygulanmıştır ve on firma davet edilmiştir. Bir onbirinci firmanın çıkıp da 
beni niye davet etmedin diye bir soru sorması bir yerindelik incelemesidir. Yani, verilmiş olan, 
kanunen verilmiş olan bir yetkinin hesabını sormak anlamına gelir. Ona hemen cevap vereceğim 
tabiî. Firmaları değerlendirirken, hiç şüphesiz, elli yıllık bir deneyimi olan bir Karayolları Genel 
Müdürlüğü firmalarla ilgili bütün belgeleri de beraberinde getirir. Bu itiraz eden arkadaşımızın, 
müteahhitimizin -belki sizin dosyanızda da vardır- en az otuz kırk tane ayrı olayda, daha doğrusu 
ayrı zamanda idareden almış olduğu ihtar, uyarı, vesaire mektupları vardır. Hele bir tanesi çok il
ginçtir. Zamanın genel müdürü 29 Mayıs tarihinde şöyle bir yazı yazmış. Sözleşme ve şartlara uy
gun çalışma yapılmadığı sözleşmenin ilgili hükümleri uygulanacaktır; ayrıca, bu çalışmalarınızda 
düzenli olmazsa kurumumuz ihalelerine yapacağınız başvurularda bu durum değerlendirilecektir. 
Adı geçen bu cümleye muhatap olan ihale Ankara-Polatlı-Sivrihisar yolundaki aynı yüklenicinin 
yapmış olduğu olumsuz çalışmalardır. 

BAŞKAN - Bu firmanın hizmet kalitesinin düşük olduğunu, geçimsiz olduğunu, idareyle prob
leminin sürekli olduğunu ifade ettiniz. Ama, buna rağmen, aynı firmaya 2000, 2001 yıllarında tek
rar ihaleye davet edildiği, Ankara İdare Mahkemesinin 11.12.2001 tarihli kararında belirtiliyor. 
Madem bu kadar memnun değildiysek neden davet ettik? 

DİNÇER YİĞİT - O bilgi doğru değil. O firma o tarihlerde davet edilmemiştir. Hangi ihaleye 
davet edilmiştir, bana söyler misiniz? Herhangi bir idareye davet edilmemiştir. 

BAŞKAN - Zannediyorum mahkeme kararında olacaktı, gelen dosyalarda. 
DİNÇER YİĞİT - Bahsedilen şu ihaleden sonra Ankara-Polatlı-Sivrihisar yolundaki bunu 

yanıltıcı olarak arkadaşımız söylüyor sürekli olarak. Biz zaten en son Danıştaya yapmış olduğumuz 
temyiz müracaatımızda bunu açıkladık. Böyle bir şey yoktur. O firma kesin olarak bu ihaleden son
ra herhangi bir ihaleye çağınlmamıştır. İlan ayrı. Sayın Başkan davet diyor. 44 üncü maddeye göre 
yapılan bir ihaleye bu Ankara-Polatlı-Sivrihisar yolundaki başarısız ve yetersiz tutumundan sonra 
idare tarafından kesinlikle davet edilmemiştir. Ancak, 35/A'ya göre yapılan herkese açık olan bir 
ihaleye herkes girebilir gayet tabiî. 

BAŞKAN - İsterseniz hem tutanağa geçsin hem de soruyu daha net anlamış olasınız diye mah
keme kararını okumak istiyorum. "Diğer taraftan dosya içeriğinde yer alan ve bazı iddialara bakıl
dığında davacı firmanın ihaleye davet edilmesi halinde yüzde 38 oranında teklif edeceği iddiası 
ihale dışı gayri resmî nitelikte olduğundan bu hususun kamu zararının saptanması açısından dikkate 
alınması ve mahkeme kararına yansıtılması açısından ciddî bulunamamıştır. Öte yandan, davalı 
idareler ve müdahil vekili tarafından davacı firmanın daha önce yaptığı işlerde başarısız olduğu, 
Ankara-Polatlı ikinci kısım yolundaki çalışmalarda idareyle sorunlar yaşandığı, bu nedenle davacı 
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fırmaya 1998 tarihinden sonra iş verilmediği yolundaki iddialara karşı dosyadaki bilgi ve belgeler
den davacı firmanın idareyle sorunlar yaşadığı tarihten sonra da iş aldığı gibi, 2000, 2001 yıllarına 
yapılan bir kısım ihalelere davet edildiği ya da idareyle devir sözleşmesi imzaladığı anlaşıldığından 
bu iddialara da itibar edilmemiştir" diyor. Davanın tarihini ve sayısını verebilirim; ama, hangi ihale 
olduğunu... 

DİNÇER YİĞİT - Efendim, böyle bir ihale yok da onun için. Cümle sübjektif bir şekilde 
bitiyor çünkü. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - 35/A'ya göre bir müracaat oldu mu hatırlayabiliyor musunuz? 

DÎNÇER YİĞİT - 35/A'ya göre bir müracaatı oldu... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yeterlilik belgesi?.. 

DİNÇER YİĞİT - Alamadı. Onu da mahkemeye müracaat ediyor. Bildiğim kadarıyla yine sicil 
puanında 6,5 aldı. Niye ben 6,5 aldım, bilmem 8,5 almadım veya 9,5 almadım şeklinde. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, bakın, bu arkadaşımız sürekli olarak aynı olayı tekrarlıyor. Hat
ta, bu olayın da dışına çıkıyor. Gayri meşru veya etik olarak olmaması gereken yöntemleri de 
deniyor. Mesela, ne yapıyor; Ahmet Baltacı diye birisinin ismiyle bir mektup gönderiyor. Bunu 
1993'te de yaptı. Ben yine genel müdürdüm o zaman. Ahmet Baltacı adında birisiyle bir mektup 
gönderiyor. Tahkik ediyoruz, böyle bir Ahmet Baltacı yok. Bunlar bizim camiamızda hoş karşılanan 
olaylar değil. Eğer, bir müteahhitin herhangi bir şekilde bir itirazı varsa gelir, onu söyler. Mesela, 
cümle arasında söylediniz, yüzde 38 tenzilat yaptı. Mesela, basını çok oyalayan konulardan biri bu. 
Esasında bu yaptığı hareket 2886 sayılı Yasanın yanılmıyorsam 83 üncü maddesine göre yasak fiil 
ve davranıştır. Kendisine muhtemelen ceza verilecektir bir şekilde. Çağırılmadığı halde, normal 
prosedür işleyip olaylar bittiği halde birisinin gelip, ihale saatine bir dakika kala veya bir dakika 
geçe genel müdürün odasına veya ilgili komisyonun odasına gelip, ben bu teklifi verdim; böyle bir 
şey olabilir mi Sayın Başkanım. Ben, şimdi, mesela, çok özür diliyorum. Mesela, çok özür 
diliyorum, Amerika cumhurbaşkanlığına adayım diye çıkıp kendimi Amerika cumhurbaşkanı adayı 
olarak gösterebilir miyim?! Her şeyden önce Amerikan vatandaşı değilim. Burada ihale usul ve 
esasları işlemiştir. Firmalar çağırılmıştır, onaylar alınmıştır. Bu arkadaşımızın yüzde 38 tenzilat 
yapıyorum dediği şey, tamamen hayal unsuru, olamayacak bir şey, hatta, suçtur. Niye suçtur; bakın 
şöyle söyleyeyim: Diyor ki A maddesi "ihale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlan
dırılması sırasında -ki, o sıraya giriyoruz biz- hile, desise, vaid, tehdit, nüfus kullanma ve çıkar sağ
lamak suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak ve buna teşebbüs et
mek." İşte, buna teşebbüs ediyor bu arkadaş. Nitekim, basında da bir yer buluyor; çünkü, basında 
bu ayrıntıları bilen insanlarımızın sayısı çok az. 

BAŞKAN - Biraz önce söylediğim mahkeme kararıyla ilgili o dönemde yapılan davetli değil 
de ilanlı iş olabilir bu iş. Katıldığı o ihaleyle ilgili bizi teknik olarak bilgilendirebilir misiniz? 

DİNÇER YİĞİT - Zannediyorum Balıkesir-Dursunbey ihalesine, yani 35/A ile yapılan, yani, 
kapalı teklif usulüyle, belli istekliler arasında yapılan bir ihale değil. Ona teklif vermiş, ben bil
miyorum; ama, yeterli de bulunmamış. 

BAŞKAN - Yeterlilik almadan teklif verme şansı var mı? 

DİNÇER YİĞİT - Hayır yok zaten. Yeterlilik şöyle; orada artı eksi puanlar söz konusu. Sınıf
landırma, puanlamalar yapılıyor. Diyelim ki, 70'in üzeri. 70'in üzeri oluyor, ama, ortalamalar 
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alınıyor. Sonuç olarak bu o değerlendirme sırasında yeterli kategoriye girememiş. Buna da itiraz 
ediyor mahkeme kanalıyla, duyduğumuz kadanyla. Etsin, bunlar önemli değil. Sizin söylediğiniz 
ayrı bir olay. Bu müteahhitimizi biz herhangi bir ihaleye davet etmedik o olaydan sonra. 

BAŞKAN - Onun açıklığa kavuşması için, bahsedilen mahkeme kararında bahsedilen ihale 
35/A mıydı, 44 müydü? 

DÎNÇER Yi GİT - Hayır, 44'e göre yapılan bir ihale değil Sayın Başkanım. Onun için, arkadaş
larımı da getirdim burada. Benim söylediklerimde bir şey varsa onlarla tamamlayabilirim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Baycık. 
TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Sayın Genel Müdürüm, ben de bütün bürokrasi 

hayatımı inşaat kontrol mühendisi, keşif ihale başmühendisi olarak yaptım. Az evvel söylediniz; bu 
arkadaş 1993'te de bu şekilde bazı girişimlerde bulundu. O zamanlar bu şikâyetlerle ilgili o zaman 
belki yeni tanıyordunuz adamı, ilk defa böyle bir şey yaptığını. Ondan sonra bu firmanın yaptığı iş
lerle ilgili hiçbir soruşturma ve teftişe giden bir ihale oldu mu? 

Bir de, benim kontrolde olduğum, TKİ'de olsun, TTK'da olsun, Erdemir'de olsun, bu şekilde 
müteahhitlere biz de kara liste diye bir kitap vardır. Bir daha bu kişiye ihalede ne yeterlilik verilir 
ne davet edilir. Siz de tahmin ediyorum en son bunu yapmışsınız. 35'e girmiş; ama, ihaleye gelmiş; 
ama, yeterlilik verilmemiş. O konuda eğer öyle bir şeyse verilmez. Bir de bu vatandaş, bu firma bu 
mektupları çeşitli kararlarda bilgi olsun diye Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın 
Başbakan Yardımcımız Devlet Bahçeli'ye, Sayın Bakan Şükrü Sina Gürel'e, size ve Maliye Bakan
lığına, teftiş kuruluna iletmiş bu size yolladıklarını. Buralardan size bir şey geldi mi, bu nedir neyin 
nesidir diye, bu konuda bir araştırma yapın diye bir yazı geldi mi? 

Bu dava dosyası içinde diyor ki sayın hâkimler, üçüncü kez yürütmenin durdurulmasının red
di olduğu halde bunu yine vermiş diyor. Burada az evvel adı geçti, Ahmet Baltacı ne dava dosyasın
da hâkimlerin verdiği kararda Ali Kahveci diye geçiyor. 

DÎNÇER YİĞİT - O yanlış bir şey. İsim karışıklığı herhalde. Ali Baltacı diye birisi yok Sayın 
Başkanım. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Şeye böyle geçmiş. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Mahkeme kararında da Ali Baltacı. 
TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Mektup Ahmet Baltacı adına. Mektup başka. 
Bir de, dava konusu işlemin iptali diyor en sonda. Bu iptal, az evvel dediğiniz işlem ve ihaleye 

davet edilmemenin iptali mi, yoksa, ihalenin iptali mi? 
Bir de, diyorsunuz ki bu adama biz itibar etmiyoruz; o nedenle şey yapmadık. Bu kadar ayyuka 

çıkmış, bunu acaba bir müddet durdurup da bunların aslı var mı yok mu diye bir teftiş yapıp ondan 
sonra ihale edilebilir miydi? öyle bir şey yok, seçilseydi ne kaybederdik? 

DİNÇER YİĞİT - Sayın Başkanım, değerli üyeler; bakın, şunu arz edeyim: Siz de mutlaka far
kındasınız da, özellikle son zamanlarda Karayolları Genel Müdürlüğü ve benzeri kuruluşlarda 
yapılan her ihalede ne olacak; bir kişi kazanacak sonuçta. Hemen kaç firma olursa olsun, bazen üç, 
dört firmanın katıldığı özel ihaleler de olabiliyor; çünkü, özel bir makine parçasının satın alınması 
vesaire gibi konularda. Maalesef, Türkiyemizde bu bir alışkanlık haline geldi; yani, ben, bir şansımı 
deneyeyim, bir şekilde idareye yazayım, Sayın Cumhurbaşkanına yazayım, Devlet Denetleme 
Kuruluna yazayım; netice olarak bunlar birer kâğıt, bilgisayardan çıkan kâğıtlar ve ortalığı bir karış
tırayım, bir kamuoyu oluşturayım; sonuçta, ola ki bir şansla bu ihale iptal edilebilir belki; işte, 
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bürokratlardan bundan dolayı haklarını arayamazlar vesaire ve ben de bir şans daha elde ederim. 
İnanın, bu, Türkiye'de çok kötü bir gidişin göstergesi. Bunu, ben, 34 senesini devlete vermiş bir 
bürokrat olarak, çok kesin görebiliyorum. Bunun hiçbir faydası yok. 

Mesela, şimdi, burada, değinmek istediğim bir konu daha var; bunlar enteresan konulardır. Bu 
ihale, şu anda iki seneye yakın geciktirildi. îki seneye yakın bu ihalenin geciktirilmesinin, o yolun 
yapılamamasından dolayı, taşıt işletme giderlerinden devletin uğradığı kayıp -devlet derken hem 
Türkiye Cumhuriyeti Devletini hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini kast ediyorum-1 trilyonu 
aşmıştır. Ayrıca... 

BAŞKAN - Birim fiyat farkından dolayı ödenen fazla para... 

DİNÇER YİĞİT - Onlara da değineceğim. 

Ben, sadece taşıt işletme giderlerini söylüyorum; yani, bozuk yol ile düzgün yol arasında sey
rettiğiniz zaman arada ödediğiniz, cebinizden çıkan; ama, toplumun cebinden çıkan parayı söy
lüyorum. Bu ihale, eğer Maliye Bakanlığında altı ay beklemeseydi, Sayıştayda iki üç ay bek-
lemeseydi, toplumda böyle bir olayla geciktirilmeseydi, bu ihale çoktan yol almıştı. Şu anda, her
hangi bir şey yapılamıyor. Dolayısıyla, iki seneye yakın bir gecikmeye sahiptir şu an. Taşıt işletme 
giderleri, artı turizm giderleri -bakın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin önemli bir noktasıdır- ar
tı kaza giderleri, artı askerî açıdan kısaca bir cümleyle değindiğim bunun önemi dolayısıyla benim 
belki tartamadığım birtakım giderler; bunlar, hep ihalenin kayıplarıdır. Yani, olaya o yönden de bak
mak lazım. Evet, doğru düzgün ihale yapmak gayet tabiî ki hepimizin arzusu; ama, doğru düzgün 
yapılmış bir ihaleye de şu veya bu şekilde kenarından köşesinden yaklaşarak bunu elemine etmeye 
çalışmak da, bence, çok büyük bir haksızlık diye düşünüyorum. Bunu genel bir açıklama olarak 
yapmak istedim; bu, çok yaygın bir hale geldi, maalesef, çok yaygın hale geldi. Hatta, teşkilatlar 
ihale yapamaz duruma geldi. İhalelere vermiş oldukları karnelerde sahtekârlıklar var, banka teminat 
mektuplarında sahtekârlıklar var. Biz, artık, bundan sonra yapacağımız en küçük bir ihalede dahi 
önce kriminal daireye müracaat ediyoruz, bunların herhangi bir şekilde doğru olup olmadığını araş
tırmak açısından. İşte, niye; çünkü, bunlar, bu tip örneklerle cesaret veriyor o arkadaşlara, o insan
lara. Yani, bunu da tırnak içinde söylemek istedim. 

Sayın milletvekilimizin sorusuna cevap vermeye çalışayım. Şimdi, bu arkadaşın, en bariz... 
Zaten, bu arkadaşımız çok öncelerden konkasör müteahhidiydi, yani konkasör müteahhidi demek, 
taş kıran, mıcır ve değişik türde malzemeleri hazırlayan müteahhit demektir veya taşeron demektir. 
Netice olarak, benim hatırladığım kadarıyla ilk büyük işi, Ankara-Polatlı-Sivrihisar yolunda aldı. O 
da çok enteresandır; Ankara-Polatlı-Sivrihisar yolundaki davranışı ise bugünkü davranışının tam 
tersineydi. Ben, onu yaşayan bir genel müdürüm; o zaman da genel müdürdüm, 1994 yılında. Onu 
da çok kısa özetleyeyim; Ankara-Polatlı-Sivrihisar yolunun ihalesinde de yine kendisinin dahil ol
duğu şirketlerin, yine 44 üncü maddeye göre bir ihalesi söz konusuydu; kendisi girmişti; ancak, 
daha sonra ihaleden sonra gelen ihbar mektupları oldu, telgraflar oldu; bugünkü kadar çok 
erişilebilirliği yoktu onların ama yine de ihaleden önce şu şu şu firma alacak, şu tenzilatı yapacak 
şeklinde. O zamanın sayın bakanı, ben o zaman da söyledim bunlara itibar ederek ihaleyi iptal et
meyelim dedim; ama, o zamanın sayın bakanı, belki kendi görüşü içerisinde bunun belki bir 
siyaseten sakınca doğurabileceğini düşünmüş olabilir, biz bu ihaleyi iptal edelim şeklinde bir 
talimatı oldu. Biz, o zaman, o ihaleyi iptal ettik. Kendisi, o ihaleye karşı yargıya müracaat etti, o 
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ihalenin iptal edilmesiyle ilgili olarak yargıya müracaat etti; niye benim ihalemi iptal ediyorsunuz 
diye. Ahmet Baltacı ismini de işte o zaman yine kullandı; Ahmet Baltacı adıyla mektuplar gön
dererek falan. Netice olarak, uzun bir yargı sürecinden sonra, idare o davayı kaybetti; yani, kendisi 
ihaleyi yargı kanalıyla kazanmış oldu. Bugünkü tutumuna bakıyorsunuz, bugünkü tutumunda da 
tam tersi; yani, o zaman iptal edilmemesini isteyen insan, bugün bu ihalenin iptal edilmesini istiyor. 
Bakın, 180 derece ters bir konumda. Bunu, bilgilerinize sunmak istiyorum; çok ilginç bir olaydır. 
Şimdi, yani demek ki, insanlar, o günkü şartlar altında çıkarları, düşünceleri ve amaçları neyse o 
doğrultuda yorumlar yaparak hareket edebiliyorlar. Bunu söylemek istiyorum. 

Şimdi, sorulara gelince; biz, bu konuda ne yaptık: Şüphesiz, Karayolları Genel Müdürlüğü, 
teknik şartnamelerin, idarî şartnamelerin gereklerini sonuna kadar kovalar ve onları devlete 1 kuruş 
paraya mal olmayacak şekilde yerine getirir. Bu arkadaş için de, ekte sunduğum, zannediyorum size 
daha önce sunulan dosyada da var, çeşitli defalarda yaptıkları, yapmış olduğu yolun teknik kalitesi 
kontrol edilerek uyarılarak, kontrol mühendislerimiz devreye sokularak, hatta orada da nahoş 
hadiseler olmuştur, kontrol mühendisimizi tokatla odasından, masasına tekme atarak; bunları şey 
yapmak istemiyorum, belgelerde hepsi var; bu seviyeye de gelmiştir; ama, devlete 5 kuruşa mal ol
madan, ilave bir paraya mal olmadan Ankara-Polath-Sivrihisar yolunun bozuk olan yerleri yeniden 
yaptırılmıştır. Yani, peşine kesinlikle düşülmemiştir diye bir şey yok; çünkü, biz, bu ihaleyi iptal de 
edebilirdik ama bu, artısı eksisi olan bir olay; yapılmış, ihale belirli bir noktaya kadar gelmiştir, hiz
metler belirli bir noktaya kadar götürülmüştür; biraz evvel söylediğim nedenle biran önce devreye 
sokulması için, bu arkadaşımıza sürekli baskı yaparak ve 5 kuruş da para ödemeyerek bu Ankara-
Polatlı-Sivrihisar... Dikkat ederseniz, orası gecikmeli bitmiştir; kendisinin Polatlı'dan Ankara'ya 
kadar olan kesimi, en önemli kesimidir, gecikmeli bitmiştir; peşine düşülmüştür. 

Şimdi, sayın milletvekilim "kara liste" dedi. Yani, bizim öyle bir kara liste diye bir şeyimiz yok. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Öyle tabir ediliyor. 

DÎNÇER YlĞÎT - Ama, şüphesiz, müteahhitlerimiz, ki 200 kadar müteahhidimiz vardır mer
kez ihalelerimizde bizim; bunlarla ilgili olarak 50 yıllık bir kuruluşun ilgili birimlerinin genel 
müdüründen tutun da ta kontrol mühendisine kadar görüşleri vardır ve bunlar hep yazıya dökülmüş
tür. Bu yazıları da, eğer dosyada yoksa, ben size arz edeceğim, kayıtlara geçmesi açısından. 

Ha, çeşitli mercilere gidilmiş midir; gayet tabiî gidilmiştir. Bu müracaatlar üzerine, özellikle 
Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Başbakana, Sayın Devlet Bahçeli'ye yapılan müracaatlar üzerine, 
hepimiz teftiş geçirdik; ben de dahil olmak üzere. Bakanlık müfettişleri geldiler, bizimle ilgili her 
türlü işlemi yaptılar; çünkü, Cumhuriyet Savcılığına intikal etti; ama, sonuçta, hem Cumhuriyet 
Savcılığının bilirkişiye dayalı raporu -o da burada- hem de Bakanlık müfettişleri, artı Danıştay İkin
ci Dairesinin kararıyla -biraz evvel okudum- bu ihalede ne bir fesat karıştırma ne de rekabet ilkesin
den uzaklaşma diye bir hüküm olmadığı gibi, tam tersine bunların yerine getirildiği şeklinde sonuç
lar çıkmıştır. Ben, zaten buna şaşıyorum; şimdi, Sekizinci İdare Mahkemesinin kararı, bana göre 
yerindelik incelemesidir. Sekizinci idare Mahkemesinin değerli hâkimlerine gayet tabiî ki saygımız 
var; ama, yerindelik incelemesi -hukukçu arkadaşımız da burada- bu ihalenin konusu değildir. Üs
telik de, rekabet sağlanmadığı şeklinde bir görüşe esas uzman yargı organı olan üst mahkemenin 
rekabet sağlandığı şeklinde dört ay önce verilmiş bir kararı var. Yani, bir kere daha vurguluyorum 
belki önemli olduğu için; bürokratların, ben de dahil olmak üzere, tabi olduğumuz teftiş incelemesi, 
gerekse Sekizinci idare Mahkemesinde idarî yargıda süren olay, aynı maddî unsurlara dayanmak-
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tadır. Yani, birbirinden zerre kadar farklılığı yoktur; dolayısıyla, iki mahkeme arasındaki bu çeliş
kili durumun, ben, temyiz ettiğimiz Danıştayda düzeltileceği kanısındayım, bundan hiç kuşkum 
yok. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Geçer. 
MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Sayın Başkan, değerli üyeler; tabiî, burada Sayın Genel Müdüre 

yönelteceğim sorular belki başka alanlarda olabilir. Bizim buradaki komisyon olarak yaptığımız 
görev herhangi birini yargılamak falan değil; duyduğumuz şüpheleri, şaibeleri, kamu menfaati 
açısından toplumun zararı var mıdır, yok mudur, kamu yetkisi kullanan kurumların bu yetkiyi kul
lanırken birtakım yolsuzluklara sebebiyet verdiler mi, kamuyu zarara soktular mı noktasında bir 
kanaat oluşturmak; daha sonra, Meclis Genel Kurulunun kararıyla olayın yargıya intikal etmesidir. 

Şimdi, burada takıldığımız bu Üstyapı inşaatın birtakım vermiş olduğu bilgiler değil aslında 
bizim soruşturduğumuz; tabiî, onlar da ciddiyetle üzerinde durulması gereken konular diye biz 
duyuyoruz. O bize gelen bilgilerin evveliyatını da bilmiyoruz; ama, şurada, şu iddiaları ortaya koy
mak istiyorum. Mesela, burada şu iddia ediliyor... Bizim Sayın Bayındırlık Bakanının bu işlerle 
alakası var mı yok mu, yani kamuyu zarara sokma açısından bir tasarruf var mı yok mu; mesele 
budur, bu araştırılıyor. 

Şimdi, iddialar şunlar, ben genel olarak ortaya koymak istiyorum; Bayındırlık ve İskân Bakan
lığında ve bağlı birimlerinde yapılan ihalelere fesat karıştırıldığı iddiası var; yani, burada, usul iş
lemlerinin nasıl usule uydurulduğu, mesela bazı ifadelerden, orada mahkeme tarafından ifadesi 
alınan bürokratlar tarafından, Fehmi Soydan'ın bunu şekli unsur olarak dosyaya oluşturduğu; yani, 
verilen talimat üzerine, yani şu firmaya verilecek, şu kırımla verilecek, sen buna dosyayı hazırla 
noktasında bir iddia var. 

DİNÇER YİĞİT - Nerede, Karayollarında mı sayın milletvekilim? 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Bayındırlık bünyesinde; sizin alanınıza sonra gireceğim; bunlar 
birbirini besleyen şeyler olduğu için söylüyorum. 

Bu işlem ve muamelelerde bazı müteahhitlere, bürokratlara menfaat temin edildiği yolunda id
dialar var. Hatta, burada, Sayın Bakanın, Bayındırlık Bakanının da bu yapılan Karayolları olsun, İl
ler Bankası olsun, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü olsun, orada yapılan ihalelerin bilgisi dahilinde ol
duğu ve onun onayı olmadan herhangi bir ihalenin yapılmadığı; iddia bu. Yani, bu var mı yok mu; 
şu anda bu karara varmış değiliz biz. Bu iddialar doğrultusunda da, Devlet Güvenlik Mahkemesi 
tarafından "vurgun operasyonu" adı altında yapılan bir operasyon neticesinde dava açıldığı, 361'e 
varan, o kısımda Bayındırlık Bakanlığı bünyesindeki bürokratlar hakkında birtakım işlemler yapıl
dığı, bir kısmının tutuklandığı ve bunların ifadelerinin olduğu, bu ifadelerden tabiî daha sonra vaz
geçildiği, gerçi orada bir yargılama ve yargı dosyası olmasa bile, biz, Meclis olarak onu da araştır
mıyoruz; ama, onları da bize ışık tutan birtakım bilgiler diye düşünüyoruz. 

Burada, usul işlemlerinin aslında,yani hukuktaki şekli unsur ve maddî unsur boyutu... Aslında, 
maddî unsurun, maddî hukuk boyutunun, yani menfaatin korunması ve hakların doğmasıyla uğraş
tığı; ancak, bu hakların ve menfaatin korunması ve doğması noktasında ve bu hakların nasıl elde 
edileceği noktasındaki hukuk alanının şeklî hukuk olduğunu biliyoruz; yani, usul işlemleri... Kime 
nasıl verilecek şeklinde, bu konuların da aşılması için, yani istenen kişiye ihalenin, istenen miktar-
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da, istenen kırımda, yani eksiltmede verilmesini teminen ve bir de bu ihaleyi alan müteahhitlerin 
yeterliliğinin olmadığı, yani büyük rakamlara baliğ olan birtakım ihalelerin bölünerek, parça parça 
verildiği, küçük küçük parçalara ayrılarak istenen müteahhitlere verilmesinin temin edildiği ve 
verilen ihalelerin işte, burada, mesela iller Bankası İhale Yönetmeliğinin 30/2 fıkrası değiştirilerek, 
yeni ek sözleşme temin edildiği, 800 milyara verilen bir ihalenin, üç dört ay içinde yüzde 300-500 
artırılan rakamlara baliğ olduğu... Yani, burada, tabiî, 2886'mn 44 üncü maddesine göre, olağanüs
tü özel işlerin verilmesinde öngörülemeyen birtakım sorunlar çıkarsa, yani aciliyet kesbeden bir
takım ihalelerin verilmesi noktasında kamunun menfaati olduğu; ancak, burada ek sözleşmenin yani 
bu ihale yönetmeliğinin 1991'e dönülerek, tek ek sözleşme yapılır dendiği halde, daha sonra bu es
ki duruma dönülerek, yani bir ihale üzerinden üç dört ay içinde, üç dört tane ek sözleşme yapılarak 
müteahhide, yani keşif ve ihale bedelinin 300- 400- 500 noktasında artırıldığı, 1999 yılı KİT 
Komisyonuna sunulan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında da var. 

BAŞKAN - Pardon Sayın Geçer, bir konuya açıklık getireyim. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Karayollarına geleceğim; şimdi, burada bütünlük içerisinde... 
Biz Karayollarını incelemiyoruz sadece. 

BAŞKAN - Efendim, Karayollarıyla ilgili değerlendirirsek daha iyi olur. 
MUSTAFA GEÇER (Hatay) - O alanda da şeyler var. 

Bir de şu var; yani, Sayın Bakanın görevi döneminde tüm ihalelerde davet usulünün genel kural 
haline getirildiği ve daha önceki dönemlerde, bizde on yıl önce yapılan aynı birimde, yani devletin 
aynı kamu kurumunda, Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde yapılan ihalelerde gerek davet usulüyle, 
gerek ilan usulüyle yapılan ihalelerde kırım oranları mesela, şurada var; yüzde 15, 13 bu dönemde 
yapılanlar; daha önceki dönemlerde yüzde 40, 50,49 gibi; yani, gerek davetle yapılmış olsun, Sayın 
Kumbaracıbaşı zamanında mesela davet veya ilan usulüyle olsun kırım miktarlarında aşağı yukarı 
ortalama yüzde 40'lık bir kırımın olduğunu izliyoruz; ama, Sayın Koray Aydın döneminde yapılan 
tüm ihalelerde istisnasız davetle yapıldığı, yapı işlerinin, yol işlerinin genellikle ve burada kırım 
oranlarının çok düşük olduğunu gözlüyoruz, aniden düşüyor. Bir de bu kırım oranlannın çok düşük 
olması, sanki o iddiaları doğruluyor gibi, istenen müteahhide verilip, düşük fiyatla verilip kamunun 
zarara sokulduğu noktasında bir intiba oluşuyor. 

Karayollarında davet yoluyla üç tane ihalenin, Sayın Koray Aydın döneminde üç ihalenin 
yapıldığını; belki daha fazla yapılmış da olabilir. Bunun bir Trabzon sahil tünel geçiş, rahatlama 
adına ikinci tünel ve beş adet köprülü kavşak yapımının davet usulüyle yapıldığı yine, yerel basın
da buna ilişkin daha önce falan firmaya şu kırımla bu verilecek diye duyumlar alındığı veya basın
da yer aldığı halde, aynı firmaya yüzde 18,5 kırımla verildiği ve bu firmanın belli olduğu ve daha 
önce, 2000 yılında Erzincan çevre yoluyla ilgili yapılan bir ihalenin ilanla yapıldığı, mesela 69 fir
manın katıldığı, burada kırım oranının yüzde 49,10 olduğu, aşağı yukarı ona yakın bir iş, aynı 
mahiyette bir iş olduğu halde ve burada kamunun büyük bir zarara sokulduğu. 

Diğer taraftan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yapılan yol ihalesinin, yine daha önceden 
belli firmalarca veya demin bahsettiğiniz kuruluşça, kişilerce veya tüzelkişilerce, neyse o müteah
hitlik kurumunca ilgili birimlere, yani burada kamu yetkisi kullanan gerek Sayın Bakan gerekse siz
ler, oradaki Bayındırlık biriminde çalışan yetkili bürokratlara bildirildiği halde, daha önceden bil
dirildiği halde, yine bir firmaya, daha önce bildirilmiş bir firmaya, yani ilan edilmiş bir firmaya 
verildiği. Burada da şöyle bir iddia da var; mesela diyor ki, çağrılan on firma arasında daha önce 
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Atalay Coşkunoğlu isminde bir şahıs, bu daha önce bürokrattır ve bunun hakkında Yüce Divana 
gidilmiş ve hüküm giymiştir; böyle olmasına rağmen, bunun firmasına Kıbrıs'la ilgili ihalenin 
bunun firmasına verildiği doğru mu? Onu... 

DİNÇER YlGÎT - Kolin, eğer Atalay Çoşkunoğlu'nun firmasıysa, hiç alakası yok sayın 
vekilim. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Kolin inşaat onun mudur, değil midir; bilmiyoruz. 

Bir de, Erzincan'da yapılan o çevre yolu ihalesi Karayollarının yüzde 49,10 kırımla ilanla 
verilen ihalenin iptal edilip edilmediğini öğrenmek istiyorum. 

Daha sonra, Gölcük'te yapılan ihalenin de, yine aynı şekilde noter marifetiyle şu firmaya 
verilecek, şu kadar kırımla verilecek dendiği halde, gerçekten o firmaya verildiğini önemli iddialar 
olarak görüyorum. Yani, bu iddiayı yapan, ihbarı yapan firma kim olursa olsun, üzerinde durmamız 
gereken konular bunlar. 

Üstelik, bu Kıbrıs ihalesini Ankara Sekizinci idare Mahkemesi iptal etmiştir; siz, diyorsunuz 
ki yerindelik incelemesi yapmıştır; öbür taraftan Maliye Bakanlığı ve Sayıştay incelemiş ve onay
lamıştır. Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın incelemesi hangi alandadır; benim bildiğim kadarıyla büt
çenin uygulanması alanındadır onlar; yani, ayrılan ödenekler mütenasip midir değil midir şeklinde 
bir inceleme diye düşünüyorum. Yani, usul işlemlerinin veya davetle yapılması veya ne bileyim ar
tık birtakım usulsüzlüklerin karıştırılması, birtakım fesat karıştırılması noktasında onların bir in
celemesi var mı yok mu ve onların yapmış olduğu inceleme bu Sekizinci İdare Mahkemesinin ver
miş olduğu iptal kararını tekzip mahiyetinde midir? Doğrusu, idarî bir tasarruftur doğrusu. 

DÎNÇER YİĞİT - Danıştay sayın vekilim; ben cevap vereceğim, siz buyurun. 
MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Ben, burada sormak istediğim bunlar; sizin alanınıza giren o üç 

ihale ve bir de Erzincan'daki ihaleyle ilgili bilgi vermenizi istiyorum. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 

DİNÇER YÎĞlT - Sayın vekilimin başlangıçta söylediği şeyler, uzaktan yakından Karayol
larını ilgilendiren hususlar değil; zaten, kendisi de, açıklama yaptı, ben genel bir ortam oluşturmak 
üzere açıklıyorum dedi; onun için, onlara cevap verme durumunda değilim. 

MEHMET GÜL (istanbul) - Karayollarıyla ne ilgisi var bunların? 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Bayındırlık bünyesinde... 

BAŞKAN - Neyse tamam... 

DÎNÇER YÎGÎT - "Vurgun operasyonu"nun da Karayollarıyla uzaktan yakından en ufak bir 
ilişkisi yoktur; hiçbir arkadaşımız "vurgun operasyonu"yla ilgili ne ifade vermiştir ne de bilgisine 
başvurulmuştur. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Sayın Genel Müdürüm, burada, bizim.bu (9/4) esas numaralı 
Meclis Soruşturma Komisyonu soruşturma alanı da değil o; bir bütünlük içinde diye söyledim; yani, 
Bayındırlık Bakanlığı bünyesindeki olaylar; sizinle gerçekten onun ilgisi elbette yok; ama, sizin 
alanınızı ilgilendiren Karayollarıyla ilgili alanlarda ben bilgi istiyorum. 

DlNÇER YİĞİT - Efendim, ben, tespit edebildiğim kadarıyla sizin sorularınızı cevaplandır
maya çalışacağım; eksiğim olursa, hatırlatırsanız şey yaparım. 
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Şimdi, verdiğiniz bilgilerin bir kısmı doğru değil; yani, şöyle doğru değil: Mesela, şimdi, davet 
usulü genel bir kural haline gelmiştir dediniz; hiç doğru değil. Mesela, ben hemen ihaleleri söy
leyeyim size; Sayın Koray Aydın zamanında yapılan ihaleleri söylüyorum, tarih olarak da 29.5.1999 
ile 5.9.2001 tarihleri arasındaki Bakanlık görevi sırasında yapılan ihaleler: 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre 43 ihale yapmışız. 2886 sayılı Dev
let ihale Kanununun 44 üncü maddesine göre, yani belli istekliler arasındaki sisteme göre 4 ihale 
yapmışız. Bunlardan iki tanesi de köprü ihalesi, tarihî köprüler; Kahta Sincik ve Habur'da bir ihale. 
O zaten, olağanüstü hal olduğu için otomatikman yapılması gereken bir ihale. Onun dışında, Kıb
rıs'ta sizin dediğiniz, söz konusu olan ihale; bir de Trabzon geçişindeki ihaledir; yani, iki ihale yap
mışız biz bütün şey boyunca. Ondan sonra, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 89 uncu maddesi 
gereğince, bu kanunun hükümleri dışına çıkarak 9 ihale yapmışız; işte, otoyol ve deprem yolları 
mühendislik hizmetleri ihaleleri. 575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince de, deprem bölgesin
de ihaleler yapmışız. Herhalde, şimdi Kocaeli-Gölcük yolu da belki soru olursa cevaplamaya 
çalışacağım bu ihaleler arasında. Yani, Karayolları Genel Müdürlüğü 44 üncü maddeyi en az kul
lanan kuruluştur; Sayın Koray Aydın zamanında da bu usul hemen hemen hiç kullanılmamıştır; iki 
defa kullanılmıştır. Bunlardan bir tanesi Kıbrıs, bir tanesi Trabzon. Trabzon'da da buna benzer bir 
şeyler söylendi o sırada; ama, arkası gelmedi. 

Ben, biraz evvel de arz ettim; yani bunlar olacaktır, biz bunları normal karşılıyoruz. Niye kar
şılıyoruz; çünkü, bir kişi alacak ihaleyi diğerleri kaybedecek; dolayısıyla, şanslarını bir deneyecek
lerdir onun için. Ama, sizin sorunuza cevap, böyle bir... Şöyle bir not aldım ben de, davet usulü 
genel kural haline gelmiştir dediniz; bu doğru değil, tam tersine 35/a genel kuraldır, Karayolları 
Genel Müdürlüğü, aşağı yukarı kuruluşundan beriude bu sistemi kullanmıştır. 

Şimdi, bakın, sayın milletvekilim kırımlara değindiniz. Şimdi, kırımlarla ilgili o kadar çok şey 
söylenebilir ki; bakın, bu bir ihaledir, ihale, yapıldığı yolun yeri, yolun standardı, beklenilen hedef
ler, coğrafi konumu, oraya erişilebilirlik veya coğrafî konumdan kaynaklanan güçlükler vesaire; 
bunların hepsi bir paket halinde değerlendirilerek... Bazı yollar vardır ki, kimseyi bulamazsınız, yal
varırsınız gelin bu işi yapın diye. Nitekim, güçlük katsayıları koyarsanız, ihale daha cazip hale gel
sin diye. Bütün bunlar, öyle tek düze; orada yüzde 49,10 kırıldı, burada niye böyle kırıldı... Bunlar, 
mühendislikte hiç yeri olmayan, tartışması bile olmayan hususlardır; yani, ben özür diliyorum, böy
le çok net söylüyorum, kimse alınmasın. Ama, bir hususu belirteyim, bu önemli; Kıbrıs'ta yapılan 
ihalede, belki gözlerden kaçıyor, verilen tenzilat yüzde 20,10'dur; yüzde 20,10 Kıbrıs'ta yapılan 4 
ihalede bugüne kadar verilmiş en yüksek tenzilattır. Şimdi, bakın, bunlar hep göreceli şeyler. 

Bakın, Kıbrıs'ta yapılan son ihalede, bundan önceki ihalelerde 2 defa davet usulü, 2 defa da 
35/a uygulanmıştır; devamlı olarak, biraz evvel söylediğim gerekçeyle, oralarda iş güçlükleri ol
duğu için o zamanlar, birim fiyatlar zamlıdır; bir. ikincisi, nakliye katsayıları l'den yüksektir. Üçün
cüsü, bütün naklinde kullanılan birim fiyatlar, katsayılar farklıdır; farklıdır derken, lehtedir yani 
bunlar avantaj getiriyor, onu söylemek istiyorum ben. Yani, diyelim ki, orada yüzde 16 tenzilat var
sa, yani çok tahmin ediyorum, belki o tenzilat yüzde 16 değil yüzde 46'dır. Yani, esasında söylemek 
istediğim şey; bugün bu ihalede verilen yüzde 20,10 bu değerlerle mukayese edildiği zaman neler 
yok orada; bakın, hemen burada söyleyeyim; bunu yargıya da şey yaptık. Biraz evvel söylediğim 
gibi, bütün naklinde yüzde 50 uygulanmamıştır, nakliye katsayıları l'dir ve birim fiyatlar da normal 
birim fiyatlardır. Buna rağmen, yüzde20'lik bir tenzilat verilmiştir; yani, şu ana kadar Kıbrıs'ta 
yapılan ihalelerin en yükseğidir. Adı geçen kişi yüzde 14 tenzilat vermiştir; adı geçen kişi, biraz ev-
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vel söylediğim artı şartlara, ilave avantajlara rağmen yüzde 14 tenzilat vermiştir. Bakın, bunları 
masaya koymamız lazım; yani, böyle, biz az tenzilat verdik falan değil; yüzde 20 tenzilat, o günün 
Kıbrıs'taki şartlarla çok esaslı yüksek bir tenzilattır. Onu da bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Şimdi, ek sözleşmeler, keşif artışları falan herhalde bugün benim cevaplandıracağım şeylerin 
dışında. Keşif artışlarının nasıl verileceği, Devlet ihale Yasasında var, 63 üncü madde; onun, bunun
la pek alakası yok sayın milletvekilim. 

Erzincan'daki ihale iptal edildi mi dediniz; edilmedi, yok öyle bir şey yok. İhale yüzde 49 ten
zilatla verilmiş, devam ediyor. 

Şimdi, bakın, Değerli Başkanım, sayın milletvekilleri; bir şeyi bilgilerinize sunmak istiyorum. 
Bu ihalelerden sonra çeşitli kanallarla, işte noter kanalıyla, telefonla, gelerek, birileri vasıtasıyla 
çeşitli şekillerde soyut olan birtakım bilgiler aktarılmaktadır. Bunların hiçbir değeri yoktur; bunların 
hiçbir değerinin olmadığı, burada, Danıştay kararında çok açık seçik vardır. İhaleye fesat karıştırıl
ması -ben, hukukçu değilim; ama, sayın milletvekillerini var çok iyi biliyorum iyi hukukçular-
demek, aynen tabir burada, bu ihaleyi yapan insanların bundan bir menfaat temin etmeleri ve bu 
ihaleye fesat karıştırıldığının kanıtlarının ortaya konulmasıyla ancak geçerlidir. Yani, bana birisi 
telefon edecek, diyecek ki; filanca ihaleye işte bilmem ne girecek, o sununla anlaştı, sen bu ihaleyi 
iptal et. Böyle bir şey olamaz; böyle bir şeyi yaptığınız takdirde, bürokratın sorumluluğu var, hele 
hele bu ihale bir de dış kredili ihaleyse, o zaman Hazine sizin yakanıza yapışıyor. Hazine diyor ki, 
ben oraya commitment fee dedikleri taahhüt ücreti diye tercüme edebileceğim bir ücret ödüyorum 
bu krediye, sen bu keyfi olarak bu ihaleyi iptal ettin. Örneğin Kuveyt Fonu -belki biraz sonra o soru 
gelebilir- ihalesini ben iptal ettim diyelim işte Kocaeli-Gölcük yolunu; bitiyor mu iş bununla; bit
miyor. Kocaeli-Gölcük yolunda, işte Danıştayca ve yargıca hiç kabul edilemeyen, ki bunları açık 
olarak sayıyor zaten, 4-5 tane bu konuyla ilgili örnek verebileceğim ihale var; bunların hiçbiri 
hukuken geçerli değil; ama, bir genel müdür veya bir ita amiri ben ihaleyi iptal ettim... Böyle bir 
lüksü yok ita amirinin; çünkü, devleti zarara sokuyor orada. Dolayısıyla, şimdi sayın firma sahibi 
demiş ki, bu ihaleyi yüzde 15 ile yüzde 20 arasında birisi alacak. Şimdi, yüzde 15 ile yüzde 20 
arasındaki tahmin nedir ki yani; yüzde 17 de yüzde 15 ile yüzde 20 arasında bir tahmindir, yüzde 
23 de aynı şekilde. Yani, bu bir tahmin değildir. Zaten, bizim ihalelerimiz normal şartlar altında o 
çerçevede gidiyor. Yani, ben, buna dayalı olarak nasıl bunu bir ihbar kabul edip, somut bir belge 
kabul edip de ihaleyi iptal edebilirim; böyle bir şey olabilir mi?! Zaten, bunları, biz, defalarca 
düşünüyoruz; sizin tahmininizin çok ötesinde düşünüyoruz, hukukçularımızla tartışıyoruz, benzer 
ihalelere bakıyoruz, benzer yargı kararlarına bakıyoruz. Bugüne kadar alınmış olan yargı karar
larının hiçbirinde böyle bir şey yok; tam tersine -vaktinizi almamak için okumayacağım; ama, kayıt
lara geçmesi için sunacağım bu belgeleri- pek çok ihalede bu soyut suçlamaların veya belge diye 
ortaya konan hususlann kesinlikle geçerli olmadığını ifade ediyor. Dolayısıyla, adı geçen kişinin 
bana böyle bir ihbarda bulunmuş olması, bana hiçbir şey ifade etmiyor; ben, görevimi yapıyorum. 
Ha, bunu hukukun tanıdığı somut bir biçimde ortaya koyabilir, kanıtlayabilirse, o zaman gayet tabiî 
biz gerekli önlemleri alırız. Bunda hiçbir kuşku yok; ama, burada bahsedilen husus o değil efendim. 

Atalay Coşkunoğlu meselesi; sayın vekilim sordu, Atalay Coşkunoğlu, benim bildiğim 
kadarıyla Kolin firmasının sahibi değil, ihaleyi alan Kolin firması. Yani, orayla da ilişkilendirilmesi 
çok talihsiz bir olay; yani, olayı saptırmanın bir başka yönü bana göre. Dolayısıyla, bu konuda da 
doğru hareket edilmiyor diye düşünüyorum ben. 
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Kocaeli-Gölcük yoluna geçmedim, belki sorularınız olursa geçerim, orada da bunun çok daha 
basiti bir olay var. Yine, işte aynı şekilde bu sefer de Bülent Uzun diye birisi, kendi çalışanlarından 
birisi olduğunu düşünüyorum, öyle tespit ettik; o böyle bir yazı yazıyor. Aynı şekilde, filanca firma 
alacak vesaire falan... 

Yani, bakın, çok samimiyetimle arz ediyorum, bunlar, bizim otuz kırk yıllık tecrübelerimize, 
elli yıllık tecrübesi olan bir kuruluşa hoş düşmeyen olaylardır. Bunlardan dolayı da hiçbir ar
kadaşımız şu ana kadar en ufak bir ceza görmemiştir, en ufak bir sorgulamaya tabi tutulmamıştır. 
Sayın Bakan da, tekrar ediyorum, en ufak bir şekilde, bizim iş ilişkilerimizin dışında bize şuna, şu 
kişiye şunu şey yapın... Böyle bir yetkimiz kesinlikle yok; yani, çok özür diliyorum, bu salonda 
bunları konuşmak dahi bana zül geliyor; bunu bu salonda konuşmanın dahi çok yanlış bir şey ol
duğunu düşünüyorum; ama, bunu yanlış anlamayın, cevap vermiyor değilim; kesinlikle böyle bir 
şey ne oldu, ne olabilir ne de böyle bir şeyi kimse hayal bile edebilir. 

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum. 
Yeterli mi efendim? 
MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Evet. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Nacar. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Genel Müdürümüz konunun bidayetinden beri içerisinde olan bir kişi olarak, bir uzman 
bürokrat olarak yeterli açıklamaları yaptı; fakat, bazı hususlarda kayıtlara yanlış geçen ifadeleri de 
düzeltmek ve işin doğrusunu teyiden kayda geçmek açısından sorularım olacak. 

Yanlış anlamadıysam, Kıbrıs'taki kuzey sahil yolunun 1987 yılında çalışmalarının başlatıldığı 
hususunda bir ifade geçti; daha doğrusu, Bakanlar Kurulunun karar aldığı; bu konuda, bir, bu yolun 
ihalesiyle ilgili, yani fizibilitesinin, çalışmalarının, avam projelerinin ve nihayetinin hangi yılda 
başlatıldığı hususunda tekrar tarih olarak bir cevabını verebilirse çok sevinirim. 

Yine, buradaki görüşmelerde, defaten şu husus dile getirildi; Kuzey Kıbrıs'ta yapılmakta olan 
yolla ilgili olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin hiçbir suretle talebi olmadığı, hiçbir suretle 
böyle bir yolun yapımına ihtiyaç duyulmadığı hususunda çeşitli defalar yazılar olduğu, dolayısıyla, 
buna gerekçe olarak da, en son... Gerçi antetli başlık okunduğunda görülecektir; ama, ya arkadaşlar 
bunu atlıyorlar veyahut da farklı mecraya çekmek için özellikle ifade ediyorlar; Kıbrıs İçişleri 
Müşaviri imzasıyla, yani Salih Zeki Karaca, devlet bakanı adına, Kıbrıs işleri müşaviri olarak, size 
yazmış olduğu 21.11.2002 tarihli ve 678 sayılı yazının Kıbrıs tarafından gönderildiği, Kıbrıs'ın il
gili bakanlığı tarafından belirtildiği hususunda bir ifade var. O sebeple, bunun düzeltilmesi ve açık
lık getirilmesi daha doğrusu... Her ne kadar, bahse konu yazı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık 
Kıbrıs işleri Müşavirliği yazısıyla gönderilmiş olsa dahi, arkadaşlarımızın bu şekilde ifadelerinden 
dolayı buna bir açıklık getirilmesi hususu... 

Yine, buna bağlı olarak eğer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bu yolun yapımıyla ilgili bir 
talebi varsa, bu talepler hangi düzeyde yapılmıştır; ne şekilde yapılmıştır; koordinasyon içerisinde 
mi yürütülmüştür yoksa, sadece Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ve Karayollarının istek ve talebi 
doğrultusunda mı yapılmıştır? Buna bir cevap... 

Yine, sormak istediğim soru: "Danıştay ikinci Dairesi" ifadesi geçiyor. Bununla ilgili esas ve 
karar sayıları belirtildi. Bu Danıştay ikinci Dairesi hangi davalara bakar; hangi davalarla ilgili ih-
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tisas mahkemesidir? O hususun, ilişkileriniz ve yürüttüğünüz işlemler çerçevesinde değerlendir
mesi... 

Bir de bu konuyla ilgili olarak iki mahkeme kararı devamlı gündemde; yani, bir Danıştay İkin
ci Dairesinin bir de sanıyorum, bu Ankara olacak, Ankara Sekizinci İdare Mahkemesi diye ifade 
edilmiyor, sadece Sekizinci İdare Mahkemesi olarak ifade ediliyor. İdarî yargı içerisinde Danıştay 
İkinci Dairesiyle idare mahkemesine ilişkin görev dağılımı, görevlendirme ve kararların uyulması 
noktasında, yani, bağlayıcılığı noktasında hangisi üst mahkeme statüsünü ve sıfatını taşıyor? 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın Genel Müdürün yetkisi değil. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Müsaade buyurun lütfen. 

Değil ama, bu konuda da bir bilgileri varsa, bunu da açıklığa kavuştururlarsa... 

Teşekkür ediyorum. 

DİNÇER YİĞİT - Başka açıdan belki cevap verebilirim diye düşünüyorum. 

Efendim, o ilk cümleyi ben biraz hızlı okudum; yani, size sunacağım bilgi notunun birinci 
cümlesi o. Onun için, yanlış anlaşılmasın diye tamamını okuyayım. Gayet, tabiî, bu işe 1987 yılın
da fiilen başlanmış değil. 

Cümle aynen şöyle: "Karayolları Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karayolu 
ağının iyileştirilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak üzere, Bakanlar Kurulunun 
20.11.1987 tarih ve 87/12361 sayılı karar eki esaslarıyla görevlendirilmiştir." Yani, Karayolları, 
1987'de görevlendiriliyor, Kıbrıs'taki bu karayolu altyapılarını siz yapın... Görevlendirme daha son
ra devam ediyor. Deniyor ki, ihale usul ve esaslarını da siz belirleyin, ben sizi herhangi bir ihale for-
matına sokmuyorum diyor. Bunları söylemek istedim. Yani, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle il
gili olarak, bizim karayolu altyapı geliştirme faaliyetimiz o tarihte böyle bir yetkiyle başlamıştır. 
Ama, bu ihale tabiî, biliyorsunuz, 22.12.2000 tarihinde yapılmıştır. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Hayır bunun hazırlanması, belirli bir şeye sunulması hangi tarih
te başlamış oluyor? Yani, ihale tarihi bahsettiğiniz tarih; ama, projenin hazırlanması, hazırlıklann 
yapılması, gerekli görülmesi, bunun başlangıç tarihi?.. 

DİNÇER YİĞİT - Efendim şöyle: Başlangıç... ilk adım böyle atılıyor da daha sonra, yine bil
ginize sunayım: Karayolları Genel Müdürlüğü Kıbrıs'ta daha önce Kıbrıs karayolu mastır planını 
yaptı; yani, ana planını yaptı. Hatta, bu ana planı da yeniledik tekrar. Bu, ana plan içerisinde yer 
alan bir şey; yani, o fizibilitesi, gerekliliği, önceliği orada belirtilmiş. Tabiî, bu Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine öngördüğü karayolu yatırımlarıyla ilgili ödenekler 
oranında öncelik taşıyan bir iştir. 

Sizin sorduğunuz o soruya şöyle cevap verirsem, belki daha iyi olacak: Şimdi, Karayolları 
Genel Müdürlüğü, kesinlikle, altını çizerek söylüyorum, kendi başına Kıbrıs'ta ben şu işi 
yapacağım, şuna kadar verdim deme yetkisine sahip değil; tamamen, Başbakanlık Kıbrıs İşleri 
Müşavirliği -şimdi yeni adı başmüşavirlik oldu- Kıbrıs'taki yetkililerden gelen talepler üzerine bunu 
gündeme alır. Nitekim, çok yazı var burada; ama, size üç tanesini söyleyeyim. 6.10.200 tarihinde 
bir yazı alıyoruz. Burada çok açık seçik deniliyor ki "Dörtyol-Geçitkale-Girne ayrımı yolunun 
2000 yılında ihale edilmesi ve 2001 yılında da işlere başlanması..." Bunları hep arz edeceğim size. 
Bunu, kasım ayındaki bir yazısıyla tekrarlıyor, ihalesinin yapılacağını söylüyor. Daha da önemlisi, 
bütün bunlar o kadar çok ayrıntılı gündeme geldi ki, esasında, itiraz edilen noktalardan biri de buy-
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du zaten, ihale öncesinde, Kıbrıs Koordinatörlüğü bunu istememiş de Karayolları yapmış da v.s 
gibi. Bunların hiçbir yeri yok. Biz, bütün bunları elemine etmek üzere, en son, Sayın Bakanın im
zasıyla, Sayın Salih Zeki Karaca'nın imzasıyla da var, o da 28.10.2000... Onları da geçiyorum. Esas, 
Sayın Bakanın, Sayın Şükrü Sina Gürel'in imzasıyla -ki, bunu, Maliye Bakanlığı da istemiştir ken
disinden, onu da size söyleyeyim, bu önemli çünkü- orada da bunu çok açık olarak Sayın Bakan 
"bakanlığıma gönderilen şu tarihli yazılı incelenmiştir. Bakanlığıma bağlı Başbakanlık Kıbrıs İşleri 
Başmüşavirliğinin ilgi c-d yazıları içeriği, talimatlar uyarınca ihalesi uygun görülmüştür." Şunlar 
şunlar diye devam ediyor ondan sonra. Bakın bu yazılar hep burada. 

BAŞKAN - Bakanın yazdığı yazının tarih ve sayısını da... 
DÎNÇER YİĞİT - 20.4.2001. 
Bunu, şunun için söylüyorum. Bu olay çok gündeme getirildi. Biraz evvel söylediğim yazılara 

itibar edilmedi. Maliye Bakanlığında bu konu incelendiği zaman, efendim, işte, Sayın Bakanın bun
dan haberi yoktu. Kıbrıs işlerinden sorumlu bakanı kast ediyorum. Ondan sonra, Karayolları bunu 
kendi başına yaptı, iptal edilmesini istediler de etmediler... İşte, bakın, burada bunlar... Maliye 
Bakanlığı bunu bize verirken, bunu bize de yazmadı. Bakın, Sayın Bakan, Maliye Bakanlığına yaz
mış. Ben, bu yazıyı dosyaya koydum. Yani, Karayolları Genel Müdürlüğünün böyle bir yetkisi yok. 
Karayolları Genel Müdürlüğü ülke içerisinde birtakım planlamaları yapar ve onları uygulamaya 
sokar. Kıbrıs'taki işin... Görüş sorulur bize, gayet tabiî ki. Trafik sayımları yapılır, ulaştırma ana 
planı yapılır. Bunları, gayet tabiî ki, yapıyoruz. Ama, netice olarak, bütçeye onlar sahipler ve büt
çenin dağılımını da onlar bize veriyorlar, şu işe öncelik verin diye...Hatta, iki kesim vardı. Birinci 
kesimi ekonomik sıkıntılar nedeniyle "2001 yılında devreden çıkarın, bu Büyük Ponuk yolunu dev
reye alın" şeklinde yazıları var. 

Tabiî, sayın vekilim haklı, ben hukukçu değilim. Ben, biraz da hukukla uğraştım kendi konum
la ilgili. Sayın vekilim de gayet iyi biliyor, dört defa Danıştay kararı aldım. Dolayısıyla, bu konuda 
da biraz idarî yargının şu veya bu şekilde içine dolaylı olarak girdim. 

Benim, burada yadırgadığım husus şu: Bakın, bu arkadaşımız, bu ihalenin iptal edilmesi için 
yürütmeyi durdurma istemleri talep ediyor. Yürütmeyi durdurma karan talepleri iki defa red
dediliyor, Sekizinci İdare Mahkemesi tarafından. Bir daha yürütmeyi durdurma kararı talep ediyor. 
Bana göre, ben hukukçu değilim; ama, böyle bir şeye de pek rastlamadım. Yani, yürütmeyi durdur
ma kararlarının böyle defalarca tekrar edilmesi...Diyelim ki, etti, tamam böyle bir hakkı vardı. On
dan sonra, o arada, nöbetçi mahkemeye geliyor, nöbetçi mahkeme reddediyor. Bu sefer, sonuç 
olarak, bölge idare mahkemesine gidiyor. Bölge idare mahkemesinde, kararda deniliyor ki, şu şu şu 
noktalara da dikkat ederek gözden geçirip yeniden bir karar verin şeklinde Sekizinci İdare Mah
kemesine gidiyor. Yani, Sekizinci İdare Mahkemesinin yakın bir geçmişte vermiş olduğu 2'ye 1 -
Başkanın muhalefeti vardır orada- alınmış olan kararından başka alınmış kendi açısından olumlu bir 
karar yoktur. Şu ana kadar hep idare lehine gitmiştir. Sekizinci İdare Mahkemesi, en son, başkanın 
muhalefet şerhine rağmen, 11.12.2001 tarihinde böyle bir karar almıştır. Ama, biraz evvel arz ettim. 
Bu kararda yeterli rekabet sağlanmadığı unsurunu ön plana çıkarmıştır. Ama, ben söylüyorum, şim
di, biz, temyiz için Danıştaya gittik. Danıştay, benim bildiğim kadarıyla, bu idare mahkemesinin 
temyiz organı, muhtemelen Onuncu Daireye gider diye düşünüyorum, bir yüksek mahkeme. Bana 
göre ihtisas mahkemesi... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - O devam ediyor mu Sayın Genel Müdür? 
DİNÇER YİĞİT - Tabiî. 
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MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Yani, bu karar henüz kesinleşmedi, bu yüksek idare 
mahkemesinin karan henüz kesinleşmedi. 

DÎNÇER YİĞİT - Tabiî. Temyiz hakkımızı kullandık. Onun tarihi var zaten. Hem de duruşmalı 
istedik, hem yürütmeyi durdurma istiyoruz hem de esastan görüşülmesini. 

Çok yakın bir zaman içerisinde, tahmin ediyorum, bunlar dikkate alınacak. Danıştayın başka 
bir dairesinin vermiş olduğu, Sekizinci İdare Mahkemesinin kararlarının tersine, yani, hem 
rekabetin sağlandığı hem de ihaleye fesat karıştırıldığı konusundaki iddiaları reddeden kararı Danış-
tayda tekrar gündeme gelecek sayın vekilim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Örs. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; benim Sayın Genel 

Müdürüme, konunun açıklığa kavuşması açısından birkaç sorum olacak. 

Özellikle bir şeyi vurgulamak istiyorum, sorunun ne anlama geldiğini çok iyi anlamaları açısın
dan. Kendilerinin bu konudaki hassasiyetini veya tecrübelerini biliyorum. Kısmen bahsetti görev
den alınmayla ilgili. Orada amaç şuydu: İki tane soruşturma komisyonunda görev yaptığım zaman 
Sayın Genel Müdür, orada bilgiler vermişti. 

Hassasiyeti şuydu: Rekabetin sağlanması, teknik kurallara uyulması ve o müteahhidin her tür
lü teknik özelliğinin olmasına dikkat edilmesi. Örneğin en az tenzilat veren veya en düşük fiyat 
verenden başlanması şeklinde... Şimdi, oradan kıyasla devam ediyorum konuma. 

Bir şey daha söylemek istiyorum. 44'le davetin veya 35/A'la davetin genelleşme konusu, 
Karayollarında hakikaten yok. Yani, bunu, vicdanen söylemek mecburiyetindeyim. Listeye bak
tığımız zaman... Tabiî ki, tenzilatlarda 49 olan 17 olan değişik şeyler var. Hakikaten değişik şeyler 
var. Genelleşme olayı, genelde, Bayındırlığın diğer birimlerinde, onu, zaten, daha önce arz etmiş
tim Yüce Heyete. Ancak, Bayındırlık Bakanlığındaki, biraz önce konu olan 3-5 konu, biraz önceki 
bahsettiğim hassasiyetle iç içe, yani, gerekli rekabetin sağlanması veya müteahhitlerin teknik yeter
liliklerinin de değerlendirilmesi noktasında... 

Çok kısa bahsi oldu. Trabzon'la ilgili, Sayın Genel Müdür bahsetti, bir gün önceki gazetelerde 
çıkmış hakikaten "MNG iki firmayla giriyor Beyazıt ve MOPA diye", "davetiye şoku." Burada da 
müteahhit firmalar farklı.Yani, biraz önce bahsedilen, ben isimle uğraşmıyorum, başka bir isim bun
lar, firma değil. Burada Polat diyor, başka firmaları söylüyor. Daha önce çok önemli işler yapmış 
kişilerin davet edilmediğinden bahisle, tabiî, yerel bir gazete haberi; ama, devamında da onlarının 
dediğinin ihalesinin de alındığı söyleniyor. 

Burada şunu öğrenmek istiyorum: Bunu, bir hassasiyet gösterme noktası veya yüzde 18,5 az
dır, bunu bir değerlendirelim veya gündeme getirelim konusu oldu mu? Birincisi bu. 

Diğeri, konuşuldu, ihbarları değerlendirme durumunda değiliz... Evet, yetkileri vardır, 10-20 
firmayı çağırırlar, daha fazlasını çağırmayabilirler. Ancak, gerek rekabetin sağlanması açısından, 
abaca bu işte, özellikleri olan -Trabzon'dakinde olduğu gibi-10 yerine 20 firma çağrılsa daha iyi ol
maz mıydı? Yüzde 20 uygun bir teklif deniyor Kıbrıs'ta ama, 18,5 da Türkiye'deki diğer yerlerde 
emsallerinde daha yüksek var. Yüzde 18,5... Daha az olmamış mı? Ben, tabiî, kanaatimin az ol
duğunu söyleyerek bunu soruyorum. 

Burada, üçüncü grup diye bahsettiğimiz ihbar olan Taş Yapı İnşaat'ın alacağı yüzde 20 civarın
da deniyor. Bir ihbar var Yani, gerekli şeyin sağlanmadığı konusunda bir ihbar var. Acaba, bu değer-
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lendirilip de daha iyi olur, menfaatına olur ülkemizin, bu, bir gün sonra olur beş gün sonra olur, bir 
hafta sonra olur... Böyle iki sene beklemek yerine, acaba, üç-beş gün sonraya tekrar ihale edilip de 
bu ihbar değerlendirilmiş olsaydı daha mı iyi olurdu diye düşünüyorum. 

Son sorum: Biraz önce -yanlış anlaşılmamak kaydıyla söylüyorum- bir arkadaşımız, Kıbrıs iş
leriyle ilgili bir konunun gözden kaçtığını söyledi. Ben, bunu daha önce gündeme getirdiğim için, 
üzerinde durmak istiyorum. 

Tabiî, sayın Genel Müdür, bana önemli bir şey söyledi burada, yani, kısmen o cevap verildi. 
Yani, sayın üyemizin dediği gibi değil de Kıbrıs işlerinin önemli olduğunu... En azından, ben öyle 
anladım. Biz tek başımıza karar vermiyoruz., onları da dinlemek durumundayız dedi. Yazıda da 
zaten öyle deniyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kıbrıs İşleri Müşavirliği... 

BAŞKAN - Tarih çok önemli... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Efendim, özür diliyorum. 

Sayın Genel Müdürümüz de zaten, onların da dinlenmesi veya onlarla istişare edilmesi 
konusunu söylediler zaten. Ben, açıklık getirmesi açısından söylüyorum. 

Sayın Genel Müdürüm, burada, yazıda bazı kararların, hepsini okumak istemiyorum, uzamasın 
diye, bazı kararların tam verilmediği, hangi yolun yapımının... Kısaca okuyayım: "söz konusu yolun 
yapımının başlamayacağı, başlanması halindeyse, hangi kesimi için ihaleye çıkılacağı da belirlen
memiştir." Tabi, o ihbara dayalı olarak mı söylüyor, onu bilemiyorum. "İhalenin bir süre ertelen
mesi..."diyor. Yani, burada, biraz daha evrakların, o hassasiyetinizin gerçekleşmesi açısından biraz 
daha ikili görüşmelerle bir hafta on gün sonra yapılabilseydi ve hem bu arkadaşlarımızın dediği ol
saydı daha iyi olmaz mıydı diye düşünüyorum. 

Bir de biraz önce de söyledim. Beni davet et diyen 80-100 firmayı davet edeceksiniz diye bir 
şey yok; ama, daha önce mahkeme kararında neye göre söylüyor, o teknik özelliklerini sizler mut
laka daha iyi değerlendirmiş olacaksınız, yeterliliğini v.s Ama, Kıbrıs'ta bir yoldan v.s'den dolayı, 
yolu yapmış bitirmiş.. Herhalde... Nasıl bir hatası vardı da... Tabiî, kişisel ilişkileri falan bizi ilgilen
dirmiyor. 

DÎNÇER YlĞÎT - Kıbrıs'ta değil efendim. Ankara-Polatlı'da,ki. Kibris'takinden bahsetmiyor. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur)- Mahkeme kararında sanki orada yaptığı yol gibi bahsediliyor... 
Belki de yanlış... Yanlış demeyelim de... 

"Olayda davacı firmanın ve ihaleyi kazanan firmanın her ikisinin de Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetinde karayolu ihalesine girdiği ve bu yolla davalı idare ile ihale sözleşmesini yaptığı açıktır. 
Diğer taraftan, dava .... Kıbrıs'ta yaptığı işe ilişkin sözleşmelerde taahhüdünü teknik yeterlik ve 
gücünün yetersizliği nedeniyle yerine getirememesi gibi bir durum bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde karayolu yapan iki şirketten birisi 2886 sayılı yasanın 44 ün
cü maddesi çerçevesinde ihaleye çağrılması yanında, diğer firma olan -niye çağrılmadı anlamında 
demiyorum ben- davacı firmanın çağrılmamasında anılan maddeyle güdülen amaca uygun bulun
mamaktadır" deniyor. Yani, belgelere göre herhalde orada yol yaptığını söylüyor. 

Ben, şunu söylemek istiyorum. Niye çağırmadınız değil kesinlikle, teknik özellikleri aynıysa, 
o yolu da yaptıysa veya başka firmalar da bir tek bu firma değil, biraz önce bahsettim Trabzon'da... 
On yerine yirmi firma çağrılsaydı da o rekabet şartları olsa, 20, 30 olsaydı, tenzilat daha iyi olmaz 
mıydı? Kıbrıs'ın o yazısıyla birlikte değerlendirilirse daha uygun olmaz mıydı diyorum. 
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Teşekkür ederim. 
DİNÇER YÎĞlT - Sayın Başkanım, tespit edebildiğim kadarıyla cevap vereyim. 

Sayın milletvekilim, Trabzon'daki ihaleden de bahsetti. Bakın, orada, biraz durum farklı. 
Biliyorsunuz, o dış krediyle yapılan bir ihale. Dolayısıyla, bir dış kredi maliyeti var. Orada, 
Karadeniz bölünmüş yolundaki ihalelere baktığımız zaman, tenzilatlar yaklaşık yüzde 16-16,5-17 
civarında. Gayet tabiî ki, biz, ihalelerde haddi layık değilse, ita amiri olarak zaten böyle bir yetkimiz 
var. Yani, örnek olarak veriyorum, ihalede, Trabzon geçişindeki ihalede, diyelim ki, yüzde 7'lik bir 
tenzilat çıkmış olsaydı, ben, onu ita amiri olarak iptal eder, gerekçesini de yazardım; çünkü, kanun 
onu gerektiriyor. Yani, siz ita amiri olarak ben bu ihaleyi haddi layık bulmuyorum, iptal ediyorum 
diyemiyorsunuz, gerekçesini yazmanız lazım, niye haddi layık değil. Dolayısıyla, biz, her zaman 
benzer ihalelerde bir kıyaslama yaparız. Her ne kadar bu tam bir çözüm değildir; ama, tesadüfen, 
sorunuzla ilgili olarak, Karadeniz bölünmüş yoluyla ilgili o konu da tartışıldı uzun süre, biliyor
sunuz, yapılan ihalelere şöyle baktığımız zaman, Tenzilat oranlan yüzde 16,5-17-18 o civarlardadır. 
Yani, ortalaması yüzde 16,5 civarındadır, yanılmıyorsam, 17 de olabilir. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Genel Müdürüm, davetiye sayısında Karadeniz'dekinde fir
malar farklı...Orada ben isimlerini okumak istemedim. Orada o yollan yapan diğer müteahhitler 
çağrılsa, 10 yerine 20 olsaydı, yani, bakıyorum, hep 10 kişi giriyor. Yani, niye böyle acaba? 

DİNÇER YÎGÎT - Sayın vekilim, o şöyle, o yerindelik oluyor. Yani, ben onun üzerine 
çıkamam. Ben, kanuna bir yorum getiremem. Yani, 2886 sayılı Yasa, halen geçerli. Yeni yasa yürür
lüğe girene kadar bu geçerli. Yani, burada deniyor ki, teknik yeterlilikleri ve kapasiteleri bilinen en 
az üç firma... Tamam, gayet tabiî, zaten on firma çağrılıyor, 3 olsa belki bu soruyu daha ciddî olarak 
sorabilirdiniz; niye 3; niye alt limiti aldık? Tersi de doğru. 40 tane çağırsak... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Soruyu ben gayet ciddî sordum da... 

Sayın Genel Müdürüm, burada 3-4 tane daha önemli firmalar var. 

DÎNÇER YÎĞÎT - Efendim, var tabiî. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Onların da davet edilmesi daha iyi olmaz mıydı? 
DÎNÇER YÎGÎT - Olur da, o zaman şu soru gelir, niye 44'e göre yaptınız, 35/A'ya göre yapın, 

herkese açık yapın. Yani, işte, biz, bunun bir kanunî suç olmadığını... Sayın Bakanın yetkisi dahilin
de olan bir şey. Netice olarak yapılmış olan, ön seçim ilanlı değilse, ön seçim ilanlı ihalelerde de 
yeni yasa onu getiriyor zaten. Yine, belli istekliler arasındaki firmaları seçme... Orada da bir puan
lama yapıyorsunuz, bir çizgi çiziyorsunuz, bu çizginin üzerindekileri çağıralım diyorsunuz. O da 
yine sayın bakanın takdirinde olacak. Yani, orada diyecek ki, ben, 85'in üzerinde alanları çağırırım. 

Şimdi, bu, yurtdışında yapılan bir ihale sayın vekilim. Yurtdışında ihalelerin, biraz evvel de 
söyledim, güçlükleri var. Artı, bu güçlüklere ilave olarak, daha önce, Kıbrıs'ta vermiş olduğumuz 
ihalelerde vermiş olduğumuz avantajları bu sefer geri aldık, hepsini geri aldık. Yani, biraz evvel, 
saydım onları tek tek, nakliye katsayıları, birim fiyatlar, taşıma v.s... Dolayısıyla, biz, burada has
sas davranma durumundayız. Yani, her önüne gelen ben bu işi yapanm... Yani, şimdi Karayolların
da 200 tane müteahhit çalışıyor, aşağı yukan merkez ihaleli işlerde. Şimdi, bakın, hiçbirinden çıt 
çıkmıyor. Üst Yapı firmasının çok çok üstünde kapasiteli olan firmalar da var burada. Yani, bu olay
da yerindelik incelemesi yapmak, hukukun gereği değil diye düşünüyorum. Bunu, biraz haddimi 
aşarak söylüyorum, hukukçu olmadığım için. Buna Sayın Danıştay karar verecek tabiî. Yani, 
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Hüseyin Gündoğdu arkadaşımızın da beni niye çağırmadın demesinin bir anlamı o açıdan olmadığı 
gibi... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur)- Bu konuda zaten bir mecburiyetiniz yok. Niye çağırmadınız 
demiyorum. 

DlNÇER YÎĞÎT - Sayın vekilim, olmadığı gibi, hakkı olmayan belki ilk başta olan insan ken
disi; çünkü, Ankara-Polatlı-Sivrihisar yolunda... işte, söyledim size...Siz genel müdür olsanız, bu 
insanı tekrar, çağırır mısınız? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır, onunla ilgili değil, başka firmalar da var. Yani, kişi anlamın
da söylemedim. Sayı anlamında, ama, takdiriniz üçtür, beştir, ondur... Ona itiraz etmiyorum. 

DlNÇER YİĞİT - Burada on firma... 

MEHMET NACAR (Kilis)- Bunlar hakikaten uluslararası ihalelere katılmış firmalar. 
DlNÇER YİĞİT - Hepsi öyle. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Kıbrıs'la ilgili... 
DİNÇER YİĞİT - Kredi maliyetini söyledim. Yani, dolayısıyla yüzde 18,5'luk bir tenzilatın 

uygun olduğunu söyledim Karadeniz bölünmüş yolundaki. Kaldı ki, burada tüneller de vardı büyük 
ölçüde. Yani, işi zorlaştıran bir unsur da vardı bu proje kapsamında. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Genel Müdür, Kıbrıs'la ilgili o konuyu bağlarsak, konu an
laşılmıştır. O yazıda... 

DlNÇER YİĞİT - Bu yazı bizi en çok uğraştıran olay oldu. Yazı, ta başından beri Kıbrıs koor
dinatörlüğü tarafından... Ben, burada, yazıları size okudum. Yani, haziran, kasım ve nihayet bizzat 
sayın bakanın kendi yazısını okudum. Oralarda bunu sürekli olarak net bir şekilde ifade ediyor. 
Ama, daha sonra ortalarda, işte, efendim, biz, bunu ekonomik nedenlerle şöyle yaparız, böyle 
yaparız gibi birtakım... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Pardon, burada da birinci yetkili sayın bakan mı? 
DlNÇER YİĞİT - Tabiî. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yani, orada Kıbrıs... Ama, onlar da finanse ediyor ve o işin 
sahibi... 

DlNÇER YİĞİT - Hangi bakanımız, bizim bakanımız değil, Sayın Şükrü Sina Gürel. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Onu kastediyorsunuz. Yetki ondaysa, o zaman, bu yazılara is
tinaden, hayır bu işi yeterli gördüm.... 

DlNÇER YÎĞÎT - Tabiî. 
BAŞKAN - Konuya açıklık getirmek adına söylüyorum. 

Bize gönderilen bilgideki yazı 2000 tarihli, şimdilik, ihale durdurulsun, şimdilik ihale yapıl
masın yazısı 2000'de. Ama, Sayın Bakanın yapılsın dediği yazı 2001'de. Bakan adına değil bakanın 
kendisi imzalamış. Dolayısıyla bu konuda açıklığa kavuşmuştur. 

DlNÇER YÎĞÎT - Bir şey daha söyleyeyim,çok önemli. Bakın, o da gözden kaçıyor. Kıbrıs'ta, 
Üst Yapı Firması, kesinlikle tek başına iş yapmamıştır. İNTES Firmasıyla ortaklaşa yapmıştır. Onu 
da bilgilerinize sunarım. Orada da ben yaptım şeklinde... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Mahkeme kararında bir evrak vererek söylenmiştir herhalde. 
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DİNÇER YİĞİT - Yani, İNTES Firmasıyla ortaklaşa yapmıştır. 

BAŞKAN - Buyurun Sabahattin Bey. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Genel Müdür, konuşmalarınızda 29.5.1999 tarihinden 
5.9.2001 tarihine kadar yapılan 47 ihalenin 43'ünü 35-A, 4 ihaleyiyse 44 üncü maddeye göre ihale 
ettiğinizi söylediniz. 

Bir de şunu söylediniz: Yaptığımız davetli işlerden iki tanesi köprüydü, tarihî eserdi, özelliği 
vardı, biri otoyoldu. Yani, siz, 44 üncü maddeyi, benim anladığım kadarıyla, özelliği olan bir işin 
dışında -zaten, kanun da öyle diyor, özelliği olan işlerde kullanılır diyor- kullanmamışsınız an
ladığım kadarıyla, Yani, sizin şahsi kanaatinizle 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 44 üncü meddesi 
özelliği olan yapım işlerinin dışında yapılmaması icap eden bir madde, istisnai hüküm herhalde... 

DİNÇER YİĞİT - Evet, aciliyeti, özelliği... 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Öbürlerinde kullanılmaması icap ettiği için de sizler de kul
lanmadınız. 

DİNÇER YİĞİT - Aciliyet... Özellik derken çok geniş kapsamlı tabiî. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Yapım özelliği olabilir. 
Bu istisnai maddeyi genelleştirmediğiniz için de özellikle teşekkür etmek istiyorum. 
İkincisi, Polatlı-Ankara Yolunu, bu bahsi geçen bir firmanın yaptığını ve yolu kalitesiz yap

tığını, daha sonra tamamlattığını söylediniz. Bu firma daha sonraki ihalelerinize katıldı mı? Daha 
sonra katıldığı ihalelerde, siz, bu firmaya yeterlilik verdiniz mi? 

DİNÇER YİĞİT - O soruyu cevaplamıştım. 

BAŞKAN - O soru sorulmuştu. Davetli ihalelere zaten davet edilmedi, diğerleri de katılma 
hakkı vardı, katıldı, yeterlilik alamadı. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Yeterlilik alamadıysa sorun yok. 
Bir de bu yolun yapımında, ihale esnasında şikâyetler, ihbar geldiğini ve Sayın Bakanın ihaleyi 

iptal ettiğini söylediniz. 
DİNÇER YİĞİT - Hangisini? 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Zamanın bakanı. Ankara-Polatlı yolunu... 
DİNÇER YİĞİT - Hayır... Yol yapımına başlanmadan böyle oldu. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Tamam.Yol yapımına başlanmadan ihbar geldiği için Sayın 

Bakan, bu ihbarları, herhalde, sizinle görüşerek, bu ihaleyi iptal etti. 
DİNÇER YİĞİT - Ama, davayı kaybettik. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Kaybettiniz, o ayrı. 
Daha sonraki ihbarları ise, diyelim ki, daha sonraki bakan uygun görmedi ve bu işlerle ilgili ip

talleri yaptırmadı. Yani, bunu, tamamen bakanların inisiyatifinde anladım ben. 
DİNÇER YİĞİT - Efendim, olur mu; öyle değil Sayın Milletvekilim. 
Karayolları Genel Müdürü, bakana bağlı bir kuruluştur; yani, kuruluş kanunu vardır. Sayın 

Bakan, genel müdürün amiridir, yani, birinci ita amiridir, ikinci ita amiri genel müdürdür. 44 üncü 
madde olunca, ister istemez sayın bakan işin içerisine giriyor; çünkü, 44 üncü madde sayın bakan
lara yetki veriyor. Normal bir ihaleyi iptal ederken, ben sayın bakana danışmam, bilgi veririm tabiî, 
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ama, sayın bakanın imzasına değil. Ama, 44 üncü maddede sayın bakana yetki verildiği için 
kanunen, ben sayın bakanla istişare etmek, onun onayını almak durumundayım. îşte, 1994'teki An-
kara-Polatlı-Sivrihisar yolunda Üst Yapı Firmasının almış olduğu ihalenin iptali böyle oldu. Biz,o 
ihbarları var sayarak, doğru sayarak, o zamana kadar da hukuka pek intikal etmemişti bildiğim 
kadarıyla bu tip şeyler, iptal ettik. Ama, sonuçta, davayı kaybettik, aynı firmaya karşı kaybettik, Üst 
Yapıya karşı. Demek ki, bu tür sübjektif iddialar, hukuken geçerli olmuyor. Aynı şeyi bir daha niye 
tekrarlayalım? 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Genel Müdür, ifadelerinizde şu oldu: Mesela "Trabzon 
geçişini yüzde 17-18'lerle değil de yüzde 4-5'lerle alsaydı gerekçesini yazar ihaleyi iptal ederdim" 
dediniz. Yani, bu ihaleleri, diyelim ki, kırımı yeterli bulmadığınız zaman, gerekçesini yazıp iptal et
mek idarenin yetkili kişisi olarak inisiyatifinizde. 

DlNÇER YÎĞÎT -Tabiî. Zaten, ihalenin nasıl iptal edileceği yasada bellidir. O bir tane çok 
önemli maddedir; yani, haddi layık olmaması, yani, normalde beklenen tenzilatın çok altında bir 
tenzilat... Bunu ita amiri tartar, onun da gerekçelerini yazar. Örnek verdim. Yüzde 5 olsaydı iptal 
ederdim; ama, yüzde 18'i edemem. 

Mesela, çok güzel sordunuz, Üst Yapı Firmasının da 1994'teki ihaledeki tenzilatı, yanılmıyor
sam, yüzde 17 civarındaydı gayet iyi hatırlıyorum. Yüzde 17 civarında olduğu halde, ona bir gerek
çe... Orada da açıkçası, ihbar mektubu aldık falan diyemiyorsunuz. Hukukçularımızla da konuştuk o 
zaman. Ben, bunu ekstra bilgi olarak veriyorum. Haddi layık değildir şeklinde iptal etmeyi düşündük 
o zaman. O da olmadı; çünkü, doğru değil. Öteki belgeler de soyut belgeler olduğu için, hukuken 
geçerli olmadı. Sonuç olarak, çok güzel tarihî bir tesadüftür ki, 1994 yılındaki yaptığımız ihaledeki 
iptalimizi aynı Üst Yapı Firması kazandı ve ihaleyi de aldı ve yolu da yaptı. Yaptı, ama, o şekilde 
yaptı. Tarih tekerrür etti. Bu sefer, tersine, yapılmış olan bir ihaleyi, Üst Yapı iptal et bunu diyor. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Genel müdürüm, şunu diyebilir miyim: Tenzilatlar diyelim 
yüzde 7-8'le bir genel müdür olarak uygun görmüyorsunuz, yeterli görmüyorsunuz, ihaleyi iptal et
me yetkisi sizde. 

DlNÇER YÎĞÎT - Evet. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Genel müdürler iptal edebilirler. 
Teşekkür ediyorum. 
Bir konu daha sorayım da... Bir de Kıbrıs'ta nakliye katsayısı vermediğinizi hep söylediniz 

de...Dümdüz arazide nakliye katsayısı... 
DlNÇER YÎĞÎT - Deniz efendim... 
BAŞKAN - Denizle taşıyorsunuz birçok malzemeyi. 
DÎNÇER YÎĞÎT - Bütün taşıma denizle... 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Karayoluyla ilgili kısım değil yani. 
DÎNÇER YÎĞÎT - Hayır. Öteki katsayıları ayrı, onlar da hep bir olmuştur da... 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkan, tarihle ilgili bir yanlışlık oldu galiba. 
Kıbrıs'tan yazı 21.12'de yazılmış. Biraz önce siz dediniz, 21.12'de yazılmış. îhale de 2000'de. 
DÎNÇER YİĞİT - Sizin sorunuzun altında şu var: O dönemde ihtiyaç yoktuysa, 2000 yılında 

ihtiyaç yoktu, bakan adına onun vekâlet verdiği Salih Zeki Karaca "şimdilik gerek yok" diyor, doğ
rudur. 
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MUSTAFA ÖRS (Burdur) - 21.12'de... 
DÎNÇER YİĞİT - Evet. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - İhale de 22.12'de... 
DİNÇER YİĞİT - İhaleden bahsetmiyorum. İhalenin gerekli olduğunun yazısı da daha sonraki 

bir tarihte esas vekâletsiz direkt asalet olan bakan tarafından talepte bulunuluyor. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ama, ihale 22.12.2000 tarihinde yapılıyor. 

DİNÇER YİĞİT - Bu, zaten hukuka intikal etmiş, hukukta davası görülmüş. Neticede, bakanın 
ilk yetkili insanın, makamın en son verdiği yazı bakana ait yazı. Dolayısıyla, biz, onu itibara al
malıyız, tekrar buraya dönmek istemiyoruz izin verirseniz. 

BAŞKAN - Buyurun. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın Genel Müdürüm, aşağı yukarı 1,5 saate yakın 

bir zamandan beri sizi dinliyoruz, sizi bir hayli yorduk. Şunu ifade etmek istiyorum evvela, biz sizi 
yargılıyor falan değiliz. Şunu arz etmek istiyorum: Sizden evvel de birçok değerli genel 
müdürümüzü, müsteşarımızı dinledik, bilgilendik, bizim komisyonumuzun sizi buraya çağır
masının sebebi bilgi almaktır. Biz buraya çağırdığımız arkadaşlarımızı bürokratlarımızı yar
gılamıyoruz; ama, şunu görüyorum ki, her bürokrat arkadaşımız buraya geldiği zaman, o haleti 
ruhiye içerisinde, bir savunma gereğini duyar tarzda bilgilerini bize aktarıyor. Bu doğaldır; ayrıca, 
ben, zatıalinizin ne kadar dürüst, ne kadar titiz devlet ciddiyeti içerisinde neler yaptığınızı çok iyi 
bilenlerden biriyim; yani, bu olayın sizinle alakası yok ,muhatabı da siz değilsiniz. 

Şimdi, ben şunu öğrenmek istiyorum, sizden evvel de dinledik değerli müsteşarımızı. Şimdi, 
2886 sayılı Kanunumuza baktığımız zaman, ihale usullerine tadat etmiş bir maddesi; ama, 2 nci 
maddesi de bir şablon koymuş, bunu öğrenmek istiyorum sizden. 2 nci madde diyor ki "bu kanunun 
yürütülmesinde ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede 
açıklık ve rekabetin sağlanması esastır." Şablonu koymuş burada. Şimdi, bu şablona baktığımız 
zaman, her ne kadar, idare, isterse 44 üncü maddeye göre, isterse 35 inci maddeye göre ihale yapar 
ama, bu ihaleleri yaparken de takdir hakkı sınırlı değildir diyor bu madde, şu şablon içerisinde 
kalacaksınız. 

DİNÇER YİĞİT - Sınırlıdır mı demek?.. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sınırlı değildir diyor; yani, sınırsızdır anlamına uy
gulama yaparsınız demiyor. Uyacağınız bir kaide var. Nedir; bir şablon koymuş, bir çerçeve koy
muş, bu çerçevenin içindeki şartlar varsa bu takdir hakkını kullansın diyor. Eğer bu çerçeve için
deki haklar yoksa, böyle bir takdir hakkını kullandığınız zaman hakkın suiistimali anlamına gelir 
demek istiyor. Hakkın suiistimali kanunu himaye etmez, genel hukuk kaidemiz o. Şimdi ve devam 
ediyor, idare mahkemesi bunu biraz daha açmış 2 nci maddeyi, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 
2 nci maddesinde diyor ki; anlatmış okuduğu şekilde, 16 nci maddesinde idarece ihalelerin en el
verişli koşullarla sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, isteklilerde belirli malî ve teknik yeterlik 
ve nitelikler aranabileceği ve bunları tespite yarayan belgelerin neler olduğunun şartlarını gös
tereceği yazılı; yani, burada, şeffaflık ve haklı rekabet unsuru ağırlık basıyor. 

Şimdi, siz anlattınız, zaten konu da dağıldı bence, benim öğrenmek istediğim şu; sizden evvel 
gelen değerli müsteşarımız Bayındırlık Bakanlığında üç büyük birim ihale yapar dedi, Yapı İşleri 
Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü. Zatıaliniz ifade 
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ettiniz, bizim ihalelerde esas olan ilandır dediniz, yanlış anlamadıysam; yani, istisna olarak 4 üncü 
maddeyi uyguladık dediniz. Bilmiyorum; ama, bir şey biliyorum, Yapı işleri Genel Müdürlüğüyle, 
İller Bankası Genel Müdürlüğü ihalelerine baktığımız zaman 1998, 1999, 2000, 2001 yıllarında 
yapılan ihalelerin yüzde 98'i davet usulüyle yapılmıştır. Yine, ifade buyurdunuz, davet usullerini 
münhasır yetki ve onay makamı bakan dediniz. Binaenaleyh, davet usulüyle yapılan ihalelerde 
bakanın bilgisi var, bakanın onayı var. Ben, şunu öğrenmek istiyorum, tecrübeli bir genel 
müdürümüz olarak, bilgilenmek istiyorum, şimdi, şunu da söyleyeyim, bu verdiğim tarihlerden ev
vel de ihale yapmış bu idareler. Evvelce yapılan ihalelerin bunun tersine yüzde 80'i -yanılabilirim, 
üç aşağı beş yukan- ilan usulüyle yapılmış ve ilan usulüyle yapılan ihalelerde de ortalama kırımı, 
çok net hatırlıyorum yüzde 42,4 veya 2; yani, devlet, bu haklı rekabet ortamında kâr etmiş, indirim 
oranı yüksek ve bu işler bitmiş. Şimdi, dönüp baktığımız zaman, yüzde 98 gibi yüksek oranda 
davetle yapılan ihalelerde ortalama kırım da 16 civarında. Siz, bunu nasıl karşılıyorsunuz? Neden 
hep daha evvelden ilan usulü şeffaf, haklı rekabet ortamı yaratılarak yapılan ihaleler devam eder
ken, hangi gerekçeyle, acaba, idare bundan vazgeçmiş ve devleti büyük miktarda zarara sokacak 
şekilde ihalelerin yüzde 98 gibi bir seviyesini davetle yapmış, bunu nasıl izah ederseniz? Nedir bu 
zaruret? 

DÎNÇER YİĞİT - Benim bu konuda söyleyeceğim şeyin hiçbir değerinin olacağını düşün
müyorum. Şundan dolayı, ben, Karayolları Genel Müdürüyüm; yani, doğma büyüme Karayolları 
Genel Müdürüyüm; yani, 1968'den beri. Sorduğunuz için, bir defa, ben, genel prensip olarak uz
manlık alanı içinde olmadığım, bilmediğim bir şeyde, hele hele böyle kritik şeylerde... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Hayır hayır, ihale uzmanlık alanı içerisinde... 

DÎNÇER YİĞİT - Sayın Vekilim, tamam, yani, tabiî sordunuz... 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Verilecek karar bakımından önemli, sizin 

alakanızın olması değil. 

DİNÇER YİĞİT - Ben bu konunun bilirkişisi konumumda değilim şu anda; yani, benim 
vereceğim her şey... Ben, mesela, bana gelse bir operatör doktor dese ki, bu mide ameliyatını... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Daveti siz yapmamışsınız... 

DİNÇER YİĞİT - Yapmadık ama... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - O zaman bilginiz var. 
DİNÇER YİĞİT - Söyleyeceğim şey şu... 

BAŞKAN - Sayın Genel Müdürüm, kendisi sistemin içerisinde zaten bir genelleme yapıl
madığını ifade etti; ama, öbür konularda ilgili genel müdürlere sorduk. 

DİNÇER YİĞİT - Yalnız, bakın, şöyle bir şey gözden kaçmasın, 1999-2000 dediniz. Bakın, 
bunlar, iki tane büyük deprem yaşadı ülke; yani, dolayısıyla ben bilmiyorum, Yapı İşlerinin ve İller 
Bankasının hangi tür ihaleler yaptığını bilmiyorum doğrusu; yani, gazete havadisi neyse o kadar 
biliyorum da, depremde 574 uygulanıyor gayet tabiî. Bakın, o sorunuz ona yönelik olabilir. Mesela, 
bakın, ben, size şunu söyleyeyim, çok açık net söylüyorum, Akyazı ayırımıyla İzmit doğu kavşağı 
arasında 50 kilometrelik otoyol hamur gibi oldu depremden sonra. Ben, orada ne yaptım, yetkimi 
kullandım, 574 sayılı kararnameye göre, ertesi günü çağırdım -cumartesi günüydü- o zaman, orada 
şantiyesi olan üç tane müteahhidi oturttum, dedim ki, senin şantiyen şurada, uzakta, öteki yakında, 
hiç laf söz yok yani, sen şantiyeni terk edeceksin orada çalışacaksın, sen burada çalışacaksın ve hep-
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sine ne kadar bunların tenzilatları, şu kadar, yüzde 20 civarında, tamam mevcut işinizin tenzilatı 
yüzde 20'in altında olanları da yüzde 20'ye çıkardık, derhal pazartesi günü işe başlayacaksın dedim, 
yetkimi kullandım ben burada ve 18 günde bir dünya rekorudur, 50 kilometrelik otoyolu onarımı 
yapıldı. Şimdi, keşke; yani, hani sordunuz ilk başta, böyle bir yetki Sayın Bakan şöyle dedi mi; böy
le bir şey demesi mümkün ama, 574'de de Sayın Bakanın bana bir talimat vermesi bile son derece 
gereksiz, ben, orada kendim kararımı verdim, ne ilan, ne ihale ne bir şey, üç tane müteahhidi çağır
dım, başla yarın dedim ve pazartesi günü işe başladılar onlar. Sorunuzla, bilmiyorum, tabiî, kimseyi 
töhmet altında tutmak istemem. Yapı işleri ve İller Bankası, bildiğim kadarıyla benim, bizim dep
remde uğraştığımızın çok ötesinde depremle uğraştı; yani, biz, nihayet enkaz kaldırma işi yaptık, 
çadırkent yollan yaptık, şimdi, işte, yine, Kuveyt fonundan ve diğer Suudi fonundan kalıcı yollan 
yapıyoruz; yani, onların faaliyetlerinin kapsamını bilmiyorum; eğer, 574'e göre yaptılarsa, en doğal 
haklarıdır, aslında, davet bile değil çağırıp tak tak tak verebilirler de; ama, bilmediğim bir şeye gir
mek istemiyorum açıkçası. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Neyse anladım, deprem dışındaki yerlerde de aynı 
şeyler yapılmış. 

BAŞKAN - Sayın Genel Müdürüm çok teşekkür ediyorum. 

DİNÇER YİĞİT - Sayın Başkanım, başta söyledim, bu belgeleri size takdim edeceğim. Yani, 
burada, çünkü, ben, çok özetle anlattım. Kıbrıs'la ilgili metni... 

B) DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİNDE GÖRÜLMEKTE OLAN 2001/173 ESAS 
NUMARALI DAVA NEDENİYLE TUTUKLU OLANLARIN İFADELERİ 

1-Sedat ADAN 

MEHMET SEDAT ABAN - İsmim Mehmet Sedat Aban. 
1979 yılında Ankara Devlet Mimarlık Mühendislikten inşaat mühendisi olarak mezun oldum. 

Aynı yıl Bayındırlık Bakanlığında göreve başladım. 1983 yılında Yapı İşleri 5. Bölgede başmühen
dis oldum. 1984 yılında bölgeler birleştiğinde şube müdürü oldum. Daha sonra bakanlıkta şube 
müdürü oldum, Uygulama Koordinasyon Şube Müdürü. Bakanlıkta yine Yapı İşleri Genel Müdür
lüğü Yapım Dairesi Başkanı oldum daha sonra. Sonra bakanlık müşavirliğine alındım. Bakanlık 
müşavirliğinden sonra Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı oldum. 

SABAFIATTİN YILDIZ (Muş) - Kaç yılında?.. 

MEHMET SEDAT ABAN - 1997 yılında 55 inci hükümet döneminde. Yine, aynı, anılan 
hükümet döneminde Yapı İşleri Genel Müdürü oldum. 56 ncı hükümet döneminde, Sayın Ali Ilık-
soy'un bakan olduğu dönemde Müsteşar Yardımcısı oldum. 57 nci hükümet dönemde Sayın Koray 
Aydın Bayındırlık Bakanı olduktan sonra da bu görevime devam ettim. 

Görevle ilgili başka soracağınız varsa anlatırım. 

Şunu da açıklıkla belirteyim hemen, Sayın Koray Aydın bakan olduğunda, bunu kendisine de 
sorabilirsiniz, gidip kendisine bu görevi hemen bırakmaya hazır olmaya aday olduğunu söyleyen 
tek bürokratı da benim ve hiçbir idarî yargı yolunu da seçmeyeceğimi özellikle söyledim kendisine. 
Yani, benimle çalışılmak istenmeyen bakanla ben de bulunmam ifadesini kullandım. Sorabilirsiniz 
kendisine. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Niye yapmıştınız öyle bir şey? 
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MEHMET SEDAT ABAN - İlk günler benim alınmam için çok heyetler gelip gidiyordu. Bu, 
beni huzursuz etti. Ben de gittim, açık ve net tavrımı koydum yani. Hatta Sayın Bakan da bunu bir 
tavır mı koyuyorsun... Hayır, tavır koymuyorum, siz rahatlayasınız diye söylüyorum dedim. 

BAŞKAN - Öncelikle şunu öğrenmek istiyorum: Bir hukuk bürosu vasıtasıyla... 

MEHMET SEDAT ABAN - Evet, Sayın Ceyhan Mumcu vasıtasıyla... 

BAŞKAN - ...bize gönderdiğiniz bir elyazısı... 
MEHMET SEDAT ABAN - Ben aslında size gelsin diye vermedim ama, avukatlarım size ilet

mişler, ben, size sözlü olarak o konularda eğer bana zaman tanıyacaksanız bu anlamda söy
leyeceğim. Eğer zamanımız kısıtlıysa bilmiyorum. 

Ben, bir sefer size şunu söyleyeyim, ben davanın içeriğinin dışında bizim gözaltına alınmamız 
ve sorgulanma biçimimizi asrın yüzkarası olarak görüyorum ve ülkem adına, devlet adına utanç 
verici görüyorum. Ben, devlette Müsteşar Muaviniydim. Her kapı bana açılıyordu, ama, beni kelep
çeyle astılar günlerce. Bunu, size şu anda onu yaşayarak söylüyorum. Herhangi bir şekilde et
kilemek için de söylemiyorum. Öyle bir hesabım yok. Beni tanıyanlar bilir benim nasıl bir insan ol
duğumu. Beni burada şahsen tanıyanlar da olabilir içinizden, ama, beni soruşturabilirsiniz de; bu an
lamda yalan söylemem. 

Günlerce, eskimiz, şu marketlerde satılan sarı bezler var ya, yer silme bezi, o bezlerle ellerimi 
sarıp beni asıyorlar ve bırakıyorlar. Ondan sonra kol kopacak hale geliyor. Ben size birtakım şeyler 
de, bana, buradan göstereceğim size şimdi... 

Benim böyle bir şeyle ilgili önsezim sanki vardı. Ben, bunu, gittim Sayın Bakana izah ettim. 
Sayın Bakan, "yanılıyorsun" dedi bana o zaman. Sonra bu operasyon... 22'sinde daireye geldiğim
de, işte, bizden, Bakanlıktan Fethi Soydan diye birisinin gözaltına alındığını söylediler. Ben de, o 
tarihte senelik izne ayrılmıştım. İstanbul'da bir düğüne katılacaktım, oradan da gelip aynı gün 
Adana uçağıyla Mersin'e gideceğim ve Mersin'de kirve oluyordum. Yani, Adana'dan Mersin'e 
geçecektim. Bunu, hem Bakanlık kayıtlarıyla tevsik edebilirsiniz, hem de Türk Hava Yolları rezer-
vasyonlarıyla ortaya çıkar bu. Fakat, ben, etik olarak şık olmayacağını düşündüm kendim müracaat 
iznimi iptal ettim ve ben tekrar normal görevime devam ettim. 

Cuma günüydü, öğlen yemeğe çıkacaktım, kapıya çıktım, ben Urfa Siverekliyim, bir baktım 
bir hemşerim kapıda duruyor. Biraz da bozuldum onun beklemesine "ne bekliyorsun ulan" dedim 
aynen bu ifadeyle, ben yine bir şey isteyecek zannettim. Hep sorunu olduğu zaman gelirdi. "Ya 
ağabey vallahi benim bir işim yok, sana bir şey söyleyeceğim" dedi. Buyur dedim. Aldım küçük 
odaya. "Ben polislikten atılmayım" dedi. Evet dedim. "Ben oraya giderim, emniyet sarayının ar
kasında top oynarız, dün de oradaydım; senin adın geçince kulak kabarttım" dedi. Ben, daha gözal
tına alınmadan duyduklarımı size aktanyorum. Evet dedim. Diyorlar ki "orada iki tane müsteşar 
muavini var şu anda aktif görev yapan; birisi Raci Akyol, birisi Sedat Aban; ama, Raci'yi al
mayacağız", aynen ifadelerini söylüyorum, "Sedat Aban eski solcudur, onun için Sedat Aban'ı 
alacağız." Ben, yemeğe gitmekten vazgeçtim, kalktım Karayollarına gittim Sayın Bakan'ın yanına. 
Bu duyumumu aynen Sayın Bakana aktardım. Bak, böyle böyle bir şey duyuyorum. Sayın Bakan, 
bana hayır, duyduğun yanlış dedi, seni yanıltıyor. Flayır duyduğum yanlış değil, çünkü, bana gelen 
iyi niyetle gelen birisi, yani, polislikten yıllar önce atılmış bir hemşerim geliyor bana böyle bir şey 
söylüyor dedim. Onun üzerine, Sayın Bakan, içişleri Bakanını aradı. 
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SABAHATTÎN YILDIZ (Muş) - Hemşerinin adını söyleyebilir misin? 

MEHMET SEDAT ABAN - ismi Hüseyin'dir. Soyadını şu anda ben de bilmiyorum. Birkaç 
kere bana şoförlük bul diye gelmişti sadece. Polislikten sanıyorum bir adam öldürmeden dolayı atıl
mıştı. Yani, bir olayda adam silah kullanmış, bu da ceza yemişti, atılmıştı meslekten. 

Ben çıktım gittim Bakan Beyin yanından. Normal yine evime gittim. Cumartesi sabahtı bana 
telefon geldi, annem rahatsızdı, annemin komaya girdiğini söylediler. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Karayollarında Bakan Beyi bulabildiniz mi? 

MEHMET SEDAT ABAN - Onu söyledim. Ben Bakan Beyle görüştüm, Bakan Bey de Sayın 
içişleri Bakanıyla görüştü. Ama, ben şunu da hemen söyleyeyim size, tüm samimiyetimle, buradaki 
milletvekili arkadaşların bir kısmı beni tanır bir kısmı tanımaz, ama, içişleri Bakanı zaten benden 
bilgi sahibiydi. Beni de kendisi tanır. Üç beş kez de telefonla görüşmüşüz. Hatta, beraber yemek 
yeme teklifinde bizzat Sayın içişleri Bakanı bulunmuştur bana, o zaman Tekelden sorumlu Devlet 
Bakanıydı. 

İçişleri Bakanını bu bilgi verdi ve Sayın Bakan "hayır böyle bir şey yok, yanıltıyorlar seni" 
dedi. Ben de kalktım evime gittim. Sabah da telefonum geldi, annem rahatsızlanmış, gittim Hacet-
tepeye ve annem o gün komadaydı, gece geç saate kadar kaldım. Sonuçta da ben tutuklandıktan son
ra, cezaevindeyken annem öldü. 

Ertesi gün ben eve döndüm. Duş alıp geri dönecektim. Duş aldım, tıraş oldum, hastaneye 
gideceğim geri. Kapı çaldı. Sivil memurlar... Hanım açmıştı. Eşim de avukattır. Salona almıştı. Ben 
o arada giyindim, gittim. Adamlardan yazı soruyoruz, yazı yok. Yani, bir devletin müsteşar 
muavinini gözaltına almaya geliyor, elinde bir yazı taşıma gereği duymuyor. Bu kadar gayri ciddî 
ve bu kadar da rahat. 

Ben hanıma işaret ettim, terslik yapma dedim. Bu sefer "evi arayacağız" dediler. Evi arama iz
ninizi gösterin o zaman dedik. O da yok. Cep telefonuyla konuştular falan, bir sivil ekip daha gel
di. Tabiî, sizin takdirinize bırakıyorum, apartmanda belli bir şeyimiz var, ben rezalet doğmasın diye, 
bırak arasınlar dedim hanıma. Girdiler evi aradılar. Evde bir şey yok. Neyse, bir tutanak tuttular. 
Çıktık. Ben rica ettim, dedim ki hastaneye uğrayalım, ben hastaneye gidiyorum, annem komada... 
Yok dediler, biz götüreceğiz. Götürdüler işte şubeye. 

Ama, yalnız, şunu söyleyeyim size, üslup olarak her hallerinden başka şeylere hazırlıklı olduk
ları zaten belli oluyordu alış itibariyle. 

Şubeye gittik, şubeden adlî tıbba gittik, adli tıptan geldikten sonra bir süre sonra savcı geldi, 
Bizi nezarete attılar. Savcı geldi. Bunu hakaret kabul etmeyin. Son derece ukala. Son derece çalar 
saat gibi kurulmuş bir halde, böyle, kendince şey, ukala, işte "konuşup konuşmamakta serbestsin" 
bilmem... Ben dedim ki, ben niye konuşmayayım. Susma hakkı... Ben susma hakkı filan kullan
mıyorum, sor cevap vereyim sana. Birkaç tane soru sordu. O arada, fotokopiler geldi kendisine. 
Muhtemelen basın bültenlerinin fotokopisiydi. Okudu, okudu, aynen böyle fırlattı, "Koray gitti" 
dedi. Aynen bu ifade. Yani, gazetelere benim yansıyan ifademden o diyor. Aynen bu şekilde. Yani, 
ben bunu sizin takdirlerinize bırakıyorum. Siz, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesisiniz, bir savcı, 
hangi hakla, salahiyetle böyle bir şey... Soruşturma yapabilir, her şey yapabilir ama böyle bir şeye 
hakkı yok. Bana bir iki soru daha soruldu, bozuldu, çıktı gitti. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 



— 218 — 

Ondan sonra bizi nezarete attılar tekrar. Tabiî tipik bir nezaret hali, şey yok. O gece ben itiraz 
ettim, gözümü bağlamaya kalktılar. O arada gözümü bağlayarak, benim nezaret kapısının önünde 
gözümü arkadan bağladılar, hadi dön, sağa dön, aşağı in, yukarı çık, yalandan götürdüler. Yani, bir 
50 metre falan bir yerde yürüttüler. Nezarette üstümü de soydular, altım ama değil, pantolonum üs
tümde. Üstümü çırılçıplak ettiler. Yani, şimdi, size nasıl izah edeyim, iki diz üstü çöktürüyorlar, bu 
kafanı bacaklarının arasına ittiriyor ve o gece beni altı yedi saat o şekilde tuttular. Adam değişiyor... 
Ben şu anda tahlil yapabiliyorum, ilk başta, kesinlikle, bize öyle yapılırken o savcı oradaydı. Kesin 
oradaydı. Çünkü, ses benzerliği de oluyordu. Yani, kesin savcı denetiminde yapılıyormuş onlar. 
Çünkü, ben sonradan bu kanaate iyice hâsıl oldum. 

ilk gece bizi fazla hırpalamadılar yani. işte, biraz eziyet ettiler, uykusuz bıraktılar ama, şuraya 
birkaç tane vurdular. Ya ertesi gündü, ya bir gece sonraydı, onu karıştırıyorum ama, onu da siz hoş 
görün, Ankara Emniyet Müdürü geldi. Ben, Ankara Emniyet Müdürünü o zaman tanıdım, Hasan 
Yücesan geldi. Hatta, bana, Müsteşar Bey diye hitap etti. Ben, psikolojik olarak, tabiî, yalan söy-
lemeyeyim biraz rahatladım Ankara Emniyet Müdürünü görünce. Fakat, yanımda polisler vardı. 
Bana soru sorunca, bunlar çıksın dedim. Onları çıkardı. "Senin gözünü bağlıyorlar mı" dedi. Val
lahi gözümü bağlamak ne, yapmadık bir şey bırakmıyorlar dedim. Bağırdı çağırdı... Tekrar emniyet
çileri çağırdı. Emniyetçiler geldi. "Ne yapıyorsunuz" dedi, kolonya istetti, bir şişe kolonya geldi. 
Elime döktü beni ferahlattı, bol bol kolonya verdi. Ondan sonra çay söyledi. Bağırdı, "bunları kim 
sorgulamış bana çağırın" dedi. O bağırmayla yürüdü gitti. 

Ben, o havada, yani, bir önceki akşam yaşadığımı ferdî bir şey olarak düşündüm yani. Öyle 
yorumlamaya çalıştım; ama, hiç de öyle olmadı. Akşam, daha beteriyle karşılaştık. Bu sefer, 
gözümü bağlayan adam, bana aynen ifadesi şu... Ben, o adamın sesini, elini mezarda bile unutmam. 
Şöyle sarı saatli, yani felaket döverek, "ben seni MtT, JİTEM ve emniyet olarak sorguluyoruz" dedi. 
"Bana komutanım diye hitap edeceksin" dedi. Ben, bir kere boş bulundum, memur bey dedim. 
Suratıma öyle bir tokat indirmeye başladı ki, o anda şöyle kasmıştım kelepçeyle her iki tarafa. Ha 
onun nereye asıyordu bilmiyorum, çünkü, hiçbir şey görmüyordum. Sadece yerde sızıntı şeklinde 
mavi bir halı görüyordum, o kadar. 

Çok affedersiniz, eşime ve kızlarıma küfür etti. Ama, çok adice... Ben de cevap verdim ben de 
seninkini dedim. Suratıma tokat yağmaya başladı bu sefer. Ondan sonra, bir kişi de daha orada, ba
kisi de elini soktu buradan, hayalarımı sıkıyor sıkıyor bağırta bağırta. işte, "dünyan bitti oğlum, bu 
ülkede darbe oldu, şöyle oldu böyle oldu, bakanın da gitti, senin ömrün cezayı yemeye yetmez, yüz 
seneden aşağı hapis yemezsin" gibi abartılı, afakî şeylerle gittik. Bizi, ondan sonra... 

Ben, şunu söyleyeyim size, orada benim o halimi görenler, ben bunu şeye söyleyecektim ama... 
Ben orada ara sıra tuvalete falan giderken tek şahıslarla karşılaşıyordum orada sorguya alınanlar, 
onlar gördüler hepsi beni, oradaki halimi. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Kimler gördü? 

MEHMET SEDAT ABAN - Bizim Yapım Dairesi Başkanı Bahri Doğan gördü mesela. Mus
tafa Eriş diye birisini almışlardı ya, o benimle tuvalette karşılaştı. Ahmet Yaprak diye bir müteah
hit var, onu gördüm. Turgut Özşen diye bir müteahhit var, onu gördüm. Yasemin Karagenç diye 
bizim bir bayan çalışanımız var, onu getirmişlerdi, onu gördüm. Daha gördüm ama... Kadir Aslan 
diye birisini gördüm. 
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Bir de şunu söyleyeyim, muhtemelen, benim karşımda Mehmet İnce, Mehmet Hikmet, Meh
met Ali Sargın, bunlar karşıladı ve ben her getirildikçe özellikle, bir romandan okumuştum, o 
romandan esinlenerek bağınyordum, beni haşat ettiler diyordum, berbat ettiler diyordum, hep 
bağınyordum ki duyulsun diye özellikle. Her seferinde, her getirişlerinde söylüyordum. Ama, her 
getirişlerinde beş altı saat götürüyor. Adamın uğraştığı şey o. Mesela, saçma sapan konuşuyordu. 
Tutmuş bir seferinde sorgulamaya, sen eskiden filan sol örgütün üyesiymişsin... Diyorum ki, sen 
beni solculuğumdan dolayı mı veya imzamdan dolayı mı neyimden dolayı sorguluyorsun, bana söy
le, ben ona göre cevap vereyim sana diyorum. Sen burada beni niye almışsın içeri. Bilmen sen han
gi örgütün üyesiymişsin... Ya kardeşim ben o örgütün üyesiysem, ben devlette şimdi Müsteşar 
Muaviniyim, ben MİT süzgecinden geçmişim, istihbarat süzgecinden geçmişim, gelmişim bu 
göreve, sen beni nasıl böyle sorgularsın diyorum. Böyle abuk subuk şeylerle üçüncü güne kadar bizi 
şey yaptılar, üçüncü gündü sanırım. 

Ondan sonra güya yine tehdit, şantaj, böyle her şeyle... Tabiî, o arada ha bire birtakım, şimdi 
yorumluyorum, o zaman inanıyorduk, şimdi yalan olduğunu... Birtakım isimler söylüyorlar, şunu da 
getir, bunu da getir ve bunların hiçbirisi yokmuş. Mesela ben şimdi öğreniyorum, biz dışarıda eli 
kolu sallayıp gezerken, diyorlarmış ki, Sedat Aban aşağıda, Raci aşağıda, Ali Helvacı aşağıda, hep
si aşağıda. O da herhalde bir sorgu tekniğidir, bilmiyorum artık. 

Bizi yine işte adlî tıbba götürdüler, götürürken, açık tehditli, doktora bir şey dersen buraya 
dönüyoruz ona göre, hiçbir tercih hakkın yok. 

Yani, böyle insan onurunu kırıcı, insana her dakika başı küfür eden, hakaret eden bir süreç 
yaşadık. Dayak... Ama, özellikle şunu söyleyeyim, şu kafama öyle profesyonelce vuruyorlardı ki, 
ben beynim oynadı diyordum yani. Sürekli buraya. Sürekli.... Adam şöyle avuç şeklinde yapıyor, 
sürekli dayak, sürekli dayak o şekilde ve hiç böyle, yani, buraya vuruyor, başka bir şey yok. 

Ben, beşinci günde artık dayanamaz hale gelmiştim. Zaten uykusuzdum iki gece ondan önce. 
Savcıya sığınmak istedim. Yani, savcı ne diyecek... Ben, birde savcı yolunu deneyeyim dedim. Sav
cıyı çağırın dedim. Ne yapacaksınız... Savcıya konuşacağım bazı şeyler dedim. Yani, bunu, özellik
le ben istedim. Savcı geldi. Buyurun Sedat Bey... Ben, yine başladım anlatmaya ve o arada ben 
hemen savcıya bunlar bana insanlık dışı davranıyorlar, hiç iyi muamele yapmıyorlar dedim. Dön
dü, aynen bu ses, "Sedat Beye niye öyle davranıyorsunuz, niye kibar davranmıyorsunuz..." Böyle, 
dalga geçerce bir ifadeyle. Ben, o anda savcının da artık içinde olduğuna kanaat getirdim kendim
ce. Savcı bu işin bizzat içinde. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Savcı dediğiniz Ömer Süha Bey miydi, Cengiz Bey miydi? 

MEHMET SEDAT ABAN - Cengiz Beydi. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - İlk gelen de oydu... 

MEHMET SEDAT ABAN - İlk gelen de oydu. İkinci gelişlerinde Ömer Bey de yanlarında var 
ama, esas Cengiz Bey konuşuyor. Ömer Bey, sadece orada duruyor. Cengiz Beyin yardıma ihtiyacı 
olduğu zaman, yardım ediyor falan. 

Ondan sonra resmen bir tiyatro oynandı. Benim ifademde sonradan ben bakıyorum, ben or
ganizedeki bu ifademi hiçbirisini... Bilgisayann karşısında hepsini kendilerini yazdılar. Sonra da 
papağan gibi... Gece 2'de Başsavcı Cevdet Volkan'ı çağırdılar. 
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Ben beklerdim ki, Cevdet Volkan bana ifademle ilgili, şu organize ifademle ilgili bir şey 
soracağına Sabahattin Bey, bir de deseydi ki, bu emniyette sana ne yaptılar. Halimi gördü. Orada 
halimi gördü. Ne bir şey sorma var, ne bir şey. O yan tarafta durdu, orada herhalde videoya kay
dediyorlardı o anda bizi. Ondan sonra çıktılar gittiler. Ben dedim ki, kurtuldum bunların ellerinden 
artık yani. 

Şu anda anlatırken artık rahatlamış olarak... O zaman, psikolojik olarak mahvolmuş bir durum
da anlatıyorsun bunu. Gece yine bizi bırakmadılar. Ben, zannettim ki, artık rahatız, gideceğim yani. 
Beni tutuklasınlar, ne olursa olsun ben kurtulayım diyorum. Ben adliyede reddedeceğim diyorum, 
nasıl olsa hâkimin karşısına çıkarsam ben hiçbir imzalamadım diyeceğim. Bu sefer de açtılar 
nezarete, başıma bir tane polis diktiler, sabaha kadar yine beni uyutmadılar. Yani, en büyük kozları 
uykusuzlukmuş. Şimdi tabiî kanaat getiriyorum böyle bir şeye. O arada beni sorgularken zaten 
gözüm bağlı olduğu zaman bir ara "bununla ilgili biz Adalet Bakanlığından onbeş gün sorgulama 
oluru aldık" dediler. Ben, artık, çıkıyoruz, gideceğiz, adlî tıbba, oradan savcılığa gideceğiz, beni 
gönderen diyor ki, bak bunu geri getirin. Bu, 2001 yılı ihalelerinin sorgusuydu, geri getirin 2000 
yılının sorgusunu bu sefer yapacağız. Ben yine inanmadım, gittim, savcı tabiî bizi aldı, işte, böyle, 
tabiî, tutuklanıp, belli bir süre sonra gazeteleri okuyunca her şeyi görüyorum, o böyle kendi klasik 
edalarıyla, ben Türkiye'de sistemi değiştireceğim, şunu değiştireceğim, bunu değiştireceğim, her 
şeyi değiştireceğim edalarıyla bir konuşuyor... Geçti bilgisayarın başına, hatta, kâtip yazamadı, ken
disi yazdı ifademizi. Yine, biz, hiçbir şey yok, imza... 

Aşağı inerken, ben, artık, nöbetçi hâkimlikte mavi kareli gömlekli bir organizenin polisi... 

MEHMET NACAR (Kilis) - Savcıya çıkarılmadan önce sizin emniyette ifadeleriniz kayıt al
tına alındı mıydı? 

MEHMET SEDAT ABAN - Tabiî... Tabiî... 

MEHMET NACAR (Kilis) - Alındı, ondan sonra savcıya çıkarıldınız... 

MEHMET SEDAT ABAN - Şimdi şöyle: Tabiî, ben, onun boyutunu bilmiyorum, hukuk
çusunuz siz onu daha iyi bilirsiniz, bizi bir polis sorguladı, bir savcılar sorguladı emniyette. Bir daha 
savcılıkta bir daha savcılar sorguladı. 

SALİH ERBEYİN (Denizli) - Hangisi videoya alındı? 
MEHMET SEDAT ABAN - Emniyette herhalde alındı. Öyle bir şey ki Salih Bey, keyfî bir şey. 

Yani, şu anda ben inandırmak durumunda hissetmiyorum kendimi, yanlış anlamayın beni, keyfi bir 
şey, elinde olan bir şey, istediği zaman teybi de açar, videoyu da açar, istediği zaman kapatır yani. 
Bu, kendi keyfiyetlerinde olan bir şey. Benim inisiyatifimde olan bir şey değil ki. Ben ne bileyim. 
Yani, bir yeri keser, bir yeri alır, bir yeri kaydeder, bir kaydetmez, onu da ben bilmiyorum tabiî. 
Ama, gece 2'deki kaydedildi ki, Başsavcıyı almadılar, Başsavcı şöyle yan tarafa bir yere oturdu, 
savcıları oturttular, beni de karşısına oturttular. 

TAHSTN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Kaçıncı gün? 

MEHMET SEDAT ABAN - işte son gün. Ertesi gün tutuklanıyoruz artık. Altıncı gün... 
Ben, hâkimin karşısına çıktığımda, yani, biraz da, işte, eşimin hukukçu olması nedeniyle... 

Kapıda ama bana ısraren aynen şunu söylediler, o mavi kareli gömlekli birisi, "seni bir daha zaten 
organize götürüyoruz, ifadeyi reddedersen, üç bacını, karını ve iki kızını getireceğiz buraya, sana 
yaptıklarımızdan daha beterini onlara yapacağız..." Açıkça söylüyorum, utanmadan söylüyorum, 
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korku, her şeyimi yani... Boray Bey de beni tanır, herkes beni tanır; ama, kendimi kaybetmiş hal
deyim. Girdim... Ve ben hâkime yine sığınmak istedim, bu sefer de hâkime, çok yorgunum, 
duramıyorum dedim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Peki, bu içerideki veya devamındaki ifadelerinizi değiştirirseniz, 
şunları şunları yaparız diyen kişiler, nasılsa biz buradayız, yani, orada bir günlük değiller veya sizin 
savcılıkta veya DGMde verdiğiniz ifadede oldukları dönemler olduğu gibi, ondan sonraki dönem
lerde de onlar oralarda, şu anda olduğu gibi, orada dediler mi ki size, hem burada hem DGMde hem 
de bundan sonraki mahkemede veya bundan sonraki olası herhangi bir soruşturmada bunları inkâr 
edersen, bundan sonra da sana veya çoluğuna çocuğuna, yani daha önceki söylediklerini tekraren 
gene bunların hesabını sorarız, hiçbir zaman ifadeni değiştirmeyeceksin gibi de bir şeyde bulun
dular mı? 

MEHMET SEDAT ABAN - Tabiî, ifadeni değiştirmeyeceksin dediler ya zaten. Ama, onu 
dediler zaten... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Şunu demek istiyorum: Orada, size demişler ki, bunları bunları 
söyle mi dediler ne dediler ifadenizle söylüyorum, ifadelerinizden sonra DGM'de veya savcılıkta, 
bunları inkâr etmeyin, yoksa eziyet ederiz veya başka şey yaparız dediklerini söylüyorsunuz. Ben 
de diyorum ki, devamında da, başka yerde de... Çünkü, o sistem, sizin dediğinize göre söylüyorum, 
orada var. Yani, onların söyledikleri sistem var. Yani, savcılıkta ifade verdiğiniz dönemde nasıl var
sa, şu anda da var. Yani, dediler mi ki, savcılıkta, DGM'de verdiğiniz ifadeleri buradaki gibi söyle 
değiştirme dediler diyorsunuz. Ben de diyorum ki, başka bir yerde de, örneğin şurada veya sonraki 
mahkemede de bunları değiştirmeyin yoksa biz bu yaptıklarımıza sonra da yine de devam ederiz, 
bir şekilde bunu yaparız dediler mi size. 

MEHMET SEDAT ABAN - Hayır öyle bir şey demediler bana. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yani, şu anda rahat söylediğiniz ifadeyi burada söyleyebiliyor-

sunuz... 
SEFER EKŞÎ (Kocaeli) - Burada bir baskı var mı size; onu demek istiyorsunuz herhalde Mus

tafa Bey. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır hayır, onu demek istemiyorum. 
DGM'de ifadeni değiştirme diyorlar, tekrar elimize düşeceksin diyorlar. Ben de diyorum ki, 

bizim elimize sonra da her zaman düşme ihtimalin var, başka yerde de ifadeni değiştirme dediler mi 
diyorum. Demediler diyor. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Yani, şunu demek istiyor Sayın Örs: Buradaki ifadelerini değiş
tirmeyeceksin, tamam onu söylediler, fakat, bunun ötesinde, herhangi bir şekilde, normal yargılama 
devam ederken veyahut da normal prosedür bittikten sonra da bunun aleyhine veya inkârı noktasın
da ifadelerde bulunursan, senin ailene, senin çevrene veyahut da sana biz bu gücümüzü kullanarak 
zarar vermeye devam ederiz tarzında... 

MEHMET SEDAT ABAN - Bana öyle bir şey demediler, bana dedikleri şu: Sen, ömür boyu 
artık cezaevinde kalacaksın. Bana dedikleri bu. Siz, neyi benimle tartışıyorsunuz, ben anlayamadım. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Aban, tartışmak gibi cümle bir kere doğru değil; bir. Ben net 
bir şey soruyorum, siz dediniz ki, aslında anlaşılmayacak bir soru da değil, bana işte şöyle şöyle 
yaptılar, ifademi aldılar, bu ifadeni de değiştirme diye tehditte bulundular. îşte, sizin söylediğiniz 
tabirle eşiniz, çocuklarınızla ilgili veya şahsınızla ilgili, DGM'de de ben değiştiremedim veya sav-
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cıda değiştiremedim şeklinde dediniz. Ben de diyorum ki, o sistem içerisinde, siz DGMde ifade 
verirken nasıl varsa o birimler şu anda da var. Yani, dediler mi ki, örneğin burayı kastederek... 

MEHMET SEDAT ABAN - Hayır, demediler diyorum. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Tamam. Burada tartışılacak bir şey yok yani. 
MEHMET NACAR (Kilis) - Buradaki sorulan ya da cevapları herhangi bir şekilde tartışma 

veyahut da bir şey değil. Yani, burada, herkes kendi anlayabildiği kadarıyla veyahut da dosyada gör
düğü kadarıyla bazı noktalara varmak isteyecektir. Dolayısıyla, burada olan hadiselerin açığa çık
ması için hepimiz gayret içerisindeyiz. Onun için, herhangi bir şekilde şey etmeye gerek yok. 

MEHMET SEDAT ABAN - Sayın vekilim, bana öyle bir şey denilmedi,. Ama, şu anda bile, 
halen, o korkuyla kaçan insanlar var. Onlara denilmiş... Halen, geçen gün, bir şahsı, ben eşime 
görüşmesi için söyledim. Eşimle görüşmemiş. Benim bir arkadaşıma bir saunayı kapatmış, saunada 
gizli görüşme yapmış. Neden böyle bir şey ve emniyetten bana hayatın boyunca senin peşindeyiz 
dediler diyor. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Yani, tehdit hâlâ senin için devam ediyor... 
MEHMET SEDAT ABAN - Benimle görüşmemeleri için, benim çevremle görüşmemeleri için 

diyorum size. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - ilk verdiğiniz ifadeyi, özellikle Cengiz Bey, savcı kendisi 
yazdı, ben okumadan imzaladım diyorsunuz. 

MEHMET SEDAT ABAN - Evet... 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Yani, siz bir ifade vermediniz... 

MEHMET SEDAT ABAN - İfade mifade değil... Şimdi, beşinci günün sonunda bu geldi gitti, 
geldi gitti, anlattım ya size, beşinci günün sonunda geldiler, bana, ısraren "Bakan kimlere ihale ver
di?.." Sordukları... Ondan sonra, "Bakanın babasının dükkânından sen ne kadar malzeme sattırdın?" 
Ben, diyorum ki, ben bakanın babasının dükkânının yerini bilmem ve yapmam ve aynen şu ifadeyi 
kullandım, sayın milletvekilim de bilir, müteahhitlik sektörünün içindedir, siz de bilirsiniz, ben 
müteahhitlere bu anlamda da güvenmem zaten. Ben, böyle bir müşteri göndersem, yarın bakanın 
babasının dükkânının parası ödenmedi, ben ne yapacağım dedim. Aynen bu ifadeyi kendilerine kul
landım. Yani, ben gönderdim ve ödemediler... 

BAŞKAN - Ama, bu ifadeler geçmemiş kayıtlara.. 

MEHMET SEDAT ABAN - Geçmedi... O ayrı sorun. Ben ne yapayım geçmemiş yani. Ben ay
nen bu ifadeyi kullandım. 

Sonuçta, ben şunu söyleyeyim size, bir insan beyni düşünebiliyor musunuz, o kadar yorgun
luktan sonra, şimdi okuyorum ifademde, 80 tane inşaat ismi firmaların adıyla açık yazılı. Benim 
böyle bir şeyi belleğimde tutma şansım yok ki! 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Daha sonra gittiğin savcılıkta son verdiğin ifade de bunları 
gene sana hazır yazıp mı imzalattılar? 

MEHMET SEDAT ABAN - Tabi tabi... 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - En sondaki... 

MEHMET SEDAT ABAN - Tabiî... 
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SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Mahkemede de... 

MEHMET SEDAT ABAN - Evet, evet, evet... 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Mahkemeden bahsediyoruz... 

MEHMET SEDAT ABAN - Mahkemede ben hiçbir şey söylemedim. Hâkime aynen söy
lediğim şu: Çok yorgunum. Takatim yok. Siz yazın, ben imzalayayım. Aynen böyle söyledim ve o 
yazdı, ben imzaladım. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Şunu yaptılar mı size sorgulamada, bakan bey, şu firmalara iş 
ver de diye söylediler mi? Yani, firma ismi belirtip, müteahhit ismi belirtip, işte bakan bey şu fir
malara iş ver, şu işi... 

MEHMET SEDAT ABAN - Bakan, hangi firmalara... 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Tamam o sorulabilir, yani, bakan hangi firmalara sana iş ver
dirdi diye sorulabilir de, özellikle şu firmalara iş... Mesela, A işini B firması almış. İşte A işini 
Bakan Beyin talimatıyla B firmasına ver dedi diye bir baskı oldu mu? 

MEHMET SEDAT ABAN - Hayır. Zaten, benim ifademde de öyle bir şey geçmiyor. Bütün 
bunlara rağmen, zaten benim ifademde öyle bir şey geçmiyor. Eğer ifademe baktıysanız, görecek
siniz, ben artık sonuçta, öyle oldu ki, her şey... Yani, bakan benim. İfademe bakarsanız, bakan 
benim. Her şeyi ben verdim, ben yaptım, ben ettim. Öyle yazıyor ifadelerde. Bakam hiç yazmıyor 
ki ifadelerde. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Bu kadar baskılar olduğu zaman, siz diyorsunuz, ne isteseler 
zaten yazıyordum, söylüyordum; o zaman, o bakanla ilgili bağlantılarını direkt yazıp, onu niye im
zalatmadılar size. 

MEHMET SEDAT ABAN - Bakanla ilgili bağlantıları yazmaya kalktılar. Ben, bakanla ilgili 
her türlü suçu bana yazın dedim. Aynen bu ifadeyi de kullandım. Bana yazın... Ben, özellikle, son
radan ama, şunu ifade ettiler, onu yine kelime arası, ben hiç öyle bir şey söylemediğim halde, "bu 
firmayı değerlendirin" ifadesini araya sıkıştırdılar. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Aban, birkaç tane sorum var. Sayın milletvekilim sorduğun
da, bakanla ilgili niye bağdaştırmadınız dediği zaman, siz dediniz ki, işte üzerime aldım. Ancak, 
tabiî, orada... Öyle demeyelim, ben şöyle sorayım, yanlış olmasın. Bakan Bey, size, yazılı veya söz
lü bu konularda ihaleyi şuna buna verin şeklinde dedi mi? 

MEHMET SEDAT ABAN - Hayır. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Demedi. 

Siz, yazılı veya sözlü, mahiyetinizdeki, ki burada isimler var, mahiyetimde çalışıyordu diyor
sunuz, ki onlara baktığımız zaman, o kişilerin hepsi de sizin mahiyetinizde çalışan veya işte altınız
da üstünüzde olan kişiler, doğru, mahiyetinizdeki kişilere yazılı veya sözlü ihalelerle ilgili bir 
talimat verdiniz mi? 

MEHMET SEDAT ABAN - Benim öyle bir talimat verme yetkim yok. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Vermediniz. 

MEHMET SEDAT ABAN - Yetkim yok. 
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Bir de ben şunu söyleyeyim: Eğer bu iddianameye ve ifadelere bakarsanız, sistemin içinde bir 
kopukluk, özür dilerim, ben sizi sorguluyorum havasına girmeyin, yanlış da anlamayın, sistemin 
içinde bir kopukluk gözükmüyor mu yani sizce? 

MEHMET NACAR (Kilis) - Ne gibi?.. 

MEHMET SEDAT ABAN - Ben Müsteşar Muaviniyim, Müsteşar nerede? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Onu soracaktım... 

MEHMET SEDAT ABAN - Bu iddianamede Müsteşar nerede? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O zaman şöyle yapalım. Tartışma değil de, karşılıklı konuşur gibi 
değil, ben kısa sorayım, kısa cevap alırsak... 

Yazılı veya sözlü talimat almadım ve vermedim dediniz. 

Bir de, cümlenizde dediniz ki ilk başta, Koray da gitti, mahvoldu, yandı şeklinde... Cümleyi 
tam hatırlayamıyorum. O da gitti dediler, dediniz. 

MEHMET SEDAT ABAN - Evet efendim. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Peki, onu diyen kişiler, bu imzalarınızı alırken sizin bir sürü suç

lamayı onlar yazdı, imzaladım diyorsunuz, peki, onlar öyle dedi de, Sayın Koray da gitti veya ne 
dedilerse işte, diyen kişiler, orayla bağlantı kurmuş olmaları lazım. Peki, niye onunla ilgili bir şey 
yok burada? Yani, onlar niye onu imzalatmadılar? 

MEHMET SEDAT ABAN - Beşinci günün sonunda, bence bu iddianamede, benim fıkrimdir, 
kendilerince hedefe vardıklarına inandılar bence. Yani, bakanı istifa ettirebilecek hedefe vardık
larına inandılar.ondan sonra olayın seyri bakandan farklı mecraya girdi. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Yani, buradan, şuraya varabilir miyiz, bunların amacı, siyaseten 
bakanın istifası ve sizlerin... 

MEHMET SEDAT ABAN - Zaten başka bir şey değildi ki! 
Üstelik, ben söylüyorum burada sizin hepiniz bunu çok iyi şey yapıyorsunuz, ben Müsteşar 

Muaviniyim, Bakanın getirdiği müsteşar muavini değilim. Benim üstümde müsteşar var. Ama, dos
yaya bakıyorsunuz, ben, bakanım!.. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) -Siz söylediniz, Sayın Müsteşar, bakıyoruz, olayların içinde yok 
gibi görünüyor. Siz de kısmen söylediniz. Müsteşar, Bakan Beye daha yakın, ama, Sayın Bakan, bu 
tür ihalelerde sizin ifadelerinizden, yani, sonradan doğru olmadığını söylediniz ifadelerden 
bakıyoruz, direkt sizinle bu ihalelerde irtibat kurmuş. Buradaki amaç ne olabilir; bir. 

Bir de bir şey sormak istiyorum, en önemli bana göre sorduğum soru, siz diyorsunuz ki, bana 
imzalattılar. Ama, ben bakıyorum burada ifadelerinizde öyle çarpıcı demeyelim de, öyle net isim
ler, öyle net anlatımlar var ki, bunu başka birinin bilmesi bana göre mümkün değil. Parti adı var, 
kişiler var, hangi ihalelerde hatır için yapıldığını söylüyorsunuz... Sistem değil de belki, dairedeki 
daire müdürleri, genel müdür, genel müdür yardımcısı olduğu gibi, dışarıdan müteahhitlik iş alan 
şahıs ismi de var, yani, çok değişik isimler var, bunları... Parasal konularda olsun, hatır için olsun, 
menfaat bazısında aldığınız, bazısında almadığınızı söylüyorsunuz, yani, o kadar net bir şey var ki, 
savcının, başka birinin onları bana göre bilmesi söz konusu değil. Acaba, bütün o bilgileri siz tabiî 
okumadım diyorsunuz, okumadım dediğiniz zaman da onların ne olduğunu bilmemiş duruma... 
Ama, ben, okuduğum zaman, bakıyorum, çok net isimler ve çok çarpıcı isimler var. Nasıl oldu bu 
da, o kişiler bunları net şekilde, parasını, malınızı, mülkünüzü ihale adları, soyadlarını nasıl bildiler. 
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MEHMET SEDAT ABAN - Kimsenin malını mülkünü bilmiyorum ki, ben size söylüyorum 
mesela, bana ısraren paran kimin adına dediğinde, ben Mümtaz Yavuz'un adına dedim. Ama, yaz
madılar. Hadi ben size söylüyorum. Cevap veriyorum. Mümtaz Yavuz'un adına dedim. Millet
vekilidir, söyledim. Mümtaz da benim arkadaşımdır. Ondan önce Mümtaz Yavuz'un milletvekili ol
duğunu anlamadılar, araştırdılar, tekrar, bizimle dalga mı geçiyorsun dediler. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Ama, Mümtaz Yavuz adına da çek çıkıyor... 
MEHMET SEDAT ABAN - Çek çıkıyor... Bir de şunu söyleyeyim size, şimdi, orada, bu 

ifadelere bakarsanız, hiç şey olmaması gereken bir insanın, 13-14 tane ihaleyi kendisinin verdiği 
şeyi var. Böyle bir şey... Bir de müsteşarın hiçbir şey... Şurada ben size, siz de görmüşsünüz burada 
işte, burada bir davette, herhangi bir davetli işin oluru... Bütün olurları müsteşar uygun görüşle 
bakana arz etmiş. Nasıl müsteşar bunun dışında olabilir?! Bir an şöyle kabul etsek, öyle değil ama 
böyle kabul edelim, hadi Bakan bana söylüyordu, bir an öyle kabul edelim, ben de yazıyorum 
götürüyorum, peki bu müsteşarın hiç mi suçu yoktur iddianamede adı geçmiyor? 80 tane evraka im
za atmış, uygun görüşle arz etmiş... Hadi çeteden olmasın, şeyden olmasın, bilmem, 205'ten ol
masın, 240'tan olsun. Neden yok acaba, düşündürmüyor mu? Ben de size soruyorum bu anlamda... 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Soruyorsunuz da, söylentiler... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Benim soruma cevap alamadım ben. 
Tekrar söylüyorum, bu dediğiniz müsteşar bey burada geçmiyor. Peki, bu kişiler bir yere 

gidecekse, müsteşarla da gitmeleri lazım. Niye ısrarla bütün ifadelerde, bütün yazılarda çizilerde 
sadece sizin adınız var ve sizin yaptıklarınız var ve sizin verdiğiniz isimler var ve direkt de sizinle 
gidilmiş? Aslında sorunun cevabı da alınmadı. Bir şey söyleyeyim, sizin okumadan imzaladım 
dediğiniz yerde bir sürü isimler var, bunları nasıl tespit etmiş olabilirler? Sizin etrafınızdaki, 
yanınızdaki her ihalenin adı, her ihaledeki olan veya olmayan... 

MEHMET NACAR (Kilis) - Yani, siz nasıl hatırladınız?.. Mesela şuradan bir örnek verelim, 
diyor ki, Aksaray Adalet Binası inşaatı... 1 trilyon 650 milyar bedelle olduğunu siz o şartlarda nasıl 
hatırladınız? 

MEHMET SEDAT ABAN - Ben, hatırlama şansına sahip değilim ki öyle bir şeyi. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Şu şuna yapılmıştır, hatırlatır ve sorar; yani, orada resmi 
dokümanlardan... 

MEHMET SEDAT ABAN - Kendileri inşaat ada olarak söylüyor... 
Sayın milletvekilim, şimdi, burada, sizin önünüze gelen dosyalarda yazıyorsa, Sayın Savcı, 

kalktı, basına bir demeç verdi ve de basına bilgi sızdırdı sürekli. Sızdırılan bilgiler gibi bir de aynen 
şu ifadeyi kullandı, ben, size, onunla da ilgili nüsha almıştım yanıma, ama, umarım bulabileceğim... 

Suçun niteliği itibariyle müteahhitler hakkında herhangi bir işlem yapmamaktayız, sadece bil
gilerine başvurmaktayız ve gazeteye de, sanınm Star Gazetesiydi, şu anda hatırlayamıyorum, 550 
kişilik bir liste sızdırıldı. Şimdi, eğer, dosyaya bakarsanız, o 550 kişinin içinden hatırlı olanların hiç
birisi ifadeye bile gelmedi, ifadesi alınmadı. Hatın olmayanlar alındı. Alındıktan sonra format bir 
ifade şekli oluşturulmuş orada zaten. Bu ifade şekline bir, şu şu şu şekilde ifade veriyor musun, evet, 
veriyorum derse, bastırıyor imzayı, vermiyorsa, götür organizeye. 

O arada, yine, hatır şinas bulup ulaşanlar, yine işleme tabi tutulmadan gönderiliyor. Şimdi, dos
yanın demin Aksaray işi diye okudunuz. Bizim bakanlıkta, 2001 yılı içerisinde 18 tane ilanlı iş ihale 
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edilmiş, 51 tane de davetli iş ihale edilmiş. İhaleye fesat karıştırmak, suçu, ki dosyada öyle 
gözüküyor, hukukçu değilim ama hukukçu olanlar bunu bilir, eğer bu suçsa, fesadı herkes karıştırır. 
Şimdi, 18 tane ihalenin her birisine müracaat eden 150 firma olursa, 18 çarpı 150, mükerrerler çık
mak kaydıyla, mükerrer suç işlemiş olur, çıkamayız orada, bulacağımız şey bu kadar kişinin sanık 
konumunda olması lazım. Ama, dosyaya bakıldığında, bunlar yok. Yine, davetli işlerde, 51 davetli 
işten, davet edilen firmaların hepsinin ihaleye fesat karıştırmaktan yargılanması lazım, ister işi al
sın ister almasın, madem şaibe var, madem organize var... 

MEHMET NACAR (Kilis) - En azından ifadesine başvurulması lazım. 

MEHMET SEDAT ABAN - En azından ifadesine başvurulması lazım. 

Burada bence dördüncü veya beşinci günden sonra, zaten baştan ben hedeftim, yani, bu 
hükümet kurulduğunda ben hedeftim, sorabilirsiniz bunu Sayın Bakana, her gün on tane heyet git
ti... 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Kimin hedefisiniz? 
MEHMET SEDAT ABAN - Birtakım çevrelerin hedefiyim yani, ters geldiğim çevrelerin 

hedefiyim. Ben herkese hoş davranmamışım ki orada. 

Zaten, işin gözaltına alınma sürecini de ben size söylüyorum. Gelen hemşerimin anlattığını da 
söylüyorum. 

Olayın dördüncü gününden sonra bakanın artık gideceğinin garantisine inandılar ve ondan son
ra, bilemiyorum, belki birtakım siyasî girişimler de oldu, olayı böyle... 

Peki, ben, şunu sorayım, günlerce, gazetelere sayın savcı çıktı sekiz korumayla Şereton Otelin
de rakı kadehi kaldırarak beyanatlarda bulundu. Bunu gazete kupürlerinden sizler de görmüşsünüz-
dür. Peki, neden iddianame açıklanırken aynı savcı Koray Aydın'ın ismi yok deme gereği duydu? 
Kim kendisine sordu ki, öyle bir şey diyor? iddianame açık. Varsa var, yoksa yok zaten. Neden öy
le bir şey deme gereği duydu. Üstelik, bir de, bana gelen, cezaevine postalanan mektuplar var isim
siz. Buyurun... Buyurun... 

BAŞKAN - Mektuplarda içerik olarak ne deniliyor, detaya girmeden genel anlamda?.. 
MEHMET SEDAT ABAN - Şu anda iki tane mektup var gelen; birisi, sayın milletvekili ve 

Sayın Koray Aydın Meclis soruşturma komisyonu üyeleri diyor, işte, deprem konutları diyor. Ali 
Helvacı'yı anlatıyor daha ziyade. Ondan sonra geliyor, birkaç firmayı bahsediyor, Mustafa Eriş'i an
latıyor. Şefkat Çetin ve Koray Aydın sürtüşmesini anlatıyor. O içerikte bir mektup. 

ikinci bir mektup... Bunları hem de kim gönderiyorsa çok profesyonelce. Bakınız, benim oda 
numarama kadar. Buradaki oda numarama kadar... C6 84 yazılı. Bunu kim gönderiyorsa, C6 84 
yazıyor... 

Yine, bu sefer de Sayın Saadettin Tantan'dan bahsediyor. Botaş'tan, Mavi Akım'dan... Geçen 
gün hatta ben de yani... 

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum. 
MEHMET SEDAT ABAN - Yalnız, tabiî, benim, burada dikkatimi çeken başka bir şey var, ben 

de Saygı Oztürk'ün benimle ilgili yazdığı 9 Kasım 2001 tarihindeki bir yazısı var. Bu yazısında, ben 
bunları sonradan bu ifade baktım, evet bunlar var. Ben, size, şunu tüm samimiyetimle söyleyeyim 
-buna inanın- ben iki ay apranaksla kendimi toparlayabildim, o merhaleyi de size ayrıca an
latacağım, burada yazılan firmalar var ve benim ifademde kayıt edilmiş ama, bunu kaydeden savcı, 
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ne hikmetse, sonradan bu firmaların hiçbirisinin ifadesine başvurmamış. Bakın, bunu yazdıran da 
kendileri. Benim öyle bir şeyi o anda hatırlamam mümkün değil. Bana, mesela şunu sordu: Şanlıur
fa hükümet konağını kim verdi?.. Ben, bilmiyorum dedim. Kim aldı onu da hatırlamıyorum dedim. 
Hatırlamıyorum diyorum. Ben Urfalıyım hatırlamıyorum diyorum, o zaman, yaz, Muzaffer Çak
maklı dedi. Yani, bu, Muzaffer Çakmaklı ile benim aramda bir çatışma yaratmanın şeyidir; bunun, 
başka bir izahı olamaz bence. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Aban, kendi ilinizdeki bir işi kimin aldığını nasıl bil
mezsiniz, Müsteşar Yardımcısısınız? 

MEHMET SEDAT ABAN - Bilmiyorum... Bilmiyorum.... Transt T kimdir.bilmiyorum. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Bir başka işi derseniz, ben kabul ederim... 

MEHMET SEDAT ABAN - Bilmiyorum... 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Yani, ben, milletvekiliyim, benim ilimdeki işleri kimin yap

tığını biliyorsam, sizin o kurumda bulunduğunuz size bağlı hak edişleri gelen... 

MEHMET SEDAT ABAN - Hak edişler bana gelmez... 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Neyse... Kesinhesabı geliyor... 

MEHMET SEDAT ABAN - Gelmez... Bana gelmez. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sana gelmez, kurumuna gelir... 
MEHMET SEDAT ABAN - Sayın vekilim, bakın, ben size bir şey söyleyeyim, ben onu 

samimiyetimle size izah edeyim, ben hiçbir şekilde bu tür görevlere gelirken, siyasî tavassut da yapar
ken hiçbir zaman Urfalı birisinin tavassutunu kullanmamışım. Çünkü, benim, Urfa ile bir bağlantım 
yok. On senedir ben Urfa'yı görmemişim. Size söylüyorum, on senedir ben Urfa'yı görmemişim. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - ihaleyi bakanlık yapmadı mı Urfa'da. 

MEHMET SEDAT ABAN -Buyurun işte size gösteriyorum, buyurun, davet oluru burada... 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Aban, içi dışı meselesi değil, ihaleyi bakanlık yaptı mı? 

MEHMET SEDAT ABAN - Evet. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Bağlı olduğunuz genel müdürlük yaptı mı? 

MEHMET SEDAT ABAN - Evet. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Nasıl kimin aldığından haberiniz yok? 

MEHMET SEDAT ABAN - Trans T diyorum, kimdir bilmiyorum., Trans T'yi bilmiyorum ki... 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Firmayı biliyorsunuz... 
MEHMET SEDAT ABAN - Tabiî, kimdir bilmiyorum, firma kimdir bilmiyorum. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Alan firmayı biliyorsunuz... 
MEHMET SEDAT ABAN - Evet. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Hedef diyorsunuz bendim, baştan beri. Daha doğrusu, 
hükümet kurulduktan beri hedef olduğunuzu ve bu operasyonu, bir yerde, siz hedef olduğunuz için 
sizin üstünüzde yoğunlaştığını... 

MEHMET SEDAT ABAN - Hayır, öyle demiyorum. Hayır... Hayır... Ben diyorum ki, zaten, 
birtakım çevreler benim görevden gitmemi istiyordu. Ama, ben, diyorum ki, operasyonun ilk dört 
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günü ve beşinci gününe kadar tümüyle bakan üzerine hedefti, bakan üzerine sorgulanıyorduk. 
Bakanın firmasına hangi inşaat malzemelerini sattırdın? Bakan hangi firmalara iş verdi? Bakan size 
kimleri gönderdi? Hep böyleydi. Ben diyorum ki, son dakikada bu değişti, böyle oldu. Ona rağmen 
de sadece "bunları değerlendirin" ifadesi geçti. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Niye bunları Müsteşara ? Müsteşara bunları... 

MEHMET SEDAT ABAN - içeriye o anda bildiğim kadarıyla Müsteşarı alamıyorlardı. Yani, 
yasa engel. Bakan onay vermeden Müsteşarı alamıyorlar. Ama, Müsteşarın isminin iddianamede 
geçmesi bir engel değildir. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sizin yerinizde diyorsunuz, Müsteşar yargılanırdı, bu 
ifadeleri Müsteşar vermiş olurdu. 

MEHMET SEDAT ABAN - Öyle olması lazım. Buyurun... Bakana arz eden Müsteşar. 
Buyurun... Eğer Müsteşar uygun görürse arz ediyorum diyor bütün olurlarda. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Bir de konuşmalarınızda böyle bir operasyon yapılacağına 
önsezim vardı diyorsunuz, daha sonra da bir hemşerim geldi bakanlığın kapısında bana söyledi 
diyorsunuz, ikisi de örtüşünce, bakana iki sefer gidip bu işi anlattığınızı söylediniz. Yani, bu ön
seziden sonra bakana gidip anlattığınızı... 

MEHMET SEDAT ABAN - Daha önce, Beyaz Enerjinin karşılığı Bayındırlıkta yapılacak 
deniyordu, hepimiz de bunu konuşuyorduk. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Ama, yani, bunu bir müsteşar niye gidip bir bakana söy
lemiyor da, Müsteşar Yardımcısı... 

MEHMET SEDAT ABAN - Müsteşar konuşmamış mıdır acaba? Nereden bileyim ben? Ben 
Müsteşarla bunu konuştum mesela. Böyle söyleniyor diye söyledim Müsteşara. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Bu önseziniz, acaba, kamuoyunda fazlasıyla dillendirilmeye 
başlanan Bayındırlık Bakanlığında işte yolsuzluk söylentilerinden dolayı mı?.. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Hayır, hayır... Aynen ben söyleyeyim. Benim bildiğim, yani, 
bize söylenen Beyaz Enerjinin karşılığı olarak da Bayındırlıkta bir operasyon yapılacaktır. Ben, 
bunu Müsteşarla da konuştum. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Yoksa, herhangi bir yerden duyum olduğu için değil. 

MEHMET SEDAT ABAN - Hayır, hayır... Herhangi bir duyum olduğu için değil. 
MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Biz, burada 9/4 Meclis soruşturma komisyonu heyeti olarak 

bulunuyoruz. Burada, biz, sizi sorgulamıyoruz, yargılamıyoruz ve böyle bir zaten amacımız da, 
konumuzla ilgisi de yok bunun. Burada, bu komisyonun kurulmasına sebep olan olay, eski Bayın
dırlık ve iskân Bakanı Sayın Koray Aydın'la ilgili bu tip iddia edilen yolsuzluklar bakanlığında var 
mıdır yok mudur, burada bunun duhulü nedir, Sayın Bakanın bir şeyi var mıdır? Bu konuda 
oluşacak kanaati zaten biz komisyon olarak Yüce Divan noktasında, yargıya gidilmesi gerekip 
gerekmediği noktasında gidilecek, yargıya intikal edecek olay, neticede yine yargı işi halledecek. 
Deliller toplayacak veya buna benzer kendi usulüne uygun çalışmalar yapacak. 

Sizin şu anda olayınız da yargıya intikal etmiş zaten. Elimizdeki iddianameler veya ifadeleriniz 
var. Burada ben şunu merak ediyorum, sizin ifadelerinizin çerçevesinde de, basından aldığımız 
duyumlar, daha önceki operasyonla ilgili de âdeta bir kanaat oluşuyor. Yani, Türkiye'de aslında 
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araştırılan birtakım yolsuzluklar, birtakım yani hukuka aykırı işlemler değil; yani, âdeta bir siyasî 
arenada veya başka odaklar, siyaset dışı odakların bir çatışması var ve burada ülkede bir ekip kişiler 
hakkında bir senaryo yazıyor. Demin dediniz ya Beyaz Enerji, onun karşılığı da Bayındırlık Bakan
lığı... Bir senaryo yazılıyor ve bu senaryo dahilinde aktörler belirleniyor. Yani, hangi bürokratların 
başı yenecekse, tabiri caizse, avamı lisanla, onlar belirleniyor ve senaryo sonucunda suç da 
çıkarılıyor... Önce suç belirleniyor ve bu suçtan delillere gidiliyor. Yani, aslında hukukta veya Ceza 
yargısında, ceza felsefesinde delillerden suçlara doğru gidilir veya suçlulara doğru gidilir. Burada 
suçlu ve suç belirleniyor, sonra delillere gidiliyor. Bu delillerin temini noktasında da insan haklarına 
aykırı birtakım sorgulamalar yapılıyor. Yani, aslında suç bellidir, ceza bellidir; ama, buna detayla, 
yani suçlu delil oluşturma çabası var diyorsunuz ve bunu oluşturmak için bazı odaklar geliyor, in
sanlara işkence yaparak, kendi ifadesi olmadığı halde, kendi ağzından sadır olmadığı halde, beyan 
edilmediği halde bazı hazır beyanları imzalatıyorlar. Bu şekilde bir mekanizma çalışıyor ve netice 
yargıya intikal ediyor. Bunun içinde birtakım kişiler var. Savcısı da var, diğeri de var, beriki de var, 
belki siyasîler de var, emniyet de var, MİT de var diyorsunuz... 

MEHMET SEDAT ABAN - Ben, MİT var demedim. 
MUSTAFA GEÇER (Hatay) - MİT, JİTEM öyle dedin de ya. 

MEHMET SEDAT ABAN - Sorgulayan öyle dedi diyorum. Ben halen onların olduğuna inan
mıyorum. Ama, sorgulayan böyle dedi diyorum. MİT, JİTEM ve emniyet olarak sorguluyorum dedi. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Burada size karşı da, sizin ifadelerinizden ve izlediğimiz bant
lardan ve şu anda da görüyoruz, şiddet uygulanıyor, işkence uygulanıyor ve artık o hale geliyor
sunuz ki, yani, herhangi bir ifadeyi imzalamak, o anda bulunduğunuz durumdan daha iyi bir netice 
doğurur şahsınız adına diye tehdit ediliyor, aileniz de tehdit ediliyor böyle bir şeyden alınıyor. 

Şimdi, ben, burada yaklaşmak istediğim konu sizinle ilgili değil. Yani, sizin zaten durumunuz 
yargıya intikal etmiş, onu bizim şu anda sorgulama yetkimiz de yok, yargı ne yaparsa yapacak 
neticede. Burada, Bayındırlık Bakanlığında, Sayın Koray Aydın dönemindeki olaylar bizi ilgilen
diriyor. Burada, mesela, net olarak şeyler bulamıyoruz. Net olarak tabiî delil ortaya konamaz. Usul 
noktasında, usule uygun yapılması ihalelerin noktasında da usule uygun yapılmıştır, yani, diğer 
bürokrat arkadaşları dinlediğimiz kadarıyla bunların gayet usule uygun yapıldığı noktasında 
ifadeler var. Yani, burada, Sayın Koray Aydın'ın Bayındırlık Bakanlığı döneminde, Bayındırlıkta, 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde, İller Bankasında ve Karayollarında kesinlikle yapılan ihaleler bel
li bürokratlara veya müteahhitlere menfaat temini noktasında herhangi bir işlem yapılmamıştır. 
Gayet düzgün yapılmıştır. Her şey yerinde yapılmıştır. Ama orada benim dikkatimi çeken şu var: 
Mesela, Bayındırlık Bakanlığı İhale Yönetmeliği değiştirilerek, 30/2 nci fıkra değiştiriliyor, 
12.2.1999 idi herhalde, değiştirilerek âdeta ek sözleşme yaparak... 

MEHMET SEDAT ABAN - İller Bankasında... 
MUSTAFA GEÇER (Hatay) - İller Bankasında... İller Bankası İhale Yönetmeliği değiş

tirilerek, yani, orada sanki istenilen şahıslara, davet usulü de getirilerek, gerek kanun hükmünde 
kararnameyle deprem bölgesi, gerekse 44 üncü madde dahilinde, özel iş statüsü verilerek, sanki is
tenen kişilere ihalenin verilmesi, istenen kırımda verilmesi ve istendiği sayıda da ek sözleşmeyle 
menfaat temin edilmesi gibi bir imaj var, intibaı var. Mesela şöyle bir konut yapılıyor, bu 99 yılı 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun KİT Komisyonuna sunduğu raporda da var, özellikle, 
sadece deprem bölgesi değil, diğer yerlerde de yapılan ihaleler, mesela 9 milyara ihale edilmiş, yüz-
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de 300-500 artıracak şekilde, kısa sürede ek sözleşmelerle 3 trilyonlara ve daha yüksek şeylere baliğ 
olarak müteahhide ödenmiş bu. Yani, böyle bir şey var. 

Bir diğer konu, Karayolları dışındaki Yapı işleri Genel Müdürlüğü ve tiler Bankası ihalelerin
de, tamamen, yani, ilan usulü kaldırılarak davet usulünün genel hale getirilmesinde de, yani, istenen 
müteahhitlere ihale verilmesinin yolu açılması noktasında o usul kullanılmış. O yasaya aykırı değil 
aslında. Ama, diğer duyumlarda da, mesela, benim duyumlarım var, iki müteahhit arkadaşla görüş
tüm. Mesela, diyor ki, konut almaya gelmiş geçen sene, araştırdım, falan yerde, açıklamayacağım 
ön şeyi yapılıyor bunun. Yüzde 10 benden peşin komisyon istediler. Yahu, ben hak edişi aldıktan 
sonra vereyim, çek vereyim... Yok dediler. Peşin gelecek ve dolar bazında, dolara çevirip getirecek
sin. Aksi halde ihale alamazsın dediler, benim de o anda ekonomik gücüm sadece geçici teminatı 
yatıracak kadardı, gidiyorum ben, alamayacağım dedi, gitti. 

Yine, geçen, Antep'te, tanıdığım bir müteahhitle, bu konular açıldı, bu konular değil de aslın
da, ben de gittim 300 milyar istendi benden bir konu için, yine prefabrik veya başka ihaleler için; 
ama, bunu da Türk parası olarak değil, dolara çevirip getireceksin, sana şu ihaleyi verelim dediler. 
Ben de zaten 2 trilyonluk bir ihaleyle ilgili gittim. Orada 300 milyar nereden kazanacaktım ben diye 
ben de çektim geldim, bir daha baktım bize ihale yok diye hiç gidip talep de etmedim şeklinde 
ifadesi var. Ama, bunlar kesin kanıt ve delil de değildir. Buna da katılıyorum. 

Yani, burada, herhangi bir olay olmadı, her şey usulüne uygun yapıldı, tıkır tıkır yürüdü; ama, 
bir güç çıktı, size ben yapacağı biliyorum... Sanki bir rövanş alır gibi, başka bir kurumdaki operas
yonun rövanşı gibi. Burada aktörler seçti, Sayın Bakanı seçti, sizi seçti, aradan ayıkladı, Müsteşarı 
seçmedi ve böyle bir operasyon yapılarak sizlerin şahsınıza yönelik bir şey yapıldı burada. Âdeta 
bir haksızlık yapıldı. Ama, siz... Oradaki ifadenizi de okuduk, diyorsunuz ki, mesela, şurada benim 
olmadığı halde Beynam'da şu kadar arazi aldım, burada aldım... Şimdi, siz, her ne kadar yani 
ifadeler hukuka aykırı alınıyorsa, ifade hükmü taşımaması lazım. Çünkü, Fransız usul hukukunda 
da bu var. 

Hocamız şunu anlatmıştı bize: Birine işkence yapıyorlar, katil olduğunu söylüyor adam; öldür
müş gerçekten. Götürüyor, adamı gömdüğü yeri de gösteriyor. Şöyle şöyle yaptım diyor. İşkencey
le yalnız. Fransız yargıtayı bunu reddediyor. Çünkü, usule aykırı olarak ifade alındığından dolayı.o 
ifadenin geçerli olamayacağı, doğru olsa bile yapılanlar, hususunda yerel mahkemenin kararını 
bozuyor. Böyle de olması lazım. 

Yani, şurada yapılanları duyuyoruz, gerçekten, size yapılanları tasvip etmiyoruz. Bu ülkede 
bunlar yapılmasın. Bitsin. Niye yani usulüne uygun soruşturma varken, bu niye yapılıyor? 

Şimdi, burada, siz de hedef olarak seçildiniz. Her şey usulüne uygun yapıldı. O reddettiğiniz 
ifadeler dolayısıyla ifade ettiğiniz Kazan'daki, Beynam'daki aldığınız şeyleri kendi birikimlerinizle 
aldınız. Çünkü, memursunuz, mal beyanı da yapıyorsunuz. 

MEHMET SEDAT ABAN - Hayır. Onlar benim değil ki! Onlar benim mal beyanımda da yok. 
MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Beyanınızda yoktu ama, orada ifadede onlar var. 
Şunu soruyorum: Yani, burada bir hedef seçildi ve haksız yere sorgulanıyorsunuz ve Bayındır

lık Bakanlığında yapılan işler usule uygundur ve Sayın Bakanın da duhulü yoktur diyorsunuz. 

MEHMET SEDAT ABAN - Sayın vekilim, şimdi bu olay, bu ifade gerçekliğinde ben size bir 
şeyi şöyle izah edeyim: Sizin anlattıklarınızın çoğu İller Bankası ve Karayollarıyla ilgiliydi, ben o 
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konulan bilmiyorum, hiç de ... Ben, iller Bankasını, Bayındırlık Bakanlığı Müsteşar Muavini ol
mama rağmen, iki kez ya görmüşüm ya görmemişim, iki kez... Hayatım boyunca. Karayollarını gör
müşüm, bakan orada çalışıyor diye. Ama, bilmem, işleyişini de bilmem. 

O genelge değişmiştir, doğru. Daha önce İller Bankasını yönetmeliği değişmiş... Daha önce 
Sayın Yaşar Topçu zamanında alınan olur vardı o değişmiş; ancak bir doğru daha var, ben sizin 
dediğiniz gibi söylemedim. Ben öyle ifade etmek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın bu da. Ben 
hedef seçilmiştim demiyorum, bakın, ben, hedef bakandı diyorum. Bakınız, ben hedefi doğru söy
lüyorum. Hedef bakandı. Ama, bakanı götürmek için, altta birtakım kişiler yenilecekti. Orada, 
birilerine kıyabiliyorlardı, birilerine kıyamıyorlardı. Bana kıyabildiler, beni yediler. Ben, bunu söy
lüyorum size. Ben Sayın Cengiz Köksal'a emniyette otururken "sen doğru konuşmuyorsun" dedim. 
Aynen böyle kendisine... Ben, iller Bankasında şöyle yapacağım, Karayollarında şunu yapacağım, 
teknik araştırmada imar konularına da gireceğim... Hiçbirisine de girmeyeceksin dedim. Önünüz
deki dosyaya bakarsanız, o dosyada ne iller Bankası var, ne Karayolları var, ne İmar var, ne prefab
rikler var, ne deprem konutları var... Var mı? Hiçbirisi yok. Ha, demek ki, Türkiye'de bu iş siyasal 
bir olay. Bu siyaset birtakım yerlere kıstırıldı belli şey. 

Ben, şunu söyleyeyim, neden, özür dileyerek, haddimi aşmak kabul etmeyin lütfen, bir cevap 
vereceğim, ben burada tutuklu konumundayım ama, bir cevap vereceğim, neden bir yerlere bir şey 
yaparken bağırıyoruz da, bir başka yeri hoş görüyoruz? Yani, insan hakları her yer için haktır. İlk 
başta yapılan için bağırırsak, Bayındırlıkta yapılan işi de lütfen bağıralım. Yeni Şafak Gazetesi gün
lerce manşetten attı iGDAŞ'ta yapılanı, ama, Bayındırlıkta beni ellerimden astılar, yarım sayfa yaz
madı. Veli Şeyda benim arkadaşımdır, yirmi sefer haber gönderdim, sadece doğruyu yazdırsın 
dedim, yazdırmadılar. Neden? Siyaset yapıyorlar diye değil mi? Olmaz böyle siyaset! Siyaset de 
böyle olmaz. Yani, ben söylüyorum, burada, eğer şeyse, ben neden bu dosyaya bakıyoruz? 

Demin sayın vekilim dedi ki bu dosyaya bakacağız, bu dosyada, ben Cengiz Köksal'ın ken
disine söyledim. "Sen, uzaktan kumandalı hareket ediyorsun, oyuncaklara benziyorsun" dedim. 
Bunu kendisine bizzat söyledim. Senin, şu anda benim için ilahlar kurban istiyorsa, bana gücün 
yetiyor dedim. Aynen bunun söyledim. Yani, benim arkamda güç yok. Yani, ben şimdi ne 
yapabilirim; size soruyorum. Emniyet Müdürü geliyor, söylüyorum, dayak yiyorum, savcı geliyor, 
söylüyorum dayak yiyorum; ne yapabilirim? Demek ki, benim arkamda güç yok, yani, beni koruyan 
yok. 

Ha, birtakım yerlere gitmiyorsa, bu Karayolları Genel Müdürünü almamışlarsa, demek ki 
koruyan var. Ben de bunu söylerim, iller Bankasını almamışlarsa, demek ki koruyanı çıktı. Ben de 
bunu böyle izah ederim yani. Burada, ilahlar kurban istiyordu, o zaman kurban seçildim ben. Ama, 
ben, hedef değildim ilk başta. Tekrar söylüyorum, hedef Sayın Bakanın bizzat kendisiydi. Çünkü, 
bizi dört gün boyunca Sayın Bakanla ilgili... Ben, bunu açıklıkla ve samimiyetimle söylüyorum, ay
nen şu ifadeyi kullandım, yahu, ben, çocuk değilim dedim. Ben, bir bakanın dükkânından mal al
dırtmam ya! Aldırtmam... Sonra bir de onu ödemek benim üstüme düşerdi, ödettirmek benim üs
tüme düşerdi. Ben başıma bela mı alayım dedim. Aynen böyle söyledim ben. Üstelik de ben bu 
bakanın getirdiği bir kadro değilim. Bakanın kendi kadrosu varken, neden ben seçildim? Ben 
bakanın kadrosu değilim. Ben bunu savcının kendisine de söyledim. Ben bakanın kadrosu değilim. 

BAŞKAN - Sizin savcı tarafından alınan ifadenizde bir beyanınız var, sonra, Kaçakçılık ve Or
ganize Suçlarda alınan ifadelerinizde beyanlar var, ilginç geldiği için, teyit ya da düzeltme anlamın-
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da sormak istiyorum; ifadenizin bir paragrafında deniyor ki "davet usulü ihalelerde bakanın ön
ceden önerdiği dışında hiçbir zaman bir başka firmanın ihaleyi alması mümkün değildir." 

MEHMET SEDAT ABAN -Ben, aynen şu ifadeyi kullandım, bakınız, aynen şu ifadeyi kullan
dım... 

BAŞKAN - İsterseniz devamını okuyayım, ondan sonra cevap verin. 

MEHMET SEDAT ABAN - Tamam. 
BAŞKAN - "Kendisi, yapılacak ihale ve ihaleye alınması istenen şirketin adım ya bizzat ken

disi veya danışmanı Sadrettin Bey aracılığıyla bildirerek bu işle ilgilenin diye söz kullanırdı. Bu 
söz, sözü edilen firmaya ihalenin verilmesi talimatını içerir" deniyor. 

Bu, sizin ifadeniz mi? 

MEHMET SEDAT ABAN - Bu, onlar tarafından imzalattırılan ifadedir. Benim ifadem değil
dir. Ben, aynen şu cümleyi kullandım onlara: Bir bakan tabiî ki bize bir dosya gönderir, bu firmayı 
değerlendirin der dedim. Aynen böyle... Yani, davet listesine... Ama, bu firma alacak diye... Ne de 
ben bakanın muhatabı değilim dedim. 

Bir de orada bir şey daha var, Sadrettin Dinçer talimat verirdi, böyle yapardı... Sadrettin Din-
çer buradaki sayın vekillerim bilir, tanırlar da beni, Sadrettin Dinçer bana hayatı boyunca talimat 
veremez yani. Öyle bir şey olmamış, olmaz da. Gelse de yapmam. O talimatı bakan da verse yap
mam. Ben bakanı da dinlemem o anlamda yani. Onu da ayrıca söyleyeyim. Benim öyle bir deli 
yönüm vardı. 

BAŞKAN - Bir başka satırda da "davetiyeyle yapılan ihaleler, bakan talimatıyla yapılan 
ihalelerdir" diye bir satır geçiyor. 

MEHMET SEDAT ABAN - Öyle bir şey, o kanuna aykırıdır. 

Bakınız, sayın vekilime şey olarak söyleyeyim, şimdi, tabiî, bu, böyle, örtüşme anlamında bir 
şey oluşuyor. Gerek bu 574 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameden dolayı gerekse bu depremin 
diğer şeylerinden dolayı, bakarsanız davetli işlerin çoğu o bölgedir. Yani, 9 milyarlık bir işi de An
kara'da yapmak durumundasınız. 

Tersten giderek ben başka bir şey söyleyeyim, benim kendi dönemimde yazdığım yazılar var
dır, ben genel müdür olduğumda, OHAL bölgesinde -ki bunu size izahat anlamında söylüyorum- 1 
milyarlık işi de biz ihale ediyoruz. Ben, kalktım, bununla ilgili Başbakanlığa bir yazı yazdım. O 
zaman. Ben Yapı işleri Genel Müdürü olarak bir yazı yazdım. Bu, yanlıştır dedim ve biz kanuna ay
kırı iş yapıyoruz. Çünkü, Başbakanlığın bir genelgesi kanunun önüne geçiyor. Yani, geçemez 
kanunun önüne. Kanun diyor ki, jandarma karakolu tip proje... Tip projeyi ilanla ihaleyle hal
ledeceksin, tip projedir. Hakkâri'deki jandarma karakolunu davetli yapıyorum, Manisa'dakini ilanlı 
yapıyorum. Aynı kanuna ters yani. Ondan sonra Başbakanlıktan bize cevap geldi hayır, buna 
uyacaksınız diye ve olağanüstü hal bölgesi, mecburî öyle gitti yani, yasaya aykırı bir şekilde. 1 mil
yarlık işi dahi biz orada yapmak zorundayız. 

Hatta, ben o zaman başka bir uyarı aldım, şu anda Sayın Mesut Yılmaz'ın danışmanıdır sanırım, 
Başbakanlık Müsteşar Yardımcısıdır, Ömer, sen bu işle fazla uğraşma dedi bana. Aynen bunu da söy
ledi. Sen Urfa Sivereklisin, başına iş alma dedi. Ben o yüzden geri çekilmek zorunda kaldım. Çün
kü, sanki, o bölgeye de ihale yaptırmak istiyormuşum gibi bir amaç çıktı ortaya. Halbuki ben yanlışı 
düzeltmek istiyordum. Yani, kanun ile Başbakanlık genelgesi tenakuza düşmüş durumda. 
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Şimdi, burada da yapılan ihalelerin çoğu deprem bölgesiyle ilgili işlerdir. Bakarsanız, Yalova, 
bilmem ne, hepsi deprem bölgesi. Tabiî, bu, örtüştü bir anlamda. Ancak, yine, sizde de vardır, ben 
bunu sonradan gördüm, geçen gün gördüm dosyalan alırken, sayın savcı göndermiş Maliye Bakan
lığına inceleme yaptırmış. Maliye Bakanlığının inceleme raporu var. Sayın Cengiz Köksal'ın gön
derip, incelettirdiği rapor. Burada da, Maliye Bakanlığı da, bir sefer, bakan istedi diye davetli ol
maz, davetli işin özellik arz etmesi lazım. Yasayı uymasa Maliye vize etmez. Maliye vize etmezse 
Sayıştay vize etmez. Yani, bunlar da olmuş, bu nasıl bakan istedi diye oluyor? 

BAŞKAN - Bir başka yerde şöyle bir ifade geçiyor, bu, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube 
Müdürlüğünde alınan ifadeler "davetli ihalelerde bakan veya yetkililer firma ismi vererek, bu fir
mayı değerlendirin der, bunun bizce anlamı bu firmanın bu işi alması demektir. Sadrettin Bey, sis
temde Müsteşar kadar etkindir. Yani, onun söylediklerine Müsteşar da uyar. Genelde Bakanın 
mesajlarını da Sadrettin Bey bize iletir." Bu da size ait mi, yoksa... 

MEHMET SEDAT ABAN - Onlar da dikte edilendir. Sayın vekilim, ilk dört gün Sadrettin Din
çe ismi yoktu hiç. Hiç Sadrettin Dinçer diye bize bir şey sormadılar ilk dört gün. Dört günden son
ra Sadrettin Dinçer girdi bu sefer devreye. Ama, dört gün hiç Sadrettin Dinçer diye bir isim bana 
sormadılar. Dördüncü günden sonra, ne olduysa o isim bu sefer devreye girdi özellikle ve dikkat 
ederseniz yani benim ifadelerimde Sayın Bakanın ismi geçmiyor, hep Sadrettin Dinçer diye geçiyor. 
ihalelerde de öyle geçiyor bakarsanız. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Biraz önce sormuştum, cevabını alamadım, şimdi siz deyince tek
rar sormak istiyorum, ihalenin birinde bir milletvekili arkadaşın ismi var, işte, bakan beyin gönderip 
değerlendir dediği var. Bakıyorum bir yerde, tabiî, hepsini okumak istemiyorum, gerek de yok, yine 
en arkada ifadelerde, işte, arsalar, parseller, yine başka bir isim, işte, parasının miktarı, hangi kişide 
olduğu, hangi bankada olduğu gibi bir sürü bilgiler var. Bunların tamamını, bu milletvekili adı dahil 
ve neyse, tamamını mı, yani siz hiç ifade vermediniz, tamamını mı imzalattılar. 

MEHMET SEDAT ABAN - Hayır, açık konuşalım. Benim orada sakındığım bir şey yok, 
benim sıkılacağım bir şey yok. Söyleyin... Orada bir 200 bin mark diye ifademe bir mark yazılmış... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Çok var. 
MEHMET SEDAT ABAN -Hayır hayır, ben söyleyeyim size... Onu neden yazdırmış? Sefa As

lan diye bir çocuk var, benim şeyim yok. Israren onu yazdırdılar, ısraren. Yahu, ben tanımıyorum 
diyorum, hayır, ısraren yazdılar. Sonuçta öğreniyorum, bu Sefa Aslan'ı yazdırmak tümüyle oradaki 
bir polisin yaptığı. Nedenmiş efendim; abisi gasptan, bir başka suçtan aranıyormuş Organize 
Şubece,bunu da alalım içeriye, bu şekilde teslim alırız onu da. Servet Aslan aranıyormuş Ankara 1 
Nolu DGM'ce. Hakkında gıyabi tutuklama kararı varmış, bunu da sonradan öğreniyorum. 

Bir de o kadar gayri gerçek bir şey yazılmış ki, bir farz ki ben 200 bin markı aldım. Aldım... 
Ben 200 bin markı nasıl paylaşırım? 100 bin îl Kutlu'ya verdim, 50 Mehmet'e verdim, bana ne kal
dı? Yani, böyle bir paylaşım olur mu, bu mantık mı? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yani, siz, şunu mu söylüyorsunuz Sayın Aban, yani, Kızıl
cahamam Devlet Hastanesi için Sayın Bakan beni aradı. Ankara Milletvekili Mehmet Aslan'ı sana 
gönderiyorum, bunun getirdiği firmayı değerlendir dedi, tabiî devamında da, işte ben onu değerlen
dirdim, menfaat sağlamadım, sağlarsam da işte özür diliyorum, oradaki ifadeyi okuyorum, millet
vekiline terbiyesizlik olurdu... Yani, bunların tamamını ve şu arkada 3 parsel olarak, 28 dönüm, 
efendim, Turgut Uyar, 1 milyon dolar, bunların tamamını, hiçbirini siz ifade vermedeniz, hepsini 
bunlar tespit etti, milletvekili adı dahil, yazdılar, imzalattılar. 
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MEHMET SEDAT ABAN - Milletvekili dahil, o kadar çok isim söylediler ki, azını yazdılar. 
Bana savcı bizzat gösterdi, şu kadar evrak. Yani, kendimce, yalan yanlış, ama, oradaki hemen ben 
size şeyi cevaplandırayım, o bahse konu arsa kız kardeşime ait olan arsadır. Kız kardeşimdir o geçen 
isim. Daha sonra, ben, yahubenim bunlar bu arsayı nereden bildiler?.. Eğer, yine, şeyi okursanız, 
bir başka ifadede, birisi, ben bunu İstanbul yolunda sürekli görüyordum diyor. İstanbul yolu, İstan
bul yolu... Sanırım onu bana ısraren söyleyen sarışın şube müdürü düzeyinde birisiydi, istanbul 
yolu, İstanbul yolu... En sonunda ben kız kardeşimin orada arsası var dedim. Onu yazdılar. 

Ben açık söylüyorum, parada, illa bir para yazacağız dediler. Bunu aynen böyle çocuk gibi 
pazarlık yapıyoruz^ Yani, tiyatro oynuyoruz. Çocuk gibi... Ben, Mümtaz Yavuz'un ismini verdim 
diyorum. Açık, milletvekilidir... Önce Mümtaz Yavuz'un milletvekili olduğunu anlamadılar, gittiler, 
geldiler, sonra dediler dalga mı geçiyorsun yahu o millctvekiliymiş. 

Ondan sonra, o rakama gelelim. Rakamda 100 binden pazarlığa başladık. Önce ben ne yazılım, 
200, 500... Ben aynen şu ifadeyi kullandım: Siz anamın orospu olduğunu yazsanız onu da im
zalayacağım dedim. Aynen bunu söyledim kendilerine. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Niye o ismi verdiniz? 
MEHMET SEDAT ABAN - Turgut Uyar ismini ben vermedim. Sayın milletvekilim, Turgut 

Uyar'ı ben iki senedir tanıyorum. Sadece iki senedir. Böyle bir parayı -bende aptal gözü de yok
tur- böyle bir param olsa, onun hesabına koyar mıyım ben. Benim 10 tane... Yapacak başka şeyler 
bulurum yani. Ben, yurtdışına da para çıkarma şansına sahiptim, her şeye sahiptim. Yani, ben, Tur
gut Uyar gibi iki senedir, mazim bulunmayan, hiçbir şeyim olmayan, ki siz de gıyaben bilirsiniz, 
yani, benim bu kadar ilişkilerim yoğundur. O olmaz benim şeyim, benim ilişkimin içerisinde öyle 
birisi olmaz. Bu kadar mantık ve izandan uzak bir şey olabilir mi? 

MEHMET NACAR (Kilis) - Sayın Başkan, az önce de Sayın Örs tarafından gündeme geldi, 
"Kızılcahamam Devlet Hastanesi ihalesi için Sayın Bakan beni aradı, ki buraları, Sayın Bakanın 
araması hususunu da büyük harflerle yazmışlar, Ankara Milletvekili Mehmet Arslan'ı sana gön
deriyorum, bunun getirdiği firmayı değerlendir dedi. Ben de bu ihale için talimatı Mehmet Ince'ye 
verdim. Fethi Soydan aracılığıyla dosya düzenlendi, onaylandıktan sonra ihale Hızarcılar İnşaatta 
kaldı. Bu iş için hiçbir kimse maddî menfaat sağlamadı. Çünkü, milletvekiline terbiyesizlik olurdu" 
diye bir ifadeniz var. Daha doğrusu ifadede geçen bir konu var. 

Ben bu konuyu soruşturdum. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Özür diliyorum, ben, bunu örnek olsun diye verdim... 

MEHMET NACAR (Kilis) - Şimdi, biz bunu araştırdığımızda, bu, Bayındırlık Bakanlığı 
tarafından yapılmış bir ihale değil. 

MEHMET SEDAT ABAN - Efendim, Yalova'da adliye sarayına bakar mısınız, Bayındırlık mı 
yapmış? Mümtaz Yavuz'un, Sayın Vekilimizin çeki çıkmış, Bayındırlıkla hiç alakası yok ki onun. 
Adalet Bakanlığının yaptığı ihaledir. Gelmişler, bizim dosyada onlar sanık konumunda şu anda. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Yani, Kızılcahamam Devlet Hastanesinin ihalesini siz mi yap
tınız, yoksa Sağlık Bakanlığı mı? 

MEHMET SEDAT ABAN - Kızılcahamam Devlet Hastanesi diye bir ihale yok bizde. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Yani, ne kadar yakıştırabilecekler veya şey edebilecekleri varsa, 
onu sizin önünüze getirdiler, imzalattırdılar... 
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MEHMET SEDAT ABAN -Yani, daha başka şeyler de yakıştırdılar da, ben şimdi sizi... Bana 
gece kadın sesleri dinletiyorlar. Daha neler neler, gece... 

MEHMET NACAR (Kilis) - Burada, demek ki, bu ihaleyi siz yapmadığınız halde, bir Ankara 
milletvekilinin ismini de dosyaya intikal ettirebilmek ve bakanı da bu yönde suçlayabilmek için bir 
ekleme yapılmış. Yani, bu ihalenin... 

MEHMET SEDAT ABAN - Yani, kim olduğunu hatırlamıyorum, sarışın birisi, tekrar söy
lüyorum, İğdır Devlet Hastanesiyle ısraren ilgileniyor bu kişi ve zorla onunla ilgili bir sürü şey yaz
dırmaya çalıştılar ve yazdırdı bir sürü şey. Ben, İğdır Devlet Hastanesinin ihalesini hatırlamıyorum. 
Hatırlamıyorum diyorum size, tekrar söylüyorum. Burada ilanlı işlerde, bir sefer, çoğundan benim 
haberim olmaz. Bana gelmiyor ki. İlanı gidiyor, çıkıyor, geliyor, ondan sonra, tasdik de genel 
müdürlükte yapılıyor, bitiyor. Bütün bunlardan sonra, ısraren İğdır Devlet Hastanesi, İğdır Devlet 
Hastanesi... Sonradan, güya, İğdır Devlet... Ama, ne acı tesadüf ki, İğdır Devlet Hastanesinin 
müteahhidi sorgulananlar içerisinde yoktur. Bakınız, lütfen bakınız... 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Sağlık Bakanlığı mı ihale ediyor hastaneleri? 

MEHMET SEDAT ABAN -Kısmen o yapıyor kısmen biz yapıyoruz da, İğdır'ı biz yapmışız, 
ısraren bunu yazdırdılar, ama, sonradan, nedense o yok. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Müteahhidin suçu yok demek ki... 
MEHMET SEDAT ABAN - Müteahhidin suçu mu yok, yoksa adamla aralarında başka bir şey 

vardı, çözdüler, öyle mi yok? 
MEHMET NACAR (Kilis) - Bu konu, sizin kurumunuz yapmadığı halde, Sağlık Bakanlığı 

yaptığı halde, sizin tarafınızdan yapıldığı ve bazı milletvekillerinin tavassutu ve bakanın talimatıy
la yapıldığı hususunda beyana geçmiş. Siz de bunun siz kendinizde yapılmadığını beyan ediyor
sunuz. 

MEHMET SEDAT ABAN - Evet. 

BAŞKAN - Yine, sizin o ifadenize bir kaynak teşkil etsin noktasında ifade edeceğim ben, 
burada 251 tane sanık ismi var, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığından 
istetmiş olduğumuz gözaltına alınan ve ifade veren şahıslar listesinde burada 251 tane sanık var. 
Şimdi, biz, 251 sanığa baktığımızda, birçoğu, Sayın Savcı tarafından sorgulanmış ve bunlardan yine 
bazılarına baktığımızda aynı gün ve bir saat içerisinde bırakılanlar var. Yani, bunlar Sayın Savcı 
tarafından bir şekilde irtibatlanıp, bir şekilde onun himmetine mazhar olup da sorgulanmayan kişiler 
midir size göre? 

MEHMET SEDAT ABAN - Bunun da iki çeşit izahı var bence. Birinci izahı, savcı ihaleyi 
hemen imzalarsa, hiç organizeye göndermiyor. Şunu suçla bunu suçla bas ortaya imzayı git. İkinci 
şık da, birileri kanalıyla ulaşıyor. Orada da farklı bir ifade var. Üçüncü şık, vermiyorsa, organizeye. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Aban, hangi işlerin davetle yapılacağının kararını kim 
veriyor? 

MEHMET SEDAT ABAN - Davetli işlerin ihale yapılacağının kararını Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğündedir. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Üst makam olarak... 
MEHMET SEDAT ABAN -Bakan onayıyladır. 
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SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Bakan onayıyla Yapı işleri Genel Müdürlüğündedir. 

MEHMET SEDAT ABAN - Sayın vekilim, biliyorsunuz, 44'e ve 2886 sayılı Yasanın 89 uncu 
maddesine göre Bakanlar Kurulu karan alınsa bile, ihale şart ve koşullarını kurum yeniden belirler 
ama 2886 sayılı Yasanın 44'ünden esinlenerek yine de; fakat, eklentiler olabilir. Ancak, her hal ve 
kârda, bakan onayıyla olur. Bakan onayıyla olur derken, bundan da bakanın istediği her iş davetli 
olur anlamı çıkmaz yalnız. Yani, 2886 sayılı Yasanın 44 üncü maddesi gayet açık, fonlar yönet
meliğinin 35 inci maddesi açık. Onun koşullarını taşırsa ancak davetli ihale olabilir. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Davetli yapılmış bir ihale, Akşehir ve Ilgın, 104 daimî iskân 
konut inşaat veyahut da diyelim bunlardan biri, DPT Müsteşarlığı Hizmet Binası onarımı, yani, bu 
işlerin ne özelliği var, davetle yapılıyor? 

MEHMET SEDAT ABAN - DPT Müsteşarlığını, DPT kendisi istedi. Beni o konuda aramış
lardı sanırım. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Davetli yapılmasını mı istedi? 
MEHMET SEDAT ABAN -Davetli olabiliyordu, ama, bir an önce olsun diye. Çünkü, hızlı bir 

şekilde planlama hemen çıksın diye istemişti, onu öyle anımsıyorum. 
Ilgın'a gelince, size bir şey söyleyeyim o zaman, Ilgın'la ilgili beni iki saat dövdüler. Bakınız, 

iki saat dövdüler, iki saat dayak yedim ben. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Meğer, şimdi öğreniyorum, 
adam o işten, yani, alan adam zarar da etmiş ayrıca. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Çok, sıradan iş gibi görünüyor. 
MEHMET SEDAT ABAN - Sıradan iş değildir. Ilgın sıradan iş değildir. Afet konutudur, afet 

konutlarının çoğu biliyorsunuz, Muş'ta da yapılanların hepsi davetliydi, başka yerde de yapılanlar, 
afet konutları davetli... 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Aban, ben, afet konutu yapmış bir müteahhidim. 
Davetli iş yapmadım. Normal ihaleye çıktı, ihaleden aldım. Sizin Bakanlığa bağlı, afet konutu yap
mış bir müteahhidim. İhaleli çıktı, ihaleden iş aldım, yaptım. 

MEHMET SEDAT ABAN - Bayındırlık Müdürlüğünde... 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Bayındırlık Müdürlüğünde... 
MEHMET SEDAT ABAN - Şimdi, siz, diyelim ki, Muş'un veya Urfa'nın herhangi bir yerin

deki afet konutunu yıllara sarih bilmem neyi özellik arz etmez, o özellik değildir, ama, bu, Konya 
Ilgın'daki iş, sanırım 36 köyde ayrı ayrı yapılan, sanınm... Yani, toplu bir iş değil, onun için özellik 
arz eder. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Öğrenci yurdu var, meteoroloji istasyonu müdürlük onarım 
inşaatı var. Yani, ben, şunu söyleyeyim: İstisnaî bir 44 üncü madde. Yani, kim kullanırsa kullansın, 
hangi birimde kullanılırsa kullanılsın benim şahsî kanaatim yanlış ve bu 44 üncü madde özellikle 
belli bir dönemde istisnaî hükümler çıkarılmış, genellemeye de kullanılmış. Yani, siz o kurumda, o 
bakanlıkta yıllarca görev yaptınız. İstisnaî bir hüküm olarak kullanılmış; biz bakıyoruz eski bakan
ların döneminde tümünde istisnasız davet usulü istisnaî bir hüküm olarak kullanılmış bir kısım iş
lerde; ama, belli bir döneme bakıyoruz, yani, kendiniz de söylediniz, 18 tane ilanlı var, 51 tane 
davetli var ve yapılan ihalelere bakıyoruz belli bir dönemde, yüzde 30'larda 40'larda olan ihale 
kırımları tamamen yüzde 6'lara, yüzde 7'lere, yüzde 8'lere düşmüş. Yani, sizce bunlarda sanki 
birileri kendi aralarında anlaşmış olmaz mı; olur. Müteahhitler kendi aralarında anlaşır, kırımı tes
pit eder, ona göre iş alabilirler, yani, dairenin hiçbir müdahalesi de olmaz. Ama, bu kırımlar belli 
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bir dönemde bir yerlerden aniden bir yere geldiği zaman sizin dikkatinizi o kuruluşta bulunan bir 
müsteşar yardımcısı... 

MEHMET SEDAT ABAN - Uygun Bedel Tebliğini değiştirilmiş bu yüzde zaten. Siz de 
biliyorsunuz, 97'de değişen Uygun Bedel Tebliğinden sonra böyle olmuştur. Uygun Bedel Tebliği 
ortalama hesaba göre yapılmış. Sağ olsun savcılar şimdi de aynı sisteme dönülüyormuş, ondan son
ra inşaatların hiçbirisi bitmeyecek. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - 97'deki ihaleler, 98'deki ihaleler hiç böyle yüzde 8'lerde, yüz
de 7'lerle değil. 

MEHMET SEDAT ABAN - 12-13'tür efendim; bakabilirsiniz... 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Baktım... 
MEHMET SEDAT ABAN - Efendim, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde ben de Genel Müdür

düm, ben de söylüyorum, bakınız lütfen, 12-13'tür tenzilat. 
Yanlış bakmışsınız o zaman. Hayır, bakınız lütfen. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü merkez 

ihaleleri 12-13'ten fazla değildir. Lütfen bakın... Merkezden bahsediyorum ben... 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Bir de, sorgulama esnasında işkence gördüğünüzü söylüyor

sunuz... 
MEHMET SEDAT ABAN - Söylüyorum değil, gördüm. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Gördünüz... 
MEHMET SEDAT ABAN - Söylüyorum değil, gördüm. Hem Türkiye adına utanç verici bir 

şekilde gördüm, onu da ayrıca söylüyorum. Avrupa Birliğine girmek isteyen Türkiye, bir tane sav
cının yaptığı şeylerle neler gördü, bir tane savcı ve arkasındaki güçlerle. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Ama, yani, bu sorgulamadaki işkencelerden sonra, yani, adlî 
tıbba gidildiği zaman, orada da hakikaten darp izi var veyahut da işkence yapılmış yapılmamış... 

MEHMET SEDAT ABAN - Efendim, öyle bir şans vermediler. Adlî tıbbın kapası açık, orada 
iki tane organizenin adamıyla birlikte, ben size bir şey daha anlatayım hemen. 

Şimdi, bizi, öyle bir apar topar -ben o yedek hâkimlikten çıkışımı hiç unutmuyorum- pen
cerelerden falan çıkardılar. Ben, o yedek hâkimlikten çıkışımı hiç unutmuyorum. Ben, çok iyi niyet
le yapılmış bir şey, yine kendimce... Yani, afişe olmayayım diye -sonradan öğreniyorum, sonradan 
hep yorumluyorum- beni, apar topar, ara pencerelerden filan çıkardılar. Öyle... Ulucanlar'a götür
düler. Ben, Organize'ye gideceğim derken, Ulucanlar'a gittim; çünkü, götürürken "Organize'ye geri 
getirin" demişlerdi. Ben Ulucanlar'a gittiğimde, dünyalar benim oldu sanki. Bir anda girdim, ben
den bir yazı istediler; hangi koğuşta kalmak istiyorsun?.. "Hangi koğuşta, kim kalıyor, ben ne 
bileyim" dedim; ben, sanki, cezaevine zırt pırt giren çıkan o cepçiler gibi, bilmem neciler gibi... 
Sonuçta "kim, nerede kalıyor" falan dedim, sordum; dediler ki: "Memurların kaldığı bir yer var." 
"Kim kalıyor?", "Tahsin Kaplan filan yerde kalıyor" dediler; benim bir hemşerim. "Oraya yazın 
beni" dedim; yazdılar, oraya gittim. O gece, zaten, sersem yattım, ancak öğlene doğru uyanabildim. 
Ertesi gün... O arada Tahsin Bey bana geldi; dedi ki -yani, bunu size yalın anlatıyorum- "yahu, bir 
haber maber verdirmen gereken bir şey var mı?" Nasıl?.. "Avukat geliyor, burada söylüyor." Ben 
dedim ki: "Hanıma söyle, beni arasın." Ben, ondan sonra, hanım kanalıyla dışarıya yine haber gön
dereceğim, yine bir şeyler yapayım diyorum; yani, hiç olmazsa cezaevine kendimi attım, kurtuluş... 
Sanki, beş yıldızlı otele geldim. Tam orada, meğer, o avukat kanalıyla değil de, işte, oradaki gar-
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diyanlar aracılığıyla telefon açtırıyorlarmış, bizim ev de dinlemedeymiş. Tabiî, ben, bunları son
radan öğreniyorum, ilk başta bilmiyordum. Gece 10'da, o koğuşun -ne diyorlar- işte, o koğuş 
ağasına neyse, geldiler, bir şey söylediler, koğuş ağasının rengi kaçtı. O koğuş ağası dediğimiz de, 
şimdi dışarıya çıkan TEDAŞ eski Genel Müdürüydü. TEDAŞ Genel Müdürü, orada Beyaz Ener
jiden yatan... Adamın rengi benzi kaçtı. "Yahu, ne oldu" dedim, "bir şey yok" dedi. Gece, sonuçta 
beni çekti "yahu, ben, sana bir şey söyleyeceğim" dedi. "Söyle" dedim. "Ya, senin eşyan var mı" 
dedi, "yok" dedim. "Sen sabah gidiyorsun" dedi. "Ya, ben nereye gidiyorum" dedim. O gün, sabah, 
iki tane DHKP-C üyesi, bir tane de itirafçıyla birlikte, beni kelepçeleyerek attılar ring arabasına; 
ben, nereye gittiğimi bilmiyorum. Şu anda, tesadüftür, o gün, bizim duruşma olduğu gün gördüm 
buradaki adliyede o çocuğu; lütfen, çağırın onu, sorun. Orhan Çetin; ismini söylüyorum. Çocuk 
baha sonradan, "abi, kireç gibi olmuştun" dedi. Ya, ben nereye gidiyorum, anlamadım; yani, birden 
yeniden paniğe kapıldım; beni nereye götürüyorlar? Nereye gittiğim bilmiyorum. Soruyorum, 
nereye gittiğimi söylemiyorlar. Ring arabasında kelepçelendik, gittik. O itirafçı, araba hareket ettik
ten sonra kelepçeyi açtı, ohh, adam, böyle... Ben, bir panikledim. Gittik... Ben nereye gidiyorum; 
araba durdu Eskişehir'de. Eskişehir'de durdu. Ben, beni de indirecekler zannediyorum, bize "tuvalet 
ihtiyacı olan..." Tuvalete girdik çıktık. Bir daha bin arabaya. Bir baktım, bir kişi eksik kaldı, bir kişi 
yok. Meğer, öbür şey Eskişehir'e geliyormuş. Ondan sonra, bizi öylece attılar Afyon'a. Sabahattin 
Bey, beni, 142 gündür tek tecritte tuttular. Sayın Cengiz Koksal halen buranın savcısını arıyor, şöy
le yapın, böyle yapın diye. 

Buranın -bakın, bunu size söylüyorum, bunu off the record konuşalım isterseniz yani- müdürü 
geldi, beni odamda gördü, bir telefon var, şimdi her şey kesildi. 142 gün bir insan neden tecritte 
tutulur, soruyorum sana? Yanıma kimseyi vermiyor. Ben dilekçe veriyorum "yanıma insan is
tiyorum" diye, konuşma ihtiyacı hissediyorum. Fayanslarla konuştum. Beni, Afyon Cezaevinde 
nerede yatırdılar; sinema salonlarının tuvalet bekleme yerleri olur ya, öyle, önü 10 tane tuvalet. 
Tuvaletleri kullandırtmadılar, o fayans, bir yerde, lavaboları söktürmüşler, beni orada yatırdılar. Bu 
kin, bu garez ne yani?! Bir de, bir kin, garez var bu işin içinde. Ve savcı, bunu takip ettiriyor. Sağ
da solda şunu diyormuş: "Ben, onun dayısı oğullarını Urfa'dan niye getirip sorgulamadım?" Zaten, 
eğer, şeye bakarsanız, sülalemin hepsi var; bacılarım, herkes var. Bir bacım yoktur; o bacımın da 
kocası hâkimdir, kocasından dolayı onu almamış, utanmış herhalde veya eniştem yalakalık yapmış, 
onun için... Artık, hangisi, bilemiyorum. 

BAŞKAN - Peki; teşekkürler. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Sedat Bey, şimdi "1979'da mezun oldum" dediniz. 
Ondan sonrakini kayda alamadım da, ondan sonra ne yaptınız, mezun olduktan sonra nerede çalış
tınız? 

MEHMET SEDAT ABAN - Mezun olduğum günü... Ben, daha önce, okulda öğrenciyken, son 
döneminde, ben, Ankara Belediyesinde çalışıyordum. Okuldan mezun olduktan sonra Bayındırlık 
Bakanlığına girdim. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Şimdi, bunu sormamın sebebi, sabahleyin, Turgut 
uyarı dinlerken... 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Turgut Uyar mıydı o dinlediğiniz kaset? 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Esnaf olan, Rüzgârlı Sokakta. Diyor ki: "Sedat Bey 
benim hemşerim." 
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MEHMET SEDAT ABAN - Sizin dediğiniz o İsmet Saçmacı. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Kimdi ya?.. Evet ismet Saçmacı... 

ismet Saçmacı'yı tanır mısın? 

MEHMET SEDAT ABAN - Tanırım tabiî. 
TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Peki, ismet Saçmacı'mn üzerindeki gayri menkuller

le ilgili... 
MEHMET SEDAT ABAN - Ya, benim bunlarla hiçbir alakam olmadığı gibi, bir de şeyim yok, 

onu bana emniyette soran da olmadı; benim anlayamadığım bir şey; yani, emniyette, savcılıkta hiç 
öyle bir isim sorulmadı bana. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Hayır... Diyor ki: "Sedat Bey bana söylüyordu, ben 
gidiyordum noterde bir imza atıyordum; ama, onun nereden geldiğini bilmiyordum. Ben, Sedat 
Bey'e, işte, ben de buraya 1979'da okumaya geldim, o da bir şirkette çalışıyordu..." Şirkette 
çalışıyordu diyor; oradan söylüyorum sana. 

MEHMET SEDAT ABAN - Siz, ifadesinden söylüyorsunuz. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - ifadesinden söylüyorum. "Şirkette çalışıyordu, ben 
de onun yanında işe girdim, oradan tanıyorum" dedi ve "iki senedir de, Rüzgârlı Sokakta, 13 tapu 
üzerime yapıldı; 13 tane tapu, Sedat Bey'in adına, benim üstüme yapıldı" diyor. Bu konuda az ev
vel dediniz ya "Turgut Uyar'a, ben aptal mıyım, bunu niye vereyim?.." Hatta, ona soruyorlar; diyor
lar ki: "Kardeşim, sen niçin... Bu, senin babanın oğlu değil, ananın oğlu değil, niye senin üstüne 
yapıyor", "bilmiyorum" diyor. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - "Bana güvendiği için yapıyor" diyor. 

TAHStN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Yani, bu adamla bir ilişkiniz var mı? 

MEHMET SEDAT ABAN - Hayır. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Görüşüyor muydunuz onunla? 

MEHMET SEDAT ABAN - Kiminle?.. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - ismet Saçmacı. 

MEHMET SEDAT ABAN - Zaman zaman gördüğüm olurdu yani. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Yani, görüştüğünüz bir insan. 

MEHMET SEDAT ABAN - Yani, öyle, ailece mailece fıian görüştüğüm birisi değil. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Yok, "ailece değildi" diyor, "ailece görüşmüyoruz 
zaten, resmî görüşüyoruz; Bakanlığa da gittiğim yok, samimiyetim yok" dedi. "Peki, niye verdi" 
dedik, "işte, bana güvendiği için verdiğini" söylüyor. Böyle bir şeyden bilginiz var mı? 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Affedersiniz... Bir de, birkısım, o komisyonda bulunan ar
kadaşların, kendi aralarında, sizden para verildiği, bölüşüldüğü, cep telefonu veyahut da bu tür 
hediyelerin zaman zaman verildiği; yani, Mehmet Înce'ye verildiği veyahut da işte, Genel Müdüre 
verilip, alttaki, komisyondaki... Çünkü, arkadaşlar da, yani, orada görev yapan birkısım da "ben 
cevap telefonu aldım" veyahut da "şu kadar para aldım" diye itiraf ediyor. Bunlar niye bunu söy-
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lüyor? Yani, ben, diyelim, ayrı bir odada "verdim" diyor, alan da, bir başka yerde sorgulandığı 
zaman, o da "aldım" diyor. 

MEHMET SEDAT ABAN - Öyle bir şey denilmiyor, bana öyle bir şey de sormadılar zaten de, 
ifadelerimde de benim yok; ancak, kimseye de, öyle... Birisine "verdim" dedirtip, diğerine de "al
dım" dedirtip yazdırmışlar; onun, sonradan, öyle olduğunu öğrendik. Ona "verdim", ona "aldım..." 
Yani, benim ifademde, zaten, öyle bir şey yok da, öyle bir şey bana sormadılar da ayrıca. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Yani, bu ifadenizi sonradan okudunuz? 

MEHMET SEDAT ABAN - Tabiî, tabiî okudum. Bende, öyle bir ifade yok. Ben, sadece, o 
Mehmet ince'de dedim... Bir sayfa Mehmet ince şeyi var, benim ifademde geçiyor. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Yani, bu ifadenizi okuduğunuz zaman... işin dışında biri 
olarak değerlendirecek olursam, şunu söyleyeyim: Yani, bu ifade, çok profesyonelce, ya yaşanmış 
bir olay anlatıyor gibi -yani, tarafsız olarak baktığımız zaman diyelim- veyahut da birileri bu işi çok 
iyi biliyor ve aylarca içeriden birçok insan bir araya gelmiş, bir tezgâh hazırlamış, bu şekilde bir 
kanı uyandı mı sizde? 

MEHMET SEDAT ABAN - Ben, çok profesyonelce bir şey demeyeceğim; çok profesyonelce 
bir şey olması için, öyle bir şeyin olması lazım ve yerleştirilmesi lazım; yani, öyle bir şey değil; ama, 
birileri, demin bir sayın milletvekilimin dediği gibi, bir senaryo kurmuşlar, o senaryonun üzerine... 
Bana, zaten, şunu söylediler: "Biz bir pramit kurmuşuz -aynen ifadelerini söylüyorum- piramidin üs
tüne şimdi seni oturttuk. Senin ifadeler... Seni kaldıracağız, Bakanı oturtacağız." Aynen böyle. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkanım, benim de soracağım bir konu vardı. Bir üye ar
kadaşımız bahsetti. Gerçi, Sayın Aban... 

BAŞKAN - Net sorarsanız... 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Net soracağım... Gerçi, Sayın Aban kısmen cevap verdi; ama, çok 

dikkat çekici bir olay; ihalelerde devlet hastanesi de var, her şey var. Çok acil olmadığı halde, 44'e 
göre yapılmış. Bizim de daha önce bildiğimiz zamanlarda, devlet hastanesi de var; bakıyorsunuz, 
tenzilatlar aynı; 8-15; 8,1; 8,18; 7-0; 7... Yani, bunlar ortalama fiyat, ihale Yasası öyle diye, çok acil 
olmadığı halde, ödenekleri de olmadığı halde, üç beş sene sürmesi gerektiği halde, bu nasıl oluyor 
da hepsi bu şekilde oluyor tenzilatların; çok şaşırtıcı. Ona kısmen cevap verdiniz. 

Bir de "Turgut Uyar'ı çok az tanırım, son iki yıl..." mı dediniz, öyle bir ifadede bulundunuz. 
MEHMET SEDAT ABAN - Son iki yıl... Neyse... 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Bolu 1 000 kişilik öğrenci yurdu ihalesiyle ilgili ihale tarihini 

hatırlayabiliyor musunuz? 
MEHMET SEDAT ABAN - Maalesef... 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hatırlamıyorsunuz... 
Biraz önce, bir ihaleyle ilgili ben söylerken, onu bir özelliğinden dolayı söylememiştim Kızıl

cahamam'la ilgili; ben, kayda girsin diye söylüyorum; yani, tesadüfen orada bir milletvekili adının 
bahsedilmesinden dolayı; yani, bunu niye kullandılar diye sormak için bahsettim; yoksa, diğer 
bütün ihalelerde de değişik isimler var; ihaleyi kim yaptı kim yapmadı açısından almamıştım onu. 

Şimdi, burada "Bolu 1 000 kişilik öğrenci ihalesi, bizzat benim talimatımla, Mehmet İnce ve 
Fethi Soydan tarafından dosya düzenlettirilerek, tarafımdan onaya gönderildi ve onayladıktan son-
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ra, bu ihalenin, Turgut Uyar'a ait, ismini hatırlamadığım bir firmaya verilmesini sağladık. Bu işi, 
Turgut Uyar'ı tanıdığım ve arkadaşım olduğu için, hatırına yaptım." Devamını da, Fethi Soydan ve 
Mehmet înce'nin ... edip etmediğini bilmiyorum. Yani, burada, Turgut Uyar'ı -tabiî, ihale tarihi 
burada yok- tanıdığınızı ve onun hatırına... Demek ki, bir arkadaşlığınız var ki, onun hatırına bir 
ihale verdiğiniz söyleniyor. 

MEHMET SEDAT ABAN - İki veya üç yıldan beri tanıdığımı söylüyorum zaten. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - "İki yıl" dediniz. 
MEHMET SEDAT ABAN - İki veya üç yıl... 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır... Yani "iki yıl" dediniz. Orada, bu... 
MEHMET SEDAT ABAN - Hayır... Bolu Yurdu yenidir, yeni bir ihaledir zaten. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Son iki yılda samimî olduğunuz, onun hatırına... Gerçi, tabiî, 

ifadelerinizde "bunların hepsini onlar düzenledi, ben imzaladım" dediğiniz zaman da, belki de sor
mak anlamsız oluyor; yani, tanımış tanımamış olmak, tabiî, anlamsız oluyor aslında öyle diyecek 
olursanız. 

BAŞKAN - Sayın Nacar, buyurun. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Yalnız, buradaki soruşturmada, uzmanların, herhangi bir şekilde 
soru sorma değil, ancak, Başkanlığa belirli tenakuzlar varsa veyahut da belirli atlanan yerler varsa, 
bunu Başkanhğa bildirmek suretiyle, Başkanlığın soru yöneltme durumu bahis konusudur. O sebep
le, uzman arkadaşımızın, direkt soru sorma veyahut da diret bu konularla ilgili şey değil de, açık
lığa kavuşturulmasında eksiklik hissettiği bir nokta varsa Başkanlığa bildirmesi, Başkanlığın bu 
noktada gerekli olup olmadığına karar vermesi lazım; onu hatırlatmak istedim. 

BAŞKAN - Varsa böyle bir şey, kısa bir not alayım ben. 

SALİH ERBEYİN (Denizli) - Sayın Aban, Yıldızlar İnşaatın sahibi, herhalde, Eser isimli 
birisi. Bunun dün bir ifadesini okudum, ifadede bir çelişki var. Sizinle, çok samimî, yıllardır tanış
tığını söylüyor, arkasından da "iki ihale aldım, birisini Bakan bizzat verdi" diyor; ama, sizinle de 
ailecek görüştüğünü söylüyor Yıldızlar İnşaatın sahibi. Yani, kendi, birbuçuk sayfalık dilekçede, 
hem Bakanla çok iyi tanıştığını söylüyor, sizinle de ailecek görüştüğünü söylüyor. Bir ihaleyi, 
Bakanın size talimat verdiğini söylüyor, ötekinde de "arkadaşım olduğu için" diyor. Yani, kendi 
içinde benim gördüğüm çelişki, sizinle o kadar samimiyse niye Bakanı, Bakanla o kadar samimiy
se niye sizi?.. Bu şahsı tanıyor musunuz? 

MEHMET SEDAT ABAN - Yıldızlar inşaat, Eser İnşaat değil... Ben ifadeler baktığımda, o şey 
çıkmıyor sanırım, sizin dediğiniz... Yıldız inşaat Eser değil. Sizin dediğiniz ifadelere ben de baktım 
da, Eser İnşaat Diyarbakır Cezaevine alınanındır; Sedat Eser. 

SALİH ERBEYİN (Denizli) - Yani, bu şahsı tanıyor musunuz? 
MEHMET SEDAT ABAN - Yani, Sedat Eser'i tanıyorum; ama, o değil; bu dediğiniz o değil. 
BAŞKAN - Yıldızlar İnşaatın sahibini biliyor musunuz? 

MEHMET SEDAT ABAN - Yıldızlar İnşaatın sahibi Sedat Eser değil ki... Sizin dediğiniz, 
orada, ifadelerde, Sayın Bakanın isminin geçtiği ifadeleri ben de okudum da, o, sanırım, Edip 
Eren'dir. 

SALlH ERBEYİN (Denizli) - Evet, doğru, Edip Eren. Yani, kendisini tanıyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 



— 242 — 

MEHMET SEDAT ABAN - Ben, onun Bakanı tanıdığını sanmıyorum ama. 

BAŞKAN- Peki; teşekkür ederiz arkadaşlar. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Başkan... 

Birkısım müteahhitleri veyahut da kişileri, ismi geçtiği halde sorgulamaya alınmadığını söy
lediniz. Bunlardan söyleyebileceğiniz birkaç isim var mı? 

MEHMET SEDAT ABAN - Size söylüyorum yani... Şimdi, bakınız sayın vekilim, ayrıcalıklı 
değil... Evrak konuşur bu işlerde; yani, istediği kadar... Lafla bu işler olmaz. Ben size diyorum, dava 
konusu... İhaleye fesat karıştırmak değil mi dava konusu; değil mi, ihaleye fesat karıştırmak? Ben 
de diyorum ki, ihaleye fesat kanştırılmışsa, 18 tane ihale yapılmış, her ihaleye 100 tane zarf kul
lanılmış diyelim. Ne eder; 1 800 tane firma. Bu bir tarafta. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Aynı firmalar kullanılmış. 

MEHMET SEDAT ABAN - Fark etmez efendim; hukukta bir suçu iki kere işlemiş olur; fark 
etmiyor, iki kere fesat karıştırmış olacak; o ayrı bir olay; o ayrı... İki kere aynı suçu işlemiş olacak; 
o ayrı bir olay. 

SALİH ERBEYİN (Denizli) - İhale başı suç işlemiş olacak. 

MEHMET SEDAT ABAN - İhale başı suç işlemiş olacak. O farklıdır. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Bir seferde almıyor mu? 
MEHMET SEDAT ABAN - Hayır... Hayır... Her iş için ayrı alması lazım. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Hukukçu olmadığım için... Diyelim ki, Ahmet'i çağırdı, A 

ihalesi, B ihalesi, birleştirilmiyor mu? 
MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Suçta ve şahısta irtibat varsa birleştirilir, aynı şeyde toplanabilir. 
BAŞKAN - Tek tek olursa, kayda daha net geçer konuşmalarımız. 
MEHMET SEDAT ABAN -1 800 tane eder sadece -yani, global bir şey söylüyorum, 1 800 ol

maz, 1 700 olur veya 2 000 olur- 51 tane davetli iş var, bunda da ortalama 10 kişi olursa, 500 de 
oradan, etti 2 500. Neden sanık sayısı 250 diyor sayın vekilim? 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - 361... 

MEHMET SEDAT ABAN - Evet, neden 261 o zaman? 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - 361. 
MEHMET SEDAT ABAN - Neden 361?.. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Tamam da, yani, aynı kişi hem davet edilmiştir birden fazla 

işe veya birden fazla işe ihale vermiştir. 

MEHMET SEDAT ABAN - Efendim, soruyorum; yani, bu sizin bana sorduğunuz soru oradan 
çıkar demek istiyorum; yanlış anlamayın. Cevabını oradan bulabilirsiniz sorduğunuz sorunun 
diyorum; yani, ben şu anda ezbere bilmem; ama, ben diyorum ki, mesela, ben diyorum... Ben 
diyorum, mesela, özellikle benim ifademde geçirilen firmalar var; neden sorgulanmamış?.. Ben de 
söylüyorum; mesela, özellikle yazılmış. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Ben de onu diyorum. 
MEHMET SEDAT ABAN - İfademde var... ifademde var... 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 



— 243 — 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Daha sorgulanabilir canım; şimdi, sorgulanmamış diye, sor
gulanmayacak anlamı çıkmaz bundan. Yargı, onu, gerek duyarsa, çağınr ve sorgular yani. İrtibat 
kurabilirse, sorgular. 

MEHMET SEDAT ABAN - Savcılık aşamasına giden... 
MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Yani, onlar sorgulanmayacak, sorulacak... Ona cevap olmaz bu; 

yani, ileride çağırıp sorabilir de... İrtibat kuruldukça... 
MEHMET SEDAT ABAN - Efendim, zaten, şimdi, şöyle söyleyeyim; yani, bu davanın, şu an

da yetkisizlik kararı verildiği için, yetki olsaydı, bu davanın seyri otomatikman zaten değişecek; 
yani, suçun niteliği de değişecek, her şey değişecek; yani -siz hukukçusunuz sanırım- 205'in koşul
ları farklıdır; 205'in alma satmada yetkili. Bizde öyle bir yetki yok ki, alma satmaya girmiyor; yani, 
ayrıca... 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Yani, olabilir, ileride olabilir... 
MEHMET SEDAT ABAN - ileride olabilir; ama, ben diyorum ki... Ben şunu söylemek is

tiyorum; ben diyorum ki, tekrar, bu aysbergin görünen yüzüdür, burada aysbergin görünmeyen yüzü 
de vardır. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Şimdi, şu var: Az evvel Konya Ilgın mı dediniz, bir 
şey dediniz. Onun müteahhidi yok dediniz, değil mi efendim? 

MEHMET SEDAT ABAN - Var, var... 
TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Hangisinin müteahhidi yoktu? 
MEHMET SEDAT ABAN - Ilgın Devlet Hastanesi. 
TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Ilgın Devlet Hastanesinin sorguda şey ediyor, 

benim için bu konuda dikte ettirdiler bana; ama, o müteahhidin burada ifadesi yok diyor. Madem, 
biz fesat kanştırmışsak diyor... 

MEHMET SEDAT ABAN - Ve bana onunla ilgili, o kadar enteresan, emniyetçiler şeyler an
latıyordu ki... 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Aban, sorgulandığınız zaman; yani, Bakanla ilgili, 
şuradan şu menfaati Bakana sağladım diye söyle diye bir baskı oldu mu veyahut da şu işten, şun
dan dolayı? Yani, böyle bir baskı oldu mu? 

MEHMET SEDAT ABAN - "Ben Bakanla ilgili menfaat sağladım diye söyle" diye baskı ol
du, olmadı değil. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Yani, şu kadar parayı verdiler... 
MEHMET SEDAT ABAN - Yok, hayır, öyle, parayla ilgili bir soru olmadı. Hayır, öyle bir soru 

olmadı. 
Yani, şimdi, ben şunu söyleyeyim; yani, benim ile Bakanın arasında öyle bir irtibatın ol

madığını kendileri zaten biliyordu, inanmadan bir şeyler yapıyorlardı bazı şeylerde. Benim ile 
Bakanın arasında öyle bir şey olmadığını biliyorlardı; onun bilincinde... Zaten, sonuçta çıkan tab
lodan da o çıkıyor. Hedef, Bakanı bakanlıktan düşürmekti. Hedeflerine vardılar, ondan sonra da 
ilahlar kurban istedi, birilerinin sırtına yıktılar; bu kadar... 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - İlahla siyasî mi? 
MEHMET SEDAT ABAN - Siyasî tabiî. 
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SABAHATTÎN YILDIZ (Muş) - Şunu söylüyorsunuz; yani, aysbergin görünen kısmı bu diyor
sunuz. 

MEHMET SEDAT ABAN - Ben tekrar söylüyorum... 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Görünmeyen kısmı, acaba, bir tiler Bankası veya bir diğer 

genel müdürlükler mi acaba? 
MEHMET SEDAT ABAN - Ben "aysbergin görünen yüzü" derken, ben sizin kastettiğinizi 

söylüyorum. Bence, siz şu anda siyaset yapıyorsunuz. Görünmeyen kısmı, özür dilerim... 
BAŞKAN - Özür diliyorum... Konuşma üslubumuza biraz dikkat edelim. 
MEHMET SEDAT ABAN - Ama, beni ısraren şeye zorluyor. 
BAŞKAN - Belki, biraz sohbet havasında geçmesi... Amacı aşan bir... 
MEHMET SEDAT ABAN - Maksadı aşan bir şey söylemiyorum ki ben sayın vekilim. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Aban, lütfen... Size, burada, mahkûm veyahut da suç

lu muamelesi yapmadık; biz, buraya bilgi almaya gelmişiz. Komisyon, Meclis adına, burada, gel
miş, bilgi alıyoruz. Biz, kendimizi rahatlatmak için her türlü soruyu sorarız; ama, işinize gelmeyene 
cevap vermezsiniz... 

MEHMET SEDAT ABAN - Ama, ben size söylüyorum sayın vekilim; aysbergin görünen yüzü 
derken ben size diyorum ki, bu, aysbergin görünen yüzü derken, ben, sizin kastettiğiniz gibi, İller 
Bankası, Karayolları demiyorum ki... 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Nedir aysbergin görünmeyen yüzü? 
MEHMET SEDAT ABAN - "Aysbergin görünmeyen yüzü" derken, işin görünmeyen, siyasal 

yönleridir diyorum ben. Bunu da benim görevim değildir bulmak yani; benim görevim, şimdi An
kara DGMde ve ağır cezada ifade vermektir; yani, orada savunmaktır kendi haklarımı. Sayın Par
lamentonun üyelerinin görevidir onu bulmak yani... 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Hem diyorsunuz "Bakandı amaçları, hedefe ulaştı" hem de 
diyorsunuz "görünmeyen bir yüzü vardır..." 

MEHMET SEDAT ABAN - Tabiî, ben diyorum... O konuda, ben, niye, kendimce bir yorum 
yapayım yani. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - O zaman söyleme o kelimeyi. 
MEHMET SEDAT ABAN - Hayır, niye söylüyor... Öyledir; çünkü, ben, öyle sorgulandım. 

Günlerce ben dayak yerken, benim kafamın tasının üzerine vurulurken, kanma kızıma küfür edilir
ken, suratıma tokatlar inerken, hayalarım sıkılırken, göğsüme yumruklar vurulurken, başım ezilir
ken, ben bunları yaşarken ne diye sorguladılar beni?! Ben, bunları, size, sırf sizin vicdanî 
kanaatinizden istifade etmek için söylemiyorum ki... Ben, bunları yaşadım diyorum. Ben, hatta, 
şunu söyledim -savcıya da söyledim aynı şeyi- eğer, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde, siz, bir Müs
teşar Muavinini böyle sorguluyorsanız, gariban vatandaşı nasıl sorguluyorsunuz acaba dedim; söy
ledim kendilerine. 

BAŞKAN - Peki, teşekkür ederiz. 
Sayın Aban, video kaydınızda, deprem bölgesindeki konutlara ilişkin olarak bir beyanınız var; 

orada diyorsunuz ki: "Deprem bölgesindeki konutlar, birilerinin iddia ettiği gibi, pahalıya mal ol
mamıştır; tam tersi, ucuza mal olmuştur devlet açısından, müteahhitlerin çoğu da batmıştır. 12'ye 
tespit edilmiştir, normalde 16'ya çıkar. Müteahhitler batmıştır, inşaat bitmiştir; ama, bu inşaat nasıl 
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bitmiş; oradaki işçinin parasını vermemişlerdir, bakkalın parasını vermemişlerdir." Bu anlamda bir 
beyanınız var. Yapı işleri Genel Müdürlüğünden gelen bir müsteşar olarak, oradaki bu beyanınız 
doğru mudur? 

MEHMET SEDAT ABAN - Evet... Hatta, orada şöyle de bir konuşma oldu -onu kaydetmişler 
mi, bilmiyorum- ısraren, bana... Ben "bu bir sistem sorunudur" dedim; yani "siz beni niye sor
guluyorsunuz böyle; sistemde..." O zaman yasayı değiştirsinler, desinler ki, bütün davetli işler ön
seçim ilanıyla olacaktır. Bitti; o zaman, kimsenin hiçbir şey yapma şansı yok ve onu, o beyanımı, 
kalktılar, daha başka şekilde kayıtlara geçtiler sonra yazılı ifademde. 

Deprem konutlarıyla ilgili de, ısraren, deprem konutlarında şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş; iş
te, Bakanın babasına şu kadar mal sattırdınız, kayınpederine şu kadar sattırdınız habire diyorlardı; 
ben dedim ki: "Ya, deprem konutlarında kimse kâr etmedi. Yani, ben nasıl öyle bir satış yap
tırabilirim? Hepsi iflas etti ve hiçbirisi, zaten, milletin parasını ödemedi." Yani, ben böyle bir 
ifadede bulundum; nasıl kaydolmuş, bilmiyorum. 

2- Fethi SOYDAN 
FETHÎ SOYDAN - Ben, Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğü Yapım 

Proje Daire Başkanlığında büro şefliğine tedviren bakıyordum, işçi statüsünde çalışıyordum, lise 
mezunuyum ve şu anda da emekli oldum. 

BAŞKAN - Kaç senelik hizmetiniz var? 
31 senelik bir hizmetim var. 
TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Aynı Bakanlıkta... 
FETHt SOYDAN - Hayır, efendim; iki senesi hariç. 1970'li yıllarda YSE'de çalıştım; ondan son

ra, devamlı aynı yerde çalıştım. 11 ay Afet işleri Genel Müdürlüğünde, diğer hepsi aynı yerde çalıştım. 
BAŞKAN - Fethi Bey, sizin daha önceki savcı tarafından alınan ifadenizde bazı paragraflar var. 

Bu paragraflarda geçen ifadelerin doğruluğu anlamında sormak istiyorum; mesela, burada deniliyor 
ki: "Davetiydi ihale 1985 yılında başladı; ancak, daha çok olağanüstü hal bölgesindeki yatırımlar 
için işletiliyordu. Nadiren diğer yerlerdeki projelere ilişkin olarak da davetiyesini kullanamaz; an
cak, 1998 yılından sonra davetiydi ihale işler oldukça arttı. Davetiydi ihale işlemleri, işin acil 
yapılmasını gerektiren ya da projeye dayalı işlerde, özel projeye gerekli işlerde uygulanan işlemdir. 
Aslında, bir ihalenin girenli ya da davetli olmasına karar verecek makam, bakanlık makamıdır; an
cak, Maliye Bakanlığı her yıl başında yayımladığı genelgeyle de, davetiyle yapılacak ihaleleri 
yayılmış haklara bağlar. Bu şartlardan bir tanesi de özel projedir. Davetiyeyle yapılan ihalelerde 
1998 yılına kadar Mustafa Eriş etkin bir görev üstleniyordu. Ancak, 1998'de Mustafa Eriş'e davetiye 
listeleri verilmemeye başlandı. 1998 yılından önceki dönemlerde Yapı işleri Müdürü Sayın Aban'ın 
hangi firmaların davet edileceğini o belirleyip, alıcı firmanın da adını zikretmek üzere listeyi bana 
veriyordu. Ben de bu listeyi Mustafa Eriş'e aktanyordum. Yanlış hatırlamıyorsam, son hükümetin 
kurulmasından bir iki ay önceydi, Müsteşar Yardımcısı olduktan sonra..." diye devam ediyor. 

Bu ifade size ait değil mi? 
FETHt SOYDAN - Hayır efendim; ben, o ne savcılıktaki ifademi ne hâkimdeki ifademi ne 

polisteki ifademi, hiçbirisini zaten kabul etmiyorum. Bunlar, müsaade ederseniz, biraz... 
BAŞKAN - Nedeniyle birlikte söylerseniz... 
FETHÎ SOYDAN - Babamın ölümünün birinci günüydü, beni tutukladılar. Zaten o sırada ben

de psikolojik, ruhî bir şey vardı. İkincisi, alındıktan sonra, zaten beni bir gün fazla gözaltında tut
tular, sekiz gün kaldım ben. Ayın 28'inde savcılık ifadem alındıktan sonra, beni tekrar geri götür-
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düler. Benim kameraya kaydedilişim o gece saat 12.00'den sonra. O güne kadar benim kameraya 
kaydım yoktu; hatta, ifademi en son o akşam aldıklarında, dedim ki, benim ifademi, zannediyorum, 
siz kameraya kaydediyorsunuz. Yok falan dediler; ama, orada ışık falan gördüm, orada anladım 
kameraya kaydedildiğimi; çünkü, camın arkasından çekiyorlardı. 

Bu ifadelerimin hepsi baskı altında alındı. Ben, çoğu zaman da müdahale ettiğim halde, polis
lere müdahale ettiğim halde, beni kabul etmediler. Arkasından, Pişmanlık Yasasından faydalanabil
mem için, bana, dilekçeyi, kendileri söylediler, kendileri yazdırdılar. Ben, bugüne kadar zaten ne 
hâkim karşısına çıkmışım ne polisi bilirim ne hâkimini ne savcısın bilirim, nasıl davranacağımı da 
bilmem. Bana "bunların, bu ifadelerin hepsi senin yararına ve sen dışarı çıkacaksın" dediler. Bana 
bu şekilde imzalattılar. Zaten gözlüğüm de yoktu, yani, benden alınan ifadeyi de kesinlikle 
okuyamadım zaten. Yanlış hatırlamıyorsam, 17 sayfa; bunu okuma imkânı da yoktu. Sekiz gün, 
gündüz alıyorlardı; gece sabaha kadar gözümüz bağlı şekilde, baskı altında alınan ifadeler bunlar. 
Yani, şöyle dersen seni kurtarır, şöyle yazarsan böyle kurtarır... Bu şekilde alınan ifadelerdir. 

BAŞKAN - Peki, o kayda ifadelerinizde -biz kayıtları inceledik, yani, video kayıtlarını -
oradaki ortam çok rahat gibi görünüyor ve çok rahat konuşuyorsunuz. 

FETHİ SOYDAN - O zaten son gündü efendim, yani, 28'in akşamı, yani, savcılığa ben ifadeyi 
verdikten sonra, o akşam beni kayda aldılar, ondan önce yok. Ben, zaten dedim ki, artık, tamam, 
tutuklandım veya tutuklanacağım. Yani, polis ifadesinden kurtuldum artık dedim. Bir kere, sekiz 
gün içerisinde, bir insan, bunların hepsini nasıl aklında tutabilir, nasıl söyleyebilir, isimleriyle, keşif 
bedelleriyle, işin adlarıyla, müteahhit firmaların isimleriyle nasıl tutabilir, onu bilmiyorum yani. 

BAŞKAN - Devam ediyorum, ifadenizde demişsiniz ki "alıcı firmalara, telefonla aradığımda, 
yüzde 10'un altında bir kırım yapmalarını öneriyorduk. Zarflar çoğunlukla bana açık olarak gelirdi. 
Gerekli kontrolleri yapardım. Bazen kapalı gelen zarflan açma gereğini duymazdım. Zira, teklifte 
bulunduğumuz tüm firmalar işin nasıl döndüğünü bilirlerdi. O nedenlerle, önceden hazırlanmış şeyi 
bozacak bir kırım yapmazlardı. 2000 yılı içerisinde Kayseri kapalı çarşı ihalesi davet usulüyle 
yapılacaktı. Sedat Aban beni çağırarak, ihaleyi Hasan Cansız adlı firmanın kazanması için gerekli 
işlemlerin yerine getirilme talimatını verdi." Doğru mudur bu sizce? 

FETHÎ SOYDAN - Efendim, ben, işçi statüsünde çalışan bir elemandım orada; tamam, ted-
viren şefliğe bakıyordum; ama, siz de takdir edersiniz, orada memur da olsaydım, müdür de olsay
dım, benim yapacağım bir iş değil bunlar. Ben orada işçi statüsünde çalışan biriyim; benim ne yet
kim var ne bir şey var. Yani, kalkıp da, benim, orada, böyle bir şey yapma yetkim nasıl olur; kesin
likle efendim, yani, ne ihalelerle ilgili ne diğer işlerle ilgili... Ancak, efendim, ben, orada, ihaleden 
sonraki işlemleri takip ederdim; Sayıştaydır, Maliyedir, mukavelesidir, bunları takip ederim ben 
orada. Ben, orada, 1973'den beri aynı odada çalışıyorum. Bu kadar iktidarlar geçmiştir, bugüne 
kadar hiçbir şekilde, ben, 11 ay hariç, devamlı o odada çalışmışımdır. Daktilodan başladım, tedviren 
şef vekilliğine kadar geldim ben orada. Tabiî, işçi statüsünde olunca, zaten fazla bir yere de 
gidemezsiniz yani. 

BAŞKAN - Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğündeki ifadeden de bir şey var gene. 
Baş tarafı nokta nokta geçiyor. "...Ayrıca, Hasan Cansız bu ihaleden -bahsedilen ihalede- iş Kurumu 
Genel Müdürlüğü Sakarya Hizmet Binası yaklaşık bir yıl önce 770 milyar keşif bedelli Kayseri İlin
de Bayındırlık İl Müdürlüğüne ait kapalı çarşı onarım inşaatı ihalesini almıştı. O zaman, Hasan 
Cansız, bana geldiğinde, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın ile bağlantısının olup ol-
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madiğini sordum. O da 'Rüzgârlı Sokakta inşaat malzemesi satan Koray Aydın'ın kayınbabasını 
tanıdığını, bundan dolayı bu işi alacağını' beyan etmiştir. Daha sonra, Hasan Cansız, bu işi Sayın 
Sedat Aban'ın talimatıyla bizden aldı; ama, bu ihale için teminat masrafları dışında para almadı. 
Sedat Aban'ın da alıp almadığını bilmiyorum. Bu ihale de, diğer ihaleler gibi davetli oldu." Burada, 
sizin bahsetmiş olduğunuz ifadenizdeki yazılı şeyler... 

FETHİ SOYDAN - Benim değil efendim, benim ifadem değil bunlar. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Bunları ifade ettiniz mi siz? 
FETHİ SOYDAN - Hayır. 
BAŞKAN - Peki; sorgulamada size ne sordular? 

FETHİ SOYDAN - Ben şöyle anlatayım: Zaten ellerinde bir listeyle... Sonradan gözlerim açık 
alındığında ben gördüm, tamamen bir liste yapmışlar zaten; işin keşif bedeliyle, işin adıyla, alınan 
müteahhidin şeyiyle, her şeyiyle... Yani, benim, orada, şu işi şu almıştır, şu işi almıştır, bunlar benim 
ağzımdan çıkan laflar değil. Bu, polisin hazırlayıp getirdiği şeyler üzerine olan bir olay. Bir kere, 
yalnız şunu söyleyeyim efendim: Benim orada zaten hiçbir yetkim yok; bunu siz de takdir edersiniz, 
ben orada ne yapabilirim?! Bir işçi, yalnız başına hiçbir şey yapabilir mi efendim? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Soydan, siz daha önce söylediniz, hiçbir yetkim yok diye. 
Peki, orada, birçok yetkili varken -yani, sizin tabirinizden dolayı söylüyorum, herkesin mutlaka bir 
yetkisi, bir görevi vardır ki, orada çalıştırılıyordur; yoksa, boşu boşuna kimse kimseyi tutmaz- tüm 
bu ihalelerle ilgili daha fazla imza yetkisi olan genel müdüre, müsteşara, bakana, neyse yani, 
yukarıya doğru ilgili kişiler varken, niye onlar üzerinden bu şekilde yapmıyorlar, onların ifadesini 
buraya yazmıyorlar da veya onlara imzalattırmıyorlar da, niye sizi hedef alıp seçip de bunlar oluyor? 

FETHİ SOYDAN - Efendim, ihale bürosunun şefi olarak herhalde beni aldılar, ben de onu an
lamış değilim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ama, yetkili olanlar varken, onları almaları gerekirken, niye sizi 
aldılar? Siz "yetkisizim" diyorsunuz ya, yani, bunlann hiçbiri olmamışsa, neden sizi alsınlar? Daha 
yetkili, örneğin, müsteşar yardımcısı var, müsteşar olabilir, genel müdür olabilir, onlara imza at-
tınlabilir ve hiç ilgisi olmayan başka kişiler de var orada, biz de bir sürü arkadaşımızı tanıyoruz, on
lardan da ifadesi alınanlar var, serbest bırakılmışlar çoğu veya artık, dışarıdan devam edecekler. 
Niye sizi, hiçbir yetkiniz olmadığı halde, bunlar hiçbir olmadı da, niye Sayın Soydan olarak siz?.. 
Bir kasıt mı var size veya birinin bir hedefi mi var? 

FETHİ SOYDAN - Şimdi, onu bilemiyorum efendim. Neden alındığımı, benim burada şu an
da tutuklu olmamı zaten anlayamıyorum. 

BAŞKAN - Bayındırlık ve İskân Bakanlığında, iddianamede bahsedilen usulsüzlükler, yolsuz
luklar olduğunu biliyor muydunuz? 

FETHİ SOYDAN - Hayır efendim. 

BAŞKAN - Duyum olarak da mı duymadınız? 

FETHİ SOYDAN - Hayır, hayır. Yani, yapılan işlemler, bana göre, normaldir efendim. Yani, 
usulsüz bir ihale yapılmamıştır orada. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ben gayet çok kısa soracağım, bitireceğim, ondan sonra da ol
mayacak herhalde. 
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Sayın Soydan, burada, tabiî, kabul etmediğiniz ifadelerde -sizin tabirinize göre, o kişilerin yaz
dığı, sizin imzaladığınız ifadelerde- diyorsunuz ki: "Ben, Müsteşar Yardımcısı Sedat Aban'ın Oran 
Sitesindeki evini, yazlığını, marka otomobillerini biliyorum, dış seyahatlerini biliyorum -detaylı bir 
şekilde anlatıyorsunuz- kumar alışkanlığı olup olmadığım bilmiyorum" gibi ifadeler var. Orada, 
samimî olduğu kişileri söylüyorsunuz, Turgut Uyar, Müfit Eren, Levent Ergen, Servet... Yani, bun
ların hepsi... Onlar bir senaryo yazdılar, size mi imzalattılar? Yani, bunları nasıl bilebilirler, sizin 
onunla ilgili bilgilerinizi nasıl bilebilirler de size imzalattırırlar? 

FETHİ SOYDAN - Şimdi, efendim, şöyle: Onun seyahatlerini bana söyledi... Kıbrıs'a gitti mi, 
o zaman bana sorulan soru bunlar. Yurt dışına gitti mi diye sordular; gitti dedim; ben buna başka bir 
şey diyemem ki yani. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Turgut Uyar'ı siz tanıyor musunuz? 

FETHt SOYDAN - Ben, Turgut Uyar'ı müteahhit olarak tanıyorum. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sedat Beyle olan samimiyeti var mı yok mu, biliyor musunuz? 

FETHt SOYDAN - Şimdi, bakın, onu bilemem. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Onlar bu şekilde mi söylediler? 

FETHİ SOYDAN - Şimdi, şöyle, bana, samimî olduğu kimler var denildi, yanlarına gidip 
gelenler kimlerdi? Turgut Uyar'ı tanıyor musunuz denildi? Edip Eren'i tanıyor musun, Müfit Eren'i 
tanıyor musun denildi. Bu şeklide sorulmuştur ve o şekilde yazılmıştır. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Alıcı firmalar telefonla arandığında diyorsunuz, orayı 
okumuyorum; çünkü, uzun. Mehmet Ince'den bahsetmişsiniz. Şuradan okuyorum: "Davetli 
ihalelerin tüm talimatını bana veren kişi Müsteşar Yardımcısı Sedat Aban'dır. Bundan dört beş ay 
öncesine kadar..." Pardon, önce bir şey sorayım, ondan sonra okuyayım. 

Size, yazılı sözlü şu ihaleyi takip ederim, şuna yardımcı olalım, şuraya evrak getirip götürelim, 
herhangi bir şey söyledi mi Sayın Aban, talimat verdi mi? 

FETHİ SOYDAN - Vermedi. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Peki, o kısmını atlayayım o zaman. 

Burada diyorsunuz ki: "Zaman zamanda bir kâğıt parçasına alıcı firmanın adını ve ihale edilecek 
işin adını yazar, buna göre evrakları hazırlamamı isterdi. Ben de, bir gün başıma iş gelirse, kullanınm 
düşüncesiyle, bana verdiği yazılı talimatları sakladım; ancak, dört beş ay kadar önce, bir DGM sav
cısının soruşturma için Bakanlığa geldiği haberi yayılınca, korktum ve bende bulunan tüm evrakları 
imha ettim. Bunların içerisinde Sedat Aban'ın yazılı talimatları da vardı. Ben, Sedat Aban'a evrak 
sakladığımı hiç söylememiştim; ancak, bu olaydan sonra Sedat Aban tüm talimatları makamda bana 
sözlü olarak verdi." Tabiî, siz kabul etmiyorsunuz; ancak, ben, tekrar biraz önce sorduğum soruyu 
soruyorum: Bunların hepsini, yani, evrakları, talimatları nasıl bilebiliyorlar da sizin üzerinizden şey
leri de, bu, böyle mi diye soruyorlar, nasıl bilebiliyorlar? Bunlar olamaz diyeceksiniz siz şimdi. Yani, 
sizde evrak olup olmadığını, böyle bir şeyi niye sizin üzerinden kullanılmış olsun? 

MEHMET NACAR (Kilis) - Efendim, bu sorun bizim sorunumuz değil ki. Biz, Sayın Bakanın 
talimatı olup olmadığını veyahut da Sayın Sedat Aban'ın bu konuda bağlantısı olup olmadığını... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Şunun için bağlantı kuruyorum Sayın Nacar: Sayın Aban'a da buna 
benzer bir talimat verdiniz mi diye soru sordum, ben orayla bağlantısı olduğu için soruyorum. Yani, 
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Bakan Beyin, Aban'la, Sayın Aban'ın da, Soydan'la gibi bir bağlantı var, yazışmalar var, ondan 
dolayı... 

FETHİ SOYDAN - Sayın milletvekilim, ben, Bakanlıkta çalışmama rağmen, televizyonun 
dışında, Sayın Bakanı görmedim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ben, Bakan Beyle demedim, başka bir açıklama yaptım. Burada, 
Sayın Aban'ın talimatları diye bir şey var. Yani, bunu nasıl bilirler? Yani, böyle bir şey yok diyor
sunuz herhalde. 

FETHİ SOYDAN - Hayır. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Peki, nasıl biliyorlar sizin bu tür olaylarınızı da, size mal ediyor

lar acaba? 

FETHİ SOYDAN - Vallahi bilemiyorum; yalnız, o zaman onlara sormak lazım. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun. 
TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Fethi Bey, 1973'den beri büroda çalışıyordunuz, lise 

mezunusunuz ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün bürokratısınız değil mi? 
FETHİ SOYDAN - Yapım Proje Daire Başkanlığının, Genel Müdürlüğün değil. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - İhaleleri yapan hangisi? 
FETHİ SOYDAN - Yapım Projeye bağlı idarî büro efendim, merkez ihalelerini yapan büro. 
TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Mustafa Eriş'i tanıyor musunuz? 
FETHİ SOYDAN - Tabiî, Mustafa Eriş'i müteahhit olarak tanıyorum. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Bürosuna gittiniz mi? 
FETHİ SOYDAN - Bürosuna bir iki sefer gittim efendim. 
TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Niye gittiniz? 
FETHİ SOYDAN - Efendim, bir müteahhidin bürosunu gidilmez diye bir kural var mı?! 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Niçin gittiniz? 

FETHİ SOYDAN - Ben, size gidiş şeklimi de şöyle anlatayım. Eskiden, eşim Koçbank'ta 
çalışıyordu. Bir sigorta olayları vardı, Koç Aliance olayı, ben o şekilde... Hatta, istenirse, onun bel
geleri de çıkar. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Peki, şu anda kaldığınız koğuş kaç kişilik? 

FETHİ SOYDAN - İki kişilik efendim. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Kiminle kalıyorsunuz? 

FETHİ SOYDAN - Sedat Aban'la. 
Yalnız, beş aydır Çankırı'daydım. Ben, Ulucanlar'dan Çankırı'ya gönderildim isteğim dışında. 

Ben, beş ay tek başıma kaldım ve havalandırma bile olmadan, yani, bir hücre şeyi gördüm orada. 
TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Sayın Aban'la aynı koğuşta kalıyorsunuz, ne 

zamandır? 
FETHİ SOYDAN - Daha yeni efendim. 
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TAHSÎN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Peki, Sedat Aban, size, gördüğü işkenceyi herhal
de anlatmıştır. 

FETHİ SOYDAN - Evet efendim. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Size de o şekilde işkenceler yapıldı mı? 

FETHİ SOYDAN - Efendim, çok baskı yapıldı. Ben, sular gördüm. Ben, işkenceyi de şu şekil
de size söyleyeyim: Bilhassa akşam saat 5'ten sonra sabaha kadar gözü bağlı şekilde; yalnız, sıcak 
bir yer olmasını, ışığın tepeme vurup başımın terlemesinden... Kovalarla su dökülmesi var. Karnıma 
yumruk yedim. Ayaklarımın, dizlerimin üzerinde oturup, tekrar arkaya yaslandırarak, yani, duvara 
falan yaslanma değil de, ayağımın şeyi olarak, dört beş saat o şekilde oturuyordum. Ondan sonra 
kalk denilirdi; zaten ayakların üzerinde dört saat, beş saat oturulduktan sonra, kalkmanın bir imkânı 
var mı efendim. Orada, bu şekilde ben baskı gördüm. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - O hareketlerden sonra, ifade mi aldılar? 

FETHİ SOYDAN - Tabiî efendim. Zaten devamlı hiç susturmuyorlardı ki efendim. 

BAŞKAN - Buyurun. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sizden, özellikle, sorgulama esnasında almak istedikleri neydi? 

FETHİ SOYDAN - Almak istedikleri, benim anladığım kadarıyla, onların söylediklerini kabul 
edip... Zaten pişmanlık dilekçesinin alınmasının nedeni oydu. Yani, itirafçı konumuna sokup... Ben, 
tabiî, sonradan bunları anladım. Hatta, ben, eksik bir şey söyledim size, yani, 28'inde benim sav
cılık ifadem bitti, tekrar geri gittik, ertesi gün hâkime çıktığımızda, yani, 29'unda sabahleyin tekrar 
-ifadeye bakarsanız- bir ek ifade alınmıştı. O, aslında, 29'unda, mahkemeden önce alınmıştı; fakat, 
savcı, 28 diye tarih attı oraya. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Siz, mahkemede ifade verdiğiniz zaman, bir baskı altında mı 
verdiniz, yoksa, normal mahkemede ifade yöntemi... 

FETHİ SOYDAN - Savcılıkta ifadem bitmiş, beni aynı şekilde tekrar organizeye götürmüşler. 
Benim, aslında, hâkime çıkmam gerekirken, tekrar geriye gittik biz. Sabahleyin geldik, tekrar sav
cılıkta ifade... Hâkimin karşısında nasıl reddedersiniz ifadelerinizi efendim; tekrar polis alıp 
götürecek diye düşünüyorsunuz. Ben, hâkimde, aynı şekilde, polisteki ifademi kabul ediyorum 
dedim. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Başka bir ifadede bulunmadınız. 
FETHİ SOYDAN - Hayır efendim. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sedat Aban'ın makamına sık sık gidip gelir miydiniz? 

FETHİ SOYDAN - Evet, giderdim. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - İhale dosyaları, müracaat dosyaları veya davetiyeler sizin 

bürodan mı çıkardı? 

FETHİ SOYDAN - Şimdi, efendim, şöyle: İdarî olarak, yani, Yapım Dairesi olarak, davetli 
ihalelerin... Müsaade ederseniz, orada bir küçük bir paragraf geçeyim, tanıtım dosyalarının içinden 
seçilirdi. İdarî Yapım Dairesinden, yani, amirler, şube müdürleri, bunların seçimi, bana isimler 
verilirdi, o şekilde yazılırdı, ta yukarı makama kadar gider, imzalanır; o imzalandıktan sonra, ancak 
davetiye çıkardı efendim. 
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SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Siz, hiçbir yetkisi olmayan bir işçi olduğunuzu söylediniz; 
ama, bakıyorum, kendi ifadenizde de anladığım kadar, siz, Sedat Beyin makamına sık sık gidip 
geliyordunuz, görüşüyordunuz veya evrak götürüp getiriyordunuz; yani, ifadelerinizden de anlaşıl
dığı kadar, çok rahat bir münasebetiniz vardı; bu, iş icabı olabilir, buna bir şey demiyorum, böyle 
bir ortam vardı herhalde, değil mi? 

FETHt SOYDAN - Efendim, çağırdığı zaman veyahut da evrak konusu olduğu zaman, Maliye 
ve Sayıştaydaki dosyalarımızla ilgili bana sık sık sorular sorardı efendim; şu işimiz ne oldu, şu işin 
mukavelesi yapıldı mı, şu nereye gitti, niye yaptı; bu şekilde benden bilgi alırlardı. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Yani, Sedat Aban takip ederdi bu işleri... 

FETHİ SOYDAN - Bakın, Sedat Aban değil yalnız burada. Ben, Genel Müdür Yardımcısının 
odasına da aynı şekilde gider gelirdim, İlkutlu Beyin de, Genel Müdür Vekilinin yanına da aynı 
şekilde gider gelirdim, Yapım Proje Daire Başkanının yarana da aynı şekilde gider gelirdim, sık sık 
girer çıkardım ben. Şimdi, bir teminat yazısı yazıyorsunuz, teminat, müteahhit bekletilir mi efen
dim; onu, acilen, elden gidip, elden imzalatır çıkardım; mukaveleleri, sözleşmeleri, ben, elden gider, 
elden imzalatır çıkardım. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sedat Aban, ihalesi yapılan işlerin sürüncemede kalmaması 
için yakinen takip ediyordu yani. 

FETHİ SOYDAN - Şimdi, bir amir olarak, herhalde, takip etmesi bence de normaldir. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Tabiî, normaldir; Müsteşar Yardımcısı, o işleri yaptıran 

konumunda olan idare yani. 

FETHİ SOYDAN - Yapım İşletmeden sorumlu Müsteşar Yardımcımız Sedat Aban'dı efendim. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Bunları tamamen takip eden bir Müsteşar Yardımcısıydı, 
ihaleler yapıldıktan sonra, tamamen takip de etti. 

FETHİ SOYDAN - Bilmiyorum, Sedat Aban'ın daha önce yaptığı görevleri araştırdınız mı; 
kesinlikle hiçbir işin sürüncemede kalmasını istemeyen bir bürokrattı yani, sonuna kadar devam 
ederdi. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Sedat Beyden evvel aynı makamda kim vardı Müs
teşar Muavini olarak? 

FETHİ SOYDAN - Müsteşar Muavini olarak Yapı İşlerine bakan Şahin vardı efendim. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - O ne oldu? 

FETHİ SOYDAN - Emekli oldu efendim. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Ondan sonra mı Sedat Aban Bey geldi? 
FETHİ SOYDAN - Hayır efendim; o zaman görev taksimi yapıldı, görevde kaldı, Karayol

larına baktı; ondan sonra emekli oldu. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Bize, 1973'den beri aynı büroda çalıştığınızı söylediniz, yal

nız 11 ay hariç dediniz; o hangi dönemdi, hangi zamandı, neden alındınız o dönemde oradan? 
FETHİ SOYDAN - Efendim, oradan neden alındığımı ben burada söylemeyeyim müsaade 

ederseniz; çünkü... 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Hangi dönemde alındınız? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 



- 2 5 2 -

FETHİ SOYDAN - Ben, Refah döneminde alındım. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Cevat Ayhan'ın Bakanlığı döneminde alındınız. 

FETHÎ SOYDAN - Cevat Ayhan'ın zamanında, evet; 11 ay onun zamanında alındım. 

BAŞKAN - Peki, bu sorgulamalar, bu işlemler yapıldı, sıkıntı çektiniz, söylediniz, işte ifadeler 
alındı vesaire. Sence, buradaki amaç ne olabilir? Kafamda, herhangi bir, şu nedenle yapıyorlar gibi 
bir fikir oluştu mu? 

FETHt SOYDAN - Ben, yattığımı halen anlamış değilim, neden yatıyorum, neden yattığımı 
bende anlamıyorum. Eğer incelediyseniz, benim mal varlığımı da orada, işte basında falanda çıktı, 
8 tane tapu, bilmem ne falan, benim odamda daha önce... Mesela, Gölbaşı'ndaki bir kooperatifim 
var, 1976 yılında kurulmuş bir kooperatif, halen daha tamamı bitmemiş bir olay. Ümitköy'deki 
evim, Dikmen'deki, Mini Sokaktaki evimi sattım, Dikmen'deki yine Name Sokaktaki evi aldım, 
Name Sokaktakini sattım, Ümitköy'dekini aldım. Ümitköy'deki evi aldığım zaman, 4 milyar da 
benim cebimde kaldı Dikmen'deki evi sattığım zaman. Tabiî, bunların fotokopileri, sattığım evlerin 
tapularının fotokopileri de aynı onun içindeydi. Bunları gördüler, bütün bu evlerin hepsinin benim 
olduğumu zannettiler. Arkasından, benim hiçbir yerde nakit param bile çıkmadı efendim. Yani, öy
le suçlamalarda bulunuldu; ama, hiçbir şey çıkmadı. Ben, bunları yapmış olsam, bu olayları yapmış 
olsam, herhalde benim de bir şeylerimin çıkması lazım yani. Benim ailemin durumu da bellidir. 
Babam ölmüş, ertesi gün sabah, ben, gözlem altına alındım. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, bir soru sormak istiyorum. 

Şimdi, siz, göreviniz sebebiyle Sedat Aban ve Genel Müdürle muhatap olduğunuzu söylediniz. 
Yapmanız gereken işlemler veyahut da yaptığınız işlemlerin raporlarını veya bilgilerini ulaştırdınız, 
şey ettiniz. 

Sayın Sedat Aban'ın veyahut da Yapı İşleri Genel Müdürünün size karşı bir şikâyeti, serzenişi 
veyahut da isyan ettiği veyahut da ne yapmaya çalışıyorlar gibi, yani, Bakan Beyin talimatı olduğu 
veyahut da Bakan Beyin talimatıyla geldi, şunu yapın veyahut da ya bu Bakan ne yapıyor, her 
dakika bize böyle talimatlar veriyor, bizde bu işin içinden çıkamıyoruz gibi veyahut da daha farklı 
bir şekilde bir ifadesi veya şikâyeti veyahut da söylenmesi veyahut da sizinle böyle bir sohbeti ol
du mu? 

FETHt SOYDAN - Efendim, ben, üç amirim içinde, bürokrat içinde söylüyorum, Genel Müdür 
Yardımcısı, Genel Müdür Vekili ve Sedat Bey için de, Müsteşar Yardımcımız için de, ben sık sık 
girer çıkardım; ama, kesinlikle bir sohbet, bu konularda hiçbir şey konuşmazdık; iş konusunu 
konuşup, ben çıkardım. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Yani, Bakan Beyin gerek Müsteşara gerekse talimatı olduğu 
konusunda herhangi bir bilginiz, bir duyumunuz veyahut da bir şeyiniz yok. 

FETHİ SOYDAN - Yok efendim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Son bir kez daha sormak istiyorum, kusura bakmayın. 

Sayın Soydan, orada daha önceden bir ara hatırlayamadınız Müsteşar Yardımcısının ismini, 
yani, isim önemli değil tabiî ki bizim açımızdan da. Görev yapan birisi, İbrahim Gündüz Bey diye 
birisi vardı galiba Müsteşar Yardımcısı. 

FETHt SOYDAN - Personele bakıyordu. 
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MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Bu Yapı İşleriyle ilgili Müsteşar Yardımcısı veya Genel Müdürler
le de, bu dönemde olduğu gibi, daha öncede evraklarla ilgili aynı şeyde çalışıyor muydunuz? Yani, 
girip çıkma olarak diyorsunuz ya, samimî anlamda değil, iş icabı samimiyet, yani, görev anlamın
da samimiyetle beraber girip çıkıyordunuz, devamlı evrakları getirip götürüyorlar gibi... 

FETHt SOYDAN - Şahin Beyin döneminde de orada şef vekili değildim efendim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sadece bu dönemde yaptınız. 

FETHİ SOYDAN - Evet. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Bir de, ifadelerinizi baskı altında verdiğinizi ve savcılıkta da, 

DGM'de de bunu değiştirmemin mümkün olmadığını şeklinde ifadede bulundunuz. Herhalde, bunu 
değiştirme diye baskı yaptılar, tehdit ettiler demek istediniz galiba? 

FETHt SOYDAN - Sayın vekilim, burada böyle bir şey sorusunuz; ama, bakın, oraya düşüp de 
onu yaşayan bilir efendim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Soruyu ben soracağım, ben sorumu daha sormadım, sizin 
dediğinizi söyledim, ben ilave bir şey katmadım, öyle dediniz dedim, yani, iyi yaptınız, kötü yap
tılar veya yapmadılar demedim, söylediğinizin aynısını tekrar ettim. 

Oradaki o türde baskıyı daha sonraki aşamalarda, örneğin, bu aşamada da, yapma, yoksa, enin
de sonunda elimde düşersiniz, biz burada emniyetiz, polisiz, eninde sonunda bunun hesabını 
sorarız, buradaki ifadeni değiştirme gibi bir baskı da oldu mu? 

FETHt SOYDAN - Tabiî ki efendim. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O zaman, şimdi, burada rahat ifadenizi veriyorsunuz, bundan son

ra herhangi bir... 

FETHt SOYDAN - Yani, tutukluyum, bir de sizden çekineceğim bir tarafım yok ki, siz bizim 
milletvekillerimizsiniz efendim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Bakın, ben, soruyu tekrar soruyorum: Savcılıktaki ifadeni değiş
tirme, burada ne söylediysen, orada söyle dediler dediniz. 

FETHt SOYDAN - Tabiî efendim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Geriye gidip, hesap sorma veyahut tekrar bunun şeyini alma kor
kusu var dediniz, öyle yani. 

FETHt SOYDAN - Zaten amaç o. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Peki, ben diyorum ya, burası için de, orada da değiştirme, eninde 

sonunda elime düşersiniz; sonra, biz bunun hesabını sorarız diye de tehdit ettiler mi diyorum. 

FETHt SOYDAN - Size ifadeye gelirken mi efendim? 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır efendim, orada, o zaman... 

FETHt SOYDAN - Polisteki ifadem mi? 
TAHSÎN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Poliste, savcılıkta ifade verdiniz; ondan sonra tutuk

landın buraya geldin. Burada da, bu ifadeni değiştirme diye mahkeme anında da size baskı yapıldı 
mı, sonra bunun hesabını gelir sorarız diye bir şey denildi mi? 

FETHt SOYDAN - Tutuklandıktan sonra öyle bir olay olmadı. Yani, Ulucanlar'a gittikten son
ra böyle bir şey olmadı. 
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MEHMET NACAR (Kilis) - öyle dedilerse, böyle dedilerse, bunlar, Komisyonumuzu çok il
gilendiren bir konu değil. 

3- Sedrettin DÎNÇER 
SEDRETTİN DÎNÇER - Tabiî efendim. 

Ben Sadrettin Dinçer, nüfusta Sedrettin olarak geçiyor ismim. 1963 doğumluyum. Ankara'da 
ikamet ediyorum. 1986 yılında Sağlık Bakanlığında işe başladım. 1992 yılında Mecliste görev yap
tım, Koray Aydın'ın danışmanı olarak, 19 uncu Dönemde milletvekiliyken. Mecliste görev yaptık
tan sonra, tekrar kurumuma döndüm, Sağlık Bakanlığına. 1997 ve 1998 yıllarında, tekrar, Doğan 
Baran'ın danışmanlığını yaptım, 1999 yılına kadar. 1999 seçimlerinden sonra da, tekrar, Koray Ay
dınla görev yapmaya başladım. Bayındırlık Müşaviri olarak atamam yapıldı. 1999 Haziranından bu 
yana da, danışmanlığını yürütmekteydim, buraya gelene kadar. 

BAŞKAN - Sayın Koray Aydın'ın Bakanlığı dönemindeki yapılan ihalelerle ilgili, Meclis 
soruşturma önergesindeki iddialarla ilgili bilginiz nedir? Yani, buna benzer olaylar oldu mu? Belki, 
son soruya yakın soru olması gerekiyor, ama, Koray Aydın Beyin size herhangi bir firma için tavas
sutta bulunması yönünde talimatı oldu mu? 

SEDRETTÎN DÎNÇER - Şimdi, efendim, kesinlikle... Hatta, Sayın Bakanın, bize, görev al
dığımızdan itibaren, kendi talimatıdır, yani, danışman arkadaşlara, ihale konularına hiçbirimiz gir
mezdik. Yani, girmezdik derken, Sayın Bakan tarafından, zaten, böyle, iletilmek üzere bize herhan
gi bir şey söylenmediği gibi, biz de, takdir edersiniz ki, her taraftan insanlar geliyor, Bakan Beyin 
seçim bölgesinden veya değişik değişik insanlar geliyor, işte, müteahhit kesiminden, kendilerine, 
biz bu konuda da söylüyorduk. Hatta, bu konuda bizi şikâyet ettikleri de oluyordu. Şu nedenle: 
Müteahhitlerle -şahsım için konuşuyorum- bu konularda bizim yapabileceğimiz bir şey olmadığını, 
hatta, o kadar bunalıyordum ki, kabul bile etmeme durumuna geliyorduk müteahhitleri; çünkü, biz 
bu konuların tamamen dışındaydık. 

Şimdi, eğer, bana müsaade ederseniz, ben, emniyette geçen sürecimi anlatmak istiyorum; çün
kü, ben, gerçekten çok mağdur oldum orada. 

BAŞKAN - Çok detaya dalmadan, kısaca dinleyelim. 

SEDRETTÎN DÎNÇER - Detaya dalmadan efendim; çünkü, emniyetteki ifadelerim, daha doğ
rusu, benden imzalamamı istedikleri ifadeler, benim dışımda gelişen olaylar. Ben, Sayın Bakanın is
tifasından sonra, bir sabahın 6'sında DGM savcısı benim ifademi almak istediğini söylemiş, kendisi 
davet etti Sayın Müsteşar aracılığıyla. Ben kendisine gittim hemen sabahleyin. DGM savcısı, benim 
hiçbir ifademi almadan orada bulunan polise teslim etti beni. Alın bunu götürün dedi. Emniyet 
birimlerinden 6-7 kişiyle eve gittik. Ev araması oldu, eve baktılar ve iddianamede de geçtiği gibi, 
sadece saat aldılar, bunu da anlayabilmiş değilim, Emniyet Müdürlüğüne götürdüler. Ben gayet 
rahattım; yani, hiçbir çekincem olmadığı için çok rahattım. Ne olduğunu da bilmiyordum, niçin 
alındığımı dahi bilmiyordum. îlk gün beni gece sorguya aldıklarında... Hep gece yarısından sonra 
sorguya alındım. Gözlerim bağlı, ellerim arkada, bir kişinin nezaretinde, bütün sorgularım diz üs
tünde, kafam dizlerimin üzerinde, ellerim arkada, bu şekilde sorgum alındı. Yani, bir insana yakış
mayacak şekilde, çok ağır hakaretler yanında, darplarla da... Hatta, ayaklarımda halen izleri vardır, 
iki ayak bileğimde yaralar oluştu. Kendilerine bunu söyledim; çünkü, sorgum, benim, yaklaşık iki 
defa alıyorlardı her gün, 4-5 saat sorgum sürüyordu, sabaha kadar. Ondan sonra hücreye götürüyor
lardı, oradaki görevliye de talimat veriyordu, buna su vermeyeceksin, oturmayacak ve yatmayacak. 
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ilk 4 günüm böyle geçti. 4 üncü günden sonra adlî tıpa gittik. Adlî tıptan rapor alında, sağlam 
raporu; ama, yaralarım oluşmuştu ve göstermeye korktum ben orada. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Neden? 
SEDRETTÎN DlNÇER - Efendim, tekrar döneceğiz. Yani, oradaki baskı anlatılmaz, yani, ben 

hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani, inanamıyordum da buna. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Doktor sizi muayene etmiyor mu? 
SEDRETTÎN DlNÇER - Sadece üzerine bakıyor, soyuyor, bir de pantolonunu indiriyorsun, 

çoraplar ayakta. Benim şurada oluşmuş yaralar. Çoraplar çıkarılmadı, çoraplar çıkarılsa, doktor 
görecek bunu, çoraplar çıkarılmadı. Sadece üstünü çıkar dedi, pantolonunu da çıkar dedi. Bu şekil
de. Ondan sonra... 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Doktor sizi muayene ederken, doktorla birebir miy
diniz, yoksa, yanınızda başka adamlar da var mıydı? 

SEDRETTİN DlNÇER - Doktorla odasına girdik, böyle kapı, kapı hafif açık gibi, polis orada, 
ben burada, yani, odada üçüncü şahıs yoktu. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Gösteremediniz mi doktora? 

SEDRETTİN DlNÇER - Hayır efendim, gösteremedim; çünkü, emniyete geri döneceğim. 
TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Dön. 
SEDRETTİN DİNÇER - Ama efendim, orada yapılanı anlatamıyorum yani, o kadar şey oldu 

ki... Yemek yiyemiyorsunuz, yedirmiyorlar daha doğrusu. Ben 5 kilo verdim, pantolonum ken
diliğinden düşüyordu orada. Emniyetten sonraki ifademde... Zaten, başta söylediler, dediler ki, her 
konu için dört gün tutma hakkımız var, sen 15-20 gün daha buradasın ve sadece şunu söylüyorlar, 
konuşacaksın, ne yaptınız, yaptığınız şeyleri bize söyle. 4 üncü günden sonra, bir akşam, yine, ay
nı akşam, amirlerimiz geldi dediler. Yine gözlerim bağlı. Bir odaya aldılar beni. Daha hiçbir şey sor
madan kafama darbeler yedim. Yine dizlerimin üzerindeyim. Sayın Bakanın bana nasıl talimat ver
diğini, Sayın Bakanın mal varlığını, nerelerde neyi var, partiye hangi kanallardan yardım yapıyor
sunuz, kuryeniz kim? Sadece bu sorular. İhaleyle ilgili hiçbir şey sormadılar önce. Ondan sonra, 
polise alın bunu götürün dedi. Sana 15 dakika müsaade, konuştun konuştun, konuşmadın, cereyanın 
da hazır, filistin askın da hazır, konuşturacaksınız bunu dedi, alın defolun gitsin bu dedi ve vurarak 
beni gönderdiler. Ondan sonra, 4 üncü günden sonra daha da ağırlaştırdılar, çırıl çıplak soydular 
beni. Yalvardım, insan o pozisyona düşünce çok şey oluyor yani, halen titriyorum o şey geldiğinde 
aklıma. Soydular çırıl çıplak, yatırdılar beni sırt üstü, bir tanesi hayalarımı sıkıyor, öbürü de, pos
talıyla, ayakkabısıyla şurama bastı, zannedersem, dizini de bu şekilde, yakın da bana, ihaleleri nasıl 
talimat veriyordu bakan, bunları bize söyleyeceksin... Yani, ben ne dediysem, hayır dediler. Söy
leyeceksin bize... Yemin ederim, bilmiyorum dedim. Bana söyleyin o zaman, onları söyleyeyim 
dedim. Bana ihale isimleri söylediler, bunların hangisini Bakan söyledi? Hitapları çok çirkindi, sin-
kaflı bir sürü kelime, hakaret ve biz senin hiçbir şey olmadığını biliyoruz zaten, senin orada hiçbir 
yetkin yok, hiçbir şeyin de yok, imza yetkin yok; ama dediler, söyle, konuş, bize itiraf et, bizi bu 
kadar yordun, sen terörist misin, niye konuşmuyorsun? Bize bunları söyle, Bakanın talimat ver
diğini söyle, akşam çek git. 

Ondan sonraki 2 gün de aynı şekilde ifadem alındı. Yani, tabiri caizse, o aralar uçaklar 
Amerikan kulelerini vurmuştu, samimî söylüyorum, ilişkin var deseler, insan onu da kabul ederdi; 
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yani, bu mübalağa değil, gerçekten mübalağa değil. Yani, ben orada gördüğüm şeyi hayatım boyun
ca unutamam yani. Çünkü, beş aydır ben buradayım, her gece sanki sorgudayım. Yattığımda, her 
gece sanki sorgudayım, rüyama giriyor, geceleri rüyama giriyor, yani, insanı bu kadar aşağılayıcı 
şey olmaz. Benim, bu konularda hiçbir talimat verme yetkim olmadığı gibi, Sayın Bakanın da, bana, 
bu konuda, şunun için şuna şunu söyle gibi herhangi bir şeyi olmamıştır, söylemedi de. 

İfademi... Eve götürdüler beni. Tabiî, insan yüzüne bakılmaz bir vaziyetteydim o zaman, traş 
mıraş yok, banyo, su falan hiçbir şey yok. Sabah traş olacaksın dediler, banyonu yapacaksın, öyle 
göndereceğiz seni dediler ve sabaha karşı polisler nezaretinde eve gönderildim ve üstümü değiştir
diler. Üstümü değiştirdim evde, traş oldum, geldim, o şekilde bizi mahkemeye sevk ettiler. Son güne 
kadar alınan ifadem bu şekildeydi. 

BAŞKAN - Bu DGM'deki ifadelerinizin kayda alındığını biliyor muydunuz? 

SEDRETTİN DİNÇER - Evet efendim. 

BAŞKAN - Kayda alındığınızı, görüntülendiğinizi biliyor musunuz? 
SEDRETTİN DİNÇER - Şimdi, efendim, ben, şimdi, bu işkence olayını gördüğümde, daha 

sonra cezaevine geldikten sonra avukatım aracılığıyla talepte bulunduk ve adlî tıpa gidip, rapor al
dım ben, raporum da mevcuttur. Şimdi, ben, orada, savcıya da söyledim. Hatta, poliste bir odaya al
dılar beni, stüdyo gibi bir odaya, belli zaten, o zaman gözlerimiz de açık. Arada şunu da söy
leyeyim. Eve gidip geldiğimde bilgisayarın yanına getirdiler bizi. O zaman normal, gözlerimiz açık 
ve polisler değişik; çünkü, seslerden biliyoruz polisleri, değişik ve gayet iyi davrandılar bize. 
İfadeleriniz burada dediler. Zaten hazırdı ifadeler; yani, ben evden geldiğimde ifadelerimiz hazırdı. 
Ondan sonra, ifadeleriniz bunlar dediler. Yanda başka bir odaya götürdüler bizi, orada printerden 
çıkardılar ifadeleri, altına imza attık. Ondan sonra, o ifadelerle birlikte bir odaya götürdüler bizi, 
stüdyo gibi bir oda, çok kısa sürdü o diyalog polisle. Yani, zannedersem, bu, oradaki senaryo gereği. 
İşte, şunlar şunlar... Başka türlü bir şey demen için hiçbir sebep yok, oradakilerin hepsini kabul et
mek zorundasın. 

DGM savcısına gittiğimde ayaklarımı gösterdim. 
MEHMET NACAR (Kilis) - DGM Savcısı dediğimiz Cengiz Koksal mı? 
SEDRETTİN DİNÇER - Evet efendim. 
Kendisine ayaklarımı gösterdim, dedim, böyle böyle bir durum oldu. Birden bir ürperti aldı 

onu, böyle geri çekildi ve dedi ki, niye bunu adlî tıpta söylemedin. Dedim efendim, nasıl söy
leyebilirim. Ben buraya geleceğimi bile bilmiyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir şeye maruz kal
dım. Çünkü bana dediler ki, 15 gün bizimlesin. Niye doktora söylemedin dedi. Söyleyemezdim, 
polis zaten kapıda bekliyor, tekrar oraya döneceğiz, yani, daha neler gelecek başıma, onu da 
bilemezdim dedim. Ondan sonra, ben bir şey yapamam dedi. Ondan sonra, beni, yedek hâkimliğe 
götürdü. Yedek hakimlikte bile, polis... 

MEHMET NACAR (Kilis) - Peki, siz savcıya bunu söylediğinizde, o zaman sizi adlî tabipliğe 
sevk etmedi mi? 

SEDRETTİN DİNÇER - Hayır efendim, hayır. 
Yedek hakimlikte hakim ifademi alırken, polis içeri girdi. Polis de içeride oldu; fakat, daha son

ra... Yani, onun psikolojisi çok farklı. Polis sürekli arkanda. Hakim uyardı, sen kimsin dedi ve polisi 
çıkardı oradan. Ondan sonra, normalde ifademi aldı. Yani, o 7 gün içindeki psikoloji anlatılmaz. Her 
gün, istisnasız, 5 saat dizlerimin üstünde durdum. 
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MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Bu organize suçlardaydı, değil mi? 

SEDRETTİN DİNÇER - Evet. 

BAŞKAN - Stüdyo gibi dediğiniz odada görüntülerin kaydedildiğini sanıyordunuz. 

SEDRETTİN DÎNÇER - Ben, yani, öyle bilmiyorum; ama, sanıyorum; çünkü, stüdyo gibi bir 
yerdi, başka bir yerde de alabilirlerdi. 

BAŞKAN - O görüntüleri izledik, o görüntülerde bazı normal ifade tutanağındaki gibi itiraflar 
var, orada da korkuyla mı aynı bilgileri tekrarladınız? 

SEDRETTİN DİNÇER - Söylüyorum size, ben, cezaevinin kapısından girene kadar samimî 
söylüyorum, korku içindeydim. Şu cezaevinin kapısından girdim, ondan sonra, sanki, bir yerde ken
dimi emniyette hissettim. Ondan sonra avukatım geldi ve avukatım aracılığıyla, kendisine de söy
ledim... Hatta, avukatım DGM'de de geldi, avukatımla görüşemedim. Bize zaten dediler, avukat 
mavukat hakkınız yok, tabiî, bilmiyoruz bunu, yokmuş da yani. Belki ilk dört günden sonra varmış; 
ama, ilk dört günden sonra da avukat falan görmedik. Çünkü, bize bazı kağıtlar, üzerimizden çıkan 
şeylerin imzalarını attırdılar, belki avukat istemiyorum diye... Çünkü, bazı arkadaşlar öyle söyledi, 
orada o da yazıyordu dediler. Ben okumadım çünkü, avukat istemiyorum diye imza atılmış da 
olabilir, onu da bilmiyorum yani. 

BAŞKAN - Yani, oradaki ifadeleri, görüntülü, bizim izleyebildiğimiz, şu anda izleyebildiğimiz 
ifadeler var. Bu ifadelerdeki eskiye paralel tekrarlar, yine, bir korku sonucu mu oluştu, yoksa, doğal 
bir ifade tarzı mıydı sizin için? 

SEDRETTİN DİNÇER - Hayır efendim, hayır. Hatta, ben, polisle birebirdim, gözüm açıktı, 
kendisi bana soruyordu, ben... Çünkü, ifade benim olmadığı için o bana orada tekrarlıyordu. Yani, 
ben, bazı şeyleri hatıdayamıyordum, o bana hatırlatma babında söylediğinde, ben de, ona karşılık 
evet diyordum. 

BAŞKAN - Yani, bu ifadeleri matbu olarak printerden çıkardılar, size ezberlemeniz için ver
diler mi? 

SEDRETTİN DİNÇER - Hayır efendim, ezberlemek için vermediler. Printerden çıktığı gibi, 
ifadenin altına imza at dediler, imza attık. Ondan sonra stüdyoya geldik, yani, stüdyo zannettiğim 
yere, stüdyo gibi; çünkü, dışarıdan içeriyi görüyorsun, içeriden dışanyı göremiyorsun, izoleli bir 
yerdi zannedersem, ben öyle gördüm orayı. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Dinçer, şimdi, dediniz ki, doktor geldiği zaman ayağımı gös
teremedim, korktum, polis vardı. Sonra, biraz önce dediniz ki, DGM'ye geldiğim zaman Cengiz 
Köksal'a ayağımı gösterdim dediniz. Peki, orada, daha önce korkunuz olan ayak yarasını gös
teremediğiniz konuyu, Sayın Köksal'a gösterebiliyorsanız, ifadelerde de, önceden orada baskıyla 
verdiyseniz ifadeyi, burada da aynıları var, bunları da değiştirip, doğrularını sayın savcıya an
latabilirdiniz; yani, ayak korkusuyla öbürünün farkı var mı? Orada ifadelerinizin doğrularını, yani, 
emniyette baskıyla aldılar dediğiniz, baskıyla değil de, hazırladılar, imzaladım dediğinizin doğ
rusunu savcıya ayak yaranızı gösterdiğiniz gibi niye anlatmadınız? 

SEDRETTİN DİNÇER - Şimdi, efendim, isterseniz, savcı beyin tavrını ve yaklaşımını da an
latayım size. Savcı bey daha önce emniyete de geldi, emniyette de benimle görüştü, kısa bir şey 
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görüştü. Savcı beyin davranışı bize gayet iyiydi; fakat, tarzı şuydu: Biz, yaptığımız inceleme ve 
araştırmada, işte, senin yaşamının lüks olduğu, yani, bunu nereden anladı veya nasıl anladı, ben onu 
anlayamadım. Dedim ki, efendim, benim lüks bir yaşamım yok; çünkü, benim yaşamım, sürekli -
ben aileme bile zaman ayıramıyorum- çalışma halinde olduğum için, hafta sonumuz bile yok. Sen 
dedi ama lüks yaşıyorsun. Hayır efendim dedim. O ısrarla dedi. Ama sen bunu kabul et, bak, senin 
saatlerin var dedi. Benim orada söyleyeceğim başka bir şeyim yoktu. Daha sonra, sen normaldir, as
lında sen şey yapma, bu söylediklerinden çekinme; çünkü, Bakan sana talimat verirse, sen tabiî ki 
ileteceksin bunu dedi. Sayın Savcım, ben, bunu size emniyete geldiğinizde de söyledim, böyle bir 
talimat almadım dedim. Ama, Bakan Bey, normal olarak, başka konularda, herhangi bir konuda bizi 
birini gönderdiğinde, biz bunu ilgili birime göndeririz. Bu, sadece bizim birimimizde olmaz, başka 
bakanlıklarda da olur, buna yapılabilecek herhangi bir şey varsa, yapılsın, ilgilenilsin. Yani, insan
ların istediği de, zaten... Niye size geliyorlar, soruyordu, niye sizin tavassutunuzla gitmek istiyor? 
Ya insanlar, siz de bilirsiniz efendim, ilgi görmek istiyor, gittiği yerde beklemek istemiyor. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ben özür diliyorum o kısmını değil, konu tamamen farklı bir yere 
geçti. Ben, açıkça bir daha soruyorum: Siz, ayağınızdaki yarayı, daha önce korkuyla gös
teremediğiniz yarayı savcıya gösterebiliyorsunuz, ilk anda, efendim, orada baskıyla ifade verdim, 
ben burada doğru ifadeyi vereceğim diyebilirdiniz diyorum. Yani, gelen giden, vesaire, o kısımlarını 
demiyorum. Bir cümle, iki cümle... 

SEDRETTÎN DİNÇER - Efendim, savcı bey bana hiçbir zaman o şekilde bir hareketle, baskı 
gördün mü gibisinden herhangi bir şey söylemedi. Benim ifademi yazdıktan sonra, ben, artık şunu 
düşündüm, bu ifadelerle, benim, mutlaka içeri gideceğim; yani, artık kaybedeceğim bir şey de yok. 
Korkum var; ama, kaybedeceğim de bir şey yok. Savcıdan biraz yumuşak tavır gelince, hani insan 
yüz aldım misali, dedim, belki bir ümit dedim. Efendim, ondan sonra, yedek hakimlikte bile yedek 
hakime söyleyemedim. Şunun için söyleyemedim, savcı kayıtsız kaldı. Savcı buna kayıtsız kalınca, 
yedek hakime söylemenin de bir anlamı yoktu. 

BAŞKAN - Peki, savcıda, sana göre doğru, oradaki ifadelerin yanlış ise, doğru bildiğin ifadeyi 
savcıya tekrar ettin mi? 

SEDRETTÎN DÎNÇER - Savcıya, samimî söylüyorum efendim, söyledim, Sayın Bakanın, 
ihale konusunda, bana, şu ihaleyi, şu şahsa şu ihale verilsin gibi herhangi böyle bir talimatı ol
madığını açık ve seçik bîr dille söyledim ve savcılık ifademi de okumadan imzaladım. 

BAŞKAN - Okumamanızın nedeni? 

SEDRETTÎN DÎNÇER - Şimdi, efendim, istersen oku dedi savcı. Dedim, emniyette de öyle 
söylediler; ama, hiç, çünkü çok sayfaydı, bunun altına imza atacaksın dediler. Benim orada gör
düğüm olay şuydu: Yani, savcının objektif olmadığı kanaatine vardım. Objektif değil. Yani, ben 
orada ne söylesem.,. Savcı, ayaklarımı gösterdikten sonra dedi ki, ondan sonra, istersen bu 
ifadelerini reddet, bilmem ne... Ama, inanın, benim o anki psikolojim anlatılmazdı. Yani, hakikaten, 
kimseye haber bile verilmedi, ablamın telefonunu unuttum, ailemin telefonunu unuttum, 
telefonunun ne olduğunu bile bilmiyordum ve bu süre zarfında, aileme de haber verilmediğini, bunu 
da söyleyeyim... Aileme de haber verilmedi, ben 7 gün orada kaldım, aileme de haber verilmedi, 
Yani, o psikoloji, gerçekten, çok zor durumdaydı. 
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MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkanım, özür dilerim, ben bunun cevabını tam 
alamayacağım kanaatine vardım. Daha net şunu söylemek istiyorum: Yani, yarayı göstermek 
yerine, ilk anda, ben bu ifadelerimin tamamını baskı altında verdim diyebilirdiniz diye 
düşünüyorum, onu sormak istemiştim, cevabını alamadım. 

SEDRETTİN DÎNÇER - Şunu söyleyeyim ben size: Savcıyla yürütülen, emniyetin savcıyla 
yürüttüğü bir soruşturma. Savcının talimatıyla polisler hareket ediyor. Emniyete de geldi savcı, on
ların yanında da bana birtakım şeyler sordu ve direkt gelir gelmez beni alın götürün bunu gereğini 
yapın dedi. Şimdi, benim savcıya herhangi bir güvenim yoktu ki, yani, oraya geldim; ama, belki bir 
umut diye. Bir umut, ayaklarımı göstereyim dedim, çoraplarım bile ayağıma yapışmıştı. Benim, 
orada, savcıya verdiğim ifade, aynı polisin, belki, çok biraz değişmiş olabilir, çünkü, aradan 2-3 ay 
geçtikten sonra ben ifadelerime baktım, avukatım getirdi ifadelerimi. Yedek hakimlikte verdiğim 
ifadelere de baktım. Her ne kadar değiştirmeye çalıştıysam da, hem korku hem de karşı tarafın 
kayıtsızlığını gördüm; yani, değiştirmenin hiçbir fayda vermeyeceğini anladım. Yani, değiştirsem, 
hiç, zannetmiyorum dikkate alınmayacaktı, çünkü, poliste, kesinlikle, benim, bu şekilde bir ifade 
vermediğimi... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Bir soru daha sorup, bir daha sormayacağım. 
Devlet Güvenlik Mahkemesinde sadece verilen görevleri yaptığınızı söylüyorsunuz ve burada, 

bir şey yanlış anlaşılmazsa, tebrik ediyorum demeyeyim de, gayet güzel bir şekilde cevap vermiş
siniz, özellikle bunu söylüyorum. Ben hiçbir suçu işlemedim, öyle diyorsunuz burada, o kanaatte 
değilim diye, demek ki, ifadenizde net bir şekilde söyleyebilmişsiniz ilk başta. Yani, baskıyla veya 
onların getirdiği bir şeyle olsaydı, bence öyle bir cümle olmamalıydı, şu anda okudum, öyle diyor
sunuz. ilk başta diyorsunuz ki, ben, verilen görevleri yaptım, suç işlediğim kanaatinde değilim, 
bugüne kadar menfaat ilişkilerinden dolayı, hiçbir kimseyle, açık bir şekilde, para almadım, ver
medim diyorsunuz. Şimdi, bu kadar orada korkmadan söyleyebilmişseniz, öbürleri de söylenmesi 
gerekirdi diye düşünüyorum. Demek ki, orada, öbürleri... 

SEDRETTİN DlNÇER - Şimdi, efendim, aynı ifadeyi polise de söyledim; ama, burada ısrar 
edilen şuydu: emniyetteki ifademde aynısı, hatta, savcının da bazı ifadesi aynıydı. Senin konumun 
itibariyle bir yetkin olmadığını biliyoruz, imza yetkin de yok, komisyonlarda da herhangi bir 
görevin yok; ama, sen, bu talimatları verdin, nasıl verdin? Dedim ki, bana emir verecek, Bakanlık
ta, bir tek Bakanın haricinde başka kimse yok, konumumuz gereği; ama, benim talimat verme yet
kim yok, ben de, sadece emirleri Bakandan alırım. O zaman dedi, Bakan... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Şimdi, burada bu şekilde olay olduktan sonra, devamında, yani, 
başıyla sonunda bir bağlantıda uyumsuzluk var, terslik var, ondan sonra diyorsunuz ki, işte, saatler, 
vesaire, onların açıklamaları var. Yukarıda, Bakanın talimatlarıyla ilgili ifadeleriniz var. Sayın 
Aban'la ilgili yine, talimatlarla ilgili ifadeleriniz var ve bir yerde, Sayın Aban'ın, Müsteşar Yardım
cısı Sayın Aban'ın ihale yolsuzluklarını yaptığını, hatta, babası bile olsa parasız iş yapmadığını duy
dum, bunu Bakana anlattım diyorsunuz. Yani, burayla buradakiler çok farklı. Devamında da, 
bitireyim sorumu, sormuş olayım, bir sürü önemli açıklamalar var, işte saat konusunda var, marklar 
konusunda var, isim konularında var, başka, parasal konularda var, en arkada, işte bütün bunları 
nasıl bilebiliyorlar. Yani, sizinle ilgili özellikli işleri o kişiler nasıl biliyorlar, söylüyorlar, sizin hiç 
bu konuda bilginiz, ifadeniz olmasa? 

SEDRETTİN DÎNÇER - İfademi şöyle aldılar: Önce, yani, normal memuriyete başlamamdan 
itibaren her şeyi sordular. İlişkileri sordular, bir sürü şahıslar sordular, milletvekillerini sordular, 
belediye başkanlarını sordular, hatta, onlara isimsiz dilekçeler, bilmem neler gelmiş, her şeyi sor-
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dular, sordular, sordular, bu çıkardıkları, printerden çıkardıkları ifademi, sadece panterden çıktığın
da gördüm ben bu ifadeyi. Yani, bunlar benim kanaatim. Bana bu sordukları şeyden karma yaptılar. 
Benim orada kendime ait ifadem var, tabiî ki, onları da koydular; ama, çok cüzi bir kısmı, çok çok 
cüzi, diğerlerini hep kendileri, çünkü, ben, evden geldiğimde, bilgisayarın başına geldiğimizde, el
lerinde müsvetteler vardı, orada ifadeler vardı, zannedersem, biz, eve gidip gelene kadar hazırlamış
lar şeyleri. O notlardan, çünkü o notlara da göz ucuyla bakıyordum, bana sordukları şeyler, şahıs
lar, isimler, hep onlarla ilgili bilgiler vardı, ondan sonra da, ona göre ifadeler hazırlanmış. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yani, bunlardan, söylediklerinizden işinize gelenleri tabir doğruy
sa aldılar, işlerine gelmeyenleri monte ettiler, ifadeleri değiştirdiler gibi... 

SEDRETTÎN DlNÇER - Efendim, işin özünde, siz de baktığınızda, benim aleyhimde doğacak 
zaten bir şey yok, ben onu anlamış da değilim; ama, bana bir de şunu söylediler... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Pardon, sizi yargılama şeyinde değiliz. Burada amaç, Sayın 
Bakanın bu konuyla olan kısmını araştırmak, bu konuda size talimat verip vermediğini araştırmak, 
bu konular birbirine bağlı olduğu için farklı yöne gidebilir, yoksa, sizinle ilgili bir suç var gibi kesin 
bir ifadede bulunmadık. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
SEDRETTİN DÎNÇER - Burada şunu söylediler: Biz buraya kadar geldik, müsteşar yardım

cısına kadar, Bakana kadar, Bakanın arasında birisi var, zinciri seninle tamamlayacağız; çünkü, 
Bakanın hem hemşehrisisin hem daha önceden de beraber çalıştın, ona yakın isimsin. Birisi olması 
gerekiyordu, bu zinciri seninle tamamlayacağız, aynen bu ifadeyi söylediler bana. 

BAŞKAN - Buyurun. 
TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Sedrettin Bey, tahsiliniz ne? 
SEDRETTÎN DİNÇER - Yüksekokul, açıköğretim iktisat mezunuyum. 1987 yılında bitirdim. 
TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Sağlık Bakanlığındaki göreviniz neydi? 
SEDRETTÎN DİNÇER - Sağlık Bakanlığında Basın Müşavirliğinde görev yapıyordum. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Size de avukat gelmiştir, iddianameyi okumuş
sunuzdur, gensoruları falan okumuşsundur. Bu, bizim bu komisyonumuzun neden kurulduğunu 
biliyorsunuz. 

Sayın Bakanın, size, bir arkadaşı gönderip veya bir vatandaşı gönderip veya bir müteahhidi gön
derip, al bunu Sedat Aban'a götür, yardımcı olsun veya yardımcı olsun değil de, çünkü biz de 
gidiyoruz şimdi bakanlara, bize diyor ki, telefon açıyor, arkadaş geliyor, yardımcı olun, yani, bir 
problemi varsa yardımcı olun diye ifade ediyor, bu zaten olağan, ben buna bir şey demiyorum. Yani, 
al şu ihaleyi Sedat'a git söyle, Mehmet'e git söyle, şu ihaleyi buna bağlasınlar diye bir ifadesi var mı? 

Sizin Sedat Aban'la tanışıklığınız ne zaman başladı? 
Sizin, Sayın Bakanın birkaç tane müşaviri var, ben çok gelip giderdim Sayın Bakanın yanına, 

bir iki tanesini tanırım, sizin alanınız hangi pozisyondaydı? Çünkü, her bakanın sağlık şeyi ayrıdır, 
eğitim ayrıdır, basın ayrıdır, ihalesi, bilmem nesi, beş altı tane müşavir vardır, siz de bunlardan 
birisiniz, sizin alanınız hangi daldaydı? 

SEDRETTÎN DÎNÇER - Şimdi, efendim, Sayın Bakanın, bana, daha önce de söylediğim gibi, 
bir şahsı veya şirketi gönderip, buna şu ihale verilsin gibi hiçbir talimatı olmamıştır. 

Sedat Aban'ı, Bakanlığa geldikten sonra tanıdım. Bayındırlık Bakanlığına geldik, ilk brifingde 
müsteşar yardımcısı olarak gördüm, o zaman tanıdım. 
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Şimdi, benim buradaki görev bölümüm, Sayın Bakanın, daha çok, Karadenizden gelen, daha 
önce de Trabzon milletvekiliydi, oradan gelen, daha önceden de Genel Sekreterlik yaptığı için as
lında her yerden gelen insanlar vardı; ama, Bakanlık bünyesinde, Karayollarıyla ilgili, Karayol
larına gelen yol talepleri oluyor, mahallî idarelerin veya belediyelerin, karayollarıyla ilgili problem
lerde, o konuda, benim çalışma alanım daha çok o taraftaydı; ama, normalde, tabiî ki, diğer bakan
lıklarla ilgili her konuda insan geliyor, onlarla da ilgileniyordum. Yapı İşleri Genel Müdürlüğüyle 
ilgili, kesinlikle, hiçbir, yani, oradan sorumluluk veya Yapı İşleri Genel Müdürlüğüyle ilgili herhan
gi bir yaptırım şeyim ve aldığım talimat yoktu. Yani, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüyle bir alakam 
yoktu, genelde Karayolları Genel Müdürlüğüyle. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Dinçer, adlî tıpa gittiğiniz an, üstünüzü soyup, doktor 
ciddî bir manada muayene yapıyor mu? 

SEDRETTİN DİNÇER - Evet efendim. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Diyelim ki, bir yerde darp izi olsa, hakikaten, var mı bir şey 
diye bakıyor, inceliyor, adet yerini bulsun diye götürüp getirmiyor? 

SEDRETTİN DİNÇER - Hangisini soruyorsunuz; ben, şimdi Keçiören'e gittim adlî tıpa, bir de 
adliyedeki adlî tıpa gittim, en son cezaevine geldikten sonra adliyeye gittim; ama, Keçiören'deki, 
polisten gittiğim adlî tıp, sadece doktor soruyor neyiniz var, herhangi bir şeyiniz var mı, üstünü 
soyun diyor, üstüne bakıyor, bacaklarına bakıyor, soyunduğun kısmı, sadece o kadar; ama, normal 
bir muayene yok. Öbür tarafa, dilekçeli gittiğim için, ayaklanma baktılar, oluşumunun nasıl ol
duğunu sordular, fotoğraflarını çektiler... 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Bu kadar yeter bana. Yani, öbür tarafta da, Keçiören'de ilk 
gittiğiniz yerde de üstünüzü soyup, en azından bakıyorlar diyorsunuz. 

SEDRETTİN DİNÇER - Bakıyorlar. 

SABAHATTİN YTLDIZ (Muş) - İkincisi, bu ifadelerinizde, önce şunu sorayım, polise bir ifade 
vermişsiniz, ifadelerinizi siz de okudunuz. Bu ifadeleri bir yerde de ben telaffuz etmedim, anlat
madım diyorsunuz, yazılı geldi, önümde imzaladım, öyle mi diyorsunuz? 

SEDRETTİN DİNÇER - Evet efendim. Çünkü, orada, tek tek, ne olduğu, hangi ihale olduğu, 
şimdi, bütün bunları yazmışlar. Benim öyle bir ifadem kesinlikle söz konusu değil, onlar hazırlan
mış ifade. Şunu da söyleyeyim, bana yapılan işkence olayında, o çırıl çıplak soyduklarında, onlara 
yal vardığımda, söyledim, bana söyleyin, hangisini istiyorsanız onları size ifade edeyim, bunu söy
ledim onlara. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Orada söylediniz, daha sonra savcılıkta değil ama, savcının 
sorgulamasında veyahut da savcının aldığı ifade de, o şekil bir şeyiniz olmadı, savcı hazırladı, getir
di, siz de imzaladınız. 

SEDRETTİN DİNÇER - Savcı bana sadece sordu, emniyet ifadelerime baktı, emniyetteki 
ifadeleri ona getirdiler, onlara baktı, ondan sonra, bunları bunları şey yapmışsın dedi. Benim orada, 
sayın vekilimin de sorduğu şeye tekrar geleceğiz, ben farklı bir şey veremezdim yani, samimî söy
lüyorum, farklı bir ifade veremezdim. Belki biraz daha yumuşattım, yani, ifade belki biraz daha 
yumuşak savcı yazdı veya ben söyledim; çünkü, o ifadeyi nasıl verdiğimi bile bilmiyorum, inanın, 
samimiyetle söylüyorum, bilmiyorum. Ben, sadece, o anki psikolojik halimi, o bitkinliğimi ve 
sadece ayaklarımı, kafamda sadece o var, benim başka hiçbir şeyim yok. 
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SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Buradaki bir iki ifadeyle ilgili kısa ve net cevap istiyorum. 

Sedat Aban'ın ihalelerde yolsuzluk yaptığını duyardım. Duyar mıydınız böyle bir şeyi? 

SEDRETTİN DlNÇER - Hayır efendim. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Veyahut da, Sedat Aban ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde 
çalışan personelin birkısmının ihalelerde yolsuzluk yaptığı kulağımıza geldi, bununla ilgili takım 
çalışmalar yapmak için öneriler sunuldu, fakat, bunu değiştirmek için zaman olmadı diyorsunuz. 
Yani, Sedat Aban'ın bir yerde alınacağını görevden, bu şekilde yolsuzluğa bulaşmış insanları 
alacaktık; ama, bir deprem hadisesinden dolayı kaldığını söylüyorsunuz, öyle bir ifadeniz oldu mu 
veya öyle bir kanaatiniz var mı? 

SEDRETTİN DlNÇER - Şimdi, şöyle, normalde birtakım değiştirmeler oluyordu; ama, bu, 
orada anlatıldığı gibi, duyulan yolsuzluklara binaen değil, o ifadeyi ben vermedim, yolsuzluklar 
yaptığını duyduk da, onun için alma eğilimi olduğunu, bunlara falan girmedim, onları ben söy
lemedim. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Veyahut da şöyle bir şey sorayım. Bizler dışarıdayız tabiî, 
milletvekiliyiz, sizler de Bakanın danışmanısınız. Yani, doğru veya yanlış bir sürü söylentiler 
geliyordu, yani, doğru olur veya yanlış olur, şu ihale şuralara satıldı, şu ihaleyi müteahhitler anlaşıp 
alıyor... Yani, bu gibi duyumlar size de geliyor mu, duyuyor muydunuz, bunlar doğrudur, yanlıştır... 

SEDRETTİN DlNÇER - İnanın, samimiyetle söylüyorum, biz içeride olduğumuz için, belki, 
bize gelmiyordu, ben, bu tür şeyleri duymuyordum. Belki içeride olduğumuz için. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Bayındırlık Bakanlığıyla ilgili, ihalelerle ilgili herhangi bir 
yolsuzluk söylentisi hiç duymadın? 

SEDRETTİN DlNÇER - Hayır, şöyle, paranın olduğu yerde mutlaka çıkıyor, hatta, kendimiz 
bile, dışarıda konuştuğumuz zaman, işte, belki birtakım şeyler telaffuz ediyorduk; ama, bizim oray
la ilgili, Yapı İşleriyle ilgili böyle bir şikâyet, böyle bir dedikodu, Bakanlık içindeyken, hiçbir şekil
de, ben duymadım, yani, kimse de bana böyle bir şey demedi; ama, işte, dışarıda olduğumuz zaman 
takılıyorlar, sizin orada bir sürü ihale oluyor, kim bilir neler oluyordur gibisinden bu tür şeyler 
olabiliyordu. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Benim de dediğim dışarıda, Bakanlık içinde değil.Dışarıda, 
zamanla, arkadaşlarınız, işte size gelip giden bazı dost, ahbap, tanıdık veya tanımadık kişiler... 

SEDRETTİN DİNÇER - Hayır efendim, az önce söylediğim şey, espri mahiyetinde, kendi ar
kadaşlarımız, kendi şeyimiz arasında, o burada ihaleler oluyor, kimler alıyor, kimler gibisinden, 
yani, bunlar doğal; ama, hiç tanımadığım insanlardan veya başkalarından, işte, Bakanlıkta yolsuz
luk var, bunlar şöyle yapıyor, bu böyle yapıyor, şu şahıs şöyle yapıyor, böyle bir şeyi kesinlikle duy
madım. Espri mahiyetinde, yani, kendi aramızda belki konuşmuşuzdur. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Şimdi, ifadenizin, emniyetten sonra savcılıkta aynı, değiştirme 
dediler, korktunuz, çekindiniz, tehdit ettiler şeklinde bir olaydan kaynaklandı, değil mi? Peki, 
devamında, şimdi buradayız, burada veya başka bir yerde, ifadelerin öyle olmadığını, yani, baskıy
la alındığım, doğrusunun bu olduğunu söylüyorsunuz. Peki, orada, bu ifadelerinizi hiçbir yerde 
değiştirme, yani, burada da, savcılıkta da ya da daha sonra mahkemede de değiştirme, yoksa, önün
de sonunda, biz bu işleri yaptık, örneğin, bize işkence yaptılar dersen, bunun önünde sonunda 
hesabını sorarız gibi bir tehditleri oldu mu? Yani, korkunuz bundan sonra, onların söyledikleri 
neticesinde söz konusu mu? 
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SEDRETTİN DİNÇER - Dönüp geleceğiniz yer burası, polisin ifadesi bu, buraya dönüp 
geleceksiniz. Zaten baştan söylediler, 15 gün... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır, orasını demiyorum, tekrar ediyorum, şu andaki işin 
devamında, diğer ifadelerinizde, burada veya mahkemede, son kısmı kastediyorum, oralardaki 
ifadelerinizi de değiştirmeyeceksiniz, yoksa, biz, bu sene olmasa, gelecek sene, örneğin bize işken
ce yaptılar dersen, bu ifadeleri baskıyla verdim dersen, bunun hesabını önünde sonunda sorarız gibi 
bir tehditleri oldu mu? 

SEDRETTİN DİNÇER - Hayır, yani, çok ileriye dönük herhangi bir şeyleri olmadı. Zaten, 
cezaevine geldikten sonra, birtakım şeyleri daha iyi gördük, daha iyi anladık. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O zaman bundan sonrası için bir korkunuz yok. Yani, oraya 
giderim, ben ifadelerimi değiştiririm, yani, tehdit almadım diyorsunuz. 

SEDRETTİN DİNÇER - Hayır. Ben bu içeriye girdikten sonra, insan, neredeyse; çünkü, şah
siyetinizle oynanıyor, bir de sanki suçlu gibisin, artık, diyorsun ki, bundan sonra sana ne yapabilirler. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yani, ne yaparlarsa yapsınlar, ben doğruyu söylüyorum diyor
sunuz. 

Peki, bu birinci, ikinci ifadenizden sonra, başka bir kanaldan, bu ifadeleri değiştir, bunların hiç
birini kabul etme, baskı yaptılar, işkenceyle ifademi aldılar şeklinde başka bir telkin söylendi mi? 

SEDRETTİN DİNÇER - Hayır. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Bir de, emniyette, işkence size yapılıyordu, beraber alınan ar
kadaşlarınız da vardı, yani, bir başkasına işkence yapıldığının gürültüsü, bağırması, çığlık sesi 
geliyor muydu? 

SEDRETTİN DİNÇER - Şunu söyleyeyim efendim. Ben oraya gittiğimde polislerin ifadesi ay
nen şu: Burada dört beş ekip var, sen artık operasyonun son adamısın, Burada kimse yok, hepimiz 
seninle uğraşacağız. Ben gittiğimde, orada, tahmin etmiyorum, yani, bayındırlıktan var mıydı, yok 
muydu, bilmiyorum; ama, diğerleri zaten alınmıştı, cezaevine alınmıştı. Bana da kendi ifadeleri, en 
son sensin burada dediler. En son gelen, bütün uğraşımız seninle. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Gürültü, çığlık veya... 

SEDRETTİN DİNÇER - Hayır efendim, şu yapılıyordu, kaldığımız hücrelerde gece yarısından 
sonra müzik yayını vardı. Şimdi, benden öncekiler, yani, cezaevine geldikten sonra arkadaşlarımın 
söylediği oydu, o kalabalık olduğu zamanlar gece yarısı müziği sonuna kadar açıyorlarmış. Benim 
zamanımda da açtılar; ama, benim aklıma o tür şey gelmedi. Çünkü, sorguya aldıkları yeri ben hep 
izoleli bir yer olduğunu kafamda tasarlıyordum. Çünkü, duvarlan da böyle, şu halıfleks, adi bir 
halıfleks, mavi bir renkte, çünkü gözlerimin bu altından görüyordum maviliğini, duvarlar da halıf
leks kaplıydı, çünkü, ayakta durduğum zamanlarda kafamı duvara vuruyorlardı. Ellerimde arkada 
olduğu için o duvarı hissedebiliyordum, kafam da zaten hissediyordu. Beton olmadığını biliyordum 
ve ben orayı izoleli diye düşünüyordum. Yani, ben ses duymadım. 

4- Mehmet İNCE 

MEHMET İNCE - Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısıydım. 1979 senesinde Bayındırlık İskân 
Bakanlığına işe girdim. 1979'dan 1984 senesinde şube müdürlüğü yaptım. 1991'den sonra da, 1996 
senesinde kesin hesap şube müdürü, daha sonra daire başkanı ve genel müdür yardımcısı olarak 
görev yaptım. İnşaat mühendisiyim. 
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BAŞKAN - Mehmet Bey, şimdi, sizin, savcı tarafından alınan ifadelerinizden ve organize suç
lar şube müdürlüğünde alınan ifadelerinizden bazı pasajlar okuyacağım size. Mesela, savcılıkta 
demişsiniz ki, Bayındırlık Bakanlığında bu iş yıllardan beri yapılır. Bu organizasyon dahilinde, 
idarece belirlenen firma haricinde hiçbir firmanın ihale kazanma şansı yoktur. Yapılan ihale for
malitedir. Artık, bu işler Bayındırlık Bakanlığında kurumsallaşmış olup, herkes tarafından bilinir. 
Müteahhitler de para vermeden veya siyasî taassupta bulunmadan ihale alamayacaklarını bilirler. 
Devamında diyorsunuz ki, ben bu konuda emirleri en üst düzeyden, yani, Sedat Aban'dan aldım; 
ancak, onun da üstünde emir veren olduğuna inanıyorum. Çünkü, onun da, bu sistemde tek başına 
olmadığını ayyuka çıkmış durumda biliyorum. Dikkat çekici bir durum var, 2,5 yıldır genel müdür
lük makamının vekaleten yönetilmesidir. Zira, o şahıs tedirgin oldukça, ona iş yaptırmak daha rahat 
olacaktır. Bu ifadeler sizin mi? 

MEHMET İNCE - Efendim, ben onların hiçbiri kabul etmiyorum. Zaten, girdiğimizle çık
tığımız bir oldu savcılıkta. Ondan sonra, emniyetteki ifadelerimizde, bu 26 Ağustosta, işte, yedi gün 
orada kaldık, yedi içerisinde hep baskıyla, iki gün, ilk günüyle son günü hariç, diğerlerinde hep bas
kıyla verdik. Yani, verdik derken, yazıldı, biz o ifadelerimizi de okumadık, hücrede imzalattılar bize 
ifadelerimizi, gece yarısı. Hiçbir şekilde öyle bir şey olmadı, ben o şekilde hiçbirini kabul et
miyorum, bizim söylemediklerimiz yazıldı efendim. 

BAŞKAN - Peki, orada böyle bir yolsuzluk olduğu konusunda duyumun ya da tespitin oldu mu? 
MEHMET İNCE - Hayır efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Bu ifadelerinizde, yani, kabul etmiyorsunuz her ne kadar da, 

şimdi, Sedat Aban tarafından size para verildiğini, komisyonlardaki arkadaşlara dağıtılmak üzere, 
bayanlara cep telefonu verildiği, erkeklere para verildiği, yani, sizin de ifadenizde var, karşı taraf da 
bunu aldım diyor. 

MEHMET İNCE - Yok öyle bir şey efendim, yaşanmadı da; çünkü, bakın, ben söyleyeyim. 26 
Ağustosta ben içeriye alındığımda emniyete, ilk gün bir şey yapmadılar, ertesi günü, bizi, ondan 
sonra, bir müzik yayını başladı. Müzik yayınını sonuna kadar açıyorlar, değişik, böyle dinlemeniz 
mümkün değil, hani diskotekte dursanız, altında kalsanız, duramazsınız. Ondan sonra kapı 
vuruluyor, kapı aralanıyor, bir stres, bir gerginlik oluyor. Tahmin ediyorum geceydi; çünkü, gün
düzü, geceyi ayırt etmemiz mümkün değildir. Oradaki görevliye de saat sorduğunuzda, burada sizin 
saate ihtiyacınız yok dedi. Ondan sonra, bizi aldılar, ifadelerimizi, gözümüz... Geceydi öyle tahmin 
ediyorum, dedi ki, kapıdaki adam, arkanı dön, arkamızı döndük, birisi kapıyı açtı. Ondan sonra 
yüzümüze bez kapadılar, o bezi kapatarak içeri aldılar bizi, götürdüler kolumuza girerek. Ondan 
sonra, ben, orada/devamlı baskı, devamlı dayak, devamlı tehdit, o halde birtakım ifadeleri sordular. 
Eğer, kabul etmediğiniz zaman, benden bir sürü şey istiyor. Diyor ki, sen bana yazılı bir belge ver, 
sen evine git diyor, sen niye oturacaksın diyor, sıkıntı yok sende, sen üstündekilerle ilgili bana bir 
tane yazılı belge ver, evine git. Yok öyle bir şey diyorsun, yok öyle bir şey deyince dayak yiyorsun. 
Bizim oradaki ifadelerimizin hiçbiri bizim kendi ifadelerimiz değil. Ben ifadelerimi anlattım, adam 
diyor ki, geçeceksin onları, biz ne dersek onu söyleyeceksin diyor. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Yani, bunları anlatmadınız mı? 
MEHMET İNCE - Onları da anlatmadık, onlarda olmayan olaylar vardı, onların hepsini yaz

mışlar. 
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SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Bunlar kasete çekilmiş, sizin anlattığınız şekilde. 

MEHMET İNCE - Hayır, kasete çekilmeyi de söyleyeyim, bizi aldılar, devamlı gözlerimiz 
kapalı ifade verdim, gözlerim bir tek açıkken ifade verdim, ifade derken, onu da bilemiyorum, o da 
hazırlanan bir senaryoydu, böyle bir masa, ben masaya oturuyorum, masanın karşısında polis ol
ması lazım, normal şartlarda, polis memuru bu yanda duruyor. Ondan sonra, bana kendi hazırladığı, 
daha önce ben sana ne söylersem söyleyeceksin şeklindeki ifadeleri söyledi, biz de o şekilde çıktık, 
on dakika bile sürmedi o iş. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Yani, polis bir cümle söylüyor, siz tekrarlıyorsunuz, o başka 
bir cümle söylüyor, onu mu tekrarlıyorsunuz? 

MEHMET İNCE - Daha önce söylediklerinizi söyleyeceksiniz, bizim o şekilde, diğer yazılı 
olan emniyet ifadesini ben de okudum, mahkemeye çıkmadan, onların hiç birini biz söylemedik. 
Ben savcının yanında on dakika bile durmadım, içeri girdim, çıktım. Arkadaşlarım da öyle. Sav
cılıktaki rapora bakıyorsunuz, ben bir saat orada kalmış gözüküyorum. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Ama, bu tutuklu olmayan birkısım ihale komisyonunun 
görevli olan mühendisleri de tutuklu olmadığı halde onlar da kabul etmiş, bize cep telefonu geldi 
diye. 

MEHMET İNCE - Hayır efendim, öyle bir şey yok, söylendi, kendileri de ifade ediyorlar, em
niyetteki ve mahkemelerdeki ifadelerde öyle bir şey olmadı, olsa biz oldu derdik. Olmadı çünkü, ol
mayanlar bir sürü. Mesela, bakın, benim oradaki ifadelerimde yazmış, benim mal beyanıyla ilgili 
yazmış, mal beyanına bakıyorsunuz, Ulus'tan Dışkapı'ya giderken YlBA Çarşısı var, YlBA Çar
şısının arsasını bize yapmış, 30 sene önce yapılmış, herkes orada yer almış, binası var, 30 sene ön
ceki arsa kiminse, bilmiyoruz, o arsayı benim eşimin üzerine tapulu göstermişler. Para göstermişler 
bankada, öyle bir hesap yok. Yazı yazdık, öyle bir hesap, mahkeme yazarsa cevap veririz dediler, 
şimdi mahkeme yazacak. Bir tane 1978 senesinde eşimin girdiği bir kooperatif var, ondan sonra, o 
kooperatifin adını bölmüşler ikiye, iki ayrı kooperatif şeklinde yazmışlar. Satmış olduğumuz mal 
var 1991 senesinde, 1995 senesinde satılmış, onu halihazırda malmış gibi göstermişler. Bunlar hep 
böyle gerçek. 

ifade de diyor ki, bu 2000'deki yapılan şey, bu sizin bahsettiğiniz paralarla mal aldı diyor, bun
ları aldı diyor, yazmış ifadede öyle tek tek. Ondan sonra, ben 1991 senesinde ev almışım, ondan 
sonra, adama diyeceğim ki, arkadaş, ben bu parayı 2001 yılında çete olacağım, bu çeteden para 
kazanacağım, o kazandığım parayla sana ödeyeceğim desem ev verir mi efendim? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın ince, öncelikle ben de geçmiş olsun diyorum. Tabiî ki, 
benim hiçbir zaman saklım gizlim yok, her yerde açık ve dobra bir insanım, sizi de iyi tanıyan ar
kadaşlardan biriyim. Tabiî ki, şartlar ne olursu olsun, keşke böyle bir şey olmasaydı. Ancak, 
görevimiz doğrultusunda da bazı merak ettiğim sorulan da sormak istiyorum. 

Ben, bu konuda -kabul etmiyorsunuz da, ancak, çarpıcı olduğu için soruyorum- emirleri en üst 
düzeyde Sedat Aban'dan aldım; ancak, onun da üstünde emir veren olduğuna inanıyorum; çünkü, 
onun da, bu sistemi, tek başına, herkes tarafından ayyuka çıkmış bu olayları yönlendirmesi müm
kün değildir. Dikkat çekici bir durum da, 2,5 yıldır genel müdürlük makamının vekaleten yönetil
mesidir. Zira, o şahıs tedirgin oldukça, işleri ona daha rahat gördüreceklerdir. Yani, bunu bu kişiler 
bu kadar nasıl bir anda tespit edebiliyorlar da sizin üzerinizden yazıyorlar, başka bir yerlerde yok 
mesela, bu sadece sizin ifadenizde var. Yani, bunu başkalarına da mal edebilirlerdi. 
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MEHMET İNCE - İl Kutlu Beyin ifadesinde de var, ben okudum; ama, İl Kutlu Beye emniyet
te sormuşlar, bunu bana savcılıkta sormadılar bile, yazmışlar. Bana kaç yıldır genel müdürlük boş 
dediler, 2,5 yıldır yaklaşık boş dedim, o kadar. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Onun dışında, burada 15 tane şey var, mal beyanınızda. Yani, bir-
kısmı doğru değil dediniz. İşte, paralar var, Çeşme'de eşime ait yazlık diyorsunuz. Bunların hepsi 
mi yanlış? Bu doğruları nasıl öğrendiler, onları da sorabilir miyim? 

MEHMET ÎNCE - O doğrular da şöyle, bana dediler ki, senin malvarlığınla ilgili şeylerin var 
mı dediler, var dedim. Onlar nereden durur, evde durur dedim, ondan sonra, peki, nereden bulacağız 
onu dediler, eşim evde, eşimden alabilirsiniz dedim. Eşime telefon ettiler benim yanımda, ondan 
sonra gelip alacağım diye. Tapuları aldılar, ben devlete mal beyannamesi olarak verdim zaten. 
Benim, Bayındırlık Bakanlığındaki mal beyannamem içinde ediliş biçimleri, alınış biçimlerinin 
hepsi var. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Güzel, tamam, şimdi, şu olabilir mi acaba; bu mal beyanlarından, 
yenilerden, eskilerden birkaç tane karışmış olup da, daha önceden mal beyanınızla karışmış onlar
la birlikte dökmüş olabilirler mi? 

MEHMET İNCE - Olabilir tabiî. 
MEHMET NACAR (Kilis) - Peki efendim, o listede olanlardan hangileri var, hangileri doğru, 

bunu bize söyleyin o zaman. 
MEHMET tNCE - Efendim, 06 KG 959 plakalı araba eşimin üzerine kayıtlı, bunların almış 

biçimleri var, bunları tek tek verdim, tek tek örnekleri de var, ediliş biçimini de var. 
MEHMET NACAR (Kilis) - Bu Toyota araba size ait? 
MEHMET ÎNCE - Toyota değil efendim, Opel bize ait. 
MEHMET NACAR (Kilis) - Toyota var bir de. 
MEHMET ÎNCE - Hayır, Opel araba bizim efendim, eşime ait. 
MEHMET NACAR (Kilis) - 06 Z... 
MEHMET ÎNCE - KG 959 efendim, o eşime ait. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Birinci araba yok mu? 
MEHMET ÎNCE - Yok efendim, benim değil. 
MEHMET NAZAR (Kilis) - Bu 06 ZFZ 57 nerede? 
MEHMET ÎNCE - O bana ait değil efendim. 
MEHMET NACAR (Kilis) - Okuyun efendim. 
MEHMET ÎNCE - Okudum efendim, bana ait değil diyorum. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Biliyor musunuz kime ait bu araba? 
MEHMET İNCE - Bakın, iddianamedekileri tek tek döktüm. 
MEHMET NACAR (Kilis) - Hazır sorulmuşken devam edin. 3 nolu şey... 
MEHMET İNCE -1996 yılında aldım, duruyor, babam oturuyor. 
Dördüncü sırada, o Beynam'daki de duruyor, 1996 yılında alınmıştı. Beşinci sıradaki 

kooperatif, 1978 yılında üye olduğumuz bir kooperatif, var, devam ediyor. Altıncı sırada Gümüş-
lük'te, benim adıma, ben yöneticiliğini de yaptım, 1976 senesinde girdiğim bir kooperatif, var. 
Yedinci sıradaki Balgat'taki de kooperatif, var ve devam ediyor. Sekizinci sıradaki yok. Dokuzun
cu sıradaki var. Onuncu sıradaki de var. Onbirinci sıradaki var. Onikinci sıradaki de var. Onüçüncü 
sıradaki var. Ondört var ve onbeş yok. 
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Bir de, iddianamede geçmiş, burada, Hacı Muratlıda iki katlı ev diyor, yok öyle bir şey. Sebze 
bahçeleri diyor, yok öyle bir şey. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Kendi arabanız yok mu? 
MEHMET İNCE - Benim arabam, eşimin üzerine var. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Şu anda dikkatimi çekti, yani, bazı bilgilerin nasıl elde edilebil

diğini merak ettiğim için söylüyorum. Aslında, mal varlığıyla ilgili benim şeyim o, yoksa, niye al
dın, nereden buldun, kesinlikle o değil. Çünkü, bizim burada bulunma şeyimiz değil. O konunun 
Bakanla ilgisi açısından buradayız biz. Yani, ifadelerin alınmasındaki şeyi öğrenmek istiyorum. 

Ser inşaat Firmasının sahibinin Servet Aslan olduğunu biliyorum, ancak, iki yıl evvel başından 
geçen bir olaydan dolayı dilekçe vererek firma hissesini kardeşi Sefa Aslan'a devretti; ancak, benim 
oğlum bu yerde çalışmıyor, bu firmada herhangi bir yakınım çalışmamaktadır; ancak, Ser inşaatın 
sahibi Servet ve Sefa Aslan'ın Sedat Aban'ın yakını olduğunu biliyorum. Buradan şunu öğrenmek 
istiyorum. Bu bilgiler bir şekilde konuşuldu ki, yazıldı. 

MEHMET ÎNCE - Bana bir tek o konuyla ilgili şunu sordular. Senin hiçbir akraban bir inşaat 
firmasında çalışıyor mu dediler. Ben de soyadı ince olan... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır, öyle demiyor, direkt diye sormuşlar. 
MEHMET İNCE - Öyle sormadılar efendim, asla. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Buyurun Boray Bey. 
TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Geçmiş olsun. 
MEHMET İNCE -- Teşekkür ederim. 
TAHSÎN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Fethi Soydan senin büro şefliğini yapıyor. 

MEHMET İNCE - Bizim Yapı işlerinin... 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Yapı işlerinin büro şefliğini yapıyor. Sen ihale 
komisyonu başkanısın? 

MEHMET İNCE - Ben yeterlilik komisyonunun... 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Yeterlilik komisyonunun başkanısın. Bu şeylere 
yeterlik verildiği vakit de Fethi Soydan'a veriyorsunuz, bunların mektuplarını hazırlıyor; değil mi? 

MEHMET İNCE - Hayır, öyle değil. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Nasıl oluyor? 

MEHMET İNCE - Bu yeterlik komisyonu çalışmaları bu ilana çıkıyor 35/a'ya göre, 2886 
Kanuna göre. ilanda şartlar belirleniyor. Zaten, bu ilandaki belirtilen şartlar ve şeyler, uygun bedel 
tebliği hükümlerine göre yapılıyor. Bu yapılanlar ilandaki şartlara göre o tebliğ hükümlerine göre 
bu firmaların dosyalan değerlendiriliyor, o değerlendirme çalışmaları yapılıyor, hataları olanları, 
dosya eksik, referans mektubunda eksik olanlar veya karnesinin süresi geçmiş olanlar yeterlilik 
ihale günü veriliyor. İhale günü hazırlanan zarf, ihale komisyonuna veriliyor. İhale komisyonuna da 
firmalar katılıyor ihaleye, ihalede, ihale komisyonu bu firmaları tek tek okuyor, kimler yeterlik al
dıysa onların zarfını işleme koyuyor. Yeterlik almayanların zarflarını da iade ediyor. Bu firmalar da 
bizim ihalelerimize, bu söz konusu ihalelerde de, bilmiyorum dokümanlarını aldıysanız... Evet o 
gün oluyor. 
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TAHSÎN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Peki, 44'e göre olanlar? 

MEHMET İNCE - 44'e göre olanlar da ihalenin 44'e 3 biçiminde oluyor efendim yapılış 
biçimi, bu 2886'ya göre. Birincisi bedii özellikten dolayı kaynaklanan... 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Yeterlilik verilmesi konusu var. 

MEHMET İNCE - Yeterlikte verilen bir şey yok efendim. Yok yeterlik verilmiyor, belge veril
miyor, yalnız onlara davetiye çıkarılıyor. Onlar ihaleye gelip, ihaleye katılıyorlar. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Davetiye gönderdiklerinizi Fethi Soydan mı 
dağıtıyor? 

MEHMET ÎNCE - Fethi Soydan dağıtıyor efendim. Fethi Soydan APS ile gönderiyor efendim. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Peki, bu konuda Sedat Aban'a bilgi verme şeyi 
var mı? 

MEHMET İNCE - Efendim, benim hiç şahit olmadım o konuda. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Hayır, şartınız var mı diyorum genel müdür 
muavini olarak? 

MEHMET İNCE - Genel müdür olarak ben hiçbir şekilde vermedim. Zaten o hazırlanan olur
da, zaten benim parafım var, Sedat Aban'ın da parafı var, genel müdürün imzası var, bakan beye 
kadar gidiyor efendim. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Peki, bu Mustafa Eriş'i ne kadar zamandır tanıyor
sun? 

MEHMET İNCE - Burada tanıştık efendim kendisiyle. Kendisini fiziksel olarak burada gör
düm. 

BAŞKAN - Ama, ihaleden biliyorsunuz? 

MEHMET ÎNCE - Hayır efendim, ihalelere giren bir firma olarak biliyorum. Ama ben şahıs 
olarak, kişi olarak kendisini hiç görmedim, tanışmadım, konuşmadım. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Peki, Sayın Bakandan, bakanın adına gerek Sedat 
Aban'dan veya gerekse Sadrettin Dinçer'den size bir telkin geldi mi? 

MEHMET ÎNCE - Hiçbir şey gelmedi efendim. Birçok konuda ne talimat aldım, ne tarife geldi. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Yeterliklerin tespitinden dışarıya müteahhitlere sızdırılması 
yasak, sizler de biliyorsunuz. 60-70 tane müteahhit ihaleye giriyor ve bu müteahhitlerin, bir yerde 
attıkları kırımlara baktığın zaman anlaşmalı olduğu bir yerde görülüyor bu işi bilen insanlar. Yani, 
size de bu şekilde duyum, bu müteahhitler anlaşıyor, işleri bölüşüyor dışarıda diye bir duyum 
geliyor muydu? 

MEHMET İNCE - Onu size şöyle izah edeyim: Bu yeterlik komisyonları ihalenin son günü 
yapılıyor. Zaten tebliğde de... 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Size bu şekilde... 

MEHMET İNCE - Bize duyum gelmedi. Bize zaten bir şey gelse, benim o konuda yetkim yok. 
2886'ya göre... 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Mehmet Bey, yetkinin ihale komisyonuna ait olduğunu ben de 
biliyorum. Yani, size bu müteahhitler anlaşıyor, dışarıda bu işleri kendi aralarında bölüşüyorlar diye... 
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MEHMET ÎNCE - Öyle bir şey gelmedi. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Veyahut da yeterlik alacak firmaların isimleri dışarıya 

müteahhitlere sızdırılıyor diye herhangi bir duyum?.. 
MEHMET İNCE - Öyle bir şey sızdırılması mümkün değil. 300 tane firma katılıyor, 180 tane, 

190 tane yeterlik alan var. 180 tane yeterlik alan firma ihaleye katılmış. Şimdi, sizler daha iyi bilir
siniz, bu ihale dosyalarına baktığınız zaman, yeterlik aldığı halde ihaleye katılmayan firmalar var. 
ihale tutanaklarında bunlar mevcut. Yeterlik almadığı halde ihaleye teklif verenler var. Bu adamlar 
niye masraf etsin veya niye şeye girsin. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Şunu da söyleyeyim: Peki, bu kırımlar niye bu kadar aşağıya 
düştü? 

MEHMET İNCE - Onu bilemiyorum ben efendim. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Yüzde 7lerde, daha önce de aynı bakanlıkta çalışıyordunuz. 

MEHMET ÎNCE - Efendim, uygun bedeli sununla... Size onu da söyleyeyim, bu çıkan dönem
deki, bu ihale edilen dönemdekiler bu kasım krizi olsun veya diğer kriz olsun, tenzilatlar düşük. 
Zaten uygun bedelin özü 2886'nın değişmesi özü Hazinenin menfaati değil, devlet menfaatini 
gözetmekten tenzilatları düşürdüler. 2490'da tenzilatlar zaten yüksekti, kırımlar... 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Bu yasa çıktıktan sonra tenzilatlar düşmedi Mehmet Bey? 
Yani, bu yasa çıktı diye tenzilatlar aşağıya düşmedi. Uygun bedel hesabı hiçbir zaman tenzilatları 
aşağıya düşürülmüştür hesabıyla çıkarılmış bir yasa değil. Uygun bedel deniliyor, ismi üzerinde, 
normal bir ortalama kırım getiriliyor. Bunlar da, hiçbir zaman için, kırımlar aşağıya çekilsin diye 
değil ve 1997 yılında çıkan bu yasa... Yani, 1997 yılından sonra bu aşağıya çekilmedi; ama, belli bir 
dönemden sonra bu düşüş var. Yani, bizler şu endişedeyiz. Yani, bu acaba yeterlilik alacak fir
maların ismi dışarıya sızıyor muydu? 

MEHMET ÎNCE - Mümkün değil efendim, yani, olmaz. Çünkü, yeterlilikler aynı gün 
yapılıyor, çıkması mümkün değil. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Bir soru da ben sorabilir miyim? 

Özellikle, mesela, uygun bedel yasası diyorsunuz, bilmem ne, buna benzer şeyler, değişiklik
ler oldu mevzuatta diyorsunuz, ondan dolayı kırımlarda çok düşme oldu. özellikle, biz, aldığımız 
belgelerde, mesela, bayındırlıkla, yapı işlerinin veya İller Bankasının yapmış olduğu ihalelerde, 
özellikle, Karayolları dışındaki ihalelerin Sayın Koray Aydın döneminde, birden davet usulüne dön
düğü, ilan usulünün çok az olduğu, yani, istisnaî, belki de hiç yok gibi tamamen davet usulü üzerine 
yapıldığı... Bir kere bu var. Burada, yani, istenen firmaya vermek için ihaleyi, intiba çıkıyor. 

ikincisi, bu firmaların kırımları aniden, grafik birden düşüyor, 1999 yılından sonra birden 
aşağıya iniyor. Yani, 49-50'lerde seyrederken diğer dönemlerde, Sayın Kumbaracıbaşı zamanında 
falan, hatta, davet usulü ve ilan usulünde de aşağı yukarı kırımlar 40'ın üzerindeyken, burada 13'lere 
falan iniyor ortalama, yani, çok düşük seyretmeye başlıyor. 

Bir de ilginç tarafı, mesela, iller Bankası ihale yönetmeliğinin 30'a F maddesi değiştirilerek, 
bu eksözleşmenin sürekli yapılması hali getiriliyor tekrar ve kısa dönemde bitecek işlerde dahi, çok 
düşük rakama ihale edilen bir iş, iki üç defa eksözleşmeyle, mesela, 800 milyar liraya ihale edilen 
3 trilyon liraya çıkarılıyor. Bunlar da, KlT Komisyonuna sunulan Başbakanlık Yüksek Denetleme 
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Kurulu raporlarında var. Tamamında 300-500 civarında bir artış sağlanıyor. Yani, burada, siz, bu 
dönemde yapılan ihalelerin, Sayın Koray Aydın döneminde yapılan ihalelerin, kamu menfaatları 
gözetilerek yapıldığı noktasında, usule uygun yapıldığı noktasında kanaatiniz ve vicdanen müsterih 
misiniz? 

Bir de şunu soruyorum: Hiçbir şey yoktu da, böyle bir senaryo ayarlandı, düzenlendi bir güç 
tarafından, sizler de aktör ve figüran olarak o senaryoda yerine konuldunuz ve ifadeler de hazırlan
dı ve size imzalattırıldı. Bundan kamunun menfaati ne, bunu yapanlar niye yapıyor? 

MEHMET İNCE - O niye yaptığını bilemiyorum; ama, aynen ifade ettiklerinizi, ben, kendi 
ifademle mahkemeye sundum. Yazılı ifademde, bu sizin en son söylediklerinizi aynen kaleme al
mışım, onları, tek tek orada mahkemeye sunmuşum. Burada bir senaryo düzenlenmiş. Benim, oy
namak istemediğim bir rol. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Her şey normal, hiçbir şey yok mu? 

MEHMET İNCE - Ben şunu da ifade edeyim, Sayın Başkan müsaade ederse. 

Bu 2886, siz uygun bedel zamanında daha önce Onur Kumbaracıbaşı'nda yüksek dediniz, bu 
uygun bedelin tercihindeki hesap sisteminden kaynaklanan bir olaydır efendim. Oradaki uygun 
bedel sistemindeki hesap sistemi, bu 6 bakanlık tarafından hazırlanır, Maliye Bakanlığı, Bayındır
lık Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Orman Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı. 
Bunlar ortak imzalarlar, bu genelge de Resmî Gazetede yayımlanır. O Resmî Gazetede yayımlanan 
uygun bedelin tebliğindeki kriter de orada belirlenir. Orada belirlenen daha önceki yıllarda en yük
sek kırandır. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - O yasa ne zaman çıktı, uygun bedel yasası? 

MEHMET İNCE -1984 yılında çıktı. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Ama, 1999'da uygulanmadı mı? 

MEHMET İNCE - Onu anlatmak istiyorum efendim, onun tespiti her sene değişir. Her sene 
nasıl olacağı belirlenir o tespit, ona göre yürürlüğe girer. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Hangi makam belirliyor onu? 

MEHMET İNCE - İşte saydığım 6 bakanlığın koordinesinde yürütülür, Resmî Gazetede 
yayımlanır, açıklamasını da biz Bayındırlık Bakanlığı olarak yaparız ve uygulanır. Tüm Türkiye'de 
2886'yı yapan kuruluşlar onu uygular. O açıklamalarda da, dilekçe örneğine kadar nasıl verecek
lerinin hepsi bellidir. Yani,, okur-yazarlığı olmayan bir adam bile onu anlayıp, doldurabilir. Örnek
leri vardır sayısal örnekleri hesaplama sistemlerinin. 

Şimdi, burada da, sizin demin bahsettiğiniz konuda da, bu hesaplama sistemli uygun bedelin 
tercihindeki sistemde en yüksek kırandır, daha sonra, 1997 veya 98 senesinde bu hesaplama sistemi 
geldi, artı 10 konuldu, artı 10'un üzerindekiler elendi yüksek kırılıyor diye, eksi 5 konuldu, eksi 5'in 
altındakiler elendi, aradakilerin değerine de bir ortalama getirildi ki, bu yapılabilirlik seviyesine gel
sin diye. Daha sonraki uygulamalarda iki seni bu uygulandı ortalama sistem. Daha sonra da bir 
hesaplama sistemi geldi, artı 10 konuldu, eksi 5 konuldu, ikinci ortalama artı 4, eksi 2 konuldu, iyice 
kısaltıldı ortalama. Yani, bu bizim tercih hakkımız değil. Yani, benim veya şahısların tercih hakkı 
değil. Tebliğden gelen bir kaynaklanan hesaplama sistemi. Yani, sizin bahsetmiş olduğunuz ten
zilatın yüksekliği, azlığı... 
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MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Mesela, bir şey daha söyleyeyim, sizin belki alanınız değil 
ama... Mesela, 2000 yılında Erzincan Çevre Yolu ihalesi yapılıyor, 69 firma katılıyor, yüzde 49 
kırımla veriliyor, Trabzon'a yüzde 18.3'le veriliyor, aynı mahiyette iş aşağı yukarı. 

MEHMET İNCE - Efendim, ben onun şartlarını bilemem, o konuda yorum yapmam yanlış 
olur. Yalnız, demin söylediğiniz İller Bankası konusunda da, biz... Onların işleyişi uygun bedel teb
liğine uygun değildir, çünkü, onların yönetmeliği farklı. 

MEHMET GEÇER (Hatay) - Bizim amacımız sizleri yargılamak, sorgulamak değil, Sayın 
Bakan hakkında iddia edilen yolsuzlukla ilintisi var mıdır? 

MEHMET NACAR (Kilis) - Ben bir şey sormak istiyorum: Şimdi, Sedat Aban sizin müs
teşarınız, ihalelerle ilgili müsteşar yardımcısı. Siz sık sık görüşüyorsunuz, görevinizle ilgili olarak. 
Şimdi, Sedat Aban'ın, size, Bakan şöyle talimat verdi, şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım gibi 
bir telkini oldu mu veyahut da, Bakan bu konuda bize çok baskı yapıyor gibi bir şikayeti oldu mu? 
Ya da duyduğunuz ya da müsteşar yardımcısının ağzından işittiğiniz, işte, Bakanın böyle talimatları 
olduğu hususunda bilginiz veya size bir şeyi oldu mu? 

MEHMET ÎNCE - Bana o konuda verilen hiçbir talimat olmadı ve öyle bir konuşma da geç
medi. Bakan Beyden veya şöyledir böyledir diye bir şey almadık. 

5-Mustafa ERİŞ 

MUSTAFA ERİŞ - 2.8.1952 Diyarbakır doğumluyum. îlk, orta ve liseyi Diyarbakır'da okudum. 
1976 Diyarbakır Eğitim Enstitüsü mezunuyum. Akabinde, 1980 yılında müteahhitliğe başladım. 
1987 yılına kadar Ankara Strasbourg Caddesinde şubem vardı, ayda 15 gün geliyordum. 1987'de 
evimi getirdim. Hoşdere'de yazıhanem var. O gün bugün, 22 senedir müteahhitlik yapıyorum. Evli, 
üç çocuk sahibiyim. Oğlum inşaat sonda, kızım hukuk üçte, diğer oğlum orta sonda. 

BAŞKAN - Peki, bizim bu Mecliste soruşturma konusu olan ve DGM savcılarının iddianamesi 
elimizde mevcut, bazı ifadeleriniz de mevcut, ses kayıtları ve görüntü kayıtları da mevcut. Bunlar
la ilgili diyebileceğiniz neler var bizlere? 

MUSTAFA ERİŞ - Ben, 22 senelik müteahhidim, otuza yakın proje bitirdim, inşaat işi, altyapı, 
üstyapı; ben, mesleğimi icra ettim. Onun ötesinde, ihalelerde hür irademle teklifimi verdim. 

BAŞKAN - Yani, bu ihale aşamalarında, iddia edildiği gibi, dışarıda anlaşma ya da daha ileri 
boyutta bir organizasyonun içine girdiniz mi? 

MUSTAFA ERİŞ - Öyle bir şey olamaz; çünkü, o bahse geçen ihaleler 180 civarında tahmin 
ediyorum, 170-180 civarında yeterlik var. 180 kişiyi bir telefon emriyle, hadi getirin zarfınızı 
demek, bence, mantık dışıdır. O kadar bir gücüm olsaydı, kendime alırdım ihaleleri, hiç kimseye de 
vermezdim. 

BAŞKAN - Bazı kayıtlarda, sizin bire bir görüntülü kayıtlarınızda, çok daha açık söyleyeyim, 
belli organizasyonlar yaptığınız, bunlardan müteahhitlere verilmek yüzde 5 çıkma, artı, yüzde 1, 
zaman zaman yüzde yarım da pay aldığınızı kendi ifadenizle söylüyorsunuz. 

MUSTAFA ERİŞ - O ifadeleri kabul etmiyorum. O ifadeler ilave edilmiş. 
BAŞKAN - İhalenin dışında, görsel kayıtlarınızda da, görüntülü kayıtlarınızda da bu ifadeler 

kendi ağzınızdan söz konusu... 
MUSTAFA ERİŞ - Orada, bence, yorum değişikliği yapılmış. Öyle oluyor demişim, öyle 

yapıyorum dememişim hiçbir zaman. 
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BAŞKAN - Zaman zaman, işte teminat mektubu anlamında kira olarak kullandığım menkul 
değerler, bunlar sizin kendi ifadelerinizde var. 

MUSTAFA ERİŞ - Onun çok doğal olması lazım. Benim tasarruflarımdan sağladığım parayla, 
devletin resmî hazine bonosunu aldım. Dost, arkadaş ilişkisi içinde bana yetmediğinde, ben diğer 
arkadaşın hazine bonosunu alıp, mektup..; 

BAŞKAN - O ifadenizde, ifadelerime ilave edilmiş diye kastettiğiniz şeyleri görüntülü kayıt
larında sizin ağzınızdan dinleyebiliyoruz. Onları neden o rahatlıkla verebildiniz, neden söylediniz? 

MUSTAFA ERİŞ - Ben onları söylemedim, ilave edilmiş diyorum. 
BAŞKAN - Sizin ses tonunuzla, sizin görüntünüz var. 
MUSTAFA ERİŞ - Emniyette ki görüntüler mi? 
BAŞKAN - Devlet Güvenlik Mahkemesindeki görüntülerden bahsediyorum. 
MUSTAFA ERİŞ - Devlet Güvenlik Mahkemesindeki görüntülerde ben öyle bir şey demedim. 

Nöbetçi hâkimdeki ifademde, müteahhitler böyle anlaşır demişim. Benim, anlaşmışım, anlaştır
mışım diye bir ifadem yoktur. Nöbetçi hâkimdeki ifade elinizdeyse... 

BAŞKAN - Zaman zaman ihaleye -parça parça belki anlatıyorum, ama- katılan firmaların çok
luğuna göre bazen üç dört firmayı etkileyebildiğinizi, tamamını değil, bazen tamamını etkilediğinizi, 
organize edebildiğinizi kendi ifade tarzınla orada söylemişsiniz. Bu görüntüleri uydurmak mümkün 
değil ki, dudak mimiklerinde bile aynı mimikler; bunlar nasıl uydurulur sizce? Sizin ikizinizin olması 
lazım ya da kionlama yöntemiyle sizi çoğaltmak lazım ki, ancak o kadar şey olsun. 

MUSTAFA ERİŞ - Müsaade ederseniz, size bir soru sorayım. 
BAŞKAN - Soru değil, soruyu biz soracağız. 
MUSTAFA ERİŞ - Veya konuyla ilgili bir yorum almak istiyorum sizden. 
Ben, ihale organizasyonu yaptım diyelim. Türk Ceza Kanununun 366 ncı maddesinde, üç ay 

ile bir yıldır cezası. Ben, altı aydır yatırıyorum bu cezaevinde. Bunun cezası altı ay yatırmak mıdır, 
yoksa altı ay daha yatacak mıyım? 

BAŞKAN - Onu, sizin mevcut yargıya intikal etmiş mahkemenizin sonucu belirleyecek. Biz, 
burada sizi yargılamak değil, bu olayla ilgili o zamanki Sayın Bakanın bir bağlantısı var mı yok mu; 
onu araştırıyoruz. 

MUSTAFA ERİŞ - O zaman, demek, ben ihale organizasyonu yapmamış ki, beni onunla yar
gılayıp bırakmadılar. 

BAŞKAN - Orasına onlar karar verir, ona bir şey diyemeyiz; ama, dediğim gibi, görüntülü 
ifadelerinizde, bunları çok açık seçik, net... 

MUSTAFA ERİŞ - Şimdi, orada bazı ifadeler şöyle oluyordu: Baskı gördük. Mesela, su içtin 
mi, içmedim, su içtin mi, içtim, içmedim; içtim'i yazıyordu, içmedim'i yazmıyordu. 

BAŞKAN - Orada karşılıklı konuşmada, diyalogda sizinle konuşan savcı bir taneydi zan
nediyorum... Çok rahat bir ortamda, rahat bir sohbet havasında geçen karşılıklı bir şey. Yani, orada, 
en azından, bir baskı görünmüyor. Ona rağmen, baskı olmayan bir ortamda o kadar net söylemeni 
neye bağlayalım? 

MUSTAFA ERİŞ - Vallahi, o öyle değil de, şimdi, müteahhitler arasında son ihale, 2886 sayılı 
Yasa, biliyorsunuz, ortalama kırım... Yani, birbirimize sohbette deriz, yahu kaç lira gider, işte kaç 
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atarsam tuttururum; bunu, samimî bir arkadaşımıza, meslek dışındaki bir arkadaşımıza da sorarız. 
Bu, toto gibi bir şey yani. Kaç lira gider; öyle bir sohbetimiz olmuştur. Burada, bu, ihaleye fesat 
manasında değildir. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Böyle bir şey, emniyet haricinde veya savcılık haricinde, herhan
gi bir büro olabilir, herhangi bir işyeri olabilir veya sizin büronuz da olabilir. Öyle bir yerde böyle 
bir şey oldu mu veya böyle bir tespit çekim olma ihtimali olabilir mi? Orada da böyle bir şey var
sa, yani, sizin tespitleriniz yapılmışsa, bu konuda ne dersiniz? 

MUSTAFA ERİŞ - Ben 22 senelik müteahhidim. Benim bürom 100 metrekare. Beş aydan beri 
de mühürlüdür, ne amaçlanıyor, ne olduğunu da bilmiyorum. Evim aranırken, kuraldışı arandı, 
hukukdışı arandı. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Bu hususlara girmiyorum. Yani, sizin büronuzda veya başka 
büroda öyle bir pazarlık olmuş mudur? 

MUSTAFA ERİŞ - Ama, siz, bizim Meclisimizsiniz; siz, bizim milletvekillerimizsiniz; siz, 
haklı olarak, bizim bazı çelişkilerimizi... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Bunları konuşacaksak, yarın konuşalım. Şimdi, soruyu uzatıyoruz 
da onun için soruyorum. 

MUSTAFA ERİŞ - Savunmak mecburiyetindesin, sizin asıl göreviniz, bizi savunmak. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O kısmını ayrı konuşalım. Ben, sorunun karışmaması açısından 
söylüyorum, yoksa, müdahale etmek değil amacım, onu da anlatın tabiî ki. 

Yani, büronuzda, bir işyerinde veya başka bir yerde böyle bir pazarlığın geçme ihtimali var mı? 
Böyle bir şey varsa, ne düşünüyorsunuz? 

MUSTAFA ERİŞ - Arz ediyorum: Benim bürom 100 metrekare, normal bir meskene imal edil
miş bir büro. En büyük salonu da bundan biraz küçük veya bu miktarda. Konu olan ihalelere bakın 
-180, 160, 170 kişi- 160 kişiyi oraya toplayıp organize etmek, anlaştırma nasıl olur?! 180 kişiyi 
oraya nasıl toplayacaksınız?! 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Anlaştırma demedim... Böyle bir tespit varsa, öyle bir ihtimal var
sa, görüntülü tespitten... 

MUSTAFA ERİŞ - Görüntülü tespit, ben de okudum efendim. 12 kişi o binaya girerken tespit 
etmişler. 12 tanesinin 8'i karşı komşum Niltaş İnşaatın sahibi ve patronu ve personelidir. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O zaman daha net sorayım, bitireyim. 

Yani, sizin büroda böyle bir pazarlığın olmadığı veya böyle bir ayarlamanın olmadığın söy
lüyorsunuz. 

MUSTAFA ERİŞ - Kesinlikle olmaz; çünkü, gücümüz yetmez o 180 kişiyi... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Peki, teşekkür ederim. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Fethi Soydan'ı veya Sedat Aban'ı tanıyor musunuz? Bunlar 
gelip gidiyor muydu büronuza? 

MUSTAFA ERİŞ - Ben, Sedat Aban'ı üniversitede öğrenciliğinden tanırım, hemşehrimdir, ben 
Diyarbakırlıyım, o Urfalı galiba, Siverekli galiba; ama, Siverekliler Urfa'yı kabul etmez de ondan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 



- 2 7 4 -

şey diyorum. Sedat Aban'la, ben, son dört senede hiç görüşmedim. Bu 4422 sayılı Yasaya istinaden 
bizi çekime almışlar, telefonlarımızı dinlemişler, Sheraton'daki saunaya kadar gelip beni çekmişler 
özel yaşamıma da girip. Sedat Aban'la hiçbir ilişkim olmamıştır. Sedat Aban'la ilişkim olmadığı 
gibi, ben, Sedat Aban'la konuşmuyorum. Çünkü, niye; benim Diyarbakır şantiyemde îzzet Altındağ 
isminde bir arkadaşım vardı, personelim vardı. 1987'den sonra, o, Karayollarına girdi. Cizre'ye 
tayini çıkmıştı. Telefon açtı "abi, Karayolları Genel Müdürlüğünde tanıdığın varsa, benim evim 
Diyarbakır'da, yine beni Diyarbakır'a tayin ettirebilir misin?" Ben de, düşündüm, kim yapabilir, 
Sedat Aban genel müdür müydü, müsteşar yardımcısı mıydı, hatırlamıyorum. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Kaç yılında? 

MUSTAFA ERİŞ - Bundan iki sene evvel. 
Gittim, söyleyeyim dedim, bizim îzzet'in tayinini yapabilir misiniz diye; bekledim, almadı 

içeriye beni. Ben de öyle çıkıp geldim. Ondan sonra, hiçbir yerde de görüşmedik. Hiçbir telefon 
görüşmem de, teke tekte görüşmem... Hatta, en son, Fethi Soydan'ın babası rahmete gitmişti, ben 
Çeşme'deydim. Ben, bu ihalelerin olduğu dönemde Çeşme'deydim zaten. Benim Çeşme'de küçük 
bir otelim var 20 odalı. Ben, yazın dört ay, beş ay oradayım. Sedat Aban'ı cenazede de gördüm. Bir 
merhabamız olmadı, el sıkışmamız bile olmadı, orada da tavrımı gösterdim. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Fethi Soydan'la?.. 
MUSTAFA ERİŞ - Fethi Soydan'ı tanımamak imkânsız, müteahhitlik yapıyorsanız, tanımamak 

imkânsız. Eğer Bayındırlık Bakanlığında da bir ihaleye giriyorsanız veya bir iş takibini yapıyor
sanız, Fethi Soydan'a dosya vermek mecburiyetindesiniz, müracaat dosyasını. Bir dosya incelemek 
istiyorsanız, Fethi Soydan'ın bürosuna gidip o dosyayı incelemek mecburiyetindesiniz, ihaleden ön
ce şartları öğrenmemiz için. Fethi Soydan'ın bürosunda mevcut olan ihale dosyasında şartları öğ
reniriz veya inşaat vergilerinden; çünkü, Resmî Gazeteye sadece ilanı verilir; kaç mühendis is
teniyor, ne araç parkı isteniyor, ne malî durum isteniyor, onlar özel dosyada, yani, ihale dosyasında 
mevcuttur. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Fethi Soydan gelip gider miydi büronuza? 
MUSTAFA ERİŞ - Fethi Soydan bana bir defa gelmiştir; o da, hanımının bir sigorta işi vardı. 

Hanımı Koçbank'ta mı, nerede çalışıyordu, bir özel bankada, Koçbank yanlış olabilir. Benim küçük 
oğlum Onur'un hayat sigortasıyla ilgili bundan birbuçuk sene evvel bir defa geldi. Bir defa da gel
miş, beni bulamamış. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Onun dışında da gelmedi diyorsunuz. 
MUSTAFA ERİŞ - Ben, başka yerde görüşmem pek Soydan'la, görüşmedim. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Çok kısa olarak soracağım. 
Mal varlıkları, tabiî, beni pek ilgilendirmiyor, nasıl kazandığınız beni pek ilgilendirmiyor; çün

kü, ilgi alanımızda değil veya benim açımdan öyle. 
Burada kabul etmediğiniz ifadelerde çok değişik isimler var; yani, içerinin isimleri, dışarının 

isimleri var -yani, içeride dediğim, Bayındırlık ve İskân Bakanlığını kastediyorum- ve rakamlar var 
çok değişik şekillerde. Olaylar da sanki iç içe gibi görünüyor. Bu kadar ismi, bilgiyi, işte bazı 
ihalelerdeki aldı verdi, geldi gittileri nasıl tespit edebiliyorlar? Yani, sizin bu ifadeleri vermiş ol
mamanız, daha sonra, bu kadar isimleri, bu kadar rakamları, adresleri nasıl tespit ediyorlar da, sizin
le bağdaştırıyorlar acaba? 
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MUSTAFA ERlŞ - DGM'deki son duruşmada hâkimler karşısında verdiğim ifade şuydu: Efen
dim, ben, bu kadar ihalenin ismini... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - İhale ismi demiyorum sadece, yani, şahıs ismi de var, adresler de 
var; bunları nasıl bilebiliyorlar? 

MUSTAFA ERİŞ - Bu kadar ihale ismini, keşfini, kırımını, tarihini bilebilmem imkânsızdır 
dedim. Bu, olsa olsa, bir bilgisayar kaydıdır dedim. Ben kadar sivri zekâlı değilim. Hâkime ver
diğim son ifade odur; ama, zapta geçti mi geçmedi mi, bilmiyorum, iddianamede olsun, ifade 
tutanaklarında olsun... Yani, ihalelerin, tenzih ederim, siz on defa okuyun, bir defa tekrar etme im
kânınız yok o kadar. Ben, hangi tarihte hangi ihale yapılmış, keşfi nedir, ismi nedir, hangi şirketin 
aldığını... Şirketin ismi olabilir, Ahmet diyebilirim; ama, Ahmet inşaat limitet şirketi veya sanayi 
limitet şirketi olarak demem imkânsız. Bunlar orada yazılıysa... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) Benim dediğim, ihale değil ama, sadece ihale değil, o kadar isim var 
ki burada, yani, sizin tanıdığınız, dostunuz... 

MUSTAFA ERlŞ - Bana sormuşlar... 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yani, bu bilgileri demek ki siz söylediniz ki... 
MUSTAFA ERİŞ - Sizi şerefimle temin ediyorum, altı aydır beraber aynı cezaevinde 

yatıyoruz, yan koğuştalar. Ben, daha çoğunun ismini şu anda ezbere bilmiyorum. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Buradaki isimleri, rakamları, adresleri, hepsini onlar kendileri... 

Mesela, eski bir milletvekili, bakan da var, kendisini şu kadar yıldır tanıyorum, arkadaşımdır; ama, 
herhangi bir iş ilişkim olmadı diyorsunuz. 

MUSTAFA ERİŞ - Evet, Selim Ensarioğlu. Bana sordular... 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Mesela yani, başkaları da var. 
MUSTAFA ERİŞ - Bana, Cumhurbaşkanını da sordular. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Demek ki, bir şeyler söylemişsiniz. Her şeyi uydurmalarına gerek 

var mı? 
MUSTAFA ERİŞ - Hepsi uyduruk demiyorum. Ben sadece şunu söylüyorum: Benim, bu kadar 

ihale ismini, keşfini, şirket ismini net hatırlamamın imkânı var mı?! 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yani, getirip imzalatmadılar, size de, bir şeyler sordular... 
MUSTAFA ERİŞ - Nöbetçi hâkime ifade verdiğimde, ben, aynı şu ifadeyi kullandım: Ben, o 

ifadeyi imzalarken, götümde külot, gözümde gözlük yoktu. Götümde külotu yazmadı, gözümde 
gözlüğü yazmış sadece. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yani, birazını yazmış, birazını yazmamış diyorsunuz. 
MUSTAFA ERİŞ - Size namusumla temin ediyorum, ben, o ifadeleri okumamışım imzalarken. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır, okumamak ayrı. 
MUSTAFA ERİŞ - Çünkü, okutmadılar. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır, onu demiyorum. Verdiğiniz ifadelerden de bir şeyler demek 

ki var. Yani, hiçbirini ezbere yazarak, uzatıp imzalatmaz; onu demek istiyorum. 
MUSTAFA ERİŞ - Müsaade edin de, adımı soyadımı da... 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Olay anlaşılmıştır. 
Teşekkür ediyorum. 
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BAŞKAN - Buyurun Sayın Baycık. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Mustafa Bey, Sayın Bakanı tanır mısınız? 

MUSTAFA ERİŞ - Yeminli mi konuşayım, samimiyetime inanacak mısınız; namusuma 
tanımıyorum... 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Bayındırlık ve îskân Bakanlığında en samimî ol
duğunuz çalışan kimdi? 

MUSTAFA ERÎŞ - Benim, Bayındırlık Bakanlığıyla gerçekten fazla samimiyetim yok. Yani, 
öyle samimî ilişki içinde olduğum yok; ama, ne diyorum, dosyayı götürürken, Fethi Soydan'ın... 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Tamam; onu anlatmıştın. 

MUSTAFA ERİŞ - O zaman size arz edeyim: Gazetede çıktı, Sadrettin Dinçer'le, Yeni Şafak'tı 
galiba, ayırmışım... Diyormuş, benim işim çok yoğun, Mustafa Eriş'in oraya gidin, gelip orada an
laşalım. Size üç çocuğumun üstüne yemin ediyorum, Sadrettin Dinçer'i ben cezaevinde gördüm 
hayatımda. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - 35 ay ihalelere girdiniz, dediniz ya, ben ihaleye 
giriyorum. 

MUSTAFA ERİŞ - Hanlı. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Yani, Hanlılara giriyordunuz. Arkadaşlar arasında 
bunları görüşüyorsunuz; çünkü, belki oraya teklif vermeye giderken onu görüyorsunuz veya ilanda 
bu işlerin hangi arkadaşlar tarafından yapılacağını -bu kadar meslek erbabısınız, bu kadar zaman 
müteahhitlik yapmışsınız- kiminle gidebileceğini tahmin ediyorsunuz veyahut arkadaşlar arasında 
görüşüyorsunuz, bununla da görüşüyorsunuzdur. Bir de, sizde mesela bono istiyor, ben bu ihaleye 
gireceğim, benim şeyim yok, bana şunu verir misin; ben de bunu herhalde bedava vermem. Adam 
müteahhitlik karnesini parayla veriyor, bedava vermiyor; ona bir şey demiyorum. Bu anlatılanlar, 
bu şeyler, acaba, bu tip organizasyonu, bu tip konuşmaları böyle çete kurmaya, organizasyona çevir
menin neticesi mi bu hale geldi? Düşünceniz bu konuda nedir? 

MUSTAFA ERİŞ - Sorunuzu anlayamadım. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Şimdi şöyle: Hepimiz müteahhidiz, arkadaşız da, 
bir ilan çıkmış, ben gireceğim. Sen bana diyorsun ki, Boray, sen de bu işe gireceğin mi, ya bu kaç
tan gider? Bunu şu kadar fazla kırmayalım, zarar ederiz gibi konuşmalarınız oluyor muydu? Bunun 
neticesinde midir acaba böyle bir iddianame çıktı, bu vurgun operasyonu bilmem ne hikâyesi? 

MUSTAFA ERİŞ - Bunun neticesinde değil. Netice şu: Ben, sosyal yapıda bir insanım. Ger
çekten, yardımlaşmayı, yardım etmeyi çok severim. Mesela, hazine bonosu var iddianamede. Ben, 
hazine bonosunu tasarruflarımla sağlamışım, almışım. Her meslekten arkadaşıma, gelirdi, işte zey
tin ihalesine gireceğim, benim mektubum çıkmadı, iki günlüğüne verir misin; veriyordum samimî 
olduğum kişilere. Yıllarca ben arkadaşlarımdan aldım. Yani, isim vermem gerekmiyor. Hazine 
bonon var mı; var, tasarruf için alınmış ve mektup parası vermiyorum. Bu tür dayanışmalar olağan
dır; siz milletvekilleri arasında da vardır. Bir konu hakkında araştırma yaptığınızda, gidip, şurada 
böyle bir bilgi var, şunu alır mısınız demeniz gayet doğaldır. Bizim o seviyede, küçük seviyede bir 
dayanışmamız her zaman vardır; ama, 180 kişiyi bir telefon emriyle, iddianamede yazıldığı gibi, 
kuyruğa sokacak ne ilahî bir güç var bende... 
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BAŞKAN - Ben, tekrar başa geleceğim; ama, takıldığım bir nokta var: Diyelim ki, zorla, bas
kıyla veya başka bir şekilde yazılı ifadeler size dikte ettirildi. Hadi diyelim ki, seninki doğru; ama, 
karşılıklı iki konuşurken, çok rahat konuşuyorsunuz, ben de onu seyrediyorum; bütün mimikleriy-
le birlikte, ses tonunuzda dahil, şunu şöyle ettik, bunu böyle ederiz, bunu böyle yaparız... 

MUSTAFA ERİŞ - Mesela; ben bunu hatırlamıyorum da... 
BAŞKAN - Tabiî, bu konu değerlendirmesi de dahil, zaman zaman belli ihalelerde üç dört 

müteahhidi etkileyebilirdim, bazen etkileyemediğim de olurdu, bazen çoğunluğunu etkilerdim, işte 
şu kadar yüzde alırdım, işte senet alırdım, bu senetleri, çıkma diye müteahhitlerden, arkadaşların 
masrafları karşılığında kullanırdım gibi ifadeler var. Bu görüntülerde sanki bir baskı yokmuş gibi 
ben algılıyorum. Bir baskı karşısında söylememiş oluyorsunuz onları. Burasını ben tam an
layamadım. Onu o kadar rahatlıkla nasıl söylediniz? 

MUSTAFA ERİŞ - Ben, öyle bir şeyi dediğimi hatırlamıyorum; ama, dayanışma, küçük çapta 
dayanışma, tahvil alışverişi olması, birbirimizle, işte bu iş ne kadar kurtarır, kaçta gider veya bu 
kadar atarsak kurtarır mı; biz ticaret yapıyoruz, kâr amaçlı bir ticaret yapıyoruz. Sohbetlerimizde o 
dayanışmaya sağlamışızdır; ama, siz, baskı yok diyorsunuz; baskı, sabah 6.30'da başladı, 7 gün 
süresince 24 saat devam etti; her çeşidi, her türü, hem psikolojik hem fiziksel hem her türlü cebir
le... Orada emniyet müdürü, bana, gel, iftara at bunlar hakkında, seni bırakalım diyor. Ben, dedim 
ki, tanımadığım adamın hakkında niye iftira atayım; ben, 50 yaşına kadar yaşamışım... 30 sene ceza 
yersin diyor. 30 sene ceza yiyeceksem, ben yaşayacağım, burada 10 sene, 15 sene... 15 sene ben 
sağlıklı, namuslu yaşarım, iftira atmam dedim. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Başkanımızın sorduğu şu: Siz, kendinizin videoya 
kaydedildiğini biliyor muydunuz? 

MUSTAFA ERİŞ - Hayır. 
TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Konuştururken, kameraya çekilmiş, savcıyla birebir 

veya yanınızdaki polise, yani, siz, resmen anlatıyorsunuz, diyorsunuz ki, ben şunu yaptım, ben bunu 
yaptım... Sayın Başkanın demek istediği şu: Sizi kameraya çekmişler ve siz de karşınızdakine an
latmışsınız böyle rahat rahat, yani, bizimle nasıl konuşuyorsunuz ya, aynı bu şekilde anlatmışsınız, 
bu mimiklerle falan. Bu konuyu bu şekilde anlatımlarınız var diyor Sayın Başkan. 

MUSTAFA ERİŞ - Benim orada dediğim şuydu: Ben, 22 senedir girdiğim ihalelerden bazısın
dan, çok eskiden tabiî, pul aldım, kendi aramızda anlaşma sağlamaya çalıştık, tahvil alışverişimiz 
oldu; ben tahvil aldım, ben tahvil verdim. Ben, bu işlerde anlaşma yapmışız, anlaşma yaptırmışız 
diye bir ifade kullanmadım. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Bu konuların zaten bizim soruşturma kapsamımızla da alakası 
yok. Tabiî, şimdi biz de kendimizi Petroçelli sanmaya başladık, bu kadar olaydan sonra, soru şek
limiz o şekle dönüştü. 

Yalnız, ben, size şunu sormak istiyorum: Bakanı tanımadığınızı söylediniz; fakat, işte belirli 
kişilere ihale verilmesi noktasında veya belirli kişilerin ihale alması noktasında Bakanın yönlendir
diği, talimat verdiği veyahut da Bakanın Rüzgârlı Sokakta babasına ait olan inşaat firmasından mal 
almak suretiyle kazanım sağlayacak kişilere ihale verdirttiği falan şeklinde, ciddî şekilde iddialar 
var. Şimdi, bu iddialarla ilgili olarak, bu camiadasınız siz de yıllardan beri ve Ankara'nın içerisin
desiniz; böyle bir duyumunuz oldu mu veyahut da buna ihtimal verebiliyor musunuz? 
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MUSTAFA ERİŞ - Bu soruyu polis bana sordu. Ben, tanımıyorum dedim. Rüzgârlı'da dükkânı 
var dedi. Ben, müteahhitlik yapıyorum, Rüzgârlı'da inşaat malzemesi satan dükkânlar olduğunu 
biliyorum; ama, hangi dükkândır, bilmiyorum dedim. Efendim, talimatla iş verdi dedi; bilemem ki 
dedim; hatta, öğrenin, hangi kararla, talimatla iş veriyorsa, ben de gideyim, o kararla iş alayım, oğ
lum mühendis, ben müteahhidim dedim. Siktir lan, biz mi öğreteceğiz sana dedi. 

BAŞKAN - Peki, kendi camianız içinde, işte Sayın Bakanın tavassutuyla veya Ahmet'in, 
Hasan'm, Hüseyin'in tavassutuyla şu ihalede bende kaldı gibi söyleşi arasında, dostluk arasında 
buna benzer şeyler oldu mu? 

MUSTAFA ERÎŞ - Böyle bir şeyi kesinlikle duymadım. Bu, her dönemde dedikodu 
mahiyetinde oluyor. Siz milletvekilleri için de oluyor, efendim, iş takip ediyorlar, müteahhit geliyor, 
diyor, hakedişimi çıkar, ödeneğini çıkar; bunlara şahit oluyoruz, bizim de sorunlarımız olsa, 
tanıdığımız milletvekili arkadaşlara gidip, bu tür yardımlardan faydalanmak istiyoruz. Tayin işimiz 
olsa... Size günde 100 tane geliyor, hep bu konularla ilgili, yani, yardımla ilgili... Fakat, ben, Sayın 
Bakan için duymadım. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Çok kısa bir şey soruyorum, bitiriyorum, kusura bakmayın. 

Sayın Bakanın da müteahhitlik hizmetleri olduğu söyleniyor, siz de müteahhit olduğunuz için 
öğrenmek istiyorum, Sayın Bakanın özel anlamda özellikle soruyorum, üç beş tana veya altı tane 
blok inşaatları olduğu şeklinde şey duydum ben; gerçi, kendisini tanımıyorsunuz; ama, bu da 
Bakanınmış veya Koray Aydın'ın -müteahhidin ismi neyse tabiî- Sayın Koray'ın inşaatlarıymış diye 
duyduğunuz bir inşaatları?.. 

MUSTAFA ERİŞ - İlk kez sizden duyuyorum bunları. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Bir de, bir şey daha; sizler dolaylı yönden, kendisini tanımıyor

sunuz; ama, Sayın Bakanın veya müsteşarın isteği var, artık, tabir olarak nasıl derlerse, herhangi bir 
yere, örneğin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Vakfına bağış isteme gibi dolaylı bir şey geldi mi? 

MUSTAFA ERİŞ - Şerefsizim, duymadım. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Estağfurullah, yemin edin demiyorum. 
Peki, teşekkür ediyorum. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Başkanım, kısa bir soru da ben soracağını. 

Davetiyeli işlerde, Yapı İşlerinde veya iller Bankasından size de, müteahhit olduğunuza göre, 
davetiye geliyor muydu? 

MUSTAFA ERİŞ - Bana hiç gelmedi. Bana özellikle güneydoğu işlerinde göndermiyorlardı. 
Daha evvel güneydoğuda, olağanüstü hal bölgesinde bana gelmiyordu. Hiçbir davetiyeli işlerde, 
davetiye bana, Pırlanta İnşaata gelmedi. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Başka da bir şirketiniz yok. 
MUSTAFA ERİŞ - Sadece ilanlı işlerde... Yalnız, ben, şunu anlamıyorum, niye yalnız Bayın

dırlık; biz Karayollarına da giriyorduk, DSİ'ye de giriyorduk, efendim, ihale yapan tüm dairelerin 
ihalelerine giriyorduk. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - ihaleye girme değil, davetiye geliyor muydu? 
MUSTAFA ERİŞ - Hiç gelmedi, Bakanlık kayıtlarında mevcuttur zaten, Pırlanta inşaata hiç 

davetiye kalmadı. 
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VII -KORAY AYDININ SAVUNMASI 
BAŞKAN- Sayın Aydın, hoş geldiniz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (9/4) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin verdiği görev gereği sizi davet ettik, bilgilerinize başvuracağız. 
Bizim klasik yöntemimiz içerisinde bir yemin metnimiz vardır; fakat, sizin milletvekilliğine et

tiğiniz yemin de aynı anlamı taşıdığı için bu yemini size ettirmeden oturumu açıyorum. 
Özellikle, iddianameyi okudunuz; daha doğrusu, Mecliste verilen soruşturma önergesinin 

açılıp açılmamasıyla ilgili oradaki iddialar var. Bu iddialar sonrası görüşmelerde ifadeleriniz var ve 
diğer hatiplerin konuşmalarında bunlara tanıksınız. Bu paralelde, size isnat edilen konularla ilgili; 
yani, ihalenin herhangi bir firmaya yönlendirilmesi konusunda soru kapısını açma adına ilk soru 
olarak, ben, belki, sonradan sorulması gereken soruyu sordum; ama, herhangi bir bürokrata 
ihalelerin herhangi bir firmaya veya şahsa verilmesi konusunda talimatınız oldu mu? 

KORAY AYDIN (Ankara)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Konuşmama başlamadan önce, müsaade ederseniz, hakkımda verilmiş olan soruşturma komis

yonunda imzası olan arkadaşların iddialarıyla ilgili olarak bir hukukî metin hazırladım. Bunu 
burada okuyabilirim; ama, zamandan tasarruf edelim derseniz, o metni zabıtlarda yer alması açısın
dan, arkadaşlara verebilirim veya burada okuyarak biraz zamanınızı da alabilirim. 

BAŞKAN- Şimdi, zaman sınırımız yok, arkadaşlarımızın da hoşgörüsü var ve tutanaklara da 
geçmesi adına, biz dinleyebiliriz. 

KORAY AYDIN (Devamla)- O zaman öyle yapalım. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN- Buyurun. 
KORAY AYDIN (Devamla)- Bakanlığım döneminde usulsüzlük ve suiistimallere yol açtığım 

ve göz yumduğum, gerekli tedbirleri almayarak görevimi kötüye kullandığım iddialarıyla soruştur
ma komisyonu kurulmasına karar verilmiş ve Türk Ceza Kanununun memuriyet ve mevkî 
nüfuzunun suiistimal edene ve memuriyet vazifelerini yapmayanlara ait cezalan düzenleyen 228, 
230,240 ve 346 ncı maddeleri uyarınca cezalandırılmam istenmiştir. 

Soruşturma kararının sebep ve mahiyeti hakkında açıklamada bulunmadan önce, Türk hukuk 
sisteminde bakanların görev ve sorumluluğunun nitelik ve kapsamına ilişkin bilgi vermeyi gerekli 
görmekteyim; ancak, özellikle, demokrasi ve hukuk devleti hakkında da birkaç söz söylemek is
tiyorum: 

Bilindiği gibi, çağdaş anayasaların tümünde hakim prensibi olarak hukuk devleti prensibi 
benimsenmiştir. Bizim Anayasamızın 2 nci maddesinde "demokratik, laik ve sosyal bir hukuk dev
leti olduğu" hükme bağlanmıştır. Demokratik devlet ilkesi halkın kendi kendini yönetmesini ifade 
etmektedir; ancak, çağımızda doğrudan yönetimde rol almak mümkün olmadığından, yönetim, hal
kın seçtiği temsilciler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Temsilciler üzerinde denetim mekaniz
ması ise seçimlerle mümkün olmakta, halk, seçtiği temsilcileri yine seçimler aracılığıyla denet
lemekte ve tekrar seçmemek gibi bir yaptırıma tabi tutmaktadır. Halkın temsilciler aracılığıyla 
yönetmesi ise, Anayasamızın 6 ncı maddesinde belirtilen "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" il
kesinde hukukî ifadesini bulmaktadır. Egemenliğin millette olması, egemenliğin tek, bölünmez bir 
devlet içinde eş kabul etmez, rakibi olamaz anlamındadır. Egemenliğin üstünlüğü de buradan doğ
makta ve son söz ve kararın millete ait olması dolayısıyla onun temsilcileri olan Yüce Meclise ait 
bulunmasındandır. Demokrasinin ya da egemenlik ilkesinin Anayasada yer alış nedeni, hukuk dev
letinin ya da hukuka bağlı yönetimin oluşmasında tek çıkar yolun demokratik rejim olmasıdır. 
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Ülkede yerleşik hukuk düzenine yalnız bireylerin değil yönetimin de uymasını gerektiren 
hukuk devleti, yasama ve yürütme organlarına bazı sınırlamalar getirilmesiyle hukukun herhangi bir 
sınıf egemenliğinin aracı olmaması ve demokratik toplumun gereklerine cevap vermesini sağlamak 
içindir. Bu nedenle, öncelikle bütün devlet faaliyetlerinin önceden düzenlenmiş olan kurallara göre 
yürütülmesi gerekir. Bunun doğal sonucu olarak da kamu hizmetlerini yürütenlerin görev ve yet
kilerinin de önceden belirlenmiş olması zorunludur. 

Yine hukuk devleti ilkesi uyarınca, kamu hizmetinin görülmesi sırasında gerek esas ve usul 
bakımından gerekse görev ve yetki bakımından belirlenmiş bulunan kurallara aykırılık söz konusu 
olduğunda da devletin ya da onun adına hareket edenlerin sorumluluğunun doğacağı açıktır. Bu 
sorumluluk hakkındaki kurallar da yine önceden tespit edilerek açıklığa kavuşturulmuş olmak 
zorundadır. 

Bu açıklamalardan sonra, bakan olarak görev ve sorumluluğumun tespitiyle ihale mevzuatımız 
ve Türk Ceza Kanununda müeyyidesi öngörülen şahsıma isnat edilen suçlara ilişkin bilgi vermeyi 
uygun görüyorum: 

Anayasanın "Görev ve siyasî sorumluluk" başlıklı 112 inci maddesinin ikinci fıkrasında 
Bakanların sorumluluğu düzenlenmiş ve her bakan kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altın
dakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur hükmüne yer verilmiş. 180 sayılı Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 5 inci mad
desinin ikinci fıkrasında da "Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, 
bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşunun faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını 
denetilmekle görevli ve yetkilidir" denilmiştir. Bu açıklamadan sonra, hukukumuzda bakanların 
sorumluluklarının uygulanan müeyyideye göre üç şekilde olduğunu söyleyebilirim; bunlar: 

İş başından çekilmek sonucunu doğuran siyasî sorumluluk, 
Cezai bir müeyyidenin uygulanması şeklinde ortaya çıkan cezai sorumluluk, 
Hukuka aykırı eylem ve işlemler dolayısıyla meydana gelen zararın tazmini suretiyle ortaya 

çıkan malî sorumluluk. 

Bu arada, yasama dokunulmazlığına ilişkin Anayasanın 83 üncü maddesinin ikinci fıkrası 
uyarınca, bakanların görevleriyle ilgili olmayan ve sadece kişisel işleminden doğan sorumluluk
larının milletvekilliği sıfatının kalkmasından sonra diğer vatandaşlar gibi şahsen ve genel hüküm
lere göre olacağı izahtan varestedir. 

Şimdi, ihale mevzuatı ve hakkımda isnat edilen iddialara ilişkin asıl konuya değinmek is
tiyorum: 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında, bu kanunun yürütül
mesinde ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasında ve ihalede açık
lık ve rekabetin sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında 
da ita amirlerinin ilgili idarenin memurlarından birinin başkanlığında, idareden yapım işlerinde işin 
ehil veya uzmanı olmak şartıyla en az 1 kişi ve maliye memurunun katılmasıyla kurulacak komis
yonun görevlendirileceğine yer verilmiş, 31 inci maddesinde ise, ihale komisyonları tarafından 
alınan ihale kararlarının ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç onbeş işgünü içinde onay
lanacağı veya iptal edileceği açıklanmış ve 35-52 inci maddeleri arasında da ihale usulleri düzen
lenmiştir. Bu ihale usullerinden olan 44 üncü maddede düzenlenen "Belli istekliler arasında 
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yapılacak ihaleler" başlığı altında ise, özelliği bulunan yapım işlerinin ihalesinin, diğer ihale usul
leri yerine teknik yeterlilikleri ve güçleri idarece kabul edilmiş en az üç istekli arasından kapalı tek
lif usulüyle yaptırılabileceğine imkân sağlanmış; üçüncü fıkrasında da, bu madde hükümlerine göre 
yaptırılacak ihalelerde ihaleye katılacak ilgililerin isimlerini belirtilmek suretiyle bizzat ilgili veya 
bağlı bulunan bakanın onayının alınmasının zorunluluğu kuralına yer verilmiştir. Açıkladığım 
kanun hükümlerine göre ita amirine tanınan yetki ve verilen sorumluluk: 

1-ihale komisyonunu mevzuata uygun olarak oluşturmak, 

2-44 üncü maddeye göre yapılacak ihalelere katılacak olan isteklilere onay vermek, 

3- İhalelerin 2 nci maddede öngörülen ilkelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol 
ederek ihaleyi onaylamak veya iptal etmektir. 

Buna göre hakkımda: 

1- İhale komisyonlarını mevzuata uygun oluşturmadığım, 

2- 44 üncü maddeye göre yapılan ihalelerde tarafımdan belirlenen ihale isteklilerinin yeter
liliğinin bulunmadığı, 

3.- Kanunun 31 inci maddesi uyarınca, ihale komisyonlarının mevzuata aykırı faaliyette bulun
duğu veya usulsüz uygulamalar olduğu yönünde tarafıma yapılmış herhangi bir ihbar ya da şikâyet 
olup da, gereğini yapmadığım, 

hususlarında herhangi bir iddia ortaya konulmadığı gibi, yapılmış bir tespit de söz konusu 
değildir. 

Bu durumda yapılacak ihalelere katılacak isteklilere onay vermek ve tamamen evrak üzerinde 
yapmış olduğum inceleme sonucunda vermiş olduğum ihalenin onaylanması veya iptal edilmesi 
kararlarından dolayı Türk Ceza Kanununun Memuriyet ve Mevki Nüfuzunu Suiistimal Edene ve 
Memuriyet Vazifelerini Yapmayanlara Ait Cezalarına İlişkin, 228,230,240 ve 346 ncı maddelerin
den dolayı suçlanmam hukuken mümkün değildir. 

Önergede sözü edilen, Türk Ceza Kanununun 228 nci maddesi emrimin altında çalışanlara key
fî işlem yapmayı emretmem veya emrettirmem; 230 uncu maddesi, ihale komisyonunda görevli per
sonelin yetersizliğini bildiğim halde gereğini yapmamam, ihale dosyasını eksik inceleyerek onay
lamam gibi görevimi ihmal etmem; 240 inci maddesi de görevimi kötüye kullanmam; 346 ncı mad
desi ise sahtekârlıkla ihale aldığı iddia edilen müteahhitlerin ortağı olduğu ileri sürülen firmadan 
malzeme almaları için baskı veya yönlendirmede bulunmuş olmam iddialarıyla cezalandırılmak is
tenmekteyim. 

Özellikle 240 inci madde, torba hüküm niteliğindedir. Eğer isnada ilişkin fiil, devlet idaresi 
aleyhine işlenen suçlar arasındaki herhangi bir memur suçu oluşturmuyorsa, bu fiilin 240 inci mad
dedeki suçu oluşturması söz konusu olmaktadır. Bu madde hükmü suçların kanuniliği ilkesiyle bağ
daşmadığı gibi "kanunda yazılı hallerden başka" ifadesiyle tanımlanan görevi kötüye kullanma 
suçunun kapsam ve unsurları da belli değildir. 

Hakkımda ileri sürülen tek iddia, Devlet Güvenlik Mahkemesi Yedek Hâkimliğinde Müsteşar 
Yardımcısı Sedat Aban'ın "bir firma adı vererek 'ihalede bunu da değerlendirin' diye bizzat veya 
danışmanım aracılığıyla kendisine veya genel müdüre söylediğim" ifadesidir. Kaldı ki, bunu söy
lediği veya böyle söylenmeye zorlandığı da ayrıca tartışmalıdır. 
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Benim bakan olarak bir firma adı vererek ihalede değerlendirilmesini istemem, Devlet îhale 
Kanunun yukarıda belirttiğim 44 üncü maddesinde yer verilen ihale usulüne ilişkindir. Bu maddeye 
göre de ihaleye katılacak isteklileri belirlemede zaten yetkim vardır. Kaldı ki, değerlendirilmesini 
istemem mutlaka bu firmanın ihale kazanmasını istemem olarak anlaşılamayacağı gibi ilgili fir
manın vereceği teklife göre ihalenin sonucunun oluşacağı da açıktır. 

Soruşturma önergesinin gerekçesinde DGM savcısı tarafından hazırlanan iddianamede is-
mimim geçmemesinin nedeninin Anayasanın 100 üncü maddesi gereği olduğu belirtilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun 235 inci maddesi uyarınca, bir suçun işlendiğini öğrenen memur yetkili 
makama suç duyurusunda bulunmak zorunda olup, aksi halde kendisi suç işlemekte ve hapisle 
cezalandırılması gerekmektedir. 

Yüzlerce kişiye dinlemek suretiyle ifadesini alan, bir kısmının tutuklanmasını sağlayan, bakan
lığım döneminde yapılmış tüm ihaleleri bütün ayrıntısına kadar uzmanlar aracılığıyla inceleyen, 
bütün yetkililerin ifadesini bizzat kendisi alan DGM savcısının, hakkımda herhangi bir suç iş
lediğim tespiti bulunsaydı, bırakın tespiti bu konuda küçük bir şüphesi olsaydı, yapması gereken, 
hakkımda düzenleyeceği iddianameyle Adalet Bakanlığına suç duyurusunda bulunmaktır. 

Bu husus, savcı bakımından bir kanun adamı olarak ihmali mümkün olmayacak bir zorunluluk
tur. Savcı hakkında cezai sorumluluk getiren hatta hapis cezasını öngören bu hükmün ihmal edil
mesinin açıklaması yapılamaz. 

Bu da göstermektedir ki, sayın savcının yüzlerce kişinin yanında benim de suç duyurusu yoluy
la bunların arasına katılmam mümkün iken, bu yolu seçmemiş olması da benim suçsuz olduğumun 
delilidir. Aksi halde, savcı da suç işlemiş olup dört aydan iki yıla kadar hapis cezasını gerektiren suç 
işlemiştir. 

Yukarıda hukukumuzda bakanların sorumluluğunu açıklarken, siyasî sorumluluğun, iş başın
dan çekilmek, bakanlıktan ayrılmak suretiyle gerçekleştiğini belirtmiştim. Bildiğiniz gibi, ben de 
hem milletvekilliğinden hem de bakanlıktan istifa etmiş bulunmaktayım. Bu istifam, siyasî sorum
luluk nedeniyle suçu işlediğimin kabulü olarak anlaşılmamalıdır. İstifamın gerçek sebebi, malum
ları olduğu üzere birkısım medya tarafından ve belli gruplar tarafından oluşturulmuş olan iftira 
kampanyasının bitirilmesi ve bu yolla 57 nci koalisyon hükümetinin istikrarına haleldar gel
memesini temin içindir. Yine şahsımda devletimizin yıpratılmaması, Yüce Türk Milletinin özlemini 
duyduğu ilkeli siyasete örnek olması bakımlarından vicdani ve ahlaki bir istifadır. Ayrıca bakanlık 
makamının da vazgeçilmez olmadığını göstermek içindir. 

Hakkımdaki önerge tamamen siyasî nedenlerle verilmiş olup sübjektiftir. Nitekim, ihalelerin 
hiçbirinde "muhammen bedelin" tespitine ilişkin bir usulsüzlük ileri sürülmediği gibi, ihalelerin 
yapılması prosedürüne ilişkin de herhangi bir eksiklik ya da hatadan söz edilmemiştir. 

Bütün bunlardan sonra genel olarak devlet ihalelerinin durumu hakkında da birkaç söz söy
lemek gerekirse, uygulamada ihaleye katılan firmaların, örneğin 20 firmanın, idarenin dışında bir
birleriyle kurdukları ağ ve oluşturdukları organizasyonun, idare içinde buldukları adamları 
aracılığıyla sistemi maniple etmek suretiyle, usulsüzlük yaptıkları söylenmektedir. 

Sorun, tamamen ahlaki çöküntü ve giderek tüm toplum kesimlerine egemen olan rant kollamak 
isteği ve ihale mevzuatından kaynaklanmaktadır. Benden önceki bütün cumhuriyet hükümetlerimiz
de Bayındırlık ve İskân Bakanı olarak görev alan tüm bakanlar döneminde yapılagelen usulsilzlük 
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ve yolsuzluklara engel olmak, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyabilmek için Devlet ihale 
Kanununun değiştirilmesi gerekliliğini bilen biri olarak ihale mevzuatına ilişkin eksiklikleri gider
mek amacıyla bakan olduğum ilk günkü demecim, Devlet İhale Kanununu değiştireceğim olmuştur. 

O günden bugüne kadar geçen süreç içerisinde de, özellikle, bu ihale Kanununun değiştirilmesi 
yönünde Bakanlığımızda çok yoğun bir faaliyet olmuştur ve bunun neticesinde şubat ayı, haziran 
sonunda Başbakanlıkta Sayın Maliye Bakanımızla yapmış olduğumuz bir basın toplantısıyla, hazır
lamış olduğumuz Devlet İhale Kanununu kamuoyuna tanıttık; daha sonra, Şubat 2001'de de daha 
da olgunlaşarak belli bir kıvama gelmiş olan yasayı, sivil toplum örgütleriyle tartışmaya açarak, 
yine Karayolları Genel Müdürlüğündeki bir basın toplantısıyla bu süreci başlattık. 

Arkadan gelişen süreç içerisinde bu yasa daha da olgunlaşarak daha da pişerek, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde kanunlaşmıştır, inanıyorum ki, 21 inci Dönemde Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin yaptığı en hayırlı işlerden birisi olacaktır; çünkü, baştanda ifade ettiğim şekilde Devlet İhale 
Kanununun bugüne kadar eksiklikleri, kamuoyunda sıkça konuşulan, tartışılan, hemen hemen her
kesin bu konu üzerinde hemfikir olduğu bilinmektedir. Böyle bir konu üzerinde bizim daha bakan 
olduğum ilk günden beri, özellikle buradan çıkan kanunda yüzde 100 emeğimin olduğunu bilen bir 
kişi olarak, bu konuda atılmış adımlan, bu dönem içinde yapılmış en ciddî en hayırlı işlerden biri 
olarak gördüğümü de burada ifade etmek zorundayım; çünkü, biliyoruz ki, mevcut uygulanan ihale 
Kanunu tartışmalara, bu konuda özellikle sürekli gündeme gelen olaylara açık yapısı nedeniyle bu 
tartışmalı yapısını muhafaza etmiştir; ama, yeni hazırlanan ihale Kanununun, ben bu konudaki 
bütün boşlukları giderdiğini bütün tartışma konusu olacak konulan izale ettiğini düşünüyorum. 

Bu genel açıklamadan sonrada, başlangıçta sormuş olduğunuz sorunun da bu anlattıklanmın 
içinde olduğunu düşünüyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar soru yöneltmek isteyen arkadaşımız var mı? 
Buyurun Sayın Örs. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; hepinize saygılar 

sunuyorum. 

Şimdi, tabiî ki, konunun bence en önemli aşamasında bulunmaktayız, sona en yakın kısım
dayız; dolayısıyla, kafamızda da -şahsımda dahil olmak üzere- bir tereddüt kalmaması bakımından 
sorulanm biraz -mümkün olduğu kadar kısa soracağım- uzun olabilir. Bunu iki bölümde mi 
sorayım, yoksa müsaade ederseniz başlayayım tamamını bitireyim tekrar geri dönmeyeyim mi? 

BAŞKAN - Sorunun detayında yorumdan kaçarak somut şekle getirebilirsek, olabildiğince 
kısa, devam edin, sözünüzü kesmeyeyim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Aydın'ı tamamı ilgilendiriyor, daha öncekilerde... 

BAŞKAN - Tabi, elbette; ama, dediğim gibi, değerli arkadaşlarımın da sorulanyla paralel, 
çakışırsa veya kafalarında tasarladıkları sorular, mükerrerlikten kaçınmak üzere, buyurun. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakanımıza, soru değil tabiî ki, öğrenmek istediğim veya bilgisine başvurmak istediğim 
konuları ben dört aşamada sunmak istiyorum: iller Bankası, Karayollan, Yapı işleri Genel Müdür
lüğü ve aynca müteahhitlerle bağlantısı olabileceğini düşündüğüm diğer genel konularla ilgili kısmı. 
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öncelikle, iller Bankasını kısa olduğu için aradan çıkarayım, onu arz edeyim heyetinize. 

Sayın Bakanım, elimizde bir liste var ihalelerle ilgili. Tarihlere fazla girmeyeyim. 1993 ile 
1999 arasında çok sayıda ihalelerimiz var, tenzilatları da değişik yapılmış, ilanlı veya davet usulü. 
Yükseklerle; yani, 40'larda, 45'lerde; ancak, bakıyoruz, 1999'dan sonra sizin döneminizde 12'den 
başlamış, çok sayıda 250 civarında, tam saymadım, tamamı davet usulü, 25-26'lar arasında 
değişiyor. İşlerin özellikleri de aynı. Ben bunun bir kısmını şöyle söyleyeyim, siz daha önceki açık
lamalarınızda yapmıştınız gerçi; ama, depremle ilgili olduğu için aciliyeti var, onu biliyoruz. Allah 
korusun, geçen gün yine oldu, ben hepimize ve milletimize geçmiş olsun diyorum. Tabi o kısmın
da belki gerekçe çok olabilir, biz de itiraz etmeyiz; ancak, bakıyoruz, daha önceki yapılan ihaleler
de kanalizasyon; yani, belediyelerle ilgili de var, Burdur da dahil, 40'larda 50'lerde olanların burada 
da davet usulüyle yapıldığını görüyoruz; yani, depremle ilgilisi yok ve çok acil mücbir değil. 
Burada tabiî önemli olan ihalenin uygulanması. İnşallah yeni ihalede bizim de katkımız olduğu 
kanaatindeyim, bu konuda arkadaşlarla, sizlerle birlikte çalıştık. Sizin de dediğiniz gibi bu vicdanî 
meseledir. Dışarıda toplanmalar ve vesairenin yapılmasında tabiî ki sizin bir şeyiniz olamaz. İnşal
lah bundan sonra da bakanlar, bürokratlar veya müteahhitler yeni ihale yasasıyla ilgili bu konuların 
hiçbirine şaibe bırakmayacak, 2 milyon kişiye laf getirmeyecek şekilde olur biz de bu durumlarda 
olmayız; daha güzel olur. Tabiî ki yönetim meselesi olduğu için bu açıdan şunu öğrenmek is
tiyorum. Bu kadar ihalenin bu kadar küçük tenzilatlarla geçmiş yıllara göre düşük çıkmasında daha 
farklı bir yöntem uygulanamaz mıydı; yani, çok acil olmayanlar, belediyeler istediği diye değil de, 
ilan usulü olamaz mıydı? iller Bankasıyla ilgili birinci sorum bu. 

iller Bankasıyla ilgili diğer sorum, biraz önce yazılı istemiştik: Bir firma, bir ihalede karnesi 
yetmediği için ihaleye girmiş keşif bedeli düşürülmüş, örneğin 800 milyar, sonra eksözleşmeyle 2-
3 trilyona çıkmış şeklinde bir burada resmî ihale bu, duyum; ama, var, biz yazıyla da isteki, bu 
konuda size, herhangi bir partinin ilçe başkanı veya kardeşi -dolaylı gelebilir kendisi gelebilir- gelip 
de böyle bir istekte bulundu mu veya size bürokrat arkadaşlardan birisi geldi mi; böyle bir şey hatır
lıyor musunuz? Çok kısa topluyorum: 800 milyara ihale edilmiş; ancak, ihalenin gerçek keşif 
bedelinin daha doğrusu daha yüksek olduğu, karnesi yetmediği için böyle olduğu şeklinde bir konu 
var. 

BAŞKAN - Sayın Bakanın hatırlaması bakımından bu işin Aksaray'la ilgili bir iş olduğunu 
hatırlatarak... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - ismini vermekte şey yok, Aksaray Ortaköy. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, isterseniz, not almak yerine peyderpey yanıtlayarak... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Takdir sizin Sayın Başkanım. Sayın Bakanımız da nasıl arzu eder
lerse. 

KORAY AYDIN (Ankara) - Sayın Örs sorularını tamamlasın, ben bir bütünlük içinde cevap
landırırım onları. 

BAŞKAN - Not alırsanız bu arada. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Karayollarıyla ilgili, burada biraz önceki dediklerimin bir kısmını, 

tersini söylüyorum. Gerçekten ilanla da yapılanlar var, davetle de yapılanlar var. Ben bunu Sayın 
Genel Müdüre de aynı şekilde söyledim. Burada hakikaten iller Bankası veya Yapı işleri gibi değil, 
çok sayıda davet usulü de var, 44 de var, yüksek tenzilatlar da var; onlara bir şey demek mümkün 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 



- 2 8 5 -

değil, gayet normal yapılmış; ancak bir iki tane var ki, bunun üzerinde çok duruldu, mutlaka size de 
bu birkaç kez yansımıştır, Kıbrıs'ta -çok fazla detaya girmeden söylüyorum- Teftiş Kurulu Baş
kanının yazıları var gerek görülmedi diye. Tabi Teftiş Kurulu Başkanlığı sizin emrinizde çalışacak 
bir kuruluş. Bir sürü şikâyetler var, tabiî ki şikayetler de niye davet edilmedi şeklinde. O davet edil
me edilmeme önemli değil; on kişiyi davet etmişsinizdir, 3 kişi yeterlidir, siz kendiniz de söylediniz 
yetkiniz dahilinde, kullanmışsınız yapmışsınız, ona hiç kimseye bir şey demez, özellikle ben 
demiyorum, bu işlerin içinde yıllarca olan bir kişi olarak; çünkü, yetkiniz dahilindedir, yapmışsınız
dır. Ancak, böyle şikâyetler varken yazılı, Kıbrıs'tan da var, Teftiş Kurulu Başkanlığının veya bu sis
temin çalışması gerekmez miydi? Biz arkadaşa sorduğumuz zaman "gerek görmedik, zaten bu direkt 
Sayın Bakanlığa bağlı." Yani, herhangi bir lehte, aleyhte suçlama anlamında değil de, uygun gör
medik diyor. Bu kadar itirazlar varken, şikâyetler varken, tespitler varken, Teftiş Kurulu çalıştırılıp o 
ihaleler daha iyi yapılamaz mıydı? Bunun detaylarına biz daha önce girdiğimiz için bu kısmı da faz
la uzatmıyorum; çünkü, sadece o olay, Teftiş Kurulunun çalıştırılması olayın tespiti noktasındadır. 

Diğer kısmı, Yapı İşleriyle ilgili sizin de konuşmanızda biraz önceki bilgilerde gördük. Sayın 
Sedat Aban'ın bir ifadesinden hareketle yapıldığını söylüyorsunuz. Bunu diğer konuşmalarınızda da 
siz açıkça belirtmişsiniz. Ben müteahhidi değerlendirin diye gönderdim; ama, şartların oluşması 
kaydıyla, tabiî ki orası doğal. Ancak, bakıyoruz buradaki ifadelere gerçi o kişiler sonradan... Çok 
sayıda sizin talimatınız olduğu, kendisinin bilgileriyle olduğu veya başka bir hatırlı kişinin olduğu, 
bazen milletvekili adını vererek, çok sayıda var. Tabiî bir kısmında direkt söylemiyor. Bu kadar 
olayı adıyla soyadıyla, ihale işiyle, isimlerle nasıl oluyor da bu işler kendi kendine organize oluyor 
onu merak ediyorum? Tabiî ki bu arkadaşlarımız mahkeme durumundadır. Çok daha fazla ona gir
meye gerek olmadığı kanaatindeyim. Tabiî hiçbirisi "bizden para istediler biz para verdik" demiyor; 
ancak, Sayın Bakan bize isim gönderdi veya danışmanları, diğer arkadaşlarla gönderdi. Bizim için 
bazıları emirdir diye yaptık şeklinde çok değişik ifadeler var. 

BAŞKAN - Sayın Örs bir dakika izin verir misiniz. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Bitiriyorum dördüncü bölüme geçiyorum. 
BAŞKAN - Sözünüzü kesmek adına değil. Belki, İçtüzük maddesini, Sayın Bakanı bilgilendir

mek adına bir paragrafı okumak istiyorum, içtüzüğün 111 inci maddesinde bir paragrafta diyor ki: 
"Komisyon, hakkında soruşturma açılması istenilen Başbakan veya bakanın savunmasını alır. 
Bununla ilgili olarak talep edeceği belgeleri temin ettirir." Yani, Sayın Bakana bu mesajı vermek is
tiyorum. Eğer yanıtlarınız içerisinde ihtiyacınız olursa bizde her türlü belge, bilgi yardımını 
verebiliriz içtüzük gereği, bunu hatırlatmak istedim. 

Buyurun Sayın örs, devam edin. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Dördüncü bölümde ben bir şeyi arz etmek istiyorum: Biraz önce 
okuduğunuz gibi Tüzüğe aykırı veya Anayasaya aykırı, tabi hukukçu olmamam açısından bir yan
lış yok... Ola ki bir yanlış, eksiklik olmasın; eğer olursa onu düzeltmeye her zaman hazırım. 

BAŞKAN - Sayın Bakana hatırlatma adına, sizinle ilgisi yok. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Çünkü, bu kısmı, dördüncü bölüm, hariç işlerle; ama, müteahhit
lerle bir bağlantısı var mı? Bayındırlık her zaman, Allah korusun hiçkimseye gelmesin, Bayındır
lığın müteahhidi... 2 milyon kişiyi hep yıllarca böyle yapmışlardır. Müteahhitlere, kooperatiflere laf 
edilmiştir, bu anlamda yanlış olmasın diye söylüyorum. 
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Sayın Bakanım, siz onu söylediniz; bunu geçiyorum, ticarî alışveriştir. En çok dikkatimi çek
mişti, siz onun cevabını verdiniz, tabiî ki ticarette bir şey söylememize gerek yok. 1999'da PVC'ye 
ilgili 62 milyardan; 2000'de 327 milylara; 2001'de de 390 milyara varan bir alışveriş olmuş, tabiî 
siz onu açıkladığınız için bunu geçiyoruz. Ticarî alışveriştir, herhangi bir şeyin olması mümkün 
değil demiştiniz. 

Ortaköy'le ilgili ihale konusunu söylemiştik; ancak, orada bir not daha geldi sonradan, aynı fir
ma Nursoy diye geldi. 

KORAY AYDIN (Ankara) - Ne zaman oldu onun ihalesi? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Aynı firmaya Sarıyahşi işi de verilmiş diye; ama, bu sizden sonra 
olduğu için o kısmı... 

1999 Aksaray ihalesi. 800 milyarlık ihale sizin döneminizde, ondan sonraki kısmı sizin 
zamanınızda değil. Başka bir firmaya verildi deniliyor. 

Elimde genel dedik; ama, öbür kısmı ilgilendiriyor- bir not var, bu emniyet aşamasında 14 
ihalenin aynı gün yapıldığı, tenzilatlarının hemen hemen aynı olduğu ve bunun ihbarla bildirildiği 
şeklinde bir notum var, size böyle bir bilgi geldi mi? 

Yine bu da aynı, aynı günde yapılan ihale tenzilatların hepsi milyon mertebesinde, aynı. Tabiî 
ki, o arada siz kısmen cevap verdiniz, müteahhitler anlaşmışlarsa dışarıda, buna benim bir şey yap
mam mümkün değil dediniz. Asıl genel ilgilendiren kısmı, müteahhitlerle bağlantılı olan yerine 
geliyorum: Trabzon Sporla ilgili başkanlık seçimlerinde isminiz geçti, oralarda herhangi bir 
müteahhitle birlikte olarak veya onların desteğiyle veya ihale verilmesiyle bir konu gündeme geldi 
mi? O zaman bir desteğiniz oldu? 

Yine Karadeniz Teknik Üniversitesi Vakfıyla ilgili öğrenmek istediğim bir konu var: Üç tane 
adres var bende, üçünün de Karadeniz Teknik Üniversitesi Vakfına ait olduğu ve bunların bir kıs
mının da sizin görevde bulunduğunuz zamanlarda bu vakıfla, başkanla veya diğer müteahhitlerle il
gilendirilerek yardım yapıldığı ve bu dönemde edinildiği şeklinde bir notum var. Bu konuda açık
lama mümkünse onu arz ediyorum. 

Yine, Sayın Başkanım, sorularımda aykırılık varsa, lütfen düzeltmeye ben her zaman hazırım. 
BAŞKAN - Buyurun devam edin. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Meclis Başkanlığı seçimlerinde -bunu aslında çok düşündüm 

sorayım mı diye; ama, sonradan da sormaya karar verdim- o ara çok duyumlar alında seçim öncesi; 
yani, o aralarda konuşuldu. Sizin veya başka bir milletvekili arkadaşın dolaylı olarak aradığı, tabiî 
ki, her milletvekili arkadaşımız seçimlerde şuna bunla oy verdi şeklinde, biz de verelim vermeyelim 
diye bazen istişarede bulunuyoruz; ancak, bunun boyutu biraz farklı, bizim konumuzu ilgilendirdiği 
için öğrenmek istiyorum: özellikle bu konuyla ilgili arkadaşların bazılarının arandığı ve çok önem
li bir veya iki işinin halledileceği şeklinde aramalar olduğu konuşuldu o günlerde; böyle bir konu 
oldu mu? 

Gerçi genel müdür yardımcısıyla ilgili; ama, tabi, genel müdürlük size bağlı, sizin emrinizde 
olduğu için genel müdür yardımcısı bir arkadaşımızın Çeltikçioğlu inşaatla ilişkisinin olduğu ve bu 
arkadaşımızın Manisa Ahmetli'de ve İzmir Gümüldür'de iki tane işi sonradan devraldığı şeklinde bir 
not var. Bu da, tabiî ki burada direkt sizin adınız şeklinde değil, genel müdür -sizin okuduğunuz 
Anayasa ve İçtüzükte de var- genel üniversiteye bağlı ve siz de sorumlusunuz. O açıdan... 
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KORAY AYDIN (Ankara) - Ben anlayamadım. Genel müdür yardımcısı ne yapmış? 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Genel müdür yardımcısı -ismini, daha önce birçok kez ben bahset

miştim dinlenilmesi konusunda, sonra - özcan Alptekin'in Çeltikçioğlu İnşaatla yakın ilişkisinin 
olduğu ve iki tane ihaleyi sonradan devraldığı... 

KORAY AYDIN (Ankara) - Kim devralmış 2 tane ihaleyi? 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Çeltikçioğlu İnşaat. Bu da Ahmetli ve Gümüldür'deki kanalizas

yon inşaatları İzmir'de. Bu, aslında belki de biraz gereksiz mi oldu bilemiyorum; ama, sizin emriniz
de olması açısından, böyle bir duyum geldi mi veya size bu şekilde bir devir sözleşmesinde bir konu 
geldi mi veya size bu şekilde bir devir sözleşmesinde bir konu geldi mi? Devirlerin yapılmasında 
sizin müsaade siz derken Bakanlığın veya yetkili birimlerin müsaadesiyle olacak. Yanlışsa ben bu 
kısmı sormamış olabilirim; ancak, daha önce mevzu etmiştim burada, onun için kayıtlarda var, Müs
teşar Yardımcısı Raci Akyol'un sizin akrabanız olduğu şeklinde deprem bölgesindeki işlerde özel
likle ilgilendiği şeklinde bir duyum var; o akrabanız mıdır; bu konularda bir girişimi olmuş mudur? 

Bazı ihalelerin iptal edildiği... Bunu, gerçi, İller Bankası Genel Müdürümüze sormuştuk "evet, 
iptal edilmiş olabilir; evraklar eksiktir diye" dedi. Acaba, size, bu ihaleyi o kişi aldı ama, başka biri 
buna başlamıştı veya ona söylenmişti şeklinde bir bilgi gelerek ihale iptali oldu mu? 

Bitiriyorum Sayın Başkanım, özür diliyorum... 

KORAY AYDIN (Trabzon) - Nasıl iptal oldu mu; onu anlayamadım. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Şimdi, ihale yapıldıktan sonra, ihale iptal edilip, ondan sonra baş
ka birisinin alması sağlandı mı şeklinde. 

BAŞKAN - Yani, bir başkasının almasını sağlamak için ihale iptal oldu mu? 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Çünkü, bazen şu olabiliyor Sayın Bakanım, daha önceleri şahit 

oldum, çok önceden, Millî Savunmada; işin aciliyetine binaen, sözleşme şartları doluyor, siz devam 
edin, sizin almanızı, aynı şartlarda uzatmanızı sağlayacağız şeklinde olabiliyor; çünkü, burada 
tüzükler farklı çünkü, İller Bankasının farklı, Karayollarının farklı. 

İller Bankası Ulus'taki binasının komplesinin 6 trilyona bitirildiği, müteahhit... Aker diye bana 
bilgi geldi. Yine, İller Bankasının İstanbul Yolu tesislerinde sadece onarım için, bir partiliye 6-7 tril
yona yaptırıldığı şeklinde bir notum var. 

KORAY AYDIN (Trabzon) - Neresi 6-7 trilyon? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - İller Bankası istanbul Yolu tesislerinin onarımı için 6-7 trilyona 
bir partiliye verildiği şeklinde... 

KORAY AYDIN (Trabzon) - Somut bir şey var mı; o partilinin kim olduğu, adı soyadı... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yok... Partisi önemli değil tabiî burada. O şekilde not geldi; adı 
soyadı yok, olsa söylerim. 

Yani, şunu söylemek istiyorum: Bir kocaman bina 6 trilyon ve tesislerin onarımı için 6 trilyon 
gibi bir rakamın enteresanlığından bahsetmek istiyorum. Yani, bu konuda bir bilginiz var mı? 

Gerçi, o konuda yetkiniz olduğu için onu sormak lazım ama, diğer genel müdürlere de sormuş
tuk biz; davet listelerini hazırlarken nasıl bir kıstas yaptınız? Yani, kendiniz hazırlayarak mı; yok
sa, diğer bürokrat arkadaşlar hazırlayıp getirdikten sonra mı onları tespit edip onayladınız? 

Teşekkür ediyorum. Heyete saygılar sunuyorum. 
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KORAY AYDIN (Trabzon) - 13 tane soru oldu... 
Müsaade ederseniz, cevaplarıma, Karayollarındaki Kıbrıs konusuyla başlamak istiyorum; çün

kü, bu konunun hem komisyonumuzu hem de Türkiye'yi bu kadar meşgul etmesini an
layamadığımı; adeta, tabiri caizse, bir kişinin kuyuya attığı taşı, hep beraber, kırk kişi çıkarmaya 
çalıştığımızı burada ifade etmek zorundayım; çünkü, bu ihale sürecini çok yakinen bilen ve takip 
eden bir kişiyim. Kıbrıs'la ilgili mevcut ihale gündeme gelmeden çok önceleri, bu şikâyette bulunan 
firmanın sahibi, çeşitli kişi ve aracıları kullanarak tarafıma ulaşmaya çalışmıştır, bunun için de her 
yolu denemiştir. Tabir yerine oturursa, ben hayatımda böyle bir insan görmedim; yani, kapıdan kov-
san bacadan, bacadan kovsan kapıdan girecek türden bir insan ve ayrıca, bu kişi, bu tavırlarıyla dik
kat çekince, kendisi hakkında araştırma yapma ihtiyacını hissettim. Gördüm ki, bu şahıs, Karayol
ları Genel Müdürlüğüyle mahkemelik. Her dönemde, Bakanlığı ve Genel Müdürlüğü sindirme yön
temiyle, karalama, hücum etme, saldırma yöntemiyle, bürokratları baskı altına alarak, işlerini, 
Karayolları Genel Müdürlüğünde de tıkır tıkır götürmeyi başarabilmiş biri. Yöntemi ve usulü de, 
baskı kurarak, bu işi medyaya taşıyarak, orada bu işlerin yer almasını sağlayarak, işin tarafları hak
kında yıldırma politikası. Bunda da geçmiş dönemlerde kısmen başarılı olmuş. Ayrıca, bir gün ben 
Meclisteki konuşmamda da ifade ettim. Ben, Ankara Birinci Bölge Milletvekiliyim; Polatlı'ya 
gidiyordum; Polatlı'ya giderken, yolun inşaat kalitesinin çok kötü olduğunu fark ettim. Sonra, 
dönüşte, Ankara'ya geldiğimde, yetkilileri arayıp bunun nedenini sordum ve bir inceleme yapıl
masını istedim. Yapılan inceleme neticesinde de, yolun evsafına uygun olarak yapılmadığı söy
lenerek, ilgili kesimler yeniden sökülerek yaptırıldı ve evsafına uygun hale getirildi. Bu firmanın da 
bu şikâyetçi olan firma olduğunu sonradan öğrendim; baktım ki, aynı kişi, yine bu firma. Daha son
ra, bugün şikâyet konusu olan firma yetkilisi, Kıbrıs'ta yaptığı daha önceki aldığı işe baktım, yüz
de 22 ile işi alan kırıma düşük olduğunu söyleyen firma yetkilisi, yüzde 14'le Kıbrıs'taki işi yapıyor. 
Ayrıca, o işin alınışıyla ilgili her türlü şaibe ve duyumu da daha sonradan aldım. Bu konuda, söy
lenen kişinin, tartışmalı, şaibe götürecek, ismi üzerinde tartışmalar yaratabilecek bir kişi olduğu 
kanaatiyle, kendisini bu ihaleye Karayolları Genel Müdürlüğü uygun görmedi ve çağırmadı. Ben de 
bu süreci yakından izleyen bir kişi olarak, bu yapılanları doğru bulduğumu, yerinde bulduğumu 
söylemeliyim. Aynı kişi, daha sonra ihaleye çağrılmadığını öğrenince, bir bardak suda fırtına 
kopararak, tabiri caizse her tarafı ayağa kaldırdı, her yolu deneyerek, bu işi gündemde tutarak ve 
mahkeme yoluyla bu işi gündemde tutarak, daha evvel Karayolları Genel Müdürlüğünde mahkeme 
yoluyla bir işi elde etmiş olmasının kendisine sağladığı avantajı düşünerek, yine bu yoluyla bunu 
sağlayabilirim düşüncesiyle aynı yolu denemeye kalktı: Dolayısıyla, süreci yakından bildiğim için, 
herhangi bir teftiş kurulunu harekete geçirerek, işlerini dört dörtlük yapan ve en iyi şekilde yürüten 
kamu görevlileri hakkında, onları korumam kollamam gerektiğine inanarak, herhangi bir soruştur
ma açılmasına başlangıçta ihtiyaç duymadım; ama, daha sonra, konunun medyada aşırı derecede 
yer almış olması ve bu kişiye prim verir hale dönüşmesi dolayısıyla, daha sonraki ilerleyen süreç
lerde, konu, teftiş kurulu tarafından incelendi, herhangi bir suç unsuruna rastlanamadı. Zaten söy
lenen her şey, havada kalan boş iddialardı. Dolayısıyla da, bu konu o haliyle bizim tarafımızdan 
kapatıldı. Yani, ben, Kıbrıs konusunda yapılan ihalede, anlattığım şekil itibariyle, usulüne uygun, 
yasalara uygun olarak ve konu üzerinde gerekli ciddiyet, hassasiyet gösterilerek yapılmış bir ihale 
olarak görüyorum. Bu soruya vereceğim cevap budur. 

14 tane soru oldu, tek tek cevaplandıracağım... Birbirleriyle bağlantısı olmayanları cevaplan
dırarak gitmenin daha faydalı olacağını düşünüyorum; sonra, 6-7 soruyu, birbirleriyle olan bağlan
tılarını dikkate alarak, bir bütünlük içerisinde cevaplandıracağım. 
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Bir diğeri, ticarî alışverişimle ilgili, ticarî düzenimle ilgili şeye değindiniz. Ben, ticarete, 26 
Mayıs 1982'de başladım. Üniversiteyi bitirdikten sonra, askerliğimi tamamlayıp döndüm ve ticarî 
hayata girdim. Önce petrol işleri yaptım, nakliyecilikle uğraştım, daha sonra da, şimdi, Bakan
lığımın o son istifadan önceki dönemde basında yer aldığı şekliyle, inşaat malzemeleri satışı üzerine 
kurulu ticarî düzenimi de 1986'nın sonunda, 1987'nin başlarında kurdum ve şu anda faaliyet göster
mekte olan işyerlerimin tapusunu da 1985 yılında aldım. Daha sonra, bu ticarethanemin, 1995 yılın
da, Sincan'da bir şubesini açtım. Bu birinci şubedir. Daha sonra da, kamuoyunda basına akseden 
şekliyle, Bakan olduktan sonra şirket kurdu diye takdim edilen ve koskocaman bir yalan haber olan 
bu haberi, 1998 yılında da, ikinci bir şube olarak Büyük Sanayide şubesini açtım. Tarihlerini tekrar 
ediyorum: Birinci şubeyi 1995'te, ikinci şubeyi de 1998'de açtım. Daha sonra, 1998'de şube olarak 
açıp, ticarî faaliyetini sürdüren işletmem, 2000 yılı içerisinde ayrı bir şirkete dönüştürüldü. Yeni şir
ket kurdu diye takdim edilen ticarî şirketim odur; şube statüsünden çıkarılıp bir şirket hüviyeti 
kazandırılmıştır. Kaldı ki, işin mantıksızlığı da oradadır zaten, benim yeni bir şirket kurmama gerek 
yoktur, zaten benim bir şirketim vardır, devam eden, faaliyetini sürdüren bir şirketim vardır. Yani, 
yeni şirket kurarsam ne olacak, onu anlamakta da güçlük çekiyorum. Bu şirketlerimle ilgili olarak, 
ben, açık davrandığımı düşünüyorum. Çünkü, hepiniz takdir edersiniz, art niyetli bir insan olsam, 
bu şirketlerimi birinin adına geçirebilirdim, bir başkasının üstüne yapabilirdim. Benim Meclise ver
diğim mal bildiriminde bulunan, hiç saklamadığım, gizlemediğim, adıma olan ve hiç saklanacak bir 
şey olmadığı, dolayısıyla da, üstünü bile örtme ihtiyacını duymadığım şirketlerim, daha sonra, Tür
kiye'de her zaman olduğu gibi, bu işler gündeme geldiğinde, medya tarafından, tamamen yalan, hiç
bir doğru bilgiye ve habere dayanmadan, çarpıtılarak verildi ve bu işler, benim Bakanlık sürecime 
katıldı. Ben rahatlıkla şunu ifade ediyorum, bu konuda, benim en çok dikkat ettiğim, üzerine adeta 
titrediğim, hiçbir hal ve şartta da Bakanlık mevzuumu ticarî hayatıma karıştırmadığım böyle bir 
mevzuda suçlanmış olmam, hem benim adıma hem de siyaset kurumu adına da bir şanssızlık ol
duğunu düşünüyorum; çünkü, zaman zaman, siyasetçiler olarak, bu haksız eleştirilere maruz 
kalıyoruz. Şunu ifade edeyim: Benim 1998 yılında kurmuş olduğum işletmem, sadece fayans top
tancılığı işidir; bir depodur, kocaman bir depodur. O depoda, Türkiye'de fabrikalardan fayans 
tedarik ederek, ben bunları, benim gibi inşaat malzemeleri satıcılarına satarım; yani, toptancılık 
vazifesi görürüm. Benim ciromun aşağı yukarı yüzde 90'ı, tamamen o ticarethanemle ilgili söy
lüyorum, inşaat malzemeleri satışı yapan işletmelere satış yaparım. Benim şahıs ve fertlere sattığım, 
ciromun içinde yüzde 10'u dahi bulmaz. Bu bakımdan, bu fayans işi yapan işimin cirosu da, benim, 
bu iş ilk gündeme geldiğinde, kamuoyuna böyle büyük bir rahatlık içerisinde aktardığım ciromun 
yarıdan fazlasıdır. O bakımdan, bu işler gündeme geldikten sonra, ben özellikle ticarethanemle il
gili bilgileri kamuoyuna büyük bir açıklıkla söyledim, bunların hepsi incelenebilir, kolaylıkla 
görülüp tespit edilebilir konulardır. Deprem bölgesinde aşağı yukarı 200 küsur müteahhit, şu veya 
bu nedenle iş yapmış, bunlar içerisinde benim ticarethanelerimden altı tanesi alışveriş yapmış. Bun
lardan üç tanesi benim yıllardan beri müşterim, her sene benden yine alışveriş yapan insanlar. Kalan 
üç tanesi de, daha ziyade parti camiasından beni tanıyan, benimle diyalog ve ilişkisi olan insanlar. 
Şimdi, üç kabul ettiğimizde, yaklaşık yüzde 1,2'ye tekabül ediyor; yani, bunun artık şeyini sizlerin 
takdirine bırakıyorum. Bu konuda bana sadece bu işleri işime karıştırmadan nasıl götürdüğüm nok
tasında da bir takdir düştüğüne inanıyorum; ama, basının bu şekilde çarpıtarak, özellikle siyasetçiyi 
ve siyaset kurumunu hırpaladığı bir dönemde, benim bu başıma gelenlerin de yarın herkesin başına 
gelebileceğini düşünüyorum ve bana bu konuda yapılan haksızlığı da bir türlü kabul edemediğimi, 
özellikle burada, bu Komisyonda vurgulamakta da yarar görüyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 



- 2 9 0 -

Ticarî konularla ilgili olarak söyleyebileceklerim de bunlar. 

Üçüncü olarak, konuların birbiriyle aykırılığını dikkate alarak, Trabzon Spora desteğiniz oldu 
mu dediniz. Evet, oldu. Trabzon Spora kendimi bildim bileli destek olurum, bundan sonra da des
tek olmaya devam edeceğim. Bakanlığınız döneminde Trabzon Spora destek oldunuz mu; evet, ol
dum. Gücüm yettiğince, her zaman Trabzon Spora yardımcı olduğum gibi, o dönem içerisinde de 
yardımcı oldum. Eskiden beri ben Trabzon Sporla yakından ilgilenirim. Her zaman tanıdıklarımı, 
çevremi, bildiğim insanları, Trabzon Spora destek olma yönünde de teşvik ederim. Şu anda da 
oluyorum, bundan sonra da olacağım. Yani, bu konuda herhangi bir eksikliğimin olduğunu hiç 
düşünmüyorum. Herkesin, tuttuğu takıma destek olduğu ölçüde, ben, ayrıca, sporla çok iç içe olan 
bir insan olarak, spor kamuoyunun da az çok yakından tanıdığı bir kişi olarak bunları yaptığımı 
belirtmek istiyorum. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - özür diliyorum. Tabiî, bu kısmına tabiî ki saygı duyarız. Bu 
konuda, müteahhitlerle bağlantısı açısından... Yani, orada, sistem içerisinde müteahhit var mıydı?... 

KORAY AYDIN (Devamla) - Hayır... Hiçbir şekilde olmaz; olamaz. Onları katmamaya da 
özellikle dikkat ettik ve bu konulardaki hassasiyetimizi de yakın çevremizde olan herkes bilir. 

Üçüncü olarak, KTÜ Mezunları Vakfıyla ilgili bir soru sordunuz. Ben, KTÜ Mezunları Vak
fının üyesiyim. Hiçbir zaman yöneticilik yapmadım; ama, üniversiteyi bitirdikten sonra, KTÜ 
mezunlarının vakıf olarak teşkilatlandığı ilk günden beri üyesiyim. Kendimi bildim bileli, bütün 
genel kurullarına katılırım, aktif ve faal bir üyesiyim. KTÜ Mezunları Vakfının, Kızılay'da bir 
binası var. Bu binayı biz, bundan yaklaşık 7-8 sene önce, aramızda yaptığımız bir kampanyayla, hali 
vakti yerinde olan arkadaşlarımızın 1000'er mark, o parayı veremeyecek olanların da gücü nispetin
de katıldığı bir kampanyayla, dirhem dirhem para toplayarak aldık. Arkasından, bu tür organizas
yonlarla, vakfın gelişmesi sürekli devam etti, sürdü. Benim Bakanlığım döneminde de yeni bir bina 
aldılar, herhalde onu kastederek söylüyorsunuz. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Evet. Yukarı sokak Gazi Mahallesi, bir de komple bina anlamın
da, iki tane... 

KORAY AYDIN (Devamla) - O alınan bina da, yine, vakfımızdaki bütün arkadaşlarımızın kat
kılarıyla, emekleriyle olmuştur, ben de kendilerine şahsî olarak katkıda bulundum. Bundan sonra 
da, vakıf bu tür hayır işlerini yapmaya devam ettiği müddetçe de, vakfa yardımcı olmaya devam 
edeceğim. Çünkü, ben, hayatı boyu cemiyetçilik yapmış, talebeliğinden, çocukluğundan beri bu iş
lerin ve organizasyonların içerisinde, her zaman aktif olarak görev almış bir kişiyim/Sadece KTÜ 
vakfına değil, böyle daha çok kuruluş ve vakfa her zaman yardımcı olurum, aktif olarak, dinamik 
olarak bunların faaliyetleri içerisinde bulunurum ve bunu da ta çocukluğumdan beri, lise hayatım
dan beri yapıyorum, bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Pardon Sayın Bakanım... Başkanı veya yönetimden, müteahhit 
olan veya sizin döneminizde ihale alan kişi oldu mu; öyle bir şey hatırlıyor musunuz? Başkanı özel
likle... 

KORAY AYDIN (Devamla) - KTÜ Vakfı içerisinde, yüzlerce müteahhitlikle uğraşan ar
kadaşımız var. Aşağı yukarı, Türkiye genelinde belki yüzden de fazladır. Benim bakanlığım 
döneminde iş alan olup olmadığını tam olarak hatırlayamıyorum; ama, olabilir de. Yani, içlerinden 
üçü, dördü, belki biri ihale almış olabilir. Bunların içerisinde, benim hatırladığım kadarıyla, yıllar
dan beri bütün kurumlarla iş yapan ve hemen hemen her kurumdan iş almış ve bunu sürdüren 
müteahhitler de var. Bunda da bir beis yok, olabilir, başka vakıflarda da bu tür insanlar olabilir. 
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İlgisiz ve alakasız olduğu için cevaplandıracağım; Meclis Başkanlığı seçimlerinde telefonla 
aradınız mı diye bir sorunuz oldu. Tabiî, şimdi, bu konuda bana somut bir örnek verebilirseniz. 
Yani, şu kişi aranmıştır, arandığını iddia ediyor, siz de onu aradınız mı diye bir soru sorarsanız, o 
somut soruya ben de daha somut bir şekilde cevap verebilirim. 

BAŞKAN - Sayın Aydın, aslında bu soru konumuzla bağlantılı değil. Yanıt vermek zorunda 
değilsiniz... Çünkü, olabilir, ben de istediğim insanın seçilmesi için... 

KORAY AYDIN (Devamla) - Cevap vereceğim; aradım üstelik yani... Tanıdığım, 
konuşabileceğim, ben daha önce de bir dönem milletvekilliği yaptım; o dönem milletvekilliği 
içerisinde diyalogum olan arkadaşlarımı aradım, Sayın Ömerîzgi'ye rey vermeleri konusunda ken
dilerini ikna etmeye çalıştım; bu benim yaptığımı, sanıyorum, Mecliste yüzlerce milletvekili de 
yapmıştır. 

BAŞKAN - Hepimiz yapabiliriz, doğaldır; konumuzla bağlantılı değil. 

KORAY AYDIN (Devamla) - Ama, bu tür bir şeyden, başka bir düşünmeyi bile ben anlamak
ta zorluk çekiyorum. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Özür diliyorum... Tabiî ki, bizim de, sizin de, diğer arkadaşların 
da bu şeyi her zaman var. Yani, bir veya birkaç işinizi, önemli işinizi hallederim şeklinde, dolaylı 
bir şey söz konusu olabilmiş midir... 

KORAY AYDIN (Devamla) - Arkadaşa hakaret olur. Yani, ben öyle bir şey söylemem, söy
leyemem. Bir milletvekili arkadaşıma nasıl böyle bir şey söyleyebilirim yani. Bana başka biri söy
lese, ben çok sert tepki gösteririm böyle bir şeye. Onun için, mümkün değildir, olamaz. O dönem 
içerisinde, sadece bir siyasî arkadaşımızın bu konuda bir demeci oldu. Kendisinin de yanlış hareket 
ettiğini düşünüyorum. Bu konuda da söyleyeceklerim bunlar. 

Şimdi, bir genel müdür muavininin Çeltikçioğlu ile ilişkisini sordunuz. Tabiî, bunu benim 
bilebilmem mümkün değil. İki adet işi devralmış diyorsunuz; şu anda bilmiyorum, devralabilir de. 
Ama, Çeltikçioğlu, ismen hatırladığım bir firma. Bildiğim kadarıyla, İller Bankasının en eski 
müteahhitlerinden bir tanesi, uzun yıllardır orayla iş yapıyor. Ben kendisini tanımıyorum. 

BAŞKAN - İlgili Genel Müdürü bilgisine başvurmak üzere davet etmiştik daha önce. 
KORAY AYDIN (Devamla) - Raci Akyol, deprem bölgesi işleriyle ilgisi olduğu söyleniyor, 

sizin akrabanız mı dediniz. Evet, akrabam. Raci Akyol'u da yakinen tanırım. Raci Akyol'u ben 
Bakan olduktan sonra, zaten 2,5 ay sonra deprem oldu. Başlangıçta, ben kendisini Bakanlıktaki per
sonel işlerini yürütmekle görevlendirmiştim; çünkü, kendisi idarî bir kadrodan geliyor; fakat, dep
rem olur olmaz, benimle beraber sahaya indi, deprem bölgesine gittik. O günden sonra da kendisini 
pek Ankara'da görmedim. Aşağı yukarı 1,5 yıl deprem bölgesinde görev yaptı, orada çadırlarda kal
dı, kendisine tahsis edilen bir konteynerde yattı kalktı. Bu gazetelere de haber olmuştur. Ayrıca, 
bütün vaktini deprem bölgesinde geçirdiği için, deprem bölgesindeki insanların ismen tanıdığı, 
telefonla birebir ulaşabildiği, her sıkıntısını ve derdini anlattığı için, deprem bölgesinde sembol 
isimlerden bir tanesidir. Deprem bölgesinde bir anket yapılsa, en çok tanınanlar listesinde, 
sanıyorum, ülkenin en tanınmış insanlarından daha fazla oy alarak, bölgedeki insanların tanıdığı, 
sevdiği, takdir ettiği bir insan olarak hatırlanacaktır. Çünkü, zaman geçince bunlar unutuluyor. Bir 
insanın evinden ve ailesinden uzakta, aylarca, bir yerde bu şekilde görev yapması, ancak idealist
likle izah edilebilir. Ben bu arkadaşı tanıyorum, kendisi çok idealist bir insandır. O idealleri için 
orada o fedakârlığı göstermiştir. Her hafta sonu, bir yerel televizyona konuk olmuştur; Düzce'de, 
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Bolu'da, Sakarya'da, Kocaeli'nde, Gölcük'te, Yalova'da, her hafta... Ve bu televizyon programlan üç 
saat, dört saat sürmüştür; vatandaş, birebir telefonla katılarak, aradan aracıyı kaldırarak, her derdini, 
her sıkıntısını, her problemini, o yerel televizyonlarda bu şahsa aktarmıştır, bu şahıs onlara cevap 
vermiştir, bir çoğuyla da bir gün sonraya televizyonda randevulaşarak, yerinde çözüm anlayışımızın 
bir gereği olan mükemmel, örnek olabilecek bir çalışmanın mimandır kendisi. Ben kendisini hep 
takdirle anacağım; ama, böyle dönemlerde, böyle aktif pozisyonda olan insanları karalamak, onlar 
hakkında söz söylemek çok kolay oluyor. Hiçbir bilgi ve belgeye dayanmadan bunların söylenmesi 
de, insanları sadece üzüyor. Ben bundan sadece üzüntü duyuyorum. Raci Akyol, benim, hanım 
tarafından akrabam olması dolayısıyla, Bayındırlık Bakanlığının da böyle nedametli bir bakanlık, 
hele, çok tartışmaya açık bir bakanlık olduğunu dikkate alarak, benim tarafımdan bu işlerin hep 
dışında tutulmuştur, hep idarî görevlerle görevlendirilmiştir. Bu konu üzerinde, ben Raci Beye hak
sızlık yapıldığını düşünüyorum. Sırf, benim yakınım olduğu için kendisine hücum edilmiştir. Ben 
istifa ettikten sonra da kendisi emekli oldu. Keşke emekli olmasaydı; çünkü, hizmetinden, 
birikiminden çok daha faydalanıp kendisinden istifade edilebilirdi. Kendisi, Ulaştırma Bakanlığın
da Daire Başkanlığı yapmıştır, o dönemle ilgili, kamuoyunda tartışılan, işte, memuriyet yapılamaz 
vesaire türünden kendisine yapılan suçlamalarla ilgili olarak, mahkeme görmüştür, mahkemede 
beraat etmiştir. Bu işin aslı da şudur: SHP döneminde, yani, Turizm ve Ticaret Bakanlığı SHP'ye 
bağlı olduğu dönemde, daha ziyade karşıt görüşteki insanlar, müfettiş marifetleriyle görevden alın
mak için, Ticaret ve Turizm Bakanlığında o zaman bir furya başlatıldı. Her karşıt görüşteki insana 
bir müfettiş soruşturması açtırarak, onların görevden uzaklaştırılması sağlandı. Raci Akyol hakkın
da açılan soruşturma da öyle, arkasında siyasetin olduğu bir soruşturmadır ve zaman içerisinde, 
daha sonra mahkemeden bu konuda beraat etmiştir. Ben Raci Akyol'u tanıyarak söyleyebileceğim 
bunlardır. Kendisinin ihalelerle yakından ve uzaktan hiçbir ilgisi ve alakası yoktur. Zaten olamaz. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkanım, karalama denildiği için, özür diliyorum; ben, 
sorumda herhangi bir karalama yapmadım, yani tutanaklara böyle geçmesini istiyorum. 

KORAY AYDIN (Devamla) - Size de haksızlık yapmayayım; sizin söylediklerinize cevap 
olarak söylemedim bunu. Ben, kamuoyundaki yanlış şeyi düzeltmek için söyledim; siz o konuda 
herhangi bir şey söylemediniz, evet, onu ben de özellikle vurgulamalıyım. 

ihaleler iptal edildi mi... iptal edilen ihalelerle ilgili bir sorusu var. Şimdi, tabiî, ben şunu ifade 
etmekte yarar görüyorum; benim Bakanlık dönemim, Bayındırlık ve iskân Bakanlığı tarihinin en 
aktif, en çok iş yapılan dönemi olmuştur. Ben, Bakan olarak, tabiî, ihalelerle, her ihaleyle böyle 
birebir, yakından takip edebilecek ne vaktim olur, ne zamanım olur. Zaten böyle bir yola ve yön
teme girsem de bu işleri yapıp, o zaman, Türkiye'nin şimdi unuttuğu o büyük deprem olayının al
tından kalkmamız mümkün olmazdı. Dolayısıyla, bu konularda bütün yetkili arkadaşların görev
lerini yapmalan konusunda kendilerine inisiyatif verilmiştir. Eğer o inisiyatif içinde, iptal edilen 
ihaleler olabilir. Yani, o konuda şu anda burada bir şey söyleyemiyorum; ama, sizin söylediğiniz 
manada bir iptal olmuş mudur, ona cevap vermek için, işin daha somutlaştırılması lazım. Ben an
cak araştırarak cevap verebilirim. Yoksa, soyut bir şekilde buna verebileceğim cevap da budur. 

Bir de, istanbul yolundaki iller Bankası onarım işi, 6-7 trilyon dediniz, bir partiliniz gelip siz
den istedi mi diye bir soru sordunuz. Ben, bu istanbul yolundaki işin ihale edildiğini, daha sonra, 
Mecliste gensoru görüşülürken, gensoruda soru sorulduğunda öğrendim. Yani, ben, Bakanhğımdaki 
bütün ihaleleri, tek tek, hepsini yakından takip etmenin, ne gün oluyor, ne zaman oluyor, ne için 
yapılıyor diye bilgi almam mümkün değil; ama, yapılan ihale orada. Onunla ilgili olarak rakamı da 
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bilemiyorum, 6-7 trilyon mudur; ama, kaç trilyona mal olmuşsa, keşifleri, işin yapılışı, her şeyiyle 
oradadır. Hemen bu konuda gerekirse bir müfettiş görevlendirilerek bakanlıktan, konu incelenebilir, 
öyle olup olmadığı görülebilir; ama, ben o konuda, İller Bankasında görev yapan arkadaşlarımın 
görevlerini yaptığına inanıyorum. Bu konuda da herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten, 
bu anlattığımdan sonra da, bir partilimin bana gelip de, bu işle ilgili olarak sizden bir talebi oldu mu 
sorusuna, zannediyorum sorunun içerisinde cevabını bulmuştur. Çünkü, ben bunu, samimiyetle söy
lüyorum, burada, Mecliste gensoru görüşmeleri yapılırken, muhalefetteki bir arkadaş söyleyince, 
ben de yanımdaki genel müdüre sorarak, böyle bir ihalenin yapılmış olduğunu duydum. Yani, benim 
tek tek ihaleleri takip etmem, nasıl oldu, ne etti, bunları bilmem mümkün değil. Olmaz, olamaz. 
Zaten, o şekilde bir takip yapılması da, bir bakanın kendi işlerini yapmasını engeller diye 
düşünüyorum. 

14 ihalenin tenzilatları yakın diye bir ihbar geldi şeklinde, Sayın Örs'ün bir sorusu daha oldu. 
Ben şunu söyleyeyim, Bakan olduğumdan beri bana intikal etmiş her türlü şikâyet, yazılı gelmiş 
olan her türlü şikâyet de dahil olmak üzere, sözlü de söylenenler dahil olmak üzere, hepsi hakkın
da soruşturma açtım. Zaten, burada yanımda getirdim, benim dönemim, bakanlıkta, soruşturma 
sayısı, verilen ceza, yapılan araştırma itibariyle, en fazla soruşturmanın ve incelemenin yapıldığı bir 
dönemdir, bunun nedeni de, benim, gelen her şikâyeti teftiş kuruluna iletmemdir. O bakımdan, bana 
intikal eden her konuyu Teftiş Kuruluna ilettim. Bu söylediğiniz konu hakkında bana herhangi bir 
şikâyet ve ihbar mektubu gelmedi. 

Bir de, konunun esas özü olan şeyler kaldı, onları cevaplandırmak istiyorum. İhale kırımlarının 
düşük olduğu ve bu konuda yapı işleriyle ilgili ihaleler konusunda soru oldu. Şunu söylemek is
tiyorum: Benden önceki bütün bakanların daha önceki dönemde İller Bankası Genel Müdürlüğün
de hangi yöntemle ihale yaptıklarını getirdim. Sanıyorum o belgeler sizde de var. Burada çizelge 
halindedir. Sadece Yaşar Topçu'nun bakanlığı döneminde içmesuyu ve kanal işleri ilanla yapılmış, 
onun dışındaki bakan arkadaşlarda tek tük var. Sayı tutulmuyor. Nerdeyse hemen hemen yüzde 90'ı, 
yüzde 95'i davetiye yoluyla; yani, ilan yoluyla yapılmış. Sadece Yaşar Topçu'nun bir dönemi hariç. 
Bunu belirttikten sonra bilgi vereceğim. 

Şimdi, İller Bankası Genel Müdürlüğü bildiğiniz gibi yönetim kurulu ve genel kurulu tarafın
dan idare edilen özel kanunla kurulmuş bir kuruluş. 2886 sayılı İhale Kanununa tabi değil. Kendi 
ihale kanunu var, onu uyguluyor. Kaldı ki, Devlet İhale Kanunu içerisindeki 44 diye nitelendir
diğimiz davetiydi işlerle ilgili olarak anılan madde içerisinde kanalizasyon ve içmesuları bile 44 
kapsamı içerisinde yapılması gereken işler olarak gösterilir 44'ün tanımı içerisinde. Kaldı ki, bu 
tanımda bile kanalizasyon ve içmesuyu 44'ün kapsamı içerisinde görüşülmesine rağmen, İller Ban
kası kendi kanununa göre, kendi oluşmuş geleneklerine göre bu işleri sürdürmüş bir kuruluşumuz
dur. Biraz önce de söyledim, bir bakan arkadaşımızın dönemi hariç, diğerlerinde de yüzde 90 
oranında ihaleler bu yöntemle yapılmıştır. 

Şimdi, ihalelerin kırım ve düşük olduğu konusunda ise, bugünkü ben tecrübelerime, kendi 
edindiğim kanaatlere dayanarak söylüyorum, ihaleler düşük görülebilir yüksek görülebilir. Bunun 
bir kıstası ve ölçüsü tam olarak yoktur. Bunun devletin lehine veya aleyhine olduğu konusu da ay
rıca tartışmalı bir konudur; ama, ben, örnek olması bakımından, kayıtlara da geçmesi bakımından, 
bazı bilgiler vermek istiyorum. Şimdi, çok çabuk unutuyoruz genelde. Ona bağlı olarak özellikle, 
ben biraz önce de söyledim, bakan olduktan ikibuçuk ay sonra 17 Ağustos depremi oldu. Kol
tuğumuza yeni yeni ısındığımız dönem içerisinde Türkiye'nin yaşadığı büyük bir felaketi kapımız-
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da bulduk. O, tabiî, büyük bir olaydı. O dönem içerisinde Türkiye âdeta şoke olmuştu. Açtığınız 
televizyon kanallarında, izledikleriniz, duyduklarınız ve gördükleriniz karşısında insanın şoke ol
maması, etkilenmemesi mümkün değildi. 

Şimdi, böyle bir dönem içerisinde o zamanki hükümetimiz 574 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname yayımladı ve bu kararnameyle Bayındırlık Bakanlığı depremle yapılacak işlerde yet
kili kıldı ve ayrıca, bizi, Devlet ihale Kanunundan, Muhasebei Umumiye Kanundan, Sayıştayın 
vize ve tescil işlemlerinden muaf tuttu; yani, bize, şu işin altından hızlı bir şekilde kalkın da nasıl 
kalkarsanız kalkın gibi bir yetki vermiş oldu. Ama, biz, bu yetkiyi kullanmadık ve o dönem 
içerisinde yaptığımız ihaleleri, yaptığımız kurumların kendi ihale kanunlarına dayanarak yapmaya 
özen gösterdik. 

Şimdi, böyle yapmanın çok da iyi olduğunu düşünüyorum; çünkü, başlangıçta bu verilen yet
kileri kullanalım mı, kullanmayalım mı diye aramızda çok tartışma yaptık. O ilk günlerde hemen 
hemen her gün bütün bakanlık personelini gece yarısı bakanlıkta topluyor, günü değerlendiriyor, 
yarının da planlamasını yapıyorduk; çünkü, işler o kadar acildi ki, seri karar almak, hızlı çalışmak 
için bunlar âdeta bir mecburiyet haline gelmişti. Biz o dönem içerisinde yaptığımız tartışmalarda bu 
574 sayılı Kanunu kullanmadık. Yanılmıyorsam sadece Karayolları bir iki işinde kullandı, o da en
kaz kaldırmayla ilgili işlerdi öyle hatırlıyorum. Onun dışında, biz, hiçbir işimizde bu kanun hük
münde kararnamenin bize verdiği bu sınırsız yetkileri kullanmadık. 

Şimdi, o dönem öyle hızlı, öyle çabuk çalışmak, kararların peş peşe alınması ve bunların uy
gulanması gerekiyordu, ilk etapta biliyorsunuz prefabrike konuta insanların yerleştirilmesi öncelik
li mesele haline geldi. Biz, prefabrike konutla ilgili tanıtımı 1 Eylülde yaptık Sayın Başkanım. 
Basını çağırdım, prefabrike örnek numune yaptırdım, yaptırdığım örnek numune prefabrikeyi 
basma gösterdim 1 Eylülde. 17 Ağustosta deprem oldu, onüç gün sonra. Demek ki, bunu daha ön
ceden planladık, projelerini çizdik, bir imalat yaptık, o imalatı da götürdük 1 Eylülde teşhir ettik. 
Öyle hızlı hareket ettik ki, 4 Eylülde prefabrikelerin şartnamelerini resmî gazetede yayımladık. 10 
Eylülde de hazırladığımız şartnamelere göre ihaleleri sonuçlandırmaya başladık. 1 Eylül, 4 Eylül, 
10 Eylül. O zaman şartnamelerin hazırlanmasında bile kendim görev yaptım; çünkü, bu işin sıcak
lığı geçtiğinde bunların çok tartışılacağını biliyordum, bilfiil o işlerin her safhasında görev alarak 
yakından izlemeye gayret gösterdim. 

Bu arada, bu işler yürürken bir yandan da prefabrikelerin alanlarının yerlerinin belirlenmesi, 
bunların hazırlanması, bunların projelendirilmesi, ihale dosyalarının hazırlanması, bu da ayrı bir 
çalışmayı gerektiriyor. Yerinin tespit edilmesi ayrı bir problem, tespit edilecek yerin kamulaştırıl
ması ayrı bir problem, bunların haritaları yok, birçoğunun 1/25'liğini bulduk, birçoğunun 1/ 
1000'liğini gittik arazide yaptık. Oralara çadırlar kurdu mühendis arkadaşımız, yüzlerce insan o 
çadırlarda yattı kalktı, yerlerinde haritalarını hazırladık. Bir yandan hazırlananlar Ankara'ya geldi, 
Ankara'da içmesuyunda, kanalizasyon dairesinde bunların içmesuyu, kanalizasyon projeleri yapıl
maya başlandı, o birimleri burada yine 24 saat esasına göre uyutmadan kademeli olarak çalıştırarak 
hiç ara vermeden bir bütünlük içerisinde yürütmeye çalıştık. Bir başka grup, bir yandan gelen ihale 
evraklarını ve dosyalarını hazırlayarak bunların ihale dosyalarını hazırlamaya başladı. Bu, inanıl
maz hız ve çabuklukta ve üstün bir gayretle yürütülen çalışma oldu. Elbette bu işleri yaparken o 
dönem içerisinde dikkatli olmaya çok büyük gayret gösterildi. 

Bakınız, biz, ilk altyapı ihalesini, yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa, Düz-
ce'de Kiremitocağı denilen cezaevinin yanındaki alanın ihalesini 7 Eylülde yaptık. Bu ne demek; 17 
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Ağustos, yirmibir gün sonra yani. Bu yirmibir gün içerisinde de biraz önce söylediğim çalışmalar 
da bir yandan yapılarak bunları yaptık. Elbette bunları yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar 
oldu. Hızlı hareket edildiği için ayrıntıya girilemedi. Ayrıntıya girilemediği için fiyatlar genelde 
paçal kazıya dönüştürüldü. Ben örnek olsun diye, kayıtlara geçsin diye, bunları vermekte yarar 
görüyorum. Geçici iskânlarda, biz o zaman süratten dolayı fiyatlara paçal kazı fiyatı verdik. Mesela 
Bolu'daki geçici iskânda metreküpe 755 bin lira fiyat vermişiz. Adama demişiz ki kazacaksın 755 
bin lira para alacaksın. Düzce'de 716, Sapanca'da 873, Kocaeli'de 755, Yalova'da 755. Birbirine 
yakın. Bankanın daha evvel orada yaptığı diğer işlerde, yani, yürüyen işlerde bu fiyatlarımız ne ol
muş, metreküp kazı fiyatlarımız; Bolu'da 1 024, Düzce'de 1 025, Sapanca'da 1 724 -zemininden 
kaynaklanıyor- Kocaeli'de 1 192, Yalova'da 881; yani, ortalama yüzde 30 verdiğimiz fiyatlar daha 
düşük kaldı, hatta bazılarında yüzde 30'dan da farklı. 

Şimdi, bunu söyledikten sonra, süratli yapılan işin getireceğim birtakım dezavantajları da bil
mekte ve anlamakta yarar var; çünkü, bütün bu müteahhitlere süreli verdik biz bu işleri. Çağrılan
lara şu söyleniyordu, şu kadar günde, 45 günde yapacaksınız gibi. İşi 45 günde yapacak insanlar 
bakın nelerle karşılaşıldı. Deprem bölgesinde 5 milyon 700 bin metreküp sadece geçici prefabrike 
alanlarda kazı yaptık. Kalıcı konutlardaki de 14 milyon 759 bin metreküptür. Kayıtlara geçsin dîye 
söylüyorum, bu, 2 milyon 45 bin adet kamyonun taşıdığı malzeme miktarıdır. 2 milyon 45 bin kam
yon. Söyleyince rakam olarak kolay ama bunun inşaat açısından ne manaya geldiği anlaşılsın diye 
bunları söylüyorum. 

Geçici prefabrike konutlarda 950 bin metreküp kırma taş yapmışız, taş kırmışız yollara ser
mişiz. Bu kadar kırma taşı 45 günde imal etmek mümkün olmadığından, ne oldu; Kocaeli merkez 
olmak üzere Konya, Eskişehir, Kayseri ekseninde bu taşı temin edebilmek mümkün oldu. Talep kısa 
sürede birden olduğu için 3 milyon lira olan ocak fiyatları bir anda 10 milyon liraya çıktı. Adam bir 
ay evvel 3 milyon liraya aldığı malzemeyi bir anda, kısa sürede yapıldığı için, birden hücum edil
diği için 10 milyona çıktı. 10 milyona almak zorunda kaldılar. Örnek olsun diye söylüyorum. 

İki, stabilize miktarı. Şimdi, biz, bütün bu alanların bir kısmını batakken aldık, bataklıktı orası. 
Ben gittiğimde moralim bozulurdu, biz burada nasıl bunları yapacağız diye. Tamamen bataklık olan 
arazileri stabilizelerle üzerine prefabrike alan yapılabilecek konuma getirdik. Ne oldu; stabilize 
temininde de biz devlet olarak ocak gösteremedik, mümkün olmadı. Ocak göstermedik, ama, ocağı 
da hazırladığımız ihale dosyalarında fiyat vermediğimiz için, para vermediğimiz için, sadece bun
ların taşımasına, yükleme, boşaltma ve bir de nakliye bedeli konmuştu ihale dosyalarına, müteah
hitler bunları gittiler özel şahıslara ait olan yerlerden aldılar. Özel şahıslardan taşları aldılar ama 
bizim hazırladığımız şeylerde onlara fiyat vermediğimiz için, sadece nakliye ve yükleme fiyata kon
duğu için buradan da fahiş fiyatlarla bu özel şahıslara ait olan yerlerden bunları temin etmek zorun
da kaldı. 

Bunları niye anlatıyorum; bunları şunun için anlattım: Bir işin oluşumunda bir sürü faktör bir 
araya gelir. Bu faktörler bir araya geldiğinde o işin kırımını oluşturur. Bu kırımın oluşmasında bir
çok faktör dikkate alınarak bunlar yapılır. Aynı işi biz kalıcı konutları yaparken de yaptık. Kalıcı 
konutları yaparken ben üç ay piyasa araştırması yaptım. Çevredeki taş ocakları, çimento fab
rikalarının kapasiteleri, çevredeki kum ocakları, kum ocaklarının kapasiteleri, fiyatları, her şeyi tes
pit ettik; ama, kalıcı konutlarda da aynı şey oldu. Çimento fiyatları yükseldi, kum fiyatları yüksel
di. Ne oldu; müteahhitlerin hepsi zarar etti, hepsi battı, hepsi iflas noktasına geldi. Hatta 
kamuoyuna, gazetelere de aktarılacağı şekilde bu konuda inanılmaz derecede sıkıntılarla karşı kar-
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şıya kaldılar ve birçoğunun iflasına da ben yakinen tanık oldum; çünkü, anahtar teslimi yaptık, sabit 
fiyatla yaptık. Bu söylediğim fahiş fiyat artışlarından dolayı işi kısa süreye sığdırmanın ve o kısa 
süredeki arz-talebin karşılıklı orantısızlığından kaynaklanan fiyat artışlarından dolayı büyük zarar 
çektiklerini düşünüyorum ve fiyatların da bu ortam içerisinde şekillendiğini düşünüyorum. 

Bütün bunlara rağmen fiyatlar düşük olabilir, yüksek olabilir, elbette o ortam içerisinde, onu 
düşünmekten ziyade işi hızlı ve çabuk yapabilmeyi düşündük; çünkü, ben sektörü bilen bir insan 
olarak şuna inanıyorum: En ucuz iş, en çabuk ve zamanında yapılan iştir. En ucuz iş o dur. Kim ne 
derse desin, herkesle bunu tartışabilirim. Bakın öyle olduğu için devlet olarak ne kazandık; biz 
prefabrikelerde yaklaşık -yanlış hatırlamıyorsam- 70 küsur trilyon para harcandı, bizim bu hızlı ve 
çabuk yapmamız neticesinde, bunların yüzde 80'ini 99 fiyatlarıyla hakedişe bağladık hızlı ve çabuk 
yaptığımız için. 2000 yılında eskalasyon -burada arkadaşlarım bilirler- yüzde 65 oldu, 1,65 eskalas-
yon geldi. Biz bunları bitiremeyip de 2000 yılına sarkıtsaydık, fiyatları yüzde 65 artacaktı, şimdi, 
kırım şöyle oldu, böyle oldu dediğiniz işlerden yarıdan fazla zarar etmiş olacaktı devlet. Onun için 
ben iddia ediyorum, o prefabrike altyapıları hızlı yapıldığı için, çabuk yapıldığı için, yüzde 80'ine 
de 99 birim fiyatlarıyla para ödendiği için en uygun iştir, en ucuz iştir ve devletin kesinlikle bir 
zararı söz konusu olmamıştır, tam tersine kârı olmuştur. Ben öyle düşünüyorum. 

O bakımdan, ihale kırımlarının düşük olduğu konusundaki kanaat tartışılabilir, üzerinde yorum 
yapılabilir. Ayrıca, ben, şahıs olarak, fert olarak çok yüksek kırımlı işleri benimsemediğimi, bunlar
dan hoşlanmadığımı, Meclis kürsüsünde yaptığım konuşmalarda, bakanken katıldığım bütün top
lantılarda söyledim. Bu konuda her zaman uyarıcı vazifemi yaptım. Hiç unutmam ben bakan olduk
tan kısa bir süre sonra Kars'ta yapılan bir ihaleyle ilgili bana geldiler. O zaman yüzde 40 küsur kır
mıştı. Çağırdım arkadaşları. Bunu iptal etme yetkim var mı, ben bunu iptal edebilir miyim; ben bu 
ihaleyi onaylamak istemiyorum dedim. Nasıl yapacak bu adam bu işi; iptal edebilir miyim diye sor
dum; bana daha önceki davaları getirdiler hukuk kurulundan, daha önce bakanların onaylamadığı 
böyle birkaç ihale olmuş. Kişiler mahkemeye giderek onu kazanılmış olarak mahkemeden aldıkları 
kararlarla ihalelere yeniden devam edebilmişler. Sadece mahcup olursun dediler bana. İhaleyi iptal 
edersin, ama, ilk mahkemeden karar alır gelirler ve bunu senin önüne koyarlar dediler ben de on
dan vazgeçmek zorunda kaldım. Eğer bana o gerekçeleri getirmemiş olsalardı, ben o yüksek kırım
lı ihalelerin hiçbirini hiç çekinmeden, hiç kimseden korkmadan, o yüksek kırımları onaylamazdım; 
çünkü, bunların devletin aleyhine olduğunu, devletin bu işlerde çok para kaybettiğini, esas zararı 
orada ettiğini biliyorum. Uygun kırımla yapılan işler, müteahhidin işi düzgün yapmasını sağlar, yan
lış yollara sapmasını belli nispette azaltır; yani, onu yapanlar hiç yapmaz da diye söylemiyorum; 
çünkü, o, kişiyle ilgili bir konudur, insan art niyetli olduktan sonra bunu her zaman yapabilir; ama, 
genelde, bu haliyle işlerin daha düzgün ve doğru yürüyeceğine inanıyorum. Bunu da burada özel
likle belirtmekte yarar görüyorum. Sırf örnekleme olsun diye ve de kayıtlarda bulunsun diye yanım
da getirdim, mesela, daha evvelki dönemlerde yapılmış, çok tartışılan konulardan biridir ek sözleş
me yapılmış, Siverek'teki içmesuyu işi yüzde 11,70'le, Rize'deki kanal inşaatı 
içmesuyu inşaatı yüzde l'le, Çorum kanal işi yüzde 13'le, ek sözleşmesi yine yüzde 13'le, Rize kanal 
yüzde 17'yle, Malatya içmesuyu yüzde 13'le, Gölcük Yalova bandı isale hattı 
artırmak, çoğaltmak mümkün, Çeşme Alaçatı 17'yle, Kütahya pis su arıtma 

yüzde 17'yle, Tunceli 

yüzde 18,5'le, bunları 
ine aynı şekilde yüz-

de 15'le, böyle bir sürü ihale var. Mesela Malatya merkez içme 13'le, Batman Siirt'teki yüzde 8'le, 
Muradiye kanal yüzde 7'yle, bunlar liste halinde önümde mevcut, Anamur kanal yine aynı şekilde, 
Suruç öyle, Çorum öyle, Çanakkale öyle. Bu şekilde oluşmuş ihaleler var; yani, şartlara ve zamana 
göre ihalelerin indiği dönemler de olmuş, yükseldiği dönemler de olmuş, belli bir standart 
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yakalanılmış. Bunlarla ilgili olarak bir ihmal, bir yanlış bir şey tespit etsek, zaten bunun gereğini 
yapacağımızdan da buradaki bütün arkadaşlarımın emin olmasını isterim. Bu konuda o dönem 
içerisinde hakikaten büyük bir özveriyle çalışılarak meydana getirilen eserler bugün ortadadır. As
lında ben buraya gelirken onların resimlerini getirecektim; ama, sonra vazgeçtim. Daha sonra 
odalarınıza göndermenin daha uygun olduğunu düşündüm. Bütün milletvekili arkadaşlarıma Mec
liste göndereceğim. 

Konuştuğumuz işler sonunda meydana gelen işler ne olmuştur, neler ortaya çıkmıştır, Türkiye 
neleri başarmıştır, bunun bilinmesi açısından ve bunların kayıtlara düşülmesi açısından bunlara ih
tiyaç olduğunu düşünüyorum; çünkü, şimdi, orada, yepyeni şehirler yükseliyor, vakti olan arkadaş
larımın oralara gidip görmesinde ve o örnek şehircilik numunelerini yerinde tespit etmesinde büyük 
fayda olduğunu düşünüyorum; çünkü, gidip gören insanlar bir Türk vatandaşı olarak bununla iftihar 
ettiğini, göğsünün kabardığını, Türkiye'de de böyle işler yapılabiliyormuş dediğini ben biliyorum. 

Şimdi, yeni Düzce orada yerinde duruyor, yeni Sakarya Gündoğdu'da yerinde duruyor, yeni 
Kocaeli Gündoğdu'da yerinde duruyor. Ben geçen İstanbul'dan gelirken gördüm. Yolun sol tarafın
daki o ışıklı tarafı görünce dağların eteklerindeki o yeni Kocaeli'ni hakikaten heyecanlandım -
burada aramızda yeni Kocaeli milletvekilimiz de var- hatta arkadaşlara bunun büyük levhasını asın 
burada, bu, Türk insanının övünebileceği örnek bir projedir dedim. Orada hakikaten örnek bir kent 
yükseliyor hem altyapısıyla hem ince mühendislik detaylarıyla hem peyzajıyla hem metrekareye 
düşen yeşiliyle, pis su arıtmasıyla, her türlü müştemilatıyla bugün Türkiye'de eşi benzeri olmayan 
bir mühendislik harikası olarak orada durduğunu söyleyebilirim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Pardon, bu konuyla ilgili ben özellikle şunu, deprem bölgesini 
hariç tutarak o kısımda gerekçesi olabilir; ancak, teamül haline gelmiş gibi sayısına falan bakarsak. 
Diğer illerde de, yani, deprem bölgesi haricinde de, tamamı davet usulünde olduğu, ama, tabiî, yet
kiniz dahilinde... 

KORAY AYDIN (Ankara) - Devam ettiğini söyledim, olduğunu söyledim, İller Bankasının 
usulü içerisinde olduğunu, ihalelerin bir bakan hariç yüzde 90'ı o şekilde yapıldığını, yapısının ve 
geleneğinin öyle oluştuğunu söyledim; yani, yapılmadı demedim. 

Bir soru daha var. 800 milyar karnesi olduğunu söyledi, ben bunu bilmiyorum. 
BAŞKAN - Onunla ilgili ben bilgi vereyim arkadaşlarımıza, gerçi dağıttık ama... 
ilgili projedeki ilk keşif bedeli 800 milyar, ek sözleşmeyle 1 trilyon 560 milyar Türk Lirasına 

çıkmış 99 birim fiyatlarıyla, yüklenici firma ismi belli, kırımı yüzde 20,05, ek sözleşme oranı yüz
de 30, karnenin grubu (A) grubu ve 3 trilyon 200 milyar dolayısıyla karnesi uygundur, son bitişine 
göre dahi. 

• Teşekkür ederiz Sayın Aydın. 
Buyurun Sabahattin Bey. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Başkanım, her şeyden önce burada vereceğimiz karar

la ilgili vicdanî bir değerlendirme yapacağız ve o kararla ilgili vicdanlarımıza danışacağımız için, 
Sayın Bakanımdan buradan bir kısım konularda açıklama getirmesini ister istemez bekliyoruz. 
Vereceğimiz kararda hakikaten vicdanen bir konuda değerlendirme yapalım, birilerini zan altında 
bırakmayalım ve birilerinin yaptığı birkısım usulsüzlükler de yolsuzluklar da varsa yine vicdanen 
hakikaten vardır diyebilelim veya yoktur diyebilelim. 

Bundan dolayı öncelikle Sayın Bakanımın değindiği birkısım konularla işe başlamak is
tiyorum. 
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BAŞKAN - Ama, bu arada, mükerreriyettten kaçınarak sorularımızı sorarsak zamandan tasar
ruf etmiş oluruz. Dikkat çekeyim o konuya da. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Bakanım, bana intikal eden her konuyu teftiş kuruluna 
aktardım, soruşturma yatırdım dediniz; acaba, ihalelerle ilgili, hakikaten açık söyleyeyim, biz mil
letvekiliyiz kulislerde olsun, dışarılarda olsun bir hayli duyumlar, söylentiler vardı, bunlar sizin 
kulaklarınıza da geliyor muydu; ihaleler satılıyor, ihaleler alınıyor, müteahhitler kendi aralarında 
anlaşıyorlar, bu şekilde duyumlar aldınız mı? Aldınızsa, bu şekilde duyumlarla ilgili bir işi, filan işi 
müteahhitler anlaşmışlar filan yerde, filan müteahhit almış ve bu işlerle ilgili bir soruşturma yap
tınız mı? Veyahut da şu firmalara davetiye çıkarılmış; ama, bu iş filan firmaya veriliyor bürokratlar 
tarafından veyahut da alt kademe tarafından diye. Bu şekilde bir duyum alıp bununla ilgili bir soruş
turma açtırdınız mı özellikle veya bu şekilde bir duyum gelmedi mi size? 

ikinci olarak, bakanlıkta herhangi bir operasyonun yapılacağı duyumu aldınız mı? Bununla il
gili bürokrat arkadaşlarla bir değerlendirme yaptınız mı? 

Bir de, kırımlarla ilgili bir bakan dönemi hariç diğer tüm bakanlar döneminde işlerin yüzde 90'ı 
davet usulüyle yapılmıştır diyorsunuz. Benim önümde de listeler var, özellikle 25.1.1993 tarihinden 
sonra bütün bakanlar döneminde yapılmış ihaleler ve ben bunlarla ilgili bir çalışma yaptım. Şimdi, 
93 yılında Onur Kumbaracıbaşı döneminde 22 ihale yapılmış, bunun 8'i davetli, 14'ü ilanlı. 

KORAY AYDIN (Ankara) - ilanlı, bizde davetiye oluyor. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Davetiye değil, burada söylenen ilanlı iş ayrı davet ayrı. 

KORAY AYDIN (Ankara) - Ama yapılan o imar planlı sizin söyledikleriniz, imar planı ve 
harita ihaleleri. Ben kanalizasyon ve içmesuyuyla ilgili olanları söylüyorum. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Bakanım, bu söylediğim liste tamamen kanalizasyon
la ilgili. 

KORAY AYDIN (Ankara) - Ama bak 48 tane teklif usulüyle yapılmış bende de var Onur Kum-
baracıbaşı'nın. Içmesuyunun... 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Içmesuyu değil, kanalizasyonla ilgili söylüyorum. Bendeki 
liste kanalizasyon listesi. 

22 iş yapılmış 8'i davetli,14'ü ilanlı kanalizasyon sadece. 

KORAY AYDIN (Ankara) - Toplu yazmışım onu; evet, olabilir; ama, içmesuyunun tamamı 
davetle yapılmış. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Adnan Keskin döneminde 11 iş yapılmış 6'sı davetli, 
5'i ilanlı; Sayın Cevat Ayhan döneminde 22 iş yapılmış 2'si davetli 20'si ilanlı... 

KORAY AYDIN (Ankara) - Ama 63 tane içmesuyunun tamamını da davetiye yapmış, 
tamamını... 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Bana gelen liste sadece kanalizasyonla ilgili olduğu için... 

KORAY AYDIN (Ankara) - Ben de tamamlıyorum sizi... 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Öbür kısmını da tamamlarsanız memnun olurum... 

Yaşar Topçu döneminde 57 tane kanalizasyon işi ihale edilmiş bunun 56'sı ilanlı l'i davetli yapıl
mış; fakat, sizin döneminizde yapılan kanalizasyonla ilgili 235 işin 235'i de davetiyeli yapılmış. 
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Şimdi, dönüp geriye bir de kırımlara bakıyorum ben. Sayın Onur Kumbaracıbaşı döneminde 
yüzde 30'un üzerinde giden, 22 işin 19'u yüzde 30'un üzerinde kırımla gitmiş, 2 tanesi yüzde 20 ile 
30 arası sadece yüzde 20'nin altında 2 tane iş gitmiş. Birkısım işleri örnek verdiğiniz için bunları 
veriyorum. Yüzde 13'lerle, 14'lerle de kırımlı ihaleler gitmiş dediğiniz için bunları örnek veriyorum. 
Yüzde 20'nin altında 22 işten sadece 2 iş gitmiş. Sayın Halit Çulhaoğlu döneminde 27 iş ihale edil
miş bunun 17si yüzde 30'un üzerinde 10 tanesi yüzde 20 ile 30 arasında, yüzde 20'nin altında giden 
hiçbir iş yok kanalizasyonla ilgili. Sayın Erman Şahin dönemine bakıyorum, 6 iş ihale edilmiş 
bunun yüzde 30'un üzerinde 4 iş, 2'si yüzde 20 ile 30 arası, yüzde 20'nin altında hiç iş yok. Sayın 
Adnan Keskin dönemine bakıyorum, 11 iş ihale edilmiş 20'nin üzerinde 6 iş, 20 ile 30 arasında 4 iş, 
yüzde 20'nin altında 1 iş sadece ihale edilmiş. Cevat Ayhan dönemine bakıyoruz 22 işin 13'ü yüz
de 30'un üzerinde, 9'u yüzde 20 ile 30 arası, yüzde 20'nin altında hiç iş yok; Sayın Yaşar Topçu 
dönemine bakıyoruz, 57 işin 38'i yüzde 30'un üzerine gitmiş, 1 tane iş sadece yüzde 20'nin altında 
gitmiş, 18 iş de yüzde 20 ile 30 arası gitmiş. Sizin döneme bakıyorum, 235 iş kanalizasyon inşaatı, 
yüzde 30'un üzerinde giden hiçbir kanalizasyon işi yok, yüzde 25'İn üstünde giden 54, yüzde 20'nin 
altında ise 181 iş. 

Ben şunu söyleyeyim: Burada yüzde 40'larda, yüzde 50'lilerde, yüzde 60'larda kınmlar uygun 
kırımdır demiyorum, bunlar olmasını istediğim kırımlarda değil; ama, döküme baktığınız zaman, 
sizin kendi döneminizde de bakıyorum, ilk zamanlar, bakanlık bürokrasinizde değişimden sonra 
diyeyim, ilk yapılan ihaleler yüzde 10'larla, 12'lerle, özellikle îller Bankasında 13'lerle başlamış, iş
te peyderpey, dönem dönem çıta yavaş yavaş yükseltilmeye çalışılmış; yani, bu çıta hakikaten 12-
13'ler düşük kırımlarsa bunlar zamanında yüzde 20-25'lerden niye çıkarılmadı? Ha yüzde 20-25'ler 
hakikaten yüksek kırımlarsa sonradan niye özellikle bakıyorum 2000 yılının altıncı ayından sonra 
yüzde 20-25'ler, 2001 yılına bakıyorsun 25'lerin üzerine taşınmış. Sanki özellikle kırımlar bir yer
den bir yere taşınmış. Bunlar bakan olarak sizin hiç dikkatinizi çekti mi o dönemlerde? Özellikle 
bir mühendis olduğunuz için bunu soruyorum. Bürokraside belki olabilir, belli dönemlerde belli bir 
çıta konup özellikle çıkarılmış gibi. Ben o intibaı edindim. 

Ayrıca yapılan ihalelere bakıyorum, burada birkaç örnek vereyim. 24.1.2001 tarihinde, 
Balıkesir Altınova 4 nolu ve aynı tarihte Balıkesir Altınova 6 nolu ihaleler yapılıyor. İki ihale. Birini 
Özşen İnşaat alıyor, birini Öztek İnşaat alıyor; ama, ne tesadüfse, ihaleli kırımlar ikisi de 26,04-
26,04; yani, aynı gün yapılan bu ihaleler; Düzce'ye bakıyorum aynı şekilde 15.6.2001 yapılmış 
davetli ihaleler 26,10-26,10. Bunlar aynı gün yapılan ihaleler, bunlar birbiriyle anlaşıp mı bu kınm-
ları atıyorlar ve bu ihale zarflan açıldıktan sonra bu idare nasıl buna dikkat etmiyor; ben buna bir 
anlam veremiyorum. 

Yine, 11.7.2000 tarihine bakıyorum Çanakkale ve Karaman'a ait iki tane ayn iş 23,20-23,20; 
yani, alan firmalar ayrı, ihale sistemini biliyoruz, uygun bedel diye bir sistem var yani. Bunu özel
likle oturup anlaşmak lazım, hesaplanması lazım ki bu sistemler tutulsun; yani, birileri ya oturup 
bunları kendi aralannda anlaşıyor getirip veriyor, ha, öyle bir şey varsa da o bürokratlar, orada genel 
müdür olsun ihale komisyonu olsun benim şahsî kanaatim suçludur; yani, bir yerlerde bir anlaş
malar oluyorsa ve anlaşarak bu teklifler veriliyorsa buna idarenin müdahale etmesi lazım; yani, bun
lar gibi örnekleri çoğaltmamız mümkün; yani, bunlar bir iki değil bir sürü örnek var. İşte yüzde 1, 
yüzde 3, yüzde 2 kırım farklılığı var. Bunların dışında bakıyoruz, bu körfez bölgesinde yapılan 
ihalelere bakıyoruz; her nedense, özellikle, 1.2.2000 tarihiyle... Yani, birinci ve ikinci ay içerisinde 
yapılan ihalelere bakıyorsunuz; yani, kırımlara bakıyoruz Uzunçiftlik diyor Kocaeli kanalizasyon 
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inşaatı 20.00, Karamürsel'e bakıyoruz 20.02, arkasından Değirmendere'ye bakıyoruz, bunlar, 
mesela, biri ikinci ayın 1 inde, ikinci ayın 14 ünde, ikinci ayın 15 inde öyle değişik günler, fakat 
peşpeşe, 20.00, 20.02, 20.01, 20.30, 20.51, 20.02, 20.15, 20.20, 20.08, 20.10, 20.30, 20.17; yani, 
bunlar bir tesadüf mü acaba bu kadar; yani, müteahhitler ihaleye giriyor, teklif veriyor, hepsi belli 
bir rakam değil; yani, Türkiye'de 21'den 100'e kadar rakam atılabildiğine göre, birileri 25 olur, 24 
olur, 12 olur, 17 olur; ama, hiçbir ihale dönemine baktığımız zaman, bu gibi birbirine yakın rakam
ları görmüyoruz, sanki bir yerlerde bir şeyler oluyor; yani, bunlar içeride olur dışarıda olur fazla 
önemli değil; ama, bu kırımlar, bu rakamlar bir yerlerde bir şeylerin olduğunu açık açık göstermesi 
lazım. Yani, bunlarla ilgili hiç baktınız mı acaba Bakan olduğunuz dönemde? Tabiî, bakan her 
ihaleyi takip edecek diye bir şey yok; ama, yani, bu ihaleler ne oluyor kaçla gidiyor, nasıl gidiyor, 
kimler alıyor, hangi firmalar davet ediliyor diye mutlaka bakmışsınızdır. Bu rakamlar bana yanlış 
göründü, bana bir şeylerde soru işaretleri uyandırdı kafamda, tabiî, birilerini uyandırmaz, herkesin 
de aynı şekilde de bakması icap etmez. 

Bir de, yine deprem bölgesiyle ilgili, keşif artışlarına bakıyorum, ikinci sözleşmelere 
f bakıyorum; yani, bir iş ihale edilmiş, yüzde 30'u yapılmış, bir ek sözleşme yapılmış, bir daha yüz

de 30'u yapılmış, özellikle prefabrikelerin altyapılanyla ilgili istisnasız bütün işlerin ek sözleşmeleri 
var, ek sözleşmeden sonra ikinci yüzde 30'ları var; yani, bir keşif yapılıyor yüzde 30'u yapılıyor, on
dan sonra bir ek sözleşme yapılıyor, ondan sonra bir daha yüzde 30'u yapılıyor; yani, her şeyin 
hukuku olabilir; ama, yani, bazı şeyler de hukuka sığdırıldığı halde ahlaki olmayabilir; yani, bunlar 
tamam, ek sözleşme yapma ihtiyacı duydunuz; yani, ikinci yüzde 30; yani, bu ek sözleşmenin ikin
ci yüzde 30'u nedir diye sordunuz mu acaba? Buna ne gibi yanıtlar verildi? Çünkü, üç aylık bir iş 
kendiniz de söylüyorsunuz kısa sürede yapıldı; yani, üç ayda oturulup bir hesap yapılıyorsa hiç biri 
bu ek sözleşmenin altında kalmıyor. Yani, 100 lira yapılacak hesaplanan her iş 100 liranın üstünde 
olmayabilir de bazısı 100 liranın altında olsaydı derdik yanıldılar, bak burada 100 lira hesaplamış; 
ama, bu 90 liraya bitmiş, şu 110 liraya, 120 liraya bitmiş; yani, yüzde 538'lerde, yüzde 450'ler, yüz
de 300'lerde keşif artışları. 

Merak ettiğim bir şey, tabiî, bilmediğim için soruyorum; ihalesi yapılmış 99'da 2000 yılma sar
kan işler var onlara fiyat farkı ödendi mi acaba? Çünkü, kanunen sözleşmeye madde konmamışsa 
fiyat farkı müteahhidin hakkı olur; çünkü, 2000 yılına aktarılmış, ödendi mi acaba ödenmedi mi, 
onunla ilgili sözleşmede bağlayıcı hüküm var mıydı? 

Ayrıca, verdiğimiz diyorsunuz altyapılarla ilgili söylediniz, işte, diyelim ki, Yalova veya o böl
gede daha önceki ihalelerde 1 000 lira olan, 1 030 lira olan, 1 100 lira olan paçal kazıya, biz, 700 
küsur lira ödedik de, bana göre dediniz yüzde 30 daha ucuz yaptınız. Ben de bakıyorum o yıllarda 
yapılmış o ihalelerle ilgili kırımlar kaç acaba; yani, dediğiniz gibi acaba o rakamı veriyor mu? 
Mesela, Sakarya-Sapanca var elimde 27.8.1993'te ihale olmuş, kırıma bakıyorum yüzde 57, yüzde 
60,1 000 liraya paçal yapıldıysa 430 liraya birim fiyatı gelmiş oluyor sizin 700 lira verdiğiniz şey
ler 650 liraya geliyor, demek ki, daha önceki paçal fiyatları bunun daha altında kalıyor, bunun gibi 
ayrıca başka örnekleri de var yani, aynı bölgeyle ilgili olsun diye. 

Bir de, içmesularına şöyle bir baktım da, özellikle o dönemle ilgili; yani, 99'dan sonraki liste 
geldiği için; yani, 5.1.1999'a bakıyoruz Çanakkale içmesuyu ihale edilmiş yüzde 49,22,8.1.1999'da 
Samsun-Atakent ihale olmuş 50.19, Şanlıurfa-Suluç'a bakıyoruz, 10.5.1999'da ihale olmuş 44.85, 
arkasından bakıyoruz Malatya-Bostanbaşı 24.12.1999'da 15.35'e düşmüş, ondan sonra bakıyoruz; 
yani, 1999'dan öncesine bakıyoruz da 1999 geldiği zaman da bakıyoruz kınmlar belli bir noktada 
bir anda taban yapıyor, sanki taban yapıp tavan yaptığı gibi; yani, bir şeyler olmuş belli bir dönem
de yüzde 30-40'larda olan ihaleler bir anda yüzde 10-12'lere düşmüş; yani, bunlar ister istemez in-
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sanın dikkatini çekiyor. Bunlar şu demek değildir tabiî, her şeyden bakanın birebir irtibatı olur, bil
gisi olur, bilgisi dahilinde yapılmış olmayabilir ama, bürokraside, tabiî, sizin alt kademelerde bir 
şeyler oluyorsa bakan olarak bana göre en azından bu işlere müdahale bana göre etmeniz lazımdı, 
edilmediyse en azından ihmaliniz var gibi geliyor; ama, tabiî bence; ama, sizin değerlendir
melerinizi dinlemek bizim de hakkımız burada. 

Sayın Başkan, teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Buyurun. 

KORAY AYDIN (Ankara) - Sondan başlayarak cevaplandırayım Sayın Başkanım. 

En fazla prefabrike altyapılarında keşif artışı olduğunu, işte yüzde 400'lere varan artışlar ol
duğunu söyledi, doğrudur; yani, keşif artışı neyin ifadesidir; yani, neyi anlatır, keşif artışı olursa o 
yolsuzluğu, bir şey mi gösterir. 

Şimdi, prefabrike altyapıların nasıl yapıldığını ben biraz önce çok kaba hatlarıyla anlattım. 
Şimdi, zamana karşı yarışıyorsunuz, bir alana bir yandan söylediğim o prosedürden geçerek hem 
harita çalışmasını yapıyorsun hem imar planını yapıyorsun, bir yandan ihtiyaç belirliyorsun, 500 
prefabrike diye çıktığın yeri ben telefonla 2 000'e çıkarıyorum. Açıyorum deprem bölgesinden 
telefonu, bu alanı 2 000 yaptık diyoruz, niye; çünkü, biz, bir yerde de sahadayız, sahada valisi ağ
lıyor, belediye başkanı ağlıyor, herkesin iki gözü iki çeşme, yeni ihtiyaç doğmuş. Biz, başlangıçta 
prefabrike sayılan belirlerken anket yaptım bölgeye anketörler gönderdim, o benim anketteki 
sayıların iki katı çıktı sayı; yani, başlangıçta tereddütlü davranan halk, acaba yapılır mı diye tered
düdü olduğu için diye ben düşünüyorum, sonradan yapıldığını görünce herkes prefabrikeye hücum 
etti, altın değerine düştü prefabrikeler, bana insanlar gelip torpil koşuyorlardı beni, yakınımıza 
prefabrike ver diye. Birden bire talep patladı. O iş yaparken de öyleydi, ne oldu, biz, bir yandan iş 
görüyorduk, bir yandan da işi yönlendiriyorduk biçimlendiriyorduk; yani, şimdi, yüzde 400'e çıktı, 
doğru çıktı, talepleri büyüttük çıktı; yani, o bir yolsuzluğu mu gösterir; yani, işte bir artniyeti mi 
gösterir; hayır, işin büyümesi bir yolsuzluk değildir ki... Niye baştan bunu düşünüp de yapmadınız 
diyebilirsiniz; yani, o sorunuz haklı olur, biz, o hızla yapamadık; yani, ben Türkiye'de onu 
yapabilecek biri olduğuna da inanmıyorum. O konuda her şey dört dörtlük olarak yapıldı, çok hız
lı bir şekilde gitti ve sonra bunlar şikâyet konusu oldu. Başbakanlık Denetleme Kurulundan maliye 
müfettişleri bizim bakanlık müfettişleri komisyon kurdular gittiler yerinde incelediler, sonra o da 
yeteri görülmedi, tuttular, bu sefer, Devlet Su İşlerinden, Köy Hizmetlerinden, bütün kurumlardan 
yeni mühendisler kurdular, yeni ekipler kurdular ve bölgeye gittiler altı ay çalıştılar. Delik deşik et
tiler bizim iş yaptığımız sahaları; yani, mesela ,Resmî Gazetede yayımlandı bir tanesini göndereyim 
tetkik edin, bütün alan olarak tek tek bütün yapılan işler var orada, bütün mühendislerin de altında 
imzası var. Mesela, bir tanesini okuyayım adam diyor ki, 18-19 nolu baca arası açıldı diyor, beden 
terbiyesi alanlarındaki 1-2 nolu baca arası açıldı diyor, karayolu servis alanın oradaki 20-21 nolu 
baca arası açıldı, boru alt yastıklama, gömlekleme ve dolgu malzemelerinin uygun vasıflı olduğuna, 
kullanılan boru çapının, baca yüksekliklerinin ve bacalar arası boylarının projeye uygun olduğu tes
pit edilmiştir diyor; yani, her şey dört dörtlük yapılmış, her alanın var. Şimdi, bu niye önemli; bu 
şunun için önemli; yani, yeri eşersin, altına tecit malzemesini döşemeden boruyu döşer gidersin, 
kırımın da 50 olur yani, ne fark eder ki, 50 kırımın olsa ne olur, bir müddet sonra sızar, toprağa gider 
her şey berbat olur gider. Gömlekleme yapmazsın, altına malzeme sermeden bu işlemleri yaparsın. 
Bu işler kalite kontrolüyle, her şeyiyle denetlenmiş ve en ince ayrıntısına kadar incelenerek -ben 
sadece küçük bir alanı okudum size- Resmî Gazetede de yayımlanmış, bu da Resmî Gazetenin nüs-
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hası ve sayısı her şeyi incelenmiş şeyler. Keşif artışları bir şey anlatmaz, niye başta hesaplayamadın 
da yapamadığını söylüyor; ama, o şartlan düşündüğünüzde, o şartlar içerisinde bîr yandan da 
hadiseyi biçimlendirme şeyi geldiği için... Mesela, alanı başlamışız bir ufak alan arkasından hallet
mişiz yanındaki alanı, demişiz ki müteahhide, devam et buraya, devam et demişiz. Ne olmuş; alan 
olmuş iki katı, iki katı olunca keşif tabiî kendiliğinden artacak, 500 prefabrike olan yeri 1 500 
prefabrikeye çıkarmışsak keşif kendiliğinden artacak. Sonra bu keşfin artması demek burada bir 
şeyi olduğunu anlatan bir şey değildir ki, bunların hepsi incelenebilecek, tetkik edilebilecek, bir şey 
olup olmadığı denetlenebilecek bir şeydir. O bakımdan, ben, bu konuda herhangi bir nakıse ol
duğunu kabul etmiyorum, tam tersine o şartlar içerisinde hem hadiseyi biçimlendirerek, şekillen
direrek götürülmesi ve o dönemde yapılan mühendislik faaliyetleri aklıma getirdiğimde; yani, şim
di, bu konuda kötü niyet düşünmeye bile zaman yoktu zaten; yani, öyle bir saha çalışması yapıyor
duk ki, bir yandan millet yakamıza yapışmış, hesap veriyoruz, bir yandan kamuoyunun denetimi 
üzerimizde, bir yandan da sorumluluklarımız, iş yapmak mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla, o şey 
içerisinde, o keşif artışlarının çok önemli olmadığını düşünüyorum ve o konuda da söyleyeceklerim 
bundan ibaret. 

Diğer söylediklerinizle ilgili olarak ben kanaatlerimi biraz önce aktardım, anlattım, o konuda 
kırımın oluşmasını tayin eden bir unsur olmadığımız için; yani, bunlar nasıl oluştu, nasıl bir araya 
geldi işte aynı gün iki ihale kırımı aynı çıktı. Hesaplaşan çıkmaz ya. Otursan hesaplaşan onun iki 
tanesini çıkaramazsın, bir araya getiremezsin. Bu özellikle olur ancak; yani, bu nasıl olabilir yani, 
ben sizi görevlendireyim, siz de bir saat çalışın, tutturun iki sayıyı, ben size helal olsun diyeceğim, 
tutturamazsınız. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Bakanım, siz de biliyorsunuz, müteahhitler 10 dakika 
oturursa o istediği rakamı... 

KORAY AYDIN (Ankara) - Nasıl iştir bu yani, ben onu anlayamam, o konuda diyebileceğim 
başka bir şey yok. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Aydın. 
Buyurun. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Burada, tabiî, ortada belli mevzuatlar var, ülkemizde her alanda 
var, sizin başında bulunduğunuz kurumda Bayındırlık Bakanlığında da var, bu mevzuatlara uygun 
işler yapılıyor, zaten dışında yapılması da mümkün değil, aleni bir şekilde mevzuat ihlali olamaz; 
ama, burada şu var, sizin ifade ettiğiniz gibi, döneminizde hizmetler yapıldı, muhakkak kamu hiz
meti yapıldı, kamu hizmeti yapılırken bunun ucuz, kaliteli, zamanında yapılması çok önemli, 
burada bir kamu menfaati var; yani, kamu menfaatinin korunması da ilgili kamu kurumunun 
görevidir; yani, kamu menfaatini korumak lazım burada. Bunlar yapılmış tabiî, sağ olun; yani, dep
rem bölgesinde işler yapıldı, diğer alanlarda da yapıldı; yani, burada, ben de, demin, Hüsamettin 
Beyin okuduğu gibi; yani, Adapazarı'nda ve diğer illerde de var, Sakarya'da var, deprem bölgesi ol
mayan yerlerde, Kayseri'de var, Adapazarı'nda var oldukça çoğunlukla yapılan kanalizasyon işleri 
var; yani, deprem bölgesi değil oralar ve diğer alanlarda ...genel müdürlüğü, iller Bankası olsun 
karayollarında olsun; yani, burada çok dikkati çeken bir şeyler var. tş yapılmış, kamu menfaati 
korundu mu korunmadı mı? Burada yapılanlar, uygulamalar, sizin döneminizde uygulamalar sanki 
kamu menfaati değil, iş yapıldı yani, işin yapılmasında kamu ...kurulması lazım. Müteahhit men
faatinin korunduğunu yansıtan uygulamalar var. Mesela, ilk akla gelen, yani burada, öncelikle, 
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ihalelerin istenen şahıslara, istenen fiyatla verilmesi sağlamak için birtakım tedbirler alınmış. 
Mesela, bunları farklı şekilde izah ettiniz, aslında, bazı şeylerin cevabını aldım ben de, bütünlük arz 
etsin diye; yani, kamu menfaati döneminizde korundu mu korunmadı mı bu cevabı arıyorum ben, 
yapılan işlerin detaylarını falan değil, şahıslan değil. Mesela, iller Bankası ihale yönetmeliği 
zamanınızda 30'a ikinci fıkrası değiştiriliyor; yani, sözleşme 91'de çok sözleşme, 93'te değişti 
yönetmelik tek sözleşme, yüzde 30 artırarak yapılması öngörülen sizin döneminizde geri 91'e 
dönülerek, âdeta istenen müteahhitlere verilen küçük işlere karşılık ihalesi istenen fiyatta iş veril
mesinin yolu açılıyor, bu imaj uyandırıyor, hemen bu altyapı oluşturuluyor. Özellikle, iller Ban
kasının yapmış olduğu işlerde tamamen, burada, siz diyorsunuz 574'ü biz kullanmadık, kullansanız 
da, zaten, veya 44'ü kullansanız da yapacağınız başka bir şey yok, bunları yapacaktınız; yani, is
tediğiniz kişilere davetle verme usulünü geliştirdiniz, bunu genel bir ilke haline geldi; yani, yapısal 
olarak yaptığınız şeylerde davet usulü genel bir ilke haline gelmiş, ondan sonra döneminizde yap
tığınız ihalelerde demin izah etti Sebahattin Bey de, ani, böyle borsa düşüşü gibi kırım düşüşleri var, 
hem deprem bölgesinde hem diğer yerlerde var; ama, ilanla yapılan işlere bakıyorsunuz. Mesela, 
Erzincan çevre yolu ihalesi ilanla yapılıyor, 69 kişi geliyor katılıyor ihaleye yüzde 49,10'la veriliyor 
bu iş; ama, bir bakıyorsunuz davetle yapılan işlerde kırım çok düşüyor 18-15'lere düşüyor, mesela 
Trabzon'daki köprülü kavşaklı bir tünel inşaatı belli bir firmaya veriliyor 18,5 ile aynı mahiyette bir 
iş olduğu halde. Bir de şunlar var tabiî, yani, bizim duyduğumuz, bunlar kanıtlanamaz, mesela, bana 
da geldi müteahhit arkadaşlar, duyumlarımız şu, biz, ihale alacağız, prefabrike ihale, filan yere git
tik; yani, mensup olduğunuz parti ile ilgili birime ve orada yüzde 10 ile dağıtıldı, yahu ben ...ancak 
yatırabilirim, bu kadar param yok, tamam bana verin, ilk hakedişte size vereyim bunu dendiği hal
de, hayır, peşin vereceksiniz, hatta dolara çevirip getireceksiniz noktasında birtakım şeyler alındı; 
yani, bu kişilerden paralar alındı ve bu yolla sanki bir organizasyon oluşturularak istenen şahıslara 
istenmeden ihalenin dağıtıldığı imajı var; yani, böyle bir şey hatta daha sonra bakanlığımızda 
yapılan mesela operasyon sonucu açılan Devlet Güvenlik Mahkemesi davasında 361 kişi falan -
bunun içinde müteahhitler falan da var- alınıyor, bunların ifadeleri var; yani, o ifadelerde, aslında, 
Türkiye'deki realite; yani, ihaleler nasıl verilir, ihale benim bildiğim, ne anlatırsak anlatalım mev
zuata uygun, Türkiye'de şöyle; müteahhit bazında bir muvazaalı bir toplantı yapılır, ne yapalım, kim 
alsın kim almasın, bir de bürokrat bazında bunlarla diyalog kuran aracılar vardır, orada da iş bitirilir 
ve böylece verilir; yani, bunun dışında bir gelişme, tabiî bu yasalara, usule uydurulur, usule uygun 
yapılır Türkiye'deki yapı bu, sizin bu yapıyı değiştirebileceğiniz o dönemde ona da şey yapmıyorum 
ben. Siz, bunu değiştirecektiniz, böyle olmayacaktı, böyle olacaktı iddiasında değilim. Türkiye'de 
bu yapıyı değiştirmek çok uzun bir süreç işi diye düşünüyorum; yani, sadece mevzuat işi değil, ah
laki yaklaşım, bir eğitim işidir; ama, burada bunlar mesela en üst noktadaki bürokratlar ...olmayan 
mal edinmişler, bunları zorla aldılar diye ifade ediyorlar; ama, Beynam'da diyor şu kadar arazi al
dım kız kardeşime, Kazan'da şunu aldım onun adına yaptım diyor; yani, böyle kaçırmalar. 

BAŞKAN - Sayın Bakanımıza soruyu net yöneltirsek daha iyi olur. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - ...14 tane tapuyu benim adıma yaptı diyor, hemşerim olduğu için 
buna benzer şeyler var; yani, burada bir şeylerin döndüğü, hatta rakamların da böyle, âdeta düzen
lenerek muvazaalı bir şekilde icra edildiği noktasında bir intiba var yani. Bir de şu var, şurada benim 
mesela 18.8.2001 tarihinde fiyat farkıyla ilgili kararnamede, mesela orada diyor ki, aralık 2000'deki 
endeks baz alınarak bundan sonra ihalesi yapılmış, son teklifi alınmış işler dahil devam eden işler
de 2000 yılı aralık ayı bu esaslar yürürlüğe girmesinden sonra ihale edilecek işlerde ise ihale ....son 
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teklifin verildiği tarihten itibaren işleri içerir diyor. Burada çok ilginç bir şey var, mesela, mayıs 
2001'den sonra 996 tane kalıcı konut ihalesi yapılıyor ve bu teklifi veren müteahhitler piyasa şart
larında krizler dikkate alarak zaten daha önce verdiğiniz maktu veya götürü ücretle 9 milyara 
verilen kalıcı konutlarla ilgili 966 tane iş veriliyor 6 tane firmaya, yine davet usulü çağırılarak, bun
ların tamamı 17 milyar 654 bin 451 bin 346 lira ortalama bedelle veriliyor; yani, 2000'de verilenin 
iki katını alıyor bu. 

KORAY AYDIN - Krizden sonra. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Evet. 

Böyle aldığı halde, bu yönetmelik çerçevesinde bunlara da 8 milyar konut başına yüzde 50 
civarında fark ödenerek, âdeta daha önce 9 milyara yapmış, işte, TEFE ve TÜFE fiyatları dahilin
de yüzde 80 artırılarak, 9 çarpı yüzde 72,16 milyara almış daha önce müteahhit yapmış bunu ama, 
sonra ...966 tane işi alan müteahhit bunu 2001 yılı içinde alıyor 5 inci ayda sonunda bitirdiği halde 
26 milyara devlete mal olmuş bu konutlar tanesi, burada da bir; yani, mevzuata uygunluk vardır bel
ki; ama, dikkati çeker bir... İki müteahhit arasında da çok yani adaletsizlik oluşturacak ödeme var, 
devletin de 8 trilyon civarında zararı var. Bu konuda siz şuna inanıyor musunuz sorum şu: Gerçek
ten döneminizde kamu kaynaklan yerinde, zamanında uygun bir şekilde kullanıldı ve bu noktada 
vicdanen hiçbir sorunum yok, ben işimi yaptığıma inanıyorum ve bu açılan operasyon sonucu 
Bayındırlık mensuplarıyla ilgili soruşturmada belki siyasî bir şey olarak yapılmış olabilir diye 
düşünülebilir; yani, burada bu dönemde hiçbir şey yok mu; yani, böyle bir şey olmadı mı, kısaca... 

Teşekkür ederim. 

KORAY AYDEST (Ankara) - Bir kısmına cevap verdim; ama, yine, cevap verme ihtiyacında oldum. 

Zaten, bu bakanlığın nasıl olduğu sayın milletvekilinin sorularından anlaşılıyor. Burada soruya 
muhatap olmamak mümkün değil. Şimdi en son söylediği, haklı da; çünkü, derinini bilmezse öyle 
görünüyor insana, diyor ki, 8-9 milyara konutları yaptınız, 25 000 konut yaptınız, 2000'de, sonra 
2001'de yeni ihtiyaç doğdu 900 tane ilave yaptık, onlar da 17-18 milyardan gitti, bu arada ne film 
döndü diyorsunuz, sorduğunuz soru o. 

Şimdi, çok iyi bildiğimiz için söylüyorum; yani, öyle nedametli bir iş bu; yani, orada oturunca 
burada ne film dönmüş sorusu akla geliyor hemen. Hiçbir film falan döndüğü yok, siz de gelip 
yaparsanız aynısını yaparsınız, farklı bir şey yapamazsınız; çünkü, o konutları biz anahtar teslim 
şeyiyle yaptığımızda bunların fiyatları kırıldı 8,5 milyar, 9 milyar, 9,5 milyar, 10 milyar arasında 
fiyatlar çıktı. O bile biraz evvel kırımlar noktasındaki şeyi açar; yani, biri veriyor 8,5 milyar, biri 
veriyor 10 milyar, yüzde kaç fark var arasında; yüzde 20'ye yakın bir farktır neredeyse, bu yüzde 
17-18'lik fark. Peki, niye yüzde 17-18 fark var aralarında, ne olmuş da ikisi de aynı işe teklif 
veriyor; yani, o bile işin şeklini ve şemalini az çok ortaya koyar ve o fiyatlardan iş alan müteahhit
lerin hepsi iflas etti, bir tane para kazananı yoktur. Ben bunların hacizlerine kadar uğraştım. En baş
ta bu işleri nasıl iptal edeyimi de düşündüm ya ben bunları tamamlatamayacağım; çünkü, ben hesap 
adamıyım, ben bu işleri bilirim, ben bunların analizinde de geçmişte çalıştım, bunlar zarar edecek
ler diye ben oturdum ilk gün hesabımı yaptım. Bakanlık bürokratlarımı topladım, dedim, ben bunu 
iptal etsem kamuoyunda ne olur, dediler ki, seni defe koyarlar Türkiye'de bu işin altında hiç kal
kamazsın; ama, zarar edecekler bu adamlar dedim, zarar edince bu iş yarım kalacak, yarım kalınca 
işi tasfiye edeceğim, işi tasfiye edince yeniden ihaleye çıkaracağım, iki misli fiyata mal olur devlet 
bundan çok kaybeder dedim. Arada kaldık. Neticede, o zamanki şartlarda bunlar iptal etmenin çok 
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büyük gürültü koparacağını düşünerek yapmaya karar verdim ve biz, bunu çok sıkı takiple, ben, 
teminat mektuplarını da yüzde 6'dan 10'a çıkarmıştım, müteahhitlerden yüzde 10 almıştım, 
kaçamadılar bir yere; yani, ellerini taşın altına sıkıştırmıştım ve ben, bunlara arabalarını sattıra sat
tım, evlerini, arsalarını sattıra sattıra bu işleri yaptım, bitirdim. O işin bitirilmesinin takibi de, ben, 
bu konuda yaptıklarımı anlatsam burada başlı başına bir kitap olur. Aynı özel takip de... Arkasından 
geldik 2001 yılına, kriz oldu şubat krizi, Türkiye'de her şey iki misli oldu sayın milletvekilim, şubat 
krizinden sonra, oturduk ,o zaman bir keşif çıktık, bizim o, 8 milyara, 9 milyara yaptığımız binaların 
keşifleri çıktı 22 milyara çıktı. Kırımlı ihaleye girdik 900 tane ev yaptıracaktık ilave küçük bir iş, 
adam geldi 17 milyar, 17,5 milyar, 17,8 bu arada fiyat aldı; yani, bunda bir şey yok ki; yani, 8 mil
yardan 17 milyara çıkmış falan değil aradan bir sene geçti, Türkiye'deki fiyatlar o düzeye geldi, öy
le oldu, bunda herhangi bir şey düşünmek bile mümkün değil. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Yani, burada enflasyon 2000 ile 2001 arası yüzde 80 olduğu halde... 

KORAY AYDIN (Ankara) - Öyle hesaplara girmeyin sayın milletvekilim; yani, onun ihale 
dosyası var, size yarın bir tane takdim edeyim, oturun üzerinde bir gününüzü verin, çalışın, bakın 
bakalım onda bir şey var mı yok mu, herhangi bir şey olamaz zaten, onun bir işleyişi ve prosedürü 
var; yani, onu aklınıza bile getirmeyin. 

Şimdi, prefabrike ihalelerini yüzde 10 ile verildiğini duyduk, ben de duydum o zaman bunları. 
Şimdi, prefabrike ihalelerinde ben sabit fiyatla yaptım, oturdum kendim bir keşif yaptım, o zaman 
bütün basın, medya çullandı üzerime, prefabrikeler şuna verilecek, şu firma grubuna peşkeş 
çekilecek, gazetelerde haberler. Oturdum, düşündüm, taşındım ben, bu işin içinden nasıl çıkarım, 
kendime göre bir yöntem geliştirdim. O prefabrikelerin planını çizen arkadaşlarla gece yanlarına 
kadar çalıştım, oturdum, piyasadan fiyat topladım buna bir fiyat çıkardım ve o 1,5 milyar fiyatını 
ben buldum, 1 700 çıktı, ben onu 1,5'a indirdim ve çıktım basına, kamuoyuna dedim ki, benim 
fiyatım bu, sabit fiyat, bu fiyatlardan aşağıda da şu şartları sıraladım, şu şartlara uyan herkes bana 
gelsin, müracaat etsin, ben herkese vereceğim dedim. Basın toplantılarım var, televizyonlara çıktım 
anlattım ben bunları. Müracaat eden herkese de paylaştırdım. Şimdi, bunun neresinde rüşvet olur al-
lahaşkına herkese verdim zaten. Bana o zaman müracaat edip de alamayan bir kişi var mı? Herkese 
böldüm, 300 birine verdim 500 birine verdim 750 birine verdim, gücüne göre. Niye; ben zaten adam 
arıyorum o zaman yapacak; çünkü, prefabrikelerle ilgili olarak araştırma yapıyorum, Türkiye'deki 
bu sektör benim yapacağım o ilk etaptaki 27 000 konut, daha sonra ilaveler oldu, özel sektör yaptı, 
bu, 40 küsur bine çıktı, üretim buna müsait değil, fabrikaların kapasitelerini hesapladım, çatı paneli 
yapan fabrikalarla gittim, görüştüm, üretim benim yapacağım işi zaten karşılamıyor, ben adam 
arıyorum zaten, ben, oralarda şantiyelerde imalathaneler kurdurdum sayın milletvekilim, adam 
orada biçti, orada dikti, orada yaptı. Ben Ostim'deki sanayicileri gittim, gezdim, teşvik ettim gelin 
yapın bunları dedim, o insanları o işlere teşvik ederek soktum, imalathanelerini oralara taşıdılar, 
gece gündüz oralarda ben imalatla ben bu işin altından kalktım. Ben, zaten adam arıyorum yaptır
maya, biri gelse de şunu versem de yaptırsam, bunun neresinde rüşvet olur?! 

MEHMET GÜL (istanbul) - Sayın Bakan bir şey ilave edebilir miyim. 
O günlerde, bize arkadaşlar geldi, bu ihalelere talip olanlardı, dediler ki, büyük bir skandal 

olacak dediler; yani, Sayın Bakanla görüşürseniz, biz, yaptığımız hesaplar sonucu 2 milyar 220 mil
yonun altına düşemiyoruz. Biz üretimini de yapıyoruz bunun, yarın yapamazlar rezil olurlar bu 
sıkıntıda Sayın Bakana ilet dediler. Belki Sayın Bakanımız hatırlar bilmiyorum. Kuliste yakaladım, 
dedim, Sayın Bakanım, siz böyle yapıyorsunuz ama, 1,5 milyar fiyat koymuşsunuz, bu, riskli bir iş, 
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bir sürü insan sıralarda bekliyor, siz nasıl yapacaksınız dedim. Kendisi güldü, dedi ki "ben hesabını 
yaptım, bakma onların attığına tuttuğuna, bu ona yetişir, çıkar; ama, çok sıkıntıya kalırsak biraz 
yükseltiriz; çünkü, yetiştirmemiz lazım; ama, benim tespit ettiğim fiyat budur." Yani, ben, bana 
gelen bir konuyu naklettiğim için, o zamanki tavrını da biliyorum "ben, ince ince hesapladım, buna 
çıkar, kâr etmeyebilirler fazla; ama, biraz fazla üretim yapsınlar, kâr da etsinler" dedi. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Gül. 
MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Sayın Bakanım, hukukî boyutunu izah ederken; yani, iller Ban

kası kendi yönetim kurulu var, ihaleyi yapar bana gelir, 15 gün içinde onaylar veya reddeder. Şim
diki ifadesinde bunu fedakârlık olarak görüyorum; yani, mevzuatı bir kenara koymuş dağıtmış 300, 
500 herkese. 

KORAY AYDIN (Ankara) - Tabiî öyle yaptım, dağıttım doğrudur, her gelene dağıttım, paylaş
tırdım herkese. Müracaat edip de alamayan kimse kalmadı, hatta televizyona çıktım dedim ki, yeni 
isteyen varsa onlar da gelsin dedim, onlara da vereceğim dedim. Niye; ben, o zaman, yurtdışı araş
tırması yaptım, ta Amerika'dan, Kanada'ya Rusya içerisindeki ülkelere kadar, gelen fiyatlar çok 
yüksekti. Türkiye'de, bana Başbakanlık bu işin lokomotifi olması için birini buldu, adam bana plan
larla geldi, 2 milyar 200 milyondan aşağı inmedi, bir kuruş inmem dedi, ben yaptırdım 1,5 milyara, 
700 milyon altına yaptırdım; yani, 30 000 prefabrikede ne yapıyor biliyor musunuz 21 trilyon lira 
yapıyor, 21 trilyon lira, o zaman benim gözü karalığımla bu parayı kazandırdım devlete. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Sağ olun biz onu takdir ediyoruz. Diğer alanlarda ihalelerde de 
benzerlik var onun için yani. 

KORAY AYDIN (Ankara) - Prefabrike dediniz de onun için şey yaptım. 
Bir de, ek sözleşmeyle ilgili söyleyeyim Sayın Başkanım onu da arkadaşımız sordu; yani, 30 

uncu maddeyi niye değiştirdiniz diyor. Zaruretten değiştirdik. Deprem bölgesinde bu biraz önce an
lattım ek sözleşme doğacak işleri biz nasıl kapatacaktık, bürokratlar hapse mi girecekti hepsi, ben 
onları hapse mi sokacaktım, gerekiyordu değiştirdik, dün olsaydı yine gerekseydi yine değiştirdik. 
Bunda değiştirmek nedir yani, suçu mu ifade eder, bir şeyi mi anlatır yani... 

BAŞKAN - Aslında ilgili kanun hükmündeki kararnameyle de bu halledilebilirdi. 
KORAY AYDIN (Ankara) - Değiştiriliş ayına dikkat edin, tam onların yapıldığı dönemi kap

sar çünkü, belli ki bitmeyecek işler o keşifler... 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Yani, sadece deprem bölgesi... 

KORAY AYDIN (Ankara) -Ek sözleşmeler yapılacak ve o ek sözleşmeleri, biz, gayri yasal mı 
yapalım yani?! Şimdi, ondan önceki dönemde, yanımda getirdim, bir ek sözleşme olmasına rağmen, 
ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü yasal olmayan şekilde yapılmış ek sözleşmeler var. Yani, biz de öy
le yasal olmayan yolları mı deneseydik yani?! Yasal, prosedürüne uygun hale getirdik ve doğrusunu 
da yaptık. Öyle yapmamız gerekirdi. îşi, hukuksuzluktan, bir hukuk zeminine oturttuk. Yani, 
yönetim kurulu aldı, gerekli değişikliği yaptı, yayınladık Resmî Gazetede, resmî bir hüviyet kazan
dırdık ona. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Uygulamalarda, diğer alanlarda, sadece deprem bölgesi değil, 
diğer alanlardaki ihalelerde de benzerlik var, kırımlarında... 

KORAY AYDIN (Ankara) - Ek sözleşmeler her alanda var, oluyor bunlar... 
MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Yani, deprem bölgesiyle izah etmek... Orası doğrudur yani... 
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KORAY AYDIN (Ankara) - O konuda konuşabilirim. Aslında, o, Türkiye'de mühendislik sek
törünün yeterince gelişmemesinden kaynaklanmaktadır. Gelişmiş bir mühendislik sektörümüz ol
madığı için, işlerde, ihale öncesi zamanı iyi kullanarak gerçek keşiflere dayanan rakamlar 
çıkaramıyoruz. Türkiye'nin eksiğidir. İnşallah, bu yeni ihale Yasasıyla, bu, mühendislik sektöründe 
gelişmeye neden olacaktır ve oradaki açığı da kapatırız diye düşünüyorum. 

Bir şeyi daha vurgulamamda yarar var Sayın Başkanım: Bu davetiye usulüyle yapılan ihaleler, 
sanki bizim bakanlıkta olmuş gibi bir hava doğmasın, bu konuda bilgi de vereyim. Şu anda bütün 
kurum ve kuruluşlarda kullanılan bir yöntemdir. Bende bütün dosyalar var, buraya getirmedim 
siyasete kaçmasın diye. Bizim bakanlığımızdan büyük oranda ihale yapan belli yerler var. Mesela, 
bunlardan biri istanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesidir. Bizden büyük
tür şeyleri ve tamamına yakının davetiye usulüyle yapmışlardır. 

BAŞKAN - Bunlar, bizim konumuzun dışı. 

KORAY AYDIN (Ankara) -Daha geçen sene Köy Hizmetleri yaptı içmesuyu ihaleleri. Yüze 
yakın ihaledir, yüzünü de davet usulü yaptı. Yani, şimdi, bunların hepsinde de bir yolsuzluk, hep
sinde de bir artniyet vardır diye düşünmek doğru değildir diye düşünüyorum. Bunu da, kayıtlara 
geçmesi bakımından özellikle söyledim. 

Teşekkür ederim. ' 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Yalçınbayır, buyurun. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Şimdi, arkadaşlarımız çok soru sordular, belki 

soracağım sorular, daha önce Sayın Bakanın değindiği sorular olabilir. Malum, Türkiye, hukuk dev
leti, kurallar, kurumlar devleti, ihale usulleri yasalarımızda belli. 44 üncü madde bir takdir yetkisi 
tanımış; ama, takdir yetkisinin yüzde 100 oranında mutlak ve sınırsız olarak kullanıldığını sizin 
bakanlık için söyleyebilir miyiz? Eğer, takdirin yüzde 100'ü davet usulüyle ise, size takdir yetkisi 
tanınmış, saymış şu şu şu işlerde şunlar olabilir. Ama, bu, yüzde 100 kullanılmış. Bunu, mutlak ve 
sınırsız bir takdir yetkisi diye nitelendirebilir miyiz? 

Diğer idarelerde de bunların yapıldığını söylüyorsunuz. Türkiye'de teamülün bu olduğunu söy
lüyorsunuz. Burada keyfilik söz konusu olabilir mi? 

KORAY AYDIN (Ankara) - Onun sınırlan belli sayın milletvekilim, yasada nelerin yapıp 
yapılamayacağı konusunda hükümler var. Onun dışında ilanla da yaptığımız işler var. Mesela bizim 
bakanlığımızda yapılan operasyon, işte o biraz önce bahsettiğimiz ilanlı işlerle ilgili olarak yapılan 
bir operasyondur. Yani, demek ki, davetiyeli olmayınca da bu mevcut ihale sistemindeki aksaklık
lardan kaynaklanan belli suiistimaller olabiliyor. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Yani, en hassas dönemde en hassas işleri yaparken, 
hassasiyet gösterilmesi, ihale yöntemi itibariyle gösterilmesi gerekmez miydi? Böylesine şüphelerin 
çok olduğu bir süreçte, sizin, diğer ihale sistemlerini bir tarafa bırakarak, yüzde 100 bu ihale sis
temini kullanmanız kamuoyu önünde birtakım tereddütlere yol açmayacak mı? Bu, başlangıçta 
düşünülmedi mi? 

Sizin teftişle ilgili çalışmaları yaptığınızı biraz önce duyduk, zaten mutat olarak yapılıyor. 
Acaba, bu tetkikler hangi tür soruşturmalarla ilgili, nelerle ilgili? Hiç içlerinde davet usulüyle ilgili 
şikâyet var mıydı? Bunları öğrenmek istiyorum. O teftiş sonuçlarını da görmek isterim, sizin savun
manıza taalluk eden önemli bir delil. 
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Siz, zarureten bazı hususları değiştirdiğinizi söylediniz; ama, 44 üncü madde değişikliğiyle il
gili konu hiç Bakanlar Kuruluna geldi mi? Siz, üçten az kişinin ihaleye çağırılması söz konusu ol
duğu ahvalde Bakanlar Kurulunun onayını almak durumundasınız; ama, bir ihale usulünü mutat 
hale getirirken, bunları hiç tartışmadınız mı? 

Gözetim ve denetim görevinizle ilgili bu 361 sanıklı dava. Hem dava açılmadan önce bu 
konuda Sayın Yıldız'ın ve diğer arkadaşların da söylediği, şai olan çok dedikodular vardı. Bunların 
üzerine ne tür denetim ve gözetim görevi yaptınız? Soruşturmaların kaçı bu kapsamda? 

"Ek sözleşmeler itibariyle keşif artışları bir şey ifade etmez" dediniz. Ben teknik bir eleman 
değilim, bu konuda aydınlatırsanız sevinirim. Birim fiyatına göre karne tutarları var, ilk keşif bedeli 
bu karne tutarının altındaysa, daha sonraki toplam keşif bedeli bunun üzerindeyse, bunlarla, kişilere 
belli avantaj sağlanmış olmaz mı? 

BAŞKAN - Pardon... Sayın Yalçınbayır, burada bir düzeltme yapabilir miyim. Bu konuyla il
gili talep ettik, bütün ihalelerle ilgili geldi. Dosyalarımızda var bu bilgiler. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Bakanım "hiçbir şey ifade etmez" dedi de, ben 
o bakımdan tereddütleri gidermesi itibariyle soruyorum. 

BAŞKAN - Yani, o bilgileri arkadaşlarımızla, özellikle Sayın Yıldız'la birlikte de inceledik, 
çok önemli bir şey yok orada. Bir iki firma... 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Var veya yok, ayrı. Yani, siz, 240'ın Anayasaya ay
kırılığını da söylediniz biraz önce, torba suçtur diye. Tabiî, Sayın Cengiz Altınkaya ile Sayın Safa 
Giray dosyasında, bu, Anayasa Mahkemesinde tartışıldı, Anayasaya uygunluğuna karar verildi. 
Bunu, bir soru olarak değil de, bir anekdot olarak geçiyorum. 

Yani, özellikle sizinle ilgili gözetim ve denetim göreviniz hem Anayasanın 112 nci maddesi 
itibariyle, hem de takdir hakkinizin sınırsız ve mutlak olarak kullanıp kullanmadığınız itibariyle 
bazı tereddütler olacaktır. Bu tereddütlerin giderilmesi için bazı şeyler söylediniz; ama, bunların 
mutlak olarak kullanılması konusunda ne diyorsunuz? 

Diğer kamu birimlerinde, kamu kurumlarında bunların yapılmış olması, sizde de bunların 
yapılacağını gösterir mi? Siz, o konuda, bunlardan mı cesaret aldınız? Eğer, bunu, burada bu şekil
de açıklarsak, bundan sonra da, bütün kamu kurumlan bu davet usulünü kural haline getirecekler
dir. Bundan da sarfınazar edilmesi gerekir diye, bunları sormak istiyorum? 

Sayın Bakanımdan sonra da başkaca hususları Komisyonda görüşeceğiz. Onlardan biri de 
şudur: Sayın Bakanla ilgili değil; ama, 3628 sayılı Kanun gereğince, biz, Sayın Bakanın mal bil
dirimini aldık mı Komisyon olarak? 

Onu, şunun için söylüyorum: Üyelikle bağdaşmayan işler var, taahhüt alamazsınız, ancak, 
dolaylı taahhütler kabul edilebilir. Eğer sizin mal varlığınızda fevkalade bir artış varsa, mutat olanın 
çok çok üzerinde bir artış varsa, acaba, bu, dolaylı kabul sayılır mı, sayılmaz mı diye arkadaşlar 
arasında... 

BAŞKAN - Sayın Bakan bu konuda açık bilgi verebilir. 
KORAY AYDIN (Ankara) - Teşekkür ediyorum hassasiyetlerinize. 
Önce şunu söyleyeyim: Aslında konuşmamın bütünü içerisinde birçoğunu ara ara cevaplandır

dığımı düşünüyorum; ama, yine de belli konularda, tekrar da olsa, bazılarına açıklık getirmenin 
yararlı olacağını düşünüyorum. Ben, kendi dönemimle ilgili söyledim, bana intikal eden yazılı, söz-
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lü bir şikâyetleri soruşturma konusu yaptım. Bununla ilgili olarak benim dönemimde 339 adet in
celeme yapılmıştır, iki yıllık süre içerisinde. Ondan önceki üç yıl içerisinde, yani, iki yıla karşı üç 
yılı karşılaştırıyorum: 339 incelemeye karşılık, 190 inceleme yapılmış. 103 tane Memurin 
Muhakematı Hakkında Kanun uyarınca soruşturma açtırmışım, benden önceki üç yılda 81 tane açıl
mış. 105 adet suç duyurusu görevi verilmiş, benden önceki üç yıl içinde 39 adet suç duyurusu görevi 
verilmiş. 41 adet öninceleme yapılmış, benden önceki dönemde hiç yapılmamış. 25 bakanlığımız 
personeli hakkında yapılmış, daha önce 5 tane. İller Bankasının 30 personeli hakkında, daha önce 
6 tane, suç duyurusu raporu düzenlenerek cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmiş. Yine, benim 
dönemimde, 934 görevli hakkında disiplin cezası verilmesi sağlanmış, tam 934 tane. Benden önceki 
üç yıl içinde de 365 tane hakkında disiplin cezası verilmesi sağlanmış. Benim dönemimde, iki yıl
da, 93 müteahhit veya müteahhit firmaya bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama 
karan getirilmiş. Bu, daha önceki üç yılda 54 adet. Benim dönemimde, müteahhit veya müteahhit 
firma yetkilisi hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına tam 263 adet suç duyurusunda bulunulmuş, 
benden önceki dönemde de 61 adet. 

Yani, bu rakamlar da gösteriyor ki, bana gelen bütün müracaatları anında değerlendirerek... 
Teftiş Kurulu benim dönemimde çok dinamik bir çalışma yapmıştır; ama, bu konuda, elbette ki, 
bize intikal edenler hakkında yaptığımız soruşturmalardır bu, ben söyledim, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı, daha önce ve halen uygulanmakta olan ihale Yasası dolayısıyla, tartışmanın bol olduğu 
bir bakanlıktır, insanlar hakkında sözün, lafın bol olduğu, insanların çok kolay karalanabildiği bir 
bakanlıktır, işte, bakanlığımda yapılan bir operasyon dolayısıyla, bu, Türkiye'nin gündemine geldi; 
bu, her zaman gelebilirdi. Bu tür ihale sisteminden kaynaklanan aksaklıkların, ben, her tarafta 
olabileceğini biliyorum. Bunun, biraz önce konuşulduğu gibi, hem idare içi tarafı var hem dış tarafı 
var, bir sürü daha etken var. Bunları bir bütün olarak düşündüğümüzde, bu yapının suiistimale açık 
bir yapı olduğunun bilincinde hareket ettim. 

Başta da söyledim, ben, bakan olduğumda -o zamanki Sabah Gazetesinde yer aldı- evimde 
yaptıkları röportajda "ilk icraatınız ne olacaktır" sorusuna, gazetede vardır, ilk cevabım, bugün bu 
tartışmalara açık olan İhale Yasasını değiştireceğim dedim. Dediğimi de yaptım, bunu lafta da 
bırakmadım, bugün Meclisten çıkan yasada çok emeğimin, gayretimin olduğunu söyleyebilirim. 
Üzerinde çok çalıştık, çok gayret ettik. Dolayısıyla, bu konuda bir açığı kapatacak, Türkiye'de 
önemli bir eksikliği giderebilecek, insanları tartışmadan, şaibeden, zan altında olmaktan kurtaracak 
çok önemli bir değişikliğe, hep beraber Türkiye Büyük Millet Meclisinde imza attık diye 
düşünüyorum. 

BAŞKAN - Teşekkürler. 

Sayın Örs'ün ek bir sorusu olacaktı. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Galiba bir atlama oldu, Sayın Sedat Aban'ın ifadeleriyle ilgili baş
ta bir sorum vardı, tahmin ediyorum o yarım kaldı galiba? 

KORAY AYDIN (Ankara) - O konuda Sayın Başkan "dava konusudur, girmeyelim" deyince, 
ben ona temas etmedim veya ben yanlış anladım. 

BAŞKAN-Hangisi?!. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Sedat Aban'ın sonradan kabul etmediği, ihalelerin adıyla 
soyadıyla, birçok detaylı bilgiler verilen konular var, onu demiştim. Sonra, "siz, mahkeme konusu 
olduğu için gerek yok dediniz" diyor Sayın Bakan. 
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Bir de, unuttum, özür diliyorum, herkes para kazanmıştır, inşaatı bitirmiştir. Sayın Bakanım 
Yıldız bölgesinde 3-4 tane blokunuz olup da daha önce... 

KORAY AYDIN (Ankara) - 3-4 tane değil, 5 tane. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Daha önce biraz duralayıp, bu dönemde bitirdiği şeklinde bir 

durum var. Böyle bir konu var mı? 
KORAY AYDIN (Ankara) - Ben biraz önce söyledim, yaptığım inşaat malzemeleri işinin 

yanında, uzun yıllardan beri yap-sat diye de tabir edilen müteahhitliği yapıyorum. Ben, devletle bir
kaç tane küçük işi 1984-1985 yılında yaptım. Köy Hizmetlerinde iki tane küçük iş aldım, yaptım. 
Sonra, benim yapıma uymayacağına karar vererek, devletle iş yapmayı 1985 yılı sonlarında bırak
tım. 1985'ten bu yana devletle hiç iş yapmadım, bundan sonra da yapmam. O arada, devletten 
bağımsız olsun diye de yap-satı seçtim. Çünkü, yap-satı yapıyorsun, adam geliyor geziyor, işine 
gelirse parası varsa alıyor, parası yoksa almıyor. Malın da durursa orada duruyor, her zaman senin. 

Uzun yıllardan beri yap-sat yapıyorum. O sizin bahsettiğiniz, o gazetelerde birinci sayfadan 
manşet olan yerleri, ben, 1993 yılının kasım ayında kat karşılığı olarak arsa sahiplerinden aldım. 
Kasım ayıdır, gününü tam veremiyorum, noter anlaşmam var. Bunları hep mahkeme konusu yap
tım, mahkemelere verdiğim için, gününü de arzu ediyorsanız, noter sözleşmesini gönderebilirim 
Komisyona, yarın veya biraz sonra tedarik eder gönderebilirim. 1993'ün kasımında aldım ben. Al
dığım bu yerin, daha sonra belediyeyle problemi çıktı; çünkü, o zaman, oralar boştu, tarlaydı, 
oralarda şimdiki gibi ne cadde vardı ne sokak vardı, hiçbir şey yoktu. Ben, oraları gecekonduyken, 
tarla tabir edilen şekildeyken, ileriyi görerek, oraların o hale gelebileceğini düşünerek kat karşılığı 
aldım. Uzun yıllar Çankaya Belediyesiyle olan problemini, büyükşehirle olan problemini çözmek 
için uğraştım. Bir anda hepsini çözemedim, önce birkaç parseli çözdüm, sonra diğerlerini çözdüm 
ve ben, onların 1995 yılından itibaren projelerini çizdirip, 1996'dan, 1997'den itibaren de yapmaya 
başladım ve birkaç ay önce de tamamını bitirdim. Yani, bunun, benim bakanlığımla yakından uzak
tan hiçbir alakası yoktur; ben, onları ta 1993'te yapmak için aldım. Yani, imza attım altına, aldım, 
yapmayacak, yapamayacak durumda olsaydım, 1993'te onları ben hangi cesaretle gidip alabilirdim. 

Daha sonra siyasette mesafe kat etmem, siyasette belli yerlere ve konuma gelmem dolayısıyla, 
işlerimde aksamalar başladı; yani, yapamaz hale geldim; çünkü, ben, aşağı yukarı 1990'dan bu yana 
ticarî hayatın dışına düştüm. 1990'dan bu yana hem bu yap-sat işi olsun hem bu ticarethanem olsun 
hemen hemen hiç ilgim yoktur. Yani, ben, Rüzgârlı Sokağa toplasan ya 6 kere gitmişimdir 1990'dan 
bu yana, ya 7 kere gitmişimdir. İşlerimi tamamen başkaları yürütür, ben hiç ilgilenmiyorum; çünkü, 
ben, o günden bu yana tamamen siyasetin içinde görev aldım, Milletvekili olmadığını dönem için
de MHP'nin genel sekreterliğini yaptığım dönemde, ben sabah 9.00'dan gece 24.00'e kadar partide 
otururdum; dolayısıyla, işlerimi hep başkaları yürüttü. 

O gazetede makamında iş bitirdi diye Türkiye'nin en büyük gazetesinin manşetten girdiği haber 
bir skandaldir aslında. Yani, siyasetçinin ne duruma düştüğünü, nelere muhatap olabileceğini gös
teren güzel bir örnektir. Ben, orada ilk başta elimde üç tane daha parsel vardı bu beş tanenin dışın
da. Arsa sahipleri ben bakan olunca beni sıkıştırmaya başladılar geri almak üzere. Ben, onların üç 
tanesini onlara geri iade ettim, geri iade ettim onlara. O geri iade ettiğim, yani, elimdekini onlara 
geri verdim. Bir akşam üstü noteri getirdiler bakanlığa, hazır yazılmış evraklardı, sadece altına bir 
imza koydum devrettim. O devir işlemini, geri verdiğim işleri, bakan makamında iş bitirdi diye 
manşetten verdiler. Bana göre çok büyük bir haksızlık ve yanlışlık yaptılar. Ben iş filan bitirmedim, 
elimde olan işin üç tanesini arsa sahiplerine iade ettim ve kalanını da bitirdim. Şimdi onlar şu anda 
bitmiş vaziyettedirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 819) 



— 311 — 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Efendim gazete haberine göre değil, düzeltme yapmak istiyorum, 
sadece 1999'a kadar işlerin fazla ilerlemediği; ama, 1999'dan sonra çok hızlı bir şekilde bitirildiği 
şeklinde... 

KORAY AYDIN (Ankara) - Bakan olunca hızlandırdım!.. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ama, tabiî ki, bunu, ben, kesinlikle bir şeyle birleştirmiyorum. 
KORAY AYDIN (Ankara) - Hiç ilgi ve alakası yoktur, benim 1993 kasımında aldığım bir iştir. 

Gecikerek, biraz önce söylediğim mevcut mahallindeki Çankaya Belediyesi ve Büyükşehir 
Belediyesinden kaynaklanan ve aşağı yukarı 3-5 sene uğraşarak, çözerek başlayabildiğim inşaatlardır. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Yıldız. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Başkan, özellikle bir sorumu tekrarlamak istiyorum, 

cevabımı alamadım, belki atlamış olabilir düşüncesiyle. Bakanlıkta herhangi bir operasyonun 
yapılacağını, operasyon yapılmadan birkaç gün önce duyumunu aldınız mı, herhangi biriyle değer
lendirdiniz mi? Birincisi. 

İkincisi, yeni bir soru, tekrar soruyorum: Bir afet oldu, acil olarak, özellikle oturdum prefab
riklerin keşiflerini yaptım diyorsunuz. Değerlendirmelerini yaptım, fiyatlarını yaptım, açıklama 
yaptım ve ihalelerini verdim diyorsunuz. Yani, bu dönemde çok acildi, çok erken yapılması icap 
ediyordu, her gelene de iş verdirdiniz üstyapıyla ilgili. Altyapıyla ilgili de yapılanlardan haberiniz 
var mıydı acaba? Yani, bir firmaya 46 ayrı yerde iş verilmiş prefabriklerin altyapısıyla ilgili. Bir fir
maya birden fazla gruplara aynldığı halde, iki tane verilen firmalar var, üç tane verilen firmalar 
var... Yani, bir deprem olmuş, acele olarak bunlann yapılması için birden fazla firmaya verilmesi 
tabiî ki daha iyi olur. Hem bunun yapılması lazım hem de özellikle iller Bankasıyla iş yapan fir
malara öncelik verilmesi icap ettiği halde, iller Bankasına iş yapmayan birkısım firmalar davet edil
miş, iş verilmiş. Bunun bir iş verileni de var, birden fazla iş verileni de var. Oysa ki, normalde, böy
le bir durumda, kurum, kendisine iş yapmış, yaptığı işlerden memnun olduğu müteahhitleri çağınr, 
her birine birer iş verir ve daha erken bir sürede bunun bitmesini sağlar. 

Ayrıca keşif artışlanna değindiğim zaman "önemli değil, yüzde 400 de olur, 500 de olur" 
dediniz. Madem keşif artışlarının hiçbir önemi yoksa, yani, yıllardır uygulanmakta olan ve değişik 
zamanlarda değişen ihale yasasına bakıyorsun hep yüzde 30 keşif artışı sının konulmuş. Yani, keşif 
artışlan önemli değilse, burada hiçbir şey yoksa, niye böyle bir sınırlama koyduk? Bakanlığınız 
döneminde Yapı İşlerinde de bu yüzde 30'a lüzum yok, istediğiniz kadar keşif artışı olabilir diye, 
bunu niye kaldırma ihtiyacı duymadınız? özellikle yeni yapılan ihale Yasasından iftiharla bah
sediyorsunuz ve bu yasada, devlet için en büyük, en önemli nokta keşif artışının olmayacağı, anah
tar teslimi ihalelerin yapılacağıdır. Yani, yıllardır Türkiye'de devlet, bugün için söylemiyorum, yıl
lardır, maalesef, keşif artışlannda hak etmediği paralarla soyulmuştur ve soyulmaya devam ediyor 
yani. Bu keşif artışlan önemli değilse, yeni ihale Yasasında belli bir sınırlama koymadan tamamen 
serbest bırakılsaydı. Özellikle üstünde durup kendinizin emek verdiğini söylediniz, prefabrikler ol
sun, üst konutlar olsun, kalıcı konutlar olsun, niye keşif artışını serbest bırakmadınız da, normal 
birim fiyatlarla yapılsın demediniz? 

Ben şuna eminim, eğer onu söyleseydiniz, 1,5 milyara yapılan o prefabrikler 3 milyara, 8 milyara 
yaptığınız kalıcı konutlar da 15 milyardan aşağıya Türkiye Cumhuriyeti Devletine mal olmazdı. Ben, 
bu kanaatteyim. Acaba, siz de aynı kuşkuları taşıdığınız için mi anahtar teslimi yapıyorsunuz? 

KORAY AYDIN (Ankara) - Evet, şimdi, aslında çok güzel sorular sordu sayın milletvekilim. 
Şimdi, konuyu çok bölerek konuştuğumuz için bütünlüğünü kaybediyoruz. Şimdi, o keşif artışlarına 
kısıtlamayı getiren o yasa da benim. Onu ben özellikle sağladım, olması için gayret gösterdim. Onu 
şunun için yaptım: Türkiye'de mühendislik hizmetlerinin gelişmesine o katkı sağlayacaktır. Tür
kiye'de proje çalışmaları eksiktir sayın milletvekilim. 
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SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Onu takdir ediyoruz zaten. Takdir ettiğimiz için söylüyorum. 

KORAY AYDIN (Ankara) - Bu yasayı uygulayamayacağız, endişelerim de var yani, yeni İhale 
Yasasında anahtar teslimi ihalelerin hazırlanmasıyla ilgili mühendislikte belli eksikliklerimiz bir 
müddet olacak; ama, varsın olsun, biraz sıkıntı çekelim; ama, zaman içerisinde o da yerli yerine 
oturur. 

En büyük sıkıntı altyapıyla ilgili yapılan ihalelerdeki Türkiye'nin mühendislik hizmetlerinin, 
bunu, yerli yerine oturtamamasıdır. Yani, genelde, bunlar, anahtar teslimi altyapı ihalesi sistemi 
Türkiye'de yok. Keşif artıştan da genelde hep bunlarda var. Yani, yol işlerinde var, yerin altında 
yapılan diğer işlerde var. Sizin bahsettiğiniz binalarla ilgili keşif artışları çoğu zaman yüzde 30 içine 
sığabilirken, onlarda da zaman zaman sığmadığı için tasfiye edilip yeniden ihale edilebilen işler 
olabiliyor; ama, büyük oranda altyapı işlerinde oluyor. Ben normaldir dedim biraz önce; çünkü, 
biraz önce anlattım bizim kendi dönemimizdeki keşif artışlarıyla ilgili dönemi. O işin yapılan o hız
lı dönem içerisinde onların olmasını ben normal karşılıyorum. 

Diğer dönemlerde yapılmış olan ek mukavelelerle ilgili olarak da şunu söylüyorum: Bu sistem 
içerisinde, şu işleyiş içerisinde bunlar olabilir, olur; ancak, ön mühendislik hizmetlerinin detaylı 
projelendirmeyle, her 100 metrede, her 500 metrede sondaj yaparak, toprağın kalitesini ortaya 
çıkarak, nerede hangi yöntemle geçireceğine karar vererek kapsamlı projelerle işin karşısına çıkıl
dığında bunların yok olabileceğini söyleyebiliriz. 

Şimdi yaptığımız sistem içerisinde bunların olması kaçınılmazdır. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) -Yüzde 500'le mi Sayın Bakanım?! Olur da... 

KORAY AYDIN (Ankara) - Olabilir... Oluyor işte... Karşılaşılıyor... Ben, bunları, birine yeni 
iş yaratma aracı vesaire olarak görmüyorum. Çoğunun mecburiyetten doğduğunu sahadaki çalış
malarda gördük, yaşadık; yani, mecburiyetten doğdu büyük kısmı. O bakımdan, inşallah yeni İhale 
Yasasıyla ön mühendislik hizmetlerinin ihale öncesi çalışmalanmn oturmasıyla, bu ek sözleşmeler 
sıkıntısından Türkiye'nin kurtulacağını düşünüyorum. Yoksa, o yapılmadığı için bir işin tasfiye 
edilip yeniden yapılmasının getirdiği külfet ve zorluk çok daha fazladır. Yani, idarenin ve işi yap
tıranın lehinedir şu andaki uygulamanın yürümesiyle. Ben, öyle düşünüyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Buyurun Sayın Baycık. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Tek sorum olacak. Bakanlık yaptığınız dönemde, 
büyük faaliyetleriniz oldu. Az evvel arkadaşlar sordular, siz anlattınız. Daha sonra istifa ettiniz. 
Tekrar aynı görev gelseniz, bu yapılanlardan, şu anda size sorulan sorulardan sonra aynı düşün
celerinizi devam ettirir miydiniz? Ben, bunu öğrenmek istiyorum. 

KORAY AYDIN (Ankara) - En zor soru... 
BAŞKAN - Tek soru ama, en zor soru galiba. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Veya ben millete bu kadar iş yaptım... Ben 
Adapazan'nızdaki yeri gezdim. Ben çocuklanm orada yetişsin isterim yani. öyle Amerikanvari bir 
kalıcı bir konut olmuş. Teşekkür ederiz bu konuda da... Yani, ben devlete bu kadar hizmet ettim, şu 
kadar yaptım, gece gündüz çalıştım, uykusuz kaldım, çoluk çocuktan ayrı kaldım; ama, bana bu 
reva görüldü. Ben bundan sonra bakan olsam kalem oynatmam der misiniz, yoksa devam mı eder
siniz? 
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KORAY AYDIN (Ankara) - Tabiî, bu, zor soru. Çünkü, benim bakanlık dönemim o kadar 
yoğun geçti ki, bakanlıktaki işler, neredeyse benim zamanımın büyük kısmını aldı. Yani, ben başımı 
çevirip de kendi özel işlerime, özel hayatıma, özel zevklerime bile zaman ayıramaz bir duruma düş
tüm. Biz, o dönemde yaptığımız işleri de büyük heyecanla yaptık. Zaten heyecan duymasaydık bun
ları yapamazdık, bu işlerin de altında kalırdık. Şimdi, unutuldu, geri o günlere döndüğümüzde, o 
karşılaştığımız manzaranın yerine şimdi konulan manzarayı bir iki sene sonra düşündüğümüzde, 
hakikaten çok büyük işler yapılmıştır ve Türk insanı olarak da orada hakikaten gurur duyacağımız 
işler yapılmıştır. 

Şurada, Gardenia diye bir yabancı firma, İller Bankasına bir yazı yazmış, daha yeni. "Gardenia 
firmasının sahibiyim. Elli yıldan beri Türkiye'de çalışan bir kuruluşuz. Sektörün en eskisi, duayeni 
sayılırız. Basındaki tüm eleştirilere rağmen, aksine size bu yazıyı yazma gereğini duydum. Gerçek
leştirilen proje, Türkiye'nin onurudur. Yöneticisiyle, müteahhidi, taşeronu ve işçisiyle çok doğal 
karşılanması gereken eksiklikler dışında, bu kadar kısa bir zamanda ve inanılmaz özverilerle ger
çekleşen bu yatırım, bence görsel ve yazılı basının aksine tüm dünyaya duyurulmalıdır. 

Yaşamakta olduğumuz krize rağmen, gerçekleşen bu eser gelişmiş ülkelere örnek olmalıdır 
diye düşünüyorum. 

Bakınız, İtalya'da son on yılda vuku bulan depremlerden sonra hangi depremzede bu kadar kısa 
zamanda yeni bir eve kavuşmuş ve ne kadarı hâlâ konteynırlarda yaşamaktadır. 

Sayın genel müdür, göğsünüzü gere gere bu projeyi dünyaya tanıtmalısınız. Ankara'daki tüm 
misyon şeflerini ve basını bu ilkbaharda proje sahasına davet edip, her şeye rağmen bu ülkede neler 
gerçekleşmekte olduğunu göstermelisiniz" diyor yabancı menşeli bir firmanın sahibi. 

Biz, bölgeye gelen birçok heyetten de bu övücü sözleri duyduk. Şimdi, bu, bizim yaptığımıza 
karşı ortaya konulan eser olarak, tabiî, bizim yorgunluğumuzu alan, bizi rahatlatan bir konudur. 
Ama, ben tabiî istifa ettiğim günden bugüne kadar aynı rahatlığı geçirdiğimi söyleyemem. Bu, beni 
üzmüştür. En azından ailemi, çevremi üzmüştür. Böyle bir şeye muhatap olmak bir müddet şev
kimizi de kırmıştır; ama, şimdi onu atlattığımı düşünüyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Benim sorum o değildi Sayın Bakanım. Mesela, ne 
diyorlar, 44 üncü maddeyi uyguladın, yok 30 uncu maddeyi değiştirdin... Yani, bunlan yine uygular 
mıydınız, onu ben sormak istiyorum? 

KORAY AYDIN (Ankara) - Başka çaresi yoktu ki! O soruyu soran arkadaşlar, o dönemde ay
nı şartlar içerisinde olsaydılar, farklı bir şey de yapmazlardı yani. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Çabuk. 

İHSAN ÇABUK (Ordu) - Sayın Bakan, bakanlığınız dönemindeki icraatlarınızla ilgili konular
da değerli arkadaşlar kafalarına takılan sorulan yönelttiler, siz de cevaplandırdınız. Tatmin olup ol-
madıklannı bilmiyorum, inşallah tatmin olmuşlardır. Benimki biraz özel olacak; ama, Recai Ak-
yol'un hanımınızın akrabası olduğunu, Ulaştırma Bakanlığında daire başkanı iken görüş ayrılığın
dan dolayı mahkemeye verildiğini, mahkeme neticesinde de beraat ettiğini söylediniz ve bunu 
bakanlığınızda idari görevlerde kullanmak üzere aldınız. Bakanlığınız döneminde görüş ayrılığı 
nedeniyle siz de kendi bürokratlannızı cezalandırdınız mı? 
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KORAY AYDIN (Ankara) - Benim onlara hiç zamanım olmadı; bürokratlarımı bile değiş-
tiremedim. 5 tane genel müdürle çalıştım; bunların 3 tanesi daha önceki dönemden olan genel 
müdürlerle çalıştım. Çünkü, o kadar iş yoğunluğu içerisinde böyle bir şey aklımıza bile gelmedi. 
Liyakati olan, kabiliyeti olan herkesle çalışmaya devam ettim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Aykurt. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın Bakanım, izin verirseniz hemen değerli ar
kadaşımın sorusuyla bağlantılı bir soru sorarak, diğer soruları soracağım. Buraya Recai Akyol hak
kında vilayet bir yazı yazmış, demiş ki, bu şahıs akçeli işlerle görevlendirilmemelidir gibi bir yazı 
gelmiş. Bu yazıya rağmen, sanıyorum, daha evvelden Turizm Bakanlığındaymış, buna rağmen siz 
bunu almışsınız ve müsteşar yardımcısı yapmışsınız. Gerçekten bir soruşturmada beraat etmiş ama, 
bir idari soruşturmada da hakkında lüzumu muhakeme kararı verilmiş, onun sonucunu bilmiyorum, 
bende belgesi var. 

KORAY AYDIN (Ankara) - Ondan da beraat etmiş; hepsinden beraat etmiş. 
BAŞKAN - Sonuçları geldi bize efendim, beraat etmiş. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Burada şimdi öğrendim, Recai Akyol'un akrabanız 
olduğunu. Akrabalık münasebetiyle bu takdir hakkını sübjektif kullanıldığı kanaatini taşıyorum. 
Keza bir oturumda bir değerli müsteşar arkadaşımızın beyanına göre de bu sayın müsteşar da, Mil
liyetçi Hareket Partisinin Genel Sekreter Yardımcısıymış, teyit etti kendisi. Müsteşar Ali Helvacı. 

KORAY AYDIN (Ankara) - Evet, doğrudur. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Oradan istifa ettirilerek, müsteşarlık gibi son derece 
önemli bir makama getirilmiş. Bu her iki olayın bu sebeplerle sübjektif olarak bu tasarrufun yapıl
dığı kanaatini taşıyorum. Zapta geçmesi bakımından söyledim. 

Sayın Bakanım, bildiğiniz gibi depremden sonra hem yurt içinden hem yurt dışından ülke ve 
kuruluş bazında yardımcı aldı Türkiye. Bunlardan birisi Irak Devlet Başkanı Saddam tarafından 
gönderilen ve b tahsis deprem evlerine harcanmak üzere gönderilen 10 milyon dolarlık ham petrol 
var. Bizim tespitlerimize göre o 10 milyon ham petrol, rafine edilmiş, bunun 1 milyon dolarlık kıs
mı Kızılay'a verilmiş, geri kalan 9 milyon dolarlık kısmı da dönemin valisi Memduh Oğuz tarafın
dan Kocaeli'nde Ziraat Bankasında repoya yatırılmış. Bilahara, vali değişmiş, başka vali gelmiş. Bu 
paralarla Kocaeli'nde Yenimahalle sınırları içerisinde Arızlı mevkiinde Körfez manzaralı arazi 
bulunduğu, Hazineye ait bu arazi üzerinde 204 konut yapılmasının kararlaştırıldığı, ancak, bu 
konutların depremzedelere tahsis edilmeyişi, dubleks, bahçeli, yeşil alanlı, beheri 50 milyar lira gibi 
bir maliyete ulaşan lüks villaların yapıldığı, yapılmakta olduğu veyahut yapılacağı, konunun mahal
li gazeteye intikal edip, kamuoyuna yansıtıldığı hakkında bilgiler var. Bu hususta Bakanlığınızın ve 
zatıalinizin bilgisi var mı? Vali tarafından bir danışma, bu parayı ne yapacağız, nerede harcayacağız, 
böyle yaparsak ne olur gibi, sizin buna karşı verilmiş cevabınız ve düşünceniz var mı? Birinci 
sorum bu. isterseniz teker teker cevaplayın. 

KORAY AYDIN (Ankara) - Hay hay. Sayın milletvekilimin bahsettiği konu, tabii, bizimle 
alakalı bir konu değil. O para Başbakanlık tarafından Kocaeli Valiliği emrine kullanılmak üzere 
verilmiş, ben Vali beyin, konutların o ihale aşaması geldiğinde, öyle bir konut yapmayı düşün
düğünü öğrendim. Kendisine birtakım önerilerim oldu, ama, o, kendi bir yola girmişti. Kendi gir
diği yolda devam etti. Ama, bildiğim kadarıyla, sizin söylediğiniz gibi bahçeli dubleks değil, 5 kat-
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lı apartman şeklinde 204 ev yaptığını biliyorum. Onları d, planı o zaman bana anlattığı, deprem-

zede, yoksul, muhtaç, darda olan 204 aileye bunları dağıtmak ve orada onların kira almadan otur

malarını sağlamak şeklinde bir düşüncesi vardı. Şimdi, Vali Bey tayin oldu. Yeni vali mi geldi?.. 
SEFER EKŞİ (Kocaeli) - Emniyet Genel Müdürü oldu bizim valimiz; onun döneminde bu 

konutlar yapıldı. Memduh Oğuz döneminde yapılamadı. Dediğiniz gibi kira olarak, o şekilde... 
KORAY AYDIN (Ankara) - Evet, depremzedelere kiraya vereceğini söyledi. Tabii, tasarruf 

bizim dışımızda, tamamen vali, özel idare vasıtasıyla kullandı. Dolayısıyla, benim bu konu hakkın
daki bilgim bundan ibarettir. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Ama, Sayın Bakanım, deprem için gönderilen bir 
yardımın herkes tarafından kullanılması mümkün mü? 

KORAY AYDIN (Ankara) - Bana verilseydi daha iyi olurdu yani; çünkü, ben daha iyi kullanır
dım o parayı. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Ama, sizin müdahale etmeniz gerekmez miydi? Bu, 
deprem için geldi kardeşim, ne yapıyorsunuz?.. 

KORAY AYDIN (Ankara) - işte, benim verildikten sonra haberim oldu. önceden haberim ol
saydı, ben o parayı zaten alır kullanırdım. Valiliğe verildikten sonra haberim oldu. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Ben sorumun cevabını aldım. 
Biraz evvel, ifade buyurdunuz, ben çok etkilendim şahsen, bana intikal eden bütün ihbarları 

Teftiş Kuruluna havale ettim, hassasiyet gösterdim dediniz. Ama, bizde bazı belgeler var ki, mesela, 
Bülent Uzun adındaki şahıs, keza, Üstyapı inşaat şirketinin sahibi, müteaddit defa hem zatıalinize 
hem de diğer kuruluşlara, Cumhurbaşkanın kadar bir takım ihalelerde yolsuzluk yapıldığını, ihaleye 
fesat karıştırıldığını ve bunlara müdahale edilmesi lazım geldiğini söylemiş. Üstyapı inşaat şirketi 
bununla da yetinmemiş, Ankara 8 inci İdare Mahkemesinde bir dava açmış ve o davada da şahsın 
talebi haklı görülerek, davanın kabulüne karar verilmiş. Orada yine arkadaşlarımızın sorularına ver
diğiniz cevaplarda, idare 2886 sayılı Yasada verilen imkânları kullanır, yani, istediğini kullanır. Üç 
şart var, istediğini kullanır. Siz de böyle yapmışsınız. Hemen hemen yapılan ihalelerin yüzde 95'i 
seviyesindekiler davet usulüyle olmuş. Ama, burada idare mahkemesi aynı kanunun 2 nci mad
desine göre bir şablon koymuş. Biliyorsunuz, idarenin her türlü eylemi yargının denetimi altındadır 
ve o şablona göre de bir yorum getirmiş. Haklı rekabet ortamının sağlanmasının şart olduğunu hük
me bağlamış. Her ne kadar idare ihaleyi istediği yöntemle yapar ise de bu takdir sınırsız değildir. 
Bir şablon koymuş, bir çerçeve çizmiş. Bunun omurgası da haklı rekabetin sağlanması vasatının 
hazırlanması gerekir hükmünü vaz etmiş. Ayrıca, yine geçmiş oturumlarda ifade veren bürokrat ar
kadaşlarımız sizin müessesede geçen bir tabir var, bazıları karalisteye alınmış, yanlış yapanlar, ona 
ihaleye verilmemiş, hiç vermedi dediler. Mesela, Üstyapı kuruluşu, bunlardan birisi.Bu şahıslara 
ihale verildi mi hiç, karalisteye alındıktan sonra? 

KORAY AYDIN (Ankara) - Hayır, karaliste diye bir şey yok. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Yani, ihaleye girmeme yasağı... 

KORAY AYDIN (Ankara) - Ben orada bakan olduğum müddetçe onu davetiydi hiçbir ihaleye 
çağırmam, çağırtmam da, müsaade de etmem yani. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Ama, bakın ne diyor yargı: "1998 tarihinden sonra 
iş verilmediği yolundaki iddialara karşılık, -mahkemenin hükmü bu- dosyadaki bilgi ve belgelerden 
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davacı firmanın idareyle sorunlar yaşadığı tarihten sonra iş aldığı gibi 2000 ve 2001 yıllarında 
yapılan birkısım ihalelere de davet edildiği ya da idareyle devir sözleşmesi imzaladığı anlaşıldığın
dan bu iddialara itibar edilmemiştir" diyor ve bu sebeplerle davanın kabulüne karar veriyor. Size in
tikal eden diğer şikâyet ve ihbarlarda hassasiyet gösteriliyor, ama, buralarda hiç hassasiyet gösteril
memiş; bu neden? 

BAŞKAN - Bir şey açıklayabilir miyim Sayın Aykurt -ilk defa doğru söyledim, tam söyleyebil-
dim- özellikle Üstyapı firmasıyla ilgili talep ettiğimiz dosyalarda bu bilgilerin bazıları var; örneğin, 
2001 birinci ayı, 14 haziran 2001, en son rakamları 2522 olan Bakan adına Teftiş Kurulu Başkanı, 
işin şeyini söylüyorum, Kocaeli-Gölcük yolu yapım ihalesine fesat karıştınldığıyla ilgili bir iddiada 
başmüfettişler Fethi Çalgın ve Kenan Dolaç tarafından yürütülen ön inceleme neticesinde memur
lar, ilgili bürokratlar hakkında soruşturma izni verilmesine gerek olmadığı yönünde karar verilmiş. 
Teftiş Kuruluna geçmiş... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Benim sorum bu değil ki... 

KORAY AYDIN (Ankara) - Ben cevaplandırayım Sayın Başkan: Bahsettiğiniz Bülent Uzun, 
biraz önce benim cevaplandırdığım o Kıbrıs ihalesi işini şey yapan Üstyapı firmasında çalışan bir 
memur. Yani, şahıs aynı şahıs, yine, Üstyapı firması, yine o firmanın sahibi Hüseyin Gündoğdu; ay
nı şahıs. Bu şahsın bütün ömrü zaten mahkemelerde geçmiş. Ben size bir dosya getireyim, şöyle 
klasör olur. Yöntemi bu, usulü bu. Kıbrıs ihalesine davet edilmedikten sonra idareye açtığı harbi 
devam ettiriyor. Yani, yaylım ateşini devam ettiriyor. O sizin bahsettiğiniz idare mahkemesi, daha ev
velden bütün yürütmeyi durdurma taleplerini iki defa reddetti. Şimdi, o mahkemeye sizin esas sor
manız lazım ki, hukukçu olarak, iki defa reddettiği bir konu hakkında böyle bir kararı nasıl vermiş? 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Ben cevap vereyim: Mahkemeler yürütmeyi dur
durma kararını reddedebilir. Şunun için reddeder, esasla birlikte karar vermek üzere reddeder. Esas
la birlikte kararı da vermiş. Aynı zamanda bir yürütmenin durdurulması anlamına da gelir. O şey 
vardır uygulamada. 

KORAY AYDIN (Ankara) - O, ilgili mahkemeden döner bence, Danıştay'dan, ilgili mah
kemeden döner.. Ben onun, o kararları nasıl aldığını biliyorum. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Bu ihaleye giremez yasağına rağmen bu adam ihale 
de almış, devir de yapmış, davet edilmiş... 

KORAY AYDIN (Ankara) - Öyle bir şey yok; öyle bir şey olmaması lazım. Hayır, olsa da neyi 
ifade eder de, yani olmaması lazım. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Yani, konsorsiyum olarak devredilmiş. Buradaki o şeye... 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Bir de Sayın Bakanım, çok hassasiyet gösterdik 

dediniz. Ama, burada yok. Ben bir defa daha altını çizerek söyleyeyim. Mesela şöyle bir belge 
var:"Skandal tutuklama. Deprem suçlusu olmasına rağmen devletin onarım ihalelerine katılan Mil
liyetçi Hareket Partisi Yalova İl Başkanı Erol Tatar hakkında gıyabi tutuklama kararı çıktı." Bu da 
almış. Daha evvel depremde yıkılan evlerden suçlu bulunmuş, hüküm giymiş, buna rağmen bu da 
ihale almış. Bu da... 

KORAY AYDIN (Ankara) - 14 milyarlık bir duvar işi almış. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Neyse, bilmiyorum, ben bunu bilginize arz 

ediyorum. 
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KORAY AYDIN (Ankara) - 14 milyar, işin keşif bedeli. Adamı vali sıkıştırmış, illa gel şu işi 
yap diye, kimse yapmıyor çünkü. Yıkılmış bir duvarı yapacak. Adamcağız da yapmış, hepsi o. 
Oradan da görevden aldık, gerek yoktu. Bence hata yaptık; adamın suçu, günahı yok. 14 milyarlık 
bir duvar işi yani... 

BAŞKAN - Arkadaşlar, teşekkür ederim. 
Arkadaşlar, başka sorusu olan var mı? Buyurun. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Bakanın konuşmasında geçen dosyaların bir 

suretini alalım. Soruşturma dosyalarıyla ilgili.. 
KORAY AYDIN (Ankara) - Bende var bir fotokopi yapar, veririm. 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, çok teşekkür ediyoruz. 
Usulümüz olan yemini, milletvekili yemininiz de aynı anlamı taşıdığı için ettirmeye gerek gör

medim. Size teşekkür ediyoruz. 

KORAY AYDIN (Ankara) - Ben de bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ben de elimden gel
diğince arkadaşları bilgilendirmeye çalıştım. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Dosyanın tekemmülü bakımından gerek görüyorsanız, 
Sayın Bakanın mal bildiriminin bir suretini TBMM Başkanlığından istenmesi. 

BAŞKAN - Hemen takdirinize sunarız, elimizin altındaki bir belgedir. Meclisten istenebilir. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Başkanım, Meclis Genel Kurulu ile ilgili araştırmada 

biz istedik mal beyanını, o gün komisyon olarak. Zamanın Meclis Başkanı Kalemli'den istedik, 
diğer Meclis Başkanvekillerinin tümünden de istedik, hepsi de verdiler. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Yolsuzluk iddiası var, bu yolsuzluk iddiasıyla ilgili... 
BAŞKAN - Heyetiniz karar verirse, o belge bugün gelir elimize, bugün arkadaşlarımız bil

gilenirler, ama, karar verirseniz. Arzu ediyorsanız, talebinizi de oylayabiliriz. 
SEFER EKŞİ (Kocaeli) - Gerek yok... 

BAŞKAN - Arkadaşlar, bugüne kadarki yaptığımız çalışmalarda eksiğimizle, gediğimizle, 
özellikle, kendi adıma söylüyorum, varsa kusurumuz, bilemiyorum ama, özellikle bütün 
üyelerimize çok teşekkür ediyorum, çok olumlu çalışmalarınız oldu. 

Şimdi, aşağı yukarı elinizde de belli şeyler oluştu, bilgilerimiz de var. Teşekkür sonrası, izin 
verirseniz, aşağı yukarı on günden beri de raporun taslağını hazırlamaya başladık bir yandan, 
elimizdeki donelerle, aldığımız ifadelere göre, yaptığımız görüşmelere göre. Yarın sabaha rapor tas
lağını tüm üyelerimize dağıtacağız. Daha sonra yapacağımız toplantı bilahara ilave edilir. Onun 
dışında 7 Şubat yani öbür gün Perşembe günkü toplantımızda gündemi hep beraber takdir etmeniz-
dir. Ama, benim bir önerimin olduğunu vurgulamak istiyorum, o da şu: Perşembe günkü toplantımız 
üyelerimizin kanaatlerinin bildirecekleri bir gündemle toplansın bu süre içerisinde bu rapor özetleri 
de dağıtıldıktan sonra bir kanaat oluşur. Perşembe günü oluşan kanaatler paralelindeki oylamamızı 
yapalım; Cuma günü akşamına kadar da alınacak karar ne olursa olsun, buna muhalefet şerhi düş
mek isteyen üyelerimiz de ertesi günü saat 18.00'e kadar Komisyon Başkanlığımıza muhalefet şer
hi varsa o şerhleri de takdim ederlerse, biz bunu 11 Şubat yani süremizin son günü raporumuzu 
Meclis Başkanlığımıza sunabilecek altyapımızı hazırladık. Böyle bir gündem öneriyorum. (Kar
şılıklı konuşmalar) Cuma günü sadece muhalefet şerhi düşmek isteyen arkadaşlarımız, o muhalefet
lerini yazılı olarak verirler, biz de onu raporumuzun ekinde belirtiriz. (Karşılıklı konuşmalar) 
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ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Başkan, biz pazartesi toplanalım, kararımızı 
verelim. 

BAŞKAN - Pazartesi toplanıp kararımızı.... 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Burada muhalif olan muhalifim der. Meclis Başkan
lığına o gönderilinceye kadar, basımdan çıkıncaya kadar arkadaşlarımız da muhalefet şerhlerini 
oraya yazabilirler. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Yani, Perşembe günkü oturumda oylamamızı yaparız. Neticesi 
itibariyle Cuma günü herkes muhalefet şerhini veya... 

BAŞKAN - Başka bir açıklama gereği duyduğu şey varsa.... 

MEHMET NACAR (Kilis) - Onları verir, efendim, en nihayetinde olmasa da bunun pazartesi 
teslim edilir. 

BAŞKAN - Pazartesi sabah da olur. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Yani, hafta sonunda oturalım, okuyalım, değerlen
direlim yani, biz birçoğumuz bunu okumamışızdır. 

SALİH ERBEYÎN (Denizli) - Bazıları hariç diyeceksin ağabey. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Şöyle olabilir mi: Pazartesi oylamamızı yaptıktan sonra muhalefet 

şerhi olanlar... 

BAŞKAN - Hayır, o gün yapacağımız, ama şöyle... 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Ama, komisyon başkanlıkları yaptık iki üç defa... 
Soruşturma Komisyonu Başkanlığı yaptım... 

MEHMET NACAR (Kilis) - Sonradan değişti ya... 

BAŞKAN - Anayasa değişikliğinden sonra 2 ay içerisinde süre uzatımı almamak niyetiyle bu 
öneri... 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Son günü 11 Şubatta kararımız belli; siz bunu Başkan
lığa vereceksiniz, basıma gidecek, ll'inde, 12'sinde, 13'ünde isteyen arkadaşlarımız gelsinler 
muhalefet şerhlerini yazsınlar 11 tarihi itibariyle. 

BAŞKAN - Şerhi daha sonraya bırakabiliriz. (Karşılıklı konuşmalar) 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Başkanım, işin sonuna gelmişiz, pazartesiye kalsa yani 
oylama, ondan sonra da arkadaşlar bir iki gün içerisinde muhalefet şerhlerini verseler ne olur yani. 

BAŞKAN - Belki fiziki olarak yok gibi görüyorsunuz ama, şimdi, son toplantının tutanakları 
da raporun ekinde olacak. Arkadaşlarımız da dinleyecekler, aynı gün aynı şeyler deşifre olacak 
tutanaklar. Onlar deşifre olduktan sonra rapora geçecek, yetişme şansı yok. Aşağı yukarı dosyayı 
inceledik. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - En kötü ihtimal şu efendim... (Karşılıklı konuş
malar) 

BAŞKAN - Perşembe günü oylama yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Edilmiştir. 

Pazartesi gününe kadar arkadaşlarımız düşüncelerini varsa versinler, lehte veya aleyhte. (Kar
şılıklı konuşmalar) 
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ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Başkan, burada incelenecek dosyalar var. Siz bu 
dosyalan bize açık tutuyorsunuz, biz bu dosyaları da inceleyeceğiz. 

BAŞKAN - Burada, açık hepsi. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Nasıl açık? Çarşamba, Perşembe... 

BAŞKAN - Ama, bu dosyalar bir aydır burada; hiçbir arkadaşımı burada çalışırken görmedim. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Biz sadece burada bu işi yapmadık ki... 

BAŞKAN - Efendim, anlıyorum. Öneri oylanmıştır arkadaşlar, teşekkür ediyorum. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Muhalefet şerhi de bir çalışmanın ürünüdür, o kadar 

çalışma yapmadan... 

BAŞKAN - Efendim, oylama yaptık, Perşembe günü... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Arkadaşlarımızın düşüncelerini, değerlendirmelerini almak için 
bir şey yapmadık, gündeme getirmedik. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Normalde, Perşembe günü bizim arkadaşları dinleyip, oylama 
yapmak... 

MEHMET NACAR (Kilis) - Teknik danışman efendim arkadaşlar... 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Teknik danışman, rapor için değil ki, bizim 
sorularımıza da cevap vermek için. Sadece yazmak için gelmediler ki buraya. 

BAŞKAN - Efendim, doğru, sadece yazmak için gelmediler ama, bugüne kadar hangi sorunuzu 
yanıtsız bıraktılar? Hiç soru sordunuz mu ki, yanıtsız bıraksınlar? 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - İnceleyelim, artık hüküm safhasındayız. 
BAŞKAN - Sayın Yalçınbayır, hüküm safhasındayız doğrudur. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Bu, hükümetin çıkardığı kanunlara benzedi. 
SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Başkan, bir değerlendirme yapmak için en azından bir 

gün vermemiz lazım. Biz bekliyoruz ki, arkadaşlar işin sonuna doğru, hiç olmazsa, onları din
leyeceğiz. 

BAŞKAN - Efendim oylamayı yaptık, Perşembe günü kanaatlerimizi oylayacağız. 

Teşekkür ederim. Toplantıyı kapatıyoruz. 

VHI - DEĞERLENDİRME 
Konuyla ile ilgili görülen tüm dosya, rapor, belge ve bilgilerin incelemesi, tanıkların dinlen

mesi ve Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN'ın da savunmasının alınmasından sonra, 
Komisyonumuz 07.02.2002 tarihli toplantısında üyelere tek tek söz vermek suretiyle olayı değer
lendirmiştir. 

Yapılan değerlendirmelere aşağıda yer verilmiştir. 

BAŞKAN -Öncelikle, sonuna yaklaştığımız bu çalışmada katkılarını büyük özveriyle göster
miş olan bütün arkadaşlarımıza ve çalışanlara çok teşekkür ediyorum. 

Bildiğiniz gibi, 29.11.2001 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 28 inci 
Birleşiminde görüşülerek Meclis soruşturması açılması ve bu soruşturmayı yapacak olan 15 kişilik 
soruşturma komisyonu iki aylık çalışma süresi, komisyon başkan ve başkanvekili, sözcü ve kâtip 
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üye seçiminden sonra başlamıştı. Biz de 11.12.2001 tarihinde başladık çalışmalarımıza. Sizlerin de 
çok değerli katkılarıyla sonuç aşamasına çok kısa bir sürede yaklaştık. Belki de ilk defa süresinde 
biten bir soruşturma komisyonu olacak. Bu da şu anlama gelmemeli: Süresi çok uzun devam etmiş 
olsa bile, birçok komisyon, bizim komisyonumuzdaki çalışma süresi olarak, emek, harcanan süre, 
emek-yoğun olduğu için katkılarınızla daha erken toparlama şahsını bulduk. 

Komisyonumuz çalışmalarına başladığı tarihten bu yana, Yüce Meclisin onayına sunduğu 
tarihe kadar geçecek süre içerisinde toplam 10 toplantı yapmış, 55 yazışma yapılarak konuyla ilgili 
bilgiler ve belgeler toplanmıştır. Öncelikle, önergede delil olarak sunulan ve Ankara Devlet Güven
lik Mahkemesinde görülen 2001/173 Esas Numaralı Dava dosyasının tüm ekleriyle birlikte bir 
suretinin ve konuyla ilgili ses ve görüntü kayıtlarının istenmesine, Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 
merkez teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşlarınca, (Yapı işleri, Karayolları, Afet İşleri Genel Müdür
lüğü ve iller Bankası Genel Müdürlüğü) yapılan her türlü inşaat yapım ve onarım işleriyle ilgili 
ihaleler konusunda bilgi ve belgelerin ilgili kuruluşlardan talep edilmesine, ayrıca, önergedeki id
dialarla ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlardan ilgili bilgi ve belgelerin celbine karar vermiştik. 

Soruşturma çalışmalarımız çerçevesinde, önergede ilk imza sahibi olarak, istanbul Milletvekili 
Sayın Mehmet Ali Şahin, önergede belirtilen iddialarla ilgili olarak ek çalışmalarda bulunmuştu. 
Daha sonra, tanıklar ve ilgili kamu görevlileri komisyonumuza davet edilerek, Bayındırlık ve iskân 
Bakanlığı Müsteşarı Ali Helvacı, iller Bankası Genel Müdürü Şahin Yıldırım, Eski Genel Müdür 
irfan Önal, Karayolları Genel Müdürü Dinçer Yiğit, Afet işleri Genel Müdürü Mustafa Taymaz ve 
eski Genel Müdür Rüçhan Yılmaz ve Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet 
Aktaş'ın bilgilerine başvurmuştuk. 

Komisyonumuz, ayrıca, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinde görülen 2001/173 Esas 
Numaralı Dava nedeniyle tutuklu bulunan Mehmet Sedat Aban, Fethi Soydan, Sadrettin Dinçer, 
Mustafa Eriş ve Mehmet Ince'yi konuyla ilgili olarak bulundukları cezaevlerinde dinlemiştir. 

Soruşturmanın sonunda, komisyonumuza, içtüzüğün 111 inci maddesi gereğince, hakkında 
soruşturma istenen eski Bayındırlık ve iskân Bakanı Koray Aydın'ı savunmasını almak üzere geç
tiğimiz toplantıda davet ettik ve kendilerinin bilgilerine başvurduk. 

Bu arada, komisyonunun 55 adet yazışma sonunda topladığı tüm bilgi ve belgeler komis
yonumuz tarafından görevlendirilen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı Başdenet-
çisi Yaşar Can ve Hüseyin Yücel, ayrıca, Sayıştay Başkanlığı Uzman Denetçilerinden Haluk Bir-
yol'dan oluşan üç kişilik uzmanlar grubu tarafından değerlendirilmiş ve bu çalışma komisyonumuz 
tarafından da ayrıca değerlendirmeye alınmıştır. 

Genel hatlarıyla, bu dinlediğimiz tanıklardan, elimizdeki belgelerden, aşağı yukarı herkeste bir 
kanaat oluştu. Bu arada, belki, şunu belirtmek lazım: Özellikle, birinci derecede sorumlu gibi 
görülen Sedat Aban, yani tutuklu şahıslarla ilgili, bize, Devlet Güvenlik Mahkemesinden gelen 
ifadelerde farklı; ama, bizim, cezaevinde kendilerini dinlediğimizde farklı farklı ifadeler, tamamen 
eskilerinin reddi şeklinde ifadeleri oldu; ama, buradaki görüntü kayıtlarında bir çelişki var bize ver
dikleri ifadelerle, arkadaşlarımızdan izleyenler bilirler. Bu da, herhalde, kanaatlerimiz oluşurken 
başka konulara dikkat çekecektir; ama, genel olarak kanaatlerimiz oluştuğuna göre de bugün, geçen 
toplantıda aldığımız karar gereği kanaatlerimizi belirteceğiz. Onda da değişik şanslarımız var; fakat, 
bunlardan öneri olarak ben size takdim etmek istiyorum, il ve soyadı sırası da dikkate alınarak bir 
liste yaptık. Bu listeye göre değerli arkadaşlarımızdan başlamak üzere bu belge, bilgiden edindiği 
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kanaat, vicdanî kanaati neyse arkadaşlarımızın hem açıklama yaparak, neden böyle düşündükleri 
konusunda bir açıklama yapıp, bu açıklamanın sonunda da "şu gerekçeyle kanaatim budur" gibi, is
teyen tabiî bunu yapabilir, isteyen yorum getirmeden olumlu ya da olumsuz reyinin rengini belli 
edebilir. İzin verirseniz bu paralelde, eğer, başka bir diyeceğiniz yoksa... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın Başkan, oylamanın şekli hakkında bir karar 
alacak mıyız? Gizli mi?.. 

BAŞKAN - Nasıl olsa ifade tarzımızla bu tutanağın içerisinde belli. Ayrıca gizli yapmaya 
gerek... Genel Kurulda var; ama, İçtüzükte... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - İkisini de yapabiliriz. 
BAŞKAN - Yapılabilir; ama, nasıl olsa fikirlerimizi de beyan edeceğiz. O fikir beyanı esnasın- -

da... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın Başkan, talebim şu: Elbette takdir Yüce 
Heyetin. Ben, oylamanın gizli yapılmasını talep ediyorum. 

BAŞKAN - Talebinizi arkadaşlarımızın kanaatine sunarız, nasıl karar çıkarsa... Benim, ille de 
olmaz diye bir düşüncem yok. Sizler uygun görürseniz o da olabilir, öbürü de olabilir. 

Buyurun Sayın Yalçınbayır. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Başkanım, önce, delillerin değerlendirilmesi 

itibariyle arkadaşlarda yeterli kanaatin oluştuğunu düşünmüyorum. Bunları değerlendirmek için 
yeterli zamanımız da olmadı. Bu nedenle, komisyonun, en azından, pazartesi günü karar vermek 
üzere toplanması, ben, bu geçen kararın yeniden gözden geçirilmesini istiyorum. Çünkü, biz, 
sadece, burada, kamudan gelen bilgi akışını, bir de olayın taraflarını dinledik. Başkaca delillere ih
tiyaç var mıdır, yok mudur? İhtiyaç da olabilir. Burada bu kadar kişi davet usulüyle ihale almış, is
tikrarlı biçimde ihale almış. Bu davet usulünün dışında kalan kişiler var, bunların bildikleri var. On
larla ilgili çağnlabilecek kişiler var veya sürekli ihaleleri alan kişileri de en azından çağırmak lazım. 
Yeterli delil, yeterli kanaat oluşmuş değil. Eğer, bu şekilde davranılırsa peşin hükümle hareket edil
diği konusunda kanaat daha yaygın olacaktır. Biz bir ay on gün çalıştık, iki ay çalışmadık. Araya 
bayramın girmesi bizim çalışma süremizi kısalttı. Buradaki arkadaşların o bant kayıtlarını izleyebil
diğini de zannetmiyorum. Bugün izlemek üzere evden çıktım birkaç başka iş girince mecbur kaldık 
bu saate kalmaya. Hiç olmazsa bu karardan önce o bantları beraber izleyelim son kanaatin oluşması 
itibariyle. Onların, işkence altında alındığına dair iddiaları saklı tutarak, en azından, o bantları hep 
birlikte izleyelim ve kararımızı ondan sonra verelim. Yani, en azından bantların izlenmesi, başkaca 
deliller varsa arkadaşların o delilleri takdim etmeleri için kendilerine mehil verilmesi. 

BAŞKAN - Sayın Yalçınbayır, sizdeki kanaatin oluşması konusunda elbette saygı duymamız 
gerekir. Sizin kanaatiniz henüz oluşmamış olabilir; ama, son toplantımızda arkadaşlarımızın eğer bu 
anlamda bir talebi olsaydı bugün oylama yapıp karar günümüz olarak belirlenmezdi. Neticede ben 
de farklı düşünebilirim, siz de farklı düşünebilirsiniz; ama, burada çoğunluğun aldığı bir kararı uy
gulamak durumundayız izninizle. 

Buyurun Sayın Gül. 

MEHMET GÜL (İstanbul) - Sayın Aykurt'un söylediği bir husus var. Doğrudur, bizim, belki, 
o yetkimizde var; ama, burada eğer insanlar kanaatini zaten belirtecekse gizli de olsa açık da olsa o 
kanaate uygun davranacaklarını biz varsaymak durumundayız.Yani, gizli-açıktır diye, birşeyler, 
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kimsenin şahsiyetinden biz şüphe etmiyoruz. Herkes, açık da olsa gizli de olsa o kanaati is
tikametinde oy kullanabilir. Dolayısıyla, ben, sizin o söylediğinizin biraz daha da ahlakî olduğunu 
düşünüyorum. Yani, burada hiç kimse bir şeyleri gizlemek durumunda değil. Herkesin bir şahsiyeti 
var, herkesin bir görüş ve kanaati var. Sayın Yalçınbayır'ın söylediğine katılıyorum. Belki bir sene 
daha olsa çok iyi noktaya varırız; ama, buna ne bizim zamanımız var ne de imkânımız var. 

BAŞKAN - öncelikle Sayın Yalçınbayır'ın dediği, pazartesiye kadar karar aldığımız zaman, 
bizim, onu, çok daha ileriki tarihlerde Meclise verme... 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Pazartesi günü delil de takdim edeceğiz. 

BAŞKAN - Neticede heyetiniz bir karar verdi, o kararı izninizle uygulayacağız. 
Bir de değerli arkadaşımız Sayın Aykurt'ın önerisinde de İçtüzükte, Genel Kurulda oylanırken 

gizlilik şart. Burada bir şart yok; ama, sizin talebinizi dikkate alıp almamak da sizlerin takdirine 
bağlı. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - İçtüzük belirlememiş efendim. İster gizli yapar
sınız, isterseniz aleni yaparsınız. 

BAŞKAN - Belirlememiş, isterseniz yaparsınız, istemezseniz yapmazsınız; ama, nasıl olsa in
sanlar fikir beyan edeceği için... 

ERTUĞRUL YAYÇINBAYIR (Bursa) - Gizli yapılamaz, yani komisyonda gizli olmaz. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Uygulamaları var Sayın Yalçınbayır. 
BAŞKAN - Şu ana kadar da hiç gizli uygulama görmedim. İçtüzüğün 42 nci maddesinin bir 

paragrafını okumak istiyorum: "Daha önceki toplantılara katılmış olup tasan ve teklifin tümünün 
son oylamasında hazır bulunamayan komisyon üyeleri, varsa geçerli muhalefetlerini de yazarak 
raporu imzalayabilirler. Bu durumda olan üyeler son toplantıya katılmadıklarını belirtirler" diyor; 
ama, gizli yapılacak diye zorlayıcı bir madde yok. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkanım, özür diliyorum, şimdi ne yapıyoruz gizli veya 
açık olması konusunda? 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Oylayalım efendim. 

BAŞKAN - Oylayalım efendim: Oylamanın gizli yapılmasını kabul edenler... 4 oy. Açık yapıl
masını kabul edenler... Açık yapılmasına karar verilmiştir. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkanım, oylama sırasıyla ilgili, gerçi söylediniz; ama, 
onun bir teamülü var mıdır? İl mi, soyadı mı, yoksa kura mı? Nedir yani? 

BAŞKAN - Hayır, teamül yok. Daha önceki benim katıldığım birkaç toplantıda bu oylamalar 
il bazında sıraya koyarak yapıldı. Alfabetik sıraya göre, soyadı sırasına göre de olabilir. Kura 
çekimiyle de olabilir. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Benim katıldığım toplantıda da başkanın sağından başladı öyle 
geldi. 

BAŞKAN - Sağından da başlar, solundan da başlayabilir, farketmez. 

MEHMET GÜL (İstanbul) - Büyük şehirden başlayalım. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Sayın Başkanım, arzu ederseniz şöyle bir yol da geliştirebiliriz: 
Arkadaşlar kanaatleri varsa onu açıkladıktan sonra oyunun rengini de söyleyebilir. 
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ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Başkan, genel bir değerlendirmeden sonra ar
kadaşlar oyunun rengini de söyleyebilir. 

BAŞKAN - Sayın Yalçınbayır'ın talebi de bir değerlendirme yapıp ondan sonra oylama 
yapalım şeklinde. Zaten benim söylediğim de ona dönük bir şeydi. Üyemiz değerlendirir, değerlen
dirmesinin sonucunda da oyunun rengini de belli eder hepsi bir arada çıkmış olur diye 
düşünüyorum. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Bir genel değerlendirme ondan sonra... 

BAŞKAN - Herkes kendine göre bir genel değerlendirme yapar ondan sonra da oyunun ren
gini belirtir. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Başkan, yani, herkesin ayrı ayrı değerlendirme 
yapmak yerine, herkes genel değerlendirmeyi yapsın ondan sonra oylamada evet veya hayır denilsin. 

İHSAN ÇABUK (Ordu) - Sayın Yalçınbayır, "herkes kanaatini söyleyecek peşinden oylama 
yapılacak" diyorsunuz. Kanaatini söyleyen kişi değerlendirmesini yaparken oyunu da kullanmış olur. 

MEHMET GÜL (İstanbul) - Zaten öyle söylüyor. 

İHSAN ÇABUK (Ordu) - Hayır, öyle söylemiyor. "Herkes değerlendirmesini yapsın tekrar oy
lamaya tabi tutalım" diyor. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Belki arkadaşlarımın değerlendirmelerinden et
kilenebileceğiz. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Yani, genel değerlendirmeden sonra, kanaat tam oluşmamış-
sa kanaat de oluşur. 

BAŞKAN - Siz diyorsunuz ki, "bu mümkün değil." Onun için... 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, izin verirseniz, zaten genel değerlendirme içerisinde, arzu 
ediyorsanız oyunun rengini belirtebilir; ama, yine de tartışılabilir. 

MEHMET GÜL (İstanbul) - İhsan Çabuk Beyin söylediği bir husus doğru. Yani, oyunu kul
lanmanın ötesinde herkes değerlendirdiği zaman belki etkilenecek bir şey bulup oyunun rengini 
değiştirebilecekler de olabilir. 

BAŞKAN - Efendim, çok makul olmakla birlikte, ben, hiçbir kanaatin değişeceğine inan
mıyorum şahsen. Haksız mıyım? 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Haklısınız, yani... 
BAŞKAN - Sayın Yalçınbayır, izin verirseniz, burada kura var, hatta öncelik sırasını da kendi 

aramızda gelişigüzel de tespit edebiliriz. Değerlendirmeyle birlikte, hatta... 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sizden başlasın, ben sizden etkilenebilirim. Siz, et
kilenmeyeceğinizi söylüyorsunuz, ben etkilenebilirim. 

BAŞKAN - Bu talep sizin olduğuna göre, en son oylamayı, Başkandan önce son değerlendir
meyi size bırakalım; siz, şöyle bir toparlayın; ama, diğer kuralımızı uygulayalım. Arkadaşlarımız 
müsaade ederler herhalde. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Ben düşünceye saygı gösteriyorum. Belki beni etkiler. 

BAŞKAN - Elbette; bu da bir fikirdir. O anlamda, etkilemesi anlamında, siz, sonra, en son 
değerlendirin; oyunuzun rengini de o şekilde belirtin. Bu paralelde, şimdi... 
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HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sağından başlayalım. 

BAŞKAN - Hayır; ben, önce karar vermiştim; diğer arkadaşlara öyle lanse ettim. Buradaki 
soyadına göre alfabetik sırayı değerlendireceğim, izninizle. 

Sıraya göre ilk başta ben varım; ama, Başkanın en son kullanma hakkı var diye biliyorum. Bu 
nedenle, Sayın Mustafa örs, genel değerlendirme... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - O öyle mi; sonda mı Başkan? 

BAŞKAN - Adana'dan sonra Burdur olduğu için. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır, ben, ilin sırasını demiyorum; Başkanın son olduğu?.. 

BAŞKAN - Genel teamülle oluşmuştur bu; şu ana kadar hep öyle olmuştur. 

SALİH ERBEYÎN (Denizli) - Mustafa Ağabey, ağır ceza mahkemesini düşün -ceza usule göre 
yapıyoruz burayı; yanlış anlaşılmasın- sağma sorar, soluna sorar, ondan sonra görüş açıklar. An
latabildim mi? 

BAŞKAN - O da olabilir. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Şimdi, cümlem yanlış olacak; ama, öyle güzel konuşurum ki, 

hepiniz peşimden gelirsiniz. 

BAŞKAN - Elbette. 

Siz, kanaatinizi genel anlamda bir değerlendirip oyunuzun rengini lütfen belirtiniz. 

Genel değerlendirme ve oyunun rengi peş peşe. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Değerli Başkan, değerli arkadaşlarım, sayın milletvekili ve diğer 
bütün arkadaşlarım; öncelikle saygılar sunuyorum. 

Tabiî ki, karar ne olursa olsun, buradan çıktıktan sonra Yüce Mecliste de oylanacak, ister 
buradan, ister oradan çıkacak kararın, ben, özellikle bu camiayla ilgili her konuda -çünkü, çok tar
tışılan meseleler- hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 

Şimdi, değerlendirme meselesine girdiğimiz zaman, çok fazla girdiğimiz zaman, ilk günden 
bugüne kadar olan olayların çoğunu sıkça anlatmak lazım. Onun için, gerekli görürsem, bir kısmını 
sonradan yazılı olarak -ki, kararımız da pazartesiye kadardı galiba-vermem gündeme gelebilir... 

BAŞKAN - Evet, o hakkımız var. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ancak, yine de, ben, bazı maddeleri, bazı konuları, kanaatimin 
oluşmasına sebep olan konulan da tabiî ki arz etmek istiyorum. 

Sayın Bakanı dinlendiğimiz zaman da bahsettiğim gibi, dört aşamada konuları, ben -tabiî, tabir 
soru sormak mıdır, o konuda bilgi almak mıdır- o anlamda yöneltmiştim. Ancak, bu dört aşamadan 
önce, hepimizin bildiği bir süreçten geçildi. O süreçte, ilk başta bizim elimizde olan evraklar 
haricinde farklı gelişmeler oldu. özellikle, cezaevlerinde dinlediğimiz arkadaşların, kişilerin 
ifadelerinin tamamen değiştiğini ve reddettiklerini gördük, duyduk. Tabiî, ben, burada şahsî 
kanaatimi söylerken yalan söylediler veya şöyle yaptılar anlamında demiyorum; ancak, ben, orada 
bazı kişilerin, özellikle psikolojik durumlarına dikkat ettiğim zaman, son derece tedirgin olduklarını 
ve ilk ifadelerinde bile belki de o kadar sıkışmış, zor durumda oldukları kanaatinde değilim. Zira, 
gerçekten çok heyecanlı haldeydiler. Bundan şunu kastediyorum. Eski ifadelerinden sonra "biz, 
bunların hiçbirini söylemedik" demeleri ve o tedirginliklerine de baktığım zaman, demek ki, her an, 
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orada veya başka bir ortamda da etkilenmiş olduklarını ve olabilecekleri kanaatine vardım. Bunu da 
herhangi bir suçlama için söylemiyorum. Dolayısıyla, bu konuların, tabiî, video filmlerinde de kıs
men seyrettik. Vaktim, en azından benim tam olmadı, olamadı; zaten onların tamamının seyredil
mesi, neredeyse günler alacak. 15 kaset miydi bilemiyorum... 

BAŞKAN -15 kaset. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - l"er saat olsa, 15 saat edecek. 

Dolayısıyla, oradaki seyrettiklerimiz ifadelerin çok içerikli, çok net bir şekilde olması, -ben, bunu 
sıkça söyledim diğer günlerde- adresleriyle, adlarıyla, soyadlarıyla yüzde yüz değilse bile, çoğunluk 
olarak her şeyin net bir şekilde anlatılmasından sonra, bir anda bütün ifadelerinin inkar edilmesi olayı 
son derece çelişkiyle doluydu. Zira, bazı arkadaşlara sorduğumuz zaman da "evet, önceden bazı bil
gileri bizden aldılar" demişlerdi. Bu konuyu çok daha fazla açmaya gerek duymuyorum. 

Benim burada söylemek istediğim bu konuyla ilgili mesele; bu konuların, direkt Sayın eski 
Bakanla ilgisi anlatıldığı için daha açılması, daha net bir şekilde tespit edilmesi gereğinden dolayı 
söylüyorum. 

Yine, devamında bazı bürokrat arkadaşları dinledik. Orada da bazı bürokrat arkadaşların söy
lediklerinde çelişkiler olduğunu, bazılarının sözlü ifadelerinde, bazılarının ifade değil, sözlü bil
gilerinde, bazılarının da evraklarla ilgili konularda çelişkilere düştüğünü gördüm. Dolayısıyla, on
ların da net bir şekilde açıklığa kavuşturulması gereğine inanıyorum. 

Yine, son konuşmaların olduğu, Sayın eski Bakanın dinlendiği toplantıda da özellikle şunu ben 
hissettim. Bu, tabiî ki şahsî kanaatim olacak; başka olamaz. Sayın eski Bakan, çok konularda -
tabirim inşallah yanlış değildir- "ben yaptım, hakkım vardı"; ihale konularında "oldu" veya diğer iş
leriyle ilgili konularda da "evet, ben bunları yaptım, oldu" şeklindeydi. Burada da şunu hissettim ve 
gördüm. Siyaset, bürokrasi, ticaret ve Bakanlık iç içe olmuş. Biraz önce değerli milletvekili ar
kadaşım verdi. Tabiî ki, ben, hiç kimsenin ticarî şeyine karışmak durumunda değilim, olamam da 
zaten. Yapmıştır. Kurallara uygun yaptıysa da itiraz etme hakkımız olmaz. Çok sayıda, Sayın eski 
Bakanın -tabiî, fazla inceleme şansım olmadı; on onbeş civarında var herhalde parsel sayısı itibariy
le- müteahhitlik hizmetleri olduğu ve belediyeden kaynaklanan bir gecikme olmadığı ve bunların 
büyük bir kısmının devam ettiği şeklinde. Olabilir; onu, ben hiçbir şekilde eleştirme anlamında söy
lemiyorum; ancak, bu konuların daha açıklığa kavuşmasının gereğini heyete arz etmek istiyorum. 

Yine, o günkü, görüşmelerde bilgi edinmeler sırasında, çok değişik işlerle ilgili, işte Trabzon 
Spor, KTÜ Vakfı, benim öğrenmek istediğim bilgiler dahilinde olan Yıldız'daki inşaatları ve o gün 
söylemek istemediğim için söylememiştim. Tabiî ki, her partinin genel merkez binası var; aynı an
da bütün bu olaylarla birlikte genel merkez binalarının yapılmış olması, bu para kaynaklarının 
nereden geldiğinin tespiti açısından önemli olduğu ve tespit edilmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Bu konuları çok daha fazla açmıyorum. Herhalde kanaatimizi ve oyumuzu belirttikten sonra, 
tekrar geriye dönme şansı da olmaz; ama, ana hatlarıyla bu konuları arz ettikten sonra, emniyetteki 
bazı birimlerin -yine, daha önceki konuşmalarımda arz etmiştim- o günkü hangi ortamda ifadelerin 
alındığı, görüntülerle, o kişilerin psikolojik durumlarıyla ve devamında, DGMde, savcılıkta verilen 
ifadelerde hangi ortamlarda oluştuğunun da adlî yargıda tam tespit edilmesi kanaatindeyim. Zira, 
bir suçlama var. Diyor ki "bize -işkence demediler galiba da- baskı" dediler; yani, bizi şöyle oturt
tular, böyle oturttular. Öyle oturtmayla bir anda, hiç kimsenin bilemeyeceği bilgilerin, adreslerin 
verilmesi olayı da çok dikkat çekicidir. 
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Yine, başka bir konu burayla ilgili; bu ifadeler sırasında, daha doğrusu o arkadaşların cezaev
lerinde verdikleri bilgiler konusunda çok önemli bir şey dikkatimi çekti benim. Hepsi de aynı anda 
"ben 180 tane müteahhidi nasıl tanırım; 180 kişi nasıl bilebilirim ki" şeklinde, aynı rakamı, aynı 
şekilde, bir anda söyleyiverdiler. Yine, aynı kişiler, 5 kişi, hareketlerinde, işte "dizimizin üstüne 
çöktürdüler, başımızı şöyle yaptılar" şeklinde, aynı -zorlama değil de- baskıya maruz kaldıklarını -
yani, aynı demiyorlar da, onların söylediklerini sonra birleştirdiğim zaman görüyoruz ki, biraz ev
vel 180 rakamında olduğu gibi- hepsine sanki aynı işlem yapılmış ve tekrarı olmuş gibiydi. Bu olay
ların, kesinlikle açıklığa kavuşturulması gereğine inanıyorum ve bunun başka bir boyutunun da -
sona doğru gelmek üzereyim- daha açıklığa kavuşmasının gereği olarak, kişi kim olursa olsun, 
benim veya başka birinin, partisi ne olursa olsun, bütün milletimizi, 65 milyonu ilgilendiren, 
tamamen parasal problemlerle veya yolsuzluk adı girebilecek olan konularla ilgili çok önemli bir 
meselenin ve 2 milyon kişiyi direkt ilgilendiren, müteahhidiyle, mühendisiyle ve bu camiadan kar
nım doyuran, rızkını temin eden kişilerle ilgili bir meselenin bu şekilde olmaması ve kesinlikle gün
demden çıkarak daha gerçekçi, daha şeffaf hale getirilmesi açısından, ben, bu olayın büyük bir fır
sat olduğu kanaatindeyim. Sonunda suçlu olur olmaz veya yolsuzluk olur veya olmaz, sonuç ne 
olursa olsun, en azından bu konuların, tamamen açıklığa kavuşması açısından, gerek emniyetteki 
ifadeler sırasında gerek yüce yargıda alınan ifadeler sırasındaki olayların ne olduğunun ortaya çık
ması çok önemli. Zira, baskı meselesi veya devletin böyle çok önemli birimlerinde bir müsteşarın 
veya müsteşar yardımcısı veya genel müdürün veya o seviyedeki kişilerin -tabiî, ben, bir işkence ol
duğu kanaatinde değilim; olmadı da deme şansım yok; ama- böyle bir devirde, bir müsteşar yardım
cısı, genel müdürünün savcılıklarda veya emniyette veya bu tür yerlerde baskı yapıldı şeklinde olay
ları tabiî ki iyi değil. Her ne kadar yapılmadı kanaatimi söylüyorsam da, bu olayların da ortaya çık
ması çok önemli. En azından bundan sonraki aşamalarda, bu meselelerin, şeffaf bir şekilde, bütün 
milletin gözü önünde, net bir şekilde cereyan etmesi açısından bu konuların daha iyi araştırılması; 
hukukî yönden, adlî yönden veya emniyet yönlerinden, varsa siyasî ayağı, siyasî ayağı açısından da 
çok net bir şekilde ortaya, Yüce Milletimizin önüne konması lazım kanaatimi belirtiyorum. 

Çok sayıda arkadaşlarımız da görüşlerini belirtecekler; çok daha fazla uzatmıyorum. Bu düşün
celerle, ben, kanaatimi, Sayın eski Bakanın bu konularla ilgili ilişkisinin daha net ortaya konması 
açısından, daha geniş zamanda bunların belirlenmesi, daha hukukî, daha demokratik olması açısın
dan, tabir Yüce Divana gitsin, yargılansın anlamından öte... 

BAŞKAN - Sayın Örs, orada bir hatırlatma yapmak istiyorum. 
Oy kullanırken "ret" dediğiniz zaman "gitmesin" anlamını taşır,.. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ben, onu açmak için cümlelerimi bu şekilde söylüyorum; an

lıyorum. 
BAŞKAN - "Kabul" dediğiniz zaman "Yüce Divana gitmesi" yönünde bir kanaattir. Bu şekil

de değerlendirelim cümlelerimizi. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ben onu açıklamak için söylüyordum zaten. Dolayısıyla, bu 

konuların -yani, Yüce Divanda yargılansın, suçlansın, oraya gidince suçlanacak diye bir şey söz 
konusu değil- daha açıklığa kavuşması bakımından, Yüce Divana gönderilmesi, daha açık tabirle, 
sizin de biraz önce söylediğiniz şekliyle "kabul" olarak oyumu kullanıyorum. Milletimize de hayır
lı uğurlu olmasını diliyor; hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Yalçınbayır'a, ortak kararımız gereği daha sonra söz vermek üzere, Sayın Mustafa Kemal 

Akyurt... 
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MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yine olmadı. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - "Aykurt." 

BAŞKAN - Başkan, yine düzeltiyorum. Bunu çalışacağım. 

Sayın Aykurt, buyurun. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın Başkanım, evvela, Başkanlığınızın çalış
malarımız süresince gösterdiği dirayete ve tarafsızlığa fevkalade memnun olduğumu ve Başkanlık 
Divanımızın bütün üyelerine de bu vesileyle şükranlarımı sunmak istiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Yine, bu komisyona iştirak eden değerli uzman ar
kadaşlarımızın da gayretlerine ve katkılarına da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. 

Sayın Başkanım, muhterem arkadaşlarım; toplanan tüm deliller değerlendirildiğinde, evvel 
emirde, tutuklanan sanıkların safahatta verdiği ifadeler, her ne kadar son tahkikat aşamasında, 
sanıklar, polisteki ifadelerini reddetmişseler de, bu reddi olumlu değerlendirmek mümkün değildir; 
çünkü, sanıklar, kerhe müstenit verdikleri ifadeye dayanarak son tahkikatta bu ifadelerini reddet
mişseler de, sanıkların verdiği ifadelerle ele geçirilen belgeler, sanıkların doğru ifade verdiklerini 
ortaya çıkarıyor; çünkü, sanıklar, itiraflarında, beyanlarında, hem poliste hem savcıda hem duruş
ma hâkiminde verdikleri ifadelerinde bu ifadelere dayanan deliller ele geçmiş. Örneğin, şahıs 
beyanında "şu kadar mark falan yere" demiş, gitmiş polis, onu oradan almış; "şu kadar saat var" 
demiş, gitmiş polis almış; "şu kadar senet var, bu kadar çek var, bu kadar dolar var." Onları 
yakalamış, ele geçirmiş; yani, ifadelerle ele geçirilen deliller örtüşüyor. Bu itibarla, bu şahısların 
ifadelerinin kerhe müstenit alındığı iddiasını kabul etmek ve değerlendirmek mümkün değil. Bu 
pencereden baktığımız takdirde, gerçekten, Bayındırlık ve İskân Bakanlığında, Bakanlık içerisinde 
bu olayları yönlendiren, ihaleleri değerlendiren ve belli şahıslara ihalenin yapılmasını sağlayan 
birinci ayağın, Bakanlık içerisinde bugüne kadar örneği, emsali görülmemiş bir biçimde ve aleni bir 
biçimde müteahhitlere taksim edildiğini ortaya çıkarmaktadır. Keza, bu olayların ikinci ayağını 
yönlendiren, dışarıdaki müteahhit Mustafa Eriş'in beyanlarına baktığımız zaman da birinci ayakla 
münasebetlerinin bir organik bağ içerisinde yürütüldüğü ve önceden ihalenin kimlere taksim 
edileceği, verileceği, kırım oranlarının ne olacağı sübut bulmuş durumdadır. 

Öte yandan, huzurda dinlediğimiz genel müdürler ve diğer bürokrat arkadaşlarımızın beyan
larına baktığımız zaman, bu beyanlara itibar etmek mümkün değildir. Tevil yollu ikrar gibi görün
mektedir. Bunun tabiî sebepleri var. Şimdi, huzurda ifade veren arkadaşlarımızın bir büyük çoğun
luğu filhal bu Bakanlık bünyesinde görev yapan bürokratlardır. O itibarla, kimisi, yerini muhafaza 
etmek için böyle ifade vermiş olabilir; kimisi de bundan sonraki aynı Bakanlıktaki çalışma süreci 
devam edeceğine göre, bu arkadaşlarımızın da bu psikolojik vasat içerisinde ve haleti ruhiye 
içerisinde ifade vermeleri doğaldır, hayatın normal akışlarına göre. Kaldı ki, bazı bürokrat arkadaş
larımız beyanlarında, Bakanın haberi olmadan, davet usulüyle ihale yapılmasının mümkün ol
madığını beyan ettiler. Bunlar, zabıtlarda var. Toparladığımız zaman, küll olarak dosyaya bak
tığımız zaman ve Anayasamızın 112 nci maddesinin ikinci fıkrasını da önümüze koyduğumuz 
zaman, bu olaylarda, fiillerde, eylemlerde, Sayın Bakanın, bu işlemlerden haberdar olduğu 
kanaatini ben taşıyorum. Eğer, haberdar olmamış ise, bu da ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulması 
gereken bir faktördür. Esasen, Anayasamızın malum maddesine göre de, Bakan, emri altındaki tüm 
işlem ve eylemlerden de sorumludur. Bir nevi kusursuz mesuliyet ihdas etmiştir bu madde. Bu 
itibarla, bana göre, iddia sübut bulmuştur. 
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Bir başka yönü itibariyle de, Sayın Bakanın Yüce Divana gitmesi onun aleyhine değildir; 
kamuoyunun tepkisi malumdur, geçmiş dönemlerdeki uygulamalar ortadadır. Sayın Bakanın Yüce 
Divana gitmesi, eğer kendisine güveniyorsa -ki, öyle söylüyor- kendi açısından da, kendi ikbali, 
geleceği açısından da faydalıdır, orada aklanması, kendi lehine tecelli edecektir; kendi durumu, 
geleceği bakımından fevkalade önem arz edecektir. Bu itibarla "kabul" yönünde oy kullanıyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Cihan Yazar'ın yerel yönetim yasasıyla ilgili bir komisyon çalış

ması var; izniniz olursa, öncelikle Sayın Yazar'a, oyunun rengini ve kanaatini belirtmek üzere söz 
vermek istiyorum. 

Buyurun Sayın Yazar. 
M. ClHAN YAZAR (Manisa) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlarım, ben, Sayın eski Bayındırlık Bakanı Koray Aydın'ın Yüce Divana git

mesini uygun bulmuyorum ve oyumu "ret" olarak kullanıyorum. 
Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yazar. 
Sayın Salih Erbeyin, buyurun. 
SALÎH ERBEYÎN (Denizli) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; izin verirseniz, olayı, bir 

usul açısından, bir esas açısından, iki yönden değerlendirmek istiyorum. 
Usul açısından olaya baktığımızda, öncelikle, bu soruşturma komisyonu, mevcut bir hususta 

yargılama devam ederken, Meclis tarihinde açılan ilk soruşturma komisyonudur. Bu soruşturma 
komisyonunun, mevcut bir yargılama varken kurulmuş olması dahi, hukuk devletinin temeli olan 
yasama, yürütme, yargı erklerinin ayrılığına aykırıdır. Anayasa 7, 8 ve 9 uncu maddeler; devamla, 
mevcut iddianamede inceleme ve araştırmayı yapan sayın savcılar, Sayın eski Bakan hakkında bir 
suç unsuru bulmuş olsalardı, bir müzekkereyle bunu Başbakanlığına veya Meclis Başkanlığına bil
direbilirlerdi; çünkü, Anayasamızın 138,139 ve 140 inci maddeleri hâkim ve savcı güvencesinden 
bahsederek, Anayasaya göre, bunlara tayinlerinin dahi, özlük haklarıyla beraber anayasal hâkim 
güvencesi verilmiştir. Bu noktada, sayın savcılar tarafından, Adalet Bakanlığı olabilirdi, Başbakan
lık olabilirdi veya Meclis Başkanlığı olabilirdi, iddianamede adını zikretmemekle beraber illiyet 
bağı kuruldu. Ben, katılmamakla beraber, Anayasayı zorlama bir tabirle Anayasa gereği bir işlem 
yapamadık; ancak, Meclis tarafından işlem yapıldıktan sonra iddianameye dere edeceğiz şeklinde 
görüş engellemelerine, Anayasanın 138, 139 ve 140 inci maddelerinin engel olmadığı kanaatin
deyim. Böyle bir uygulamada da ve talepte de savcılar bulunmamışlardır. 

Biraz önce bahsettiğim, yasama, yürütme, yargı erkine ilişkin olarak, bir sayın ağabeyimizle de 
değerlendirme yaptık. Öğretide, yani doktrinde, üniversitelerde bu konuya ilişkin, acaba, mevcut bir 
dava varken Meclis soruşturmasına ilişkin ütopik olarak dahi bir değerlendirme yapılmış mıdır 
diyerek öğreti görüşü aradık; bunu da bulamadık. 

Üçüncü olarak, Bakanlıkta, Bakandan sonra en yetkili ita amiri olan Sayın Müsteşarın da id
dianameyle ve soruşturmayla ilişkilendirilmemiş olması durumu da itiraza, usule ilişkin, 
Anayasanın 7,8,9 yasama, yürütme, yargı; 138,139,140 hâkim ve savcı teminatının ne kadar doğ
ru uygulandığını, yani bu olayla Sayın Müsteşarın bile ilgisinin olmayarak, dolayısıyla, Müsteşarın 
ita amiri, Bakanlıktaki en yetkili ita amiri Sayın Müsteşar, onun da ita amiri Bakan noktasında bir 
illiyet bağı kurulamadığını anayasal güvencelere rağmen, savcılarımızın değerlendirmeye tabi 
tutacak bir delil olmadığı aşikâr şekilde ortaya çıkıyor. 
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Esas açısından değerlendirmek istiyorum. Arkadaşlarımız müsaade ederlerse, hukuken ceza 
usulü açısından ve hukuk mantığı açısından genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bayındır
lık ve İskân eski Bakanı Sayın Koray Aydın hakkında istenilen soruşturmanın, TCK 228,230,240 
ve 246 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla açılan soruşturma komisyonu üyesi olarak olaya bak
tığımda; 

a)TCK 228/1 inci maddesinde "Devlet memurlarının, her kim, bir şahıs veya memur hakkında 
memuriyete ait vazifeyi suiistimali ile kanun ve nizamin tayin ettiği ahvalden başka hiçbir surette 
keyfi muamele yapar veya yaptırmasını emreder veya ettirirse altı aydan üç seneye kadar hapisle 
cezalandırılır. Bu muamelede hususi maksat veya siyasî saik veya sebep mevcut ise, 1/3 oranında 
artırılır" denilmektedir. 

Hakkında Meclis soruşturması açılması konusunda önergede, TCK 228 inci maddesinde yazılı 
olan fiillerin eski Bakan Sayın Koray Aydın tarafından işlendiğine dair, hukukun genel kaidelerin
den olan maddî deliller ortaya konulamamıştır. Kaldı ki, dinlenen ifade sahipleri ve gerek Komis
yon Başkanlığına intikal eden belgelerde de bu konuda bir emare dahi bulunamamıştır. 

Öte yandan, amirin kanuna mugayir emir verdiği zorlama bir kanaatle, önyargıyla varsayılsa 
dahi, Anayasamızın 137 nci maddesinde "Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalış
makta olan kimse, üstünden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik hükümlerine aykırı 
görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı emri verene bildirir. Ancak, üstü, emrinde ısrar ve bu em
rini yazılı olarak yenilerse, yerine getirilir. 

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilemez ve yerine getiren kimse de 
sorumluluktan kurtulamaz." Bunun tek istisnası var; askeri hizmetlerin görülmesi ve acele olan hal
lerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması için kanunda gösterilen istisna saklıdır; yani, 
yazılı emir olsa bile bunun yerine getirilemeyeceği, Anayasa 137'de amir; bunun tek istisnası, as
keriyenin kendi şartlan içindeki durumudur. 

Sayın eski Bakanın Bakanlığı döneminde emri altında çalışan bürokratların ifadesinde, 
Anayasanın 137 nci maddesinde hüküm bulan eylemlere rastlanılmamıştır. Bir başka ifadeyle, 
Sayın Koray Aydm'ın yasalara mugayir bir talimat verdiği hususunda ispat edici bir delile de, 
komisyona intikal eden dosyalar içinde rastlanılmamıştır. Bazı sanıkların, Sayın eski Bakana atfen, 
firma adı vererek ihalede bunu da değerlendiren şeklindeki iddia ise, mevzuata aykırı olarak ifadeyi 
"bu firmaya verin" anlamı taşımaktan çok uzak olduğu gibi, ihalenin tam rekabet şartlarına uygun 
halde yapılmasına hizmetten başka bir anlam yüklendirilmesi dosya kapsamıyla bağdaşmamaktadır. 

Komisyona intikal eden bilgi ve belgeler ışığında bunlardan farklı yorum yapılmasını gerek
tirecek herhangi bir kanıt ve delil de bulunamamaktadır. 

Bu çerçevede, TCK 228 inci maddede sayılı suçun, Sayın Bakan tarafından işlendiğine dair 
maddî delilden söz etmek mümkün değildir. Bu konuya ilişkin pek çok ifade de kendi içinde çeliş
mektedir. 

Bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Özellikle akşam okurken evde de gözüme çarptı; 
fakat, evde unuttuğum için, uzman arkadaşlardan listeden bakarak aldım. Mesela, Edip Eren'in 
karakol ifadesi ve savcılık ifadesi paragraf içinde dahi çelişmekte. Aynı şahsın ifadelerine nasıl bir 
anlam yükleneceğini, bir avukat olarak yorumlamakta zorlandık. Aynen, arkadaşımız ifadesinde 
diyor ki: "1998 yılında, Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün açmış olduğu Tokat öğrenci 
ihalesi vardı. İhalede yeterlik belgesini biz almadık. Bu ihaleyle ilgili, Mustafa Eriş benim irtibatımı 
sağladı; ihaleyi bir başka firma adına organize etti; yüzde 12 oranında kırım yapmamı söyledi. Ben 
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de kendim ihale dosyasını hazırlayıp, 12,38 oranında yazdım. Mustafa Eriş'in yardımından dolayı 
kendisine 2 milyar verdim -1998'den bahsediyorum- 1999'da, Çorum ihalesinde, Sayın Bakan ile 
görüşerek bu ihaleyi aldım. Benim siyasî çevrem çok geniştir" diyor. 2000 yılındaki Çorum Adliye 
ihalesinde ise "bu organizeyi Mustafa Eriş organize etti, 7 milyar lira verdim." Arkadaşlar, dik
katinizi çekiyorum, 98'de Sayın Bakanı tanımayabilir, 98'de Mustafa Eriş'e para vermiş, almış. 
99'da Sayın Bakan gelmiş, siyasî çevresi de çok geniş arkadaşımızın, herkesi tanıyormuş, Sayın 
Bakanla görüşmüş, ihale almış; ama, 2000 yılında da, bakanı bu kadar tanıyan adam, gitmiş, çık
maların haricinde, çıkma tabir edilen yüzde 5'in haricinde, 7 milyar da bakana vermiş. 

MEHMET GÜL (istanbul) - Mustafa Eriş'e... 
SALİH ERBEYÎN (Devamla) - Mustafâ Eriş'e vermiş, 98'de Mustafa Eriş'e veriyor, 99'da 

direkt Sayın Bakandan alıyor, 2000 yılında yine Mustafa Eriş'e veriyor. Sayın Bakanı birebir 
tanıyan adam niye rüşvet veriyor?! Üç paragraftaki ifadeyi söylüyorum. 

Yine, aynı arkadaşın ifadesi; "Bayındırlık ve iskân Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı olan 
Sayın Sedat Aban'ı tanırım, kendisiyle aile dostluğum vardır, ailecek de görüşürüz" diyor. Sayın 
Müsteşar Yardımcısı, tutuklu olan Müsteşar Yardımcısı, 97'den beri, ihale, Yapı işleri Genel 
Müdürü, Genel Müdür Vekili, Genel Müdürü ve ihalelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı. 
98'deki beyanıyla Mustafa Eriş'i araya koyuyor, o işi dağıtan müsteşar yardımcısıyla ailecek görüş
mesine rağmen, 99'da bakanlığa para vermeden aldım diyor, 2000 yılında yine Mustafa Eriş'e para 
verdim diyor, yine ifadesinde, ben, eskiden beri şeyi tanırım, mühendisliği döneminden beri... Dört 
paragraf, dört ifade, sadece dikkatinize sunuyorum; kendi içinde yönlenme mi var, yönlendirme mi 
var, kendi içinde vatandaşın tutarlılığı mı var, diğer ifadelere de bakarsak, buna ilişkin, arkadaş
larımız, birazcık kuyumcu titizliği olmasa da kabataslak değerlendirirse, her ifadenin, paragraflar 
arasında çelişki olduğunu göreceklerdir diye düşünüyorum. 

Devam ediyorum. Burada, çok ilginç, resmî bir belge de var, özellikle ismi geçtiği için... Metin 
Bey, bunu arkadaşlarımıza dağıtır mısınız. 

Devam ediyorum. Çok... 
Müsaade eder misiniz efendim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Size bir şey demedim, siz devam edin. 
SALlH ERBEYlN (Devamla) - Hayır, tutanakla, kayıtlarla, mevcut realitenin ve resmiyetin ne 

kadar farklı olduğunu beyan etmek için devam ediyorum. 

Edip Eren'den bahsettim. 
Yine, iddianamede yer verilen, Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Arslan'ın, Kızılcahamam 

Devlet Hastanesinin ihalesinin, Sayın Bakan tarafından, Yapı işlerine aracı olarak yapıldığını söy
leniyor, iddianamede de, bu, suçlanıyor; ama, gelin görün, bakalım ki, Yapı işlerinin aracı olduğu 
iddiasıyla olayın gerçeklerden ne kadar farklı, kurumların dahi bilerek veya bilmeyerek karıştırıl
dığı veya karıştırılmak istendiğini ortaya koymaktadır. Mevcut dosyada, bu yerin ihalesinin Yapı iş
leri Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı iddiasıyla suçlamaya dayanak teşkil ettirilmeye çalışıl
maktadır. Gerçek ise, bu ihaleyi, Yapı işleri Genel Müdürlüğü değil, Sağlık Bakanlığı yapmıştır. 
Tarih ve sayısını veriyorum; yukarıda bahsedilen -yani, Kızılcahamam Devlet Hastanesi- ek bina 
ikmal inşaatı işi Sağlık Bakanlığının 31.5.2001 tarih ve B.100-007 0001-4700/1693 sayılı yazılarıy
la Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen Bakanlık teknik elemanlarının iştirakiyle oluşturulan komis-
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yon marifetiyle ihale edilmiş olup, ilan metni Kaymakamlık ve Belediye ilan vasıtaları yoluyla ilan 
edilmiş, Resmî Gazetenin 24.6.2001 tarih ve 24442 numaralı sayısında ayrıca Basın İlan Kurumu 
kanalıyla genel gazetelerde yayımlanmış. İddianamede ne diyor; davet usulüyle yapıldı diyor, bunu 
da, siyasî tavassut oldu diyor. Resmiyet nedir; bu işle, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün bir alakası 
yok, Sağlık Bakanlığı yapmış, Sağlık Bakanlığı da ihaleyle yapmış, Resmî Gazetede de genel olarak 
ilan vermiş. 

öte yandan, Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesinde yazılı görevi ihmal suçunun işlen
diği iddiasıysa, hukukî dayanaktan tamamen yoksundur. Şöyle ki, Anayasamızın 112 nci maddesin
de ifadesini bulan; her bakan, kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlem
lerinden sorumludur. Sayın Aykurt'un beyanına geliyorum; hükmü ve yine Anayasanın 113 üncü 
maddesinde yer alan, bakanlıkların görevleri, yetkileri ve teşkilatının kanunla düzenlenmesi amir 
hükmü çerçevesinde yürürlüğe konulan 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 5/2 nci maddesinde, bakan, emri altındaki 
faaliyet ve işlerden sorumluluk, merkez, taşra ve teşkilatıyla bağlı kuruluşunun faaliyetlerini, işlem
lerini ve hesaplarını denetlemekle görevli, yetkilidir denilmektedir. Bu çerçevede, Sayın Bakan, 
sorumluluğunun bilinciyle hareket etmiştir. Nitekim, 2.5.2002 tarihinde komisyonumuza verdiği 
ifadede aynen şunları söylemiştir: "Önce şunu söyleyeyim, aslında konuşmamın bütünlüğü içerisin
de birçoğunu ara ara cevaplandırdığımı düşünüyorum; ama, yine de belli konularda tekrar da olsa 
bazılarına açıklık getirmenin yararlı olacağını düşünüyorum. Ben, kendi dönemimle ilgili söyledim, 
bana intikal eden yazılı, sözlü şikayetleri araştırma konusu yaptım. Bununla ilgili, benim dönemim
de 339 adet inceleme yapılmıştır, 2 yıllık süre içerisinde. Benden önceki 3 yıllık, yani, ikiye üç kar
şılaştırma oranında 339 incelemeye karşılık 190 inceleme yapılmış. 103 tane, Memurin 
Muhakematı Hakkında Kanun uyarınca soruşturma açtırmışım, benden önceki yılda 81 tane açıl
mış. 105 adet suç duyurusu görevi verilmiş, benden önceki üç yıl içinse 39 adet suç duyurusu görevi 
verilmiş. 41 adet ön inceleme yapılmış, benden önce hiç yapılmamış. 25 bakanlığımız personeli 
hakkında yapılmış, daha önce 5 tane. İller Bankasının 30 personeli hakkında daha önce 6 tane suç 
duyurusu raporu düzenlenerek cumhuriyet savcılığına gönderilmiş. Yine, benim dönemimde, 934 
görevli hakkında disiplin cezası verilmiş, benden önceki üç yıl içinde 365 tane disiplin cezası veril
miş. Benim dönemimde iki yılda 93 müteahhit ve müteahhitlere bir yıla kadar bütün ihalelere katıl
maktan yasaklama kararı getirilmiş, bu, daha önceki üç yılda 54 tane. Benim dönemimde müteah
hit firması yetkilisi hakkında cumhuriyet savcılıklarına 263 adet suç duyurusunda bulunulmuş, ben
den önceki dönemde 61 adet. 

Yani, bu rakamlar da gösteriyor ki, bana gelen bütün müracaatı anında değerlendirerek, teftiş 
kurulu, benim dönemimde çok dinamik çalışma yapmıştır; ama, bu konuda, belli ki, bize intikaller 
hakkında yaptığımız soruşturmalardır, bu, ben söyledim, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, daha ön
ce de ve halen uygulanmakta olan ihale dosyasıyla tartışmanın bol olduğu bir bakanlıktır." 

Devam ediyorum. Yani, Sayın Bakanın, bu ifadelerini beyan etmekle, Anayasanın 112 ve 113 
üncü maddeleriyle 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kendisine verilen görev ve yetki 
sorununa uygun bir şekilde hareket ettiği, bu maddelere aykırı bir hususun olmadığı anlaşılmak
tadır. öte yandan, sorumluluğunun bilincinde olduğunun ve bu yönde hareket ettiğinin açıkça somut 
bir göstergesi de, sadece Bayındırlık ve İskân Bakanlığının değil, tabi olan tüm kamu kuruluşlarının 
ihale işlemlerini ilgilendiren ve yıllardır suiistimale açık olduğu kamuoyunda sık sık dile getirilen 
2886 sayılı İhale Yasasının değiştirilerek, daha şeffaf ve suiistimallere kapalı olan 4734 sayılı 
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Kanun ile ihale Kanununun çıkarılması yönünde yaptığı ve toplumun tüm kesimlerince takdir 
edilen çalışmalardır. Bu çerçevede hareket eden bir bakanın, Türk Ceza Kanununda görevi kötüye 
kullanma anlamında zikredilen kötüye kullanma iddiası da hukukî dayanaktan yoksundur. Önerge 
sahibi tarafından Sayın Bakanın görevi kötüye kullandığı iddiasıyla ilgili olarak gerek soruşturma 
maddesinde ve gerekse iddia sahibinin komisyonda verdiği ifadesinde somut bir delil ortaya 
konulamamış, yine, komisyonumuzca, tüm ihale ve işlemler üzerinde yapılan incelemede ve ilgili 
bürokratların komisyona verdiği bilgilerde, Sayın Bakanın görevi kötüye kullandığına dair en ufak 
bir delil emaresine rastlanılmadığı gibi, bu dönemde ülkemizde yaşanan ve asrın felaketi olarak 
tanımlanan iki büyük depremden, dünyada emsali ender görülen felaketten, başta Sayın Bakan ol
mak üzere tüm bakanlık görevlileri olağanüstü bir gayret ve çalışmayla dünyanın takdirine şayan 
olarak yaraların sarılması görevini yerine getirmişlerdir. İhale Kanununa ilişkin hiç de çalışma, uy
gulama yapmayabilirlerdi, Başbakanlık tarafından çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle de, bu, 
yetkilidir. 

Mustafa Bey, lütfen dinlerseniz... 
Bu çaba ve gayreti tüm dünya ve... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Efendim dinlemediğimi nereden çıkardınız... Yani, ne gerek var 
arkadaşım, yani, ben... 

SALİH ERBEYİN (Devamla) - Efendim, siz, komisyonun başından beri konuştunuz, ben 
konuşurken el kol hareketiyle tazyif, tahkir yapmanın bir alemi yoktur, ben görüşümü zik
rediyorum. 

Bu çaba ve gayrette tüm dünya ve Türkiye takdirlerini... 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - El kol hareketi falan yapmadım. 

SALİH ERBEYİN (Devamla) - Dinler misiniz efendim. 

... ve şükranlarını belirtmiş olmasına rağmen, görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Meclis 
soruşturması istenilmesi, hakkaniyete uymamış, vicdanlara sığmamış, vicdanları kanatmıştır. 

Soruşturma önergesinde TCK 246 ncı maddesinin, ihale ihlaline ilişkin hiçbir delil ortaya 
konulamamıştır. Sadece ve sadece gazete bilgileriyle ve sadece ve sadece siyasî saiklerle ileri sürül
müş bir iddianın da, gerçeklerle, hukukla, adaletle, hakkaniyetle bağdaşması mümkün değildir. 

Yine, olayın, 4222 sayılı Yasa hükümlerine göre değerlendirilecek bir hususu da bulunmamıştır. 

Ben, arkadaşlarımıza, öğretideki bu olayın boyutunu, şahit beyanlarının ifadesini, iddianameye 
yansıyan bir sayın milletvekilimizin ismi de zikredilerek, belediye başkanının da Milliyetçi Hareket 
Partisinden olduğu varsayıldığı ve bilinmesine karşın, Sağlık Bakanlığında yapılan bir ihalenin Yapı 
İşlerinde yapıldığını dosyaya derç edilmenin ne kadar, anlamdan, izandan, insaftan ayrı olduğunu 
delilleriyle ortaya koydum. 

Bu açıklanan sebeplere binaen, mevcut soruşturma komisyonunun, Yüce Divan noktasında 
reddine noktasında görüşümü beyan ediyorum. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Mustafa Geçer, buyurun. 
MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
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Sayın Başkan, değerli üyeler; şu anda çalışmamızın sonuna geldiğimizi görüyoruz. Aslında, bu 
çalışma biraz daha sürebilirdi; çünkü, bazı şeylerin soruşturulması yapılabilirdi; ama, hızlı bir çalış
mayla bu noktaya gelindi. (9/4) Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu, bugün çalışmasını bitirecek 
herhalde. Ben de burada son olarak kanaatlerimi belirtmek istiyorum. Bir kere, bir kamu 
kurumunun görevi, kamu hizmeti yapmaktır ve kamunun menfaatini burada korumaktır, yasalara da 
uymaktır elbette ki, bu çerçevede kamu hizmetini yürütmektir. 

Şimdi, burada, biz, Sayın Koray Aydın dönemindeki Bayındırlık ve İskân Bakanlığı çalış
malarında birtakım şaibelerin olduğu noktasında verilmiş bir soruşturma iddiası çerçevesinde 
burada düşündük ve ilgilileri dinledik, elimizden geldiğince araştırmalar yapmaya çalıştık ve şunu 
gördük: Aslında, Sayın Bakan zamanında, kamu menfaatinin korunduğu, yani, korunma id
dialarının olduğunu gördük; ama, biraz da, burada, müteahhitlerin menfaatinin korunduğunu da 
bazı ifadelerden ben izledim. Şimdi, burada, tabiî, ihalelerin, belirli şahıslara belirli oranlarda yani, 
eksiltme oranlarıyla verilmesi ve eksiltmelerin, gerçekten Sayın Bakan döneminde çok düşük sey
retmesi, insanın aklına, bu ihalelerden menfaat temin edecek bürokratlar veya müteahhitler nezdin-
de, ihalelerin, istenen şahsa istenen oranda, istenildiği.şekilde verilmesini teminen yapıldığı imajını 
uyandırıyor. Şöyle ki; iller Bankası ihale yönetmeliği değiştiriliyor ve ihale yönetmeliği değiş
tirilerek ek sözleşme yapılmasının yolu açılıyor. Burada kamu menfaati nedir; tabiî, burada bazı id
dialar ortaya atıldı, izahlar yapıldı, özellikle de benim dikkatimi çeken tüm izahlar deprem bölgesiy
le izah edilmeye çalışıldı. Yani, bütün olaylarda sayın bürokratlar ve Sayın Bakan, deprem bölgesiy
le olayları izaha çalıştı; ama, deprem bölgesi dışında da yapılan işler vardı. Hani, deprem bölgesin
de izah edilirken, oradaki aciliyet, oradaki hızlı yapılması, kamuoyu baskıst ve açıkta kalan yurttaş
ların bir an önce konutlarına girmesi noktasında bu çalışmalar kabul edilebilir; ama, deprem bölgesi 
dışındaki çalışmalara ne diyeceğiz, oralarda da aynı şeyler uygulandı, davet usulü uygulandı, düşük 
kırımlar izledik ve belirli ihaleye belirli müteahhitler davet edildi. Bu müteahhitlerin veya müteah
hitlik firmalarının kimler olduğu, ne zaman kurulduğu, siyasî bir kayırma olup olmadığı, daha ön
ce dönemlerde bu bakanlıkta ihale alıp almadıklarını bilmiyoruz. Yani, bunlar, acaba, o dönemde 
kurulan yeni kurulmuş firmalar mıdır; çünkü, davet usulünde birtakım yeterlilik aranacak, araç par
kı, şu, teknik yeterlilik aranacak. Yani, bunlar yoktu da, yeni kurulan firmalara siyasî bir kayırmay
la ihale verilmesini teminen mi bunlar yapıldı, o da akla geliyor veya en azından bunun arkasına mı 
sığınıldı? 

Diğer taraftan, bu üç konu, yani, İller Bankası ihale yönetmeliğinin hemen değiştirilmesi 12 in
ci ayda, 99'da, ihalenin davet usulü şeklinde yapılmasının genel hale getirilmesi, istisna bir uy
gulamanın genel hale getirilmesi, eksiltmelerin daha önceki bakanlar döneminde çok değişik işler
de ve aynı işlerde, aynı mahiyetteki işlerde çok düşük olmasına rağmen, çok büyük olmasına ve ek
siltme oranlarının 40'lara, 50'lere, 60'lara varmasına rağmen, Sayın Bakan zamanında 7-8'lerden 
başlayıp, son zamanlarda, basında da yer aldığı için, niye düşük kırımlarla veriliyor şeklindeki 
ifadelere karşı sanki, böyle, trendin, yavaş yavaş yükseldiği 25'lere, 20'lere doğru çıktığını 
görüyoruz. 

Şimdi, burada, bürokratlarla ilgili dava açılıyor. Tabiî, bürokratların tamamı, yani, Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığının tüm bürokratları değil, yani, müsteşar değil müsteşar muavini çağrılıyor ve 
belli şahıslar ki, haklarında şaibe olan şahıslar olduğu için tamamını çağırıp, tamamını soruştur
madan geçirmek elbette düşünülemezdi. Yargı mercii, aldığı duyumlara göre devreye girmiş, yapılan 
operasyon sonucunda belli şahısları, Bayındırlık Bakanlığında çalışan bürokratları sorgulamaya 
sanık olarak almış, bazılarını tutuklamış ve bunların savcılıkta vermiş olduğu ifadeler var, orada 
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somut şeyler var. Yani, oradaki bürokrat menfaat temin etmiştir, yani, her şeye rağmen mahkemede 
savunma kutsaldır. Yani, mahkeme huzuruna çıktıklarında, o emniyette alman ifadeleri reddetseler, 
savcılıkların ifadeleri reddetseler bile, ortada gerçekler var. Mesela, Mehmet înce'ye sorulduğunda, 
edinmiş olduğu, oradaki ifadelerinden, yani gidip Ulucanlarda yaptığımız bilgi alma toplantısında, 
yani, orada, gayrimenkullerinin olduğu, Çeşme'de, şurada burada birtakım gayrimenkullerinin ol
duğu; ancak, tamamının orada... Verdiği ifadede, yüzde 90'ının mevcut olduğunu ifade etti. 

Sedat Aban ile ilgili yine yaptığımız soruşturmalarda, yani, edinmiş olduğu malların, almış ol
duğu maaş veya gelirle mütenasip olmadığını, Beynam'da veya Kazan'da almış olduğu araziyi kız 
kardeşinin adına yaptırdığını, oysa kız kardeşinin gelirinin ne olduğunu da bilmiyoruz, mal beyanı 
var mıdır, memur mudur, o araziyi almaya yeterli parası, ekonomisi var mıdır, yok mudur, zira, bu 
uygulama sık sık yapılmaktadır, burada banttan izlediğimiz kadarıyla da, Sedat Aban'ın, mesela 14 
tane tapusunu bir hemşehrisinin üzerine yaptırdığını, ona güvendiği için yaptırdığını... Bunu, yani, 
kafayı kuma sokmaya gerek yok, gerçekten bürokratlar birtakım yasa dışı gelirler sağlamışsa, izahı 
mümkün olmayan ve de mal beyanında olmayan, bu şekilde kaçırma yollarını aramışlardır. Yani, 
kendi adına bir arkadaşının, akrabasının adına yapmıştır arabasını, gayrimenkulunu veya yurt dışına 
para kaçırmıştır. Bu şekilde birtakım uygulamalar olduğunu da biliyoruz. Orada ne kadar inkar edil
se de, yaşam tarzı ve bulunduğu, yani, kendinin edinmiş olduğu gayrimenkul ve edindiği mallar 
baktığımızda, gerçekten birtakım menfaatler temin ettiği burada imajı uyanıyor. 

Şimdi, Sayın Bakanı dinlediğimizde, burada şunlara değindi; "tabiî, bizim görev ve işlerimiz
le ilgili siyasî sorumlu, Anayasanın 112 nci maddesi ve 180 sayılı Bayındırlık ve îskân Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde çalıştık, burada sorumluluklarımız var, siyasî 
sorumluluk vardı, cezaî sorumluluk vardı, malî sorumluluğumuz vardı; ama, burada biz, soruştur
ma komisyonu açılması hususunda iddia edilirken, bu durumda yapılacak ihalelere katılacak istek
lilere onay vermek ve tamamen evrak üzerinde yapmış olduğum inceleme sonucunda vermiş ol
duğum ihalenin onaylanması veya iptal edilmesi kararlarından dolayı benim hakkımda soruşturma 
açıldı" diyor; ama, daha sonra, çok ilginç, şimdi, hukukî boyutu izah ederken, ben nasıl tanırım 
müteahhitleri, benim hiç haberim yoktu, ilgili birimler, mesela, Bayındırlık, iller Bankası, Yapı iş
leri Genel Müdürlüğü ve iller Bankası özel hukuk tüzelkişiliği vardır, kendine göre kuruluş kanunu 
vardır, orada ihale komisyonu vardır bunların, ihalesini yapar, bana gelir, en son olarak ben onay
larım bunu ve ben de kâğıt üzerinde bunu yaparım, 15 günlük sürem vardır ya onaylarım ya da bir 
şey görüyorsam, usulsüzlük, fesat karıştırma, kamu menfaatlerine aykırı bir tutum, izlenim almış
sam iptal ederim diyor. Ama, şurada, sonunda diyor ki, ben bu prefabrik evlerin incelenmesini yap
tım, fiyat düzenlemesini yaptım ve herkese verdim diyor. Tabiî, öyle yaptım, ben diyorum burada, 
Sayın Bakan, hukukî boyutu izah ederken, 15 gün içerisinde yani, evrak üzerinde inceleyip ihale 
sonuçlarını, onaylayıp veya reddettiğinizi, iptal ettiğinizi söylediniz; ama, burada, mevzuatı bir 
kenara bırak, herkese verdiğinizi, hatta, basın toplantısında dahi ben bunu izah ettim, herkese dağıt
tım diyor ve her gelene dağıttım, paylaştırdım herkese ihaleyi diyor. Şimdi, burada ilk ifadeyle 
arada bir çelişki var, aslında biraz daha... Yani, fiiliyattaki durumu yansıtıyor bu son ifade. Yani, 
orada, kâğıt üzerinde ben bunu yaptım, zaten buydu benim görevim, bir sorumluluğum yok derken, 
burada ben, herkese dağıttım diyor. Doğrudur, ben, şu şeyi de aldım, duyumları aldım. Mesela, bir 
arkadaş geldi Adana'dan, müteahhit. Ben, prefabrik konutlardan ihale almak istiyorum dedi. 
Teminat mektubum da var, nereden... Ben bilmiyorum dedim, bana geldi, arkadaşım olduğu için 
okuldan. Git araştır dedim, herhalde bir yerlerde, Bayındırlık ve iskânda verilebilir, iller Bankasın-
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da olabilir bu şeklinde ifade ettim. Sonra beni bir yerden aradı, buldum nerede yapıldığını bunun ve 
benden yüzde 10 komisyon istendi ve ben, geçici teminatı yatıracak kadar bir nakit bulmuştum dedi. 
îşte, dedi ki, orada, aynen şunu söyledi, bana, nakit olarak verilmesini istedi; ben, bana ihaleyi 
verin, ilk hakedişte size yüzde 10'u ödeyeyim dedim. Hayır dediler. Hatta, bunu, Türk parası olarak 
yüzde 10, ihale bedelinin yüzde 10'u olarak vereceksiniz, bunu da dolara çevirip getireceksiniz dedi. 

Yine, aynı müteahhit, Gaziantep'teydik geçen hafta; bu konuda değildi aslında, müteahhit ol
duğu için, işte, belediye, şuradan buradan açıldı. Ben, bunlarla ilgili müteahhitlik için gittim An
kara'ya, bu, deprem bölgesinde ihale almaya, Bayındırlıkta ihale almaya gittim. Orada, 3 trilyonluk 
bir ihale vardı, muammen bedeli, ona girmek istiyordum, 300 milyar istediler benden. Ben, biraz 
düşürün dedim; hayır olmaz, 300 milyardan aşağı olmaz, bunu peşin getirirsin, ihaleyi alırsın 
dediler. Bunların, yalan söylemek gibi şeyleri de yoktu yani. Öyle bir sorgulama ortamında da ol
madı, bir sohbet ortamında oldu bu. Türkiye'nin gerçekliğinde bunlar da var yani. Buna benzer olay
lar var. Bu da gösteriyor ki, Sayın Bakan, isteyene dağıttım, her gelene dağıttım, müracaat edip al
mayan kimse de olmadı diyor. Nasıl dağıttı; hangi mevzuata göre dağıttı, bir fedakârlık mı yaptı 
burada, yani, mevzuatı bir kenara bırakarak kamu menfaatini ön planda tutarak. 

Sonra, burada, tabiî, demin dediğim gibi, tüm izahlar deprem bölgesiyle yapıldı, diğer alanlar
da da aynı şeyler yapılmış. Yani, sözleşmeler uzatılmış, yok, düşük kırımlarla verilmiş, davetle 
verilmiş. Hatta, Erzincan çevre ihalesinde yüzde 49,10 ile verilirken, yani, ilan usulüyle, Trab
zon'daki yüzde 18,5 ile verilmiş. Bir sürü de basında şaibe çıkmış, yani, falan firmaya verilecek bu, 
falan firmalar çağrılacak diye. Bu, açık açık, toplumda ve kamuoyunda Sayın Bakan ve siyaset 
müessesesi önünde bunca şaibeler dolaşırken, bunlar yapılmaya devam edilmiş. 

Kıbrıs ihalesi, ona keza; defalarca söylenmesine rağmen iptal edilmemiş. Yargıya gidilmiş, 8 
inci idare mahkemesi bunu iptal etmiş, fesat karıştırıldı diye. Şimdi, burada, tabiî, arkadaşların 
bazıları, yani, yargıya intikal etmiş bu olay üzerine bu açıldı diyor, biz, burada, yargıya intikal et
miş sadece o dosyayla, o boyutla ilgilenmiyoruz, tüm alanlarda yapılmış ve bundan sonra da belki 
davalar açılabilir veya açılmaz, onlar ayrı bir konu. illaki de, devlet güvenlik mahkemesi açmış ol
duğu davaya kilitlenerek bir soruşturma yürütmüyoruz; diğer alanlara da girilmesi gerçekten 
gerekiyordu. 

Şimdi, burada, mesela, son olarak, şurada bir ilginç yer, Sayın Bakana da sordum, 18.2.2001 
tarihinde fiyat farkı kararnamesi çıkarılıyor, yani, 2000 yılında ihale almış, aralığa kadar ihale al
mış ve işi bitirmiş müteahhitler 9 milyara kalıcı konutlar veriliyor. Yani, götürü bir usulle 9 milyara 
yap, anahtardı, tamam, alıyorlar; ama, onun arkasından, kasım ve şubat krizleri geliyor, tabiî ki, 
orada, çok büyük bir darbe yiyor müteahhitler, tamam. Yani, hukukta da, empirvizyon nazariyesi 
diye, öngörülmeyen haller karşısında zarara uğramışsa akit taraflardan biri, dava konusu yapabilir 
bunu, çok büyük zarar görecek çünkü. O noktada, genel kaideler içerisinde de bu doğru. Yani, 9 mil
yara yapmış, iki tane, kasım ve şubat krizi gelmiş, 2000 ve 2001'de, bu krizlerden sonra dolar fiyat
ları, ortalık, yani, piyasa tamamen öngörülmeyen bir halde allak bullak olmuş, bunları koruma adına 
fiyat farkı kararnamesi doğrultusunda bunlara belli bir oranda yani, TEFE ve TÜFE artışları yüzde 
80 oranında bir fark fiyat ödenmesi öngörülmüş ve ödenmeye başlanmış; ama, bütün burada, 
mesela, mayıs 2001'de yapılan ihale var, kaç tane; 966 tane kalıcı konut ihalesi yapıldı ki, bu, 
tamamen, artık piyasa oturmuş ve krizler de atlatılmış, belli bir piyasa etüdü yaparak fiyat veriyor 
müteahhitler, aynı binalar için daha önce 9 milyara ihale edilen binalar için 17 milyar 654 milyon 
teklif ediyorlar ve bu bedelden alıyorlar. Ama, daha sonra, ne hikmetse, bu, 966 tane konut, aynı yıl 
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içerisinde, aralık ayı içerisinde, 2001'de bitiriliyor. Yani, mayısta alınıyor, aralıkta bitiriliyor, 6 ay
da bitiriliyor. Bitirildiği anda bu şahıslara da yüzde 50 oranında fiyat farkı ödeniyor, 8 milyar fiyat 
farkı ödenerek daha önce 9 milyara yapılan binalar, anahtar teslimi binalar, burada, 26 milyara dev
lete mal oluyor. Yani, 8 trilyon dolayında bir kamu zararı ortaya çıkıyor. Yani, buna benzer uy
gulamalara baktığımız zaman, birtakım müteahhitlere menfaat temin edildiği noktasında bir intiba 
doğuyor, kamuoyunda da bu inanç var; fakat, burada şuna değinmek istiyorum: 

Yani, Yüce Divana gitmek, siyasî bir linç olarak düşünülmemeli aslında. Belki de, bu mües
sese tamamen de kaldırılmalı, denetim müessesesi olmalı Mecliste; ama, bir siyasî karar olacak bu 
her şeyden önce; ama, şunu söylemek istiyorum; Yüce Divana gitmek, yüce Türk adaletinde sor
gulanmak, yargılanmak bir zül falan değildir, siyaset müessesesinin arınması açısından da ve yarın 
"Mecliste bak bak akladılar" denilecek, bu söylenecek yani. Meclisin kurumsal kimliğine karşı da 
toplumda bir güvensizliğin oluşmasında bu tip soruşturma çok önem taşıdı; çünkü, geçmişte de ol
du bunlar, aklandı. Evet, aklandı denildi, siyasî irade aklıyordu çünkü. 

Aslında, burada, Sayın Bakanın da "ahlakî ve vicdanî sorumluluk adına ben istifa ettim, siyasî 
sorumluluğumu yerine getirdim" diyerek bakanlıktan istifa etmesi ve arkasından bu soruşturma 
yapılması sayın bakanın siyaset müessesesi adına da uygundur. Aslında orada basma yansımış bir 
şey vardı. Sayın Bahçeli dedi ki: "böyle bir hadise olmuşsa bakanlığınızda, bakanlıktan ve millet
vekilliğinden istifa ediniz." Böyle şey çıktı. Yani, doğruluk derecesi ne derecedir bilmiyorum; on
dan sonra sayın bakan istifa etti; ama, kendisinin ifadesinde "vicdanî ve ahlakî bir istifadır bu" yani, 
bakanlığın da vazgeçilmez kurum olduğunu gösterme adına güzel, bu yaklaşım çok güzel, ama, 
burada Yüce Divana gidilmesi noktasında ben oyumu kabul noktasında kullanacağım; çünkü, 
demin açıkladığım, izah etmeye çalıştığım konular ve de sayın bakanın yine Türk adaletinin aklan
ması ve siyaset kurumunun da böyle siyasî yönden aklanma pozisyonundan ve birtakım töhmet
lerinden kurtulması adına oyumun olumlu yönde olduğunu beyan ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Geçer. 

Sayın Mehmet Gül. 

MEHMET GÜL (istanbul)- Şimdi, öncelikle bizim de değinmek istediğimiz hususları Sayın 
Salih Erbeyin çok güzel beyanatlarıyla ifade etti, onun için ben teferruattan kaçınarak bir-iki hususa 
değineceğim. 

Özellikle, bu konunun hukukî tarafı zaten mahkemeyi ilgilendiriyor, yine ifade edildiği gibi, o 
süreç devam ederken araştırmanın soruşturmanın devam etmesi ilk oluyor. Bu da veyahut da ilkler
den birisi. Pek mutat değil, yani, mahkemeye sevk olmuş ve devam ediyor ilk defa oluyor benim 
bildiğim ve burada tabiî ki, arkadaşlanmız siyaset yapıyorlarsa bu siyasî tavırlanna da anlayışla 
bakmak lazım, doğrudur, onlar da kendi açılarından siyasî çizgilerini, tavırlarını koymaktadırlar. 

BAŞKAN - Orada bir şey hatırlatmak istiyorum Sayın Gül. Buradaki hiçbir arkadaşımız tem
sil ettikleri siyasî parti görüşü adına değil, tarafsız birer üye adına beyanlarını belirtiler. 

MEHMET GÜL (istanbul)- Arkadaşlarımla ilgili söylemiyorum... 

BAŞKAN - Ben yanlış anlaşılmayı önleme adına, bunu uyarmak istedim. 

MEHMET GÜL (istanbul)- Arkadaşlarla ilgili söylemiyorum, Parlamentoya bu getirilmiştir... 

BAŞKAN - Anladım, yanlış anlaşılma olmasın diye ben düzeltmeye çalıştım. 
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MEHMET GÜL (istanbul)- Çünkü, Sayın Koray Aydın'la o karar Mecliste alındığının gecesi 
yapılan benim de katıldığım bir televizyon programında bir milletvekili arkadaşımız meselenin 
sadece Koray Aydın'la ilgili olmadığı, üstüne basarak, Ecevit Hükümetinin bir unsuru olduğunu an
latarak meseleyi şahsilikten çıkarıp hükümet meselesi bazında değerlendirerek zaten bu kanaatları 
açıkça ortaya koymuşlardır. 

Şimdi, burada biz onu fazla irdelemiyoruz; ama, şimdi mesela işkence yapılmadığı yönünde 
bazı şeyler oldu. işkence yapıldığına dair raporlar bile alındı; yani, işkence yapıldığı kesindir, bas
kı yapıldığı zaten kesindir. Ayrıca, savcı Sayın Cengiz Köksal'ın medyaya da yansıyan bir beyanı 
vardır; "Bizim kontrolümüzdeki zanlılara bizim bilgimiz dışında polis zaman zaman gelip 
ifadelerine başvurmakta ve onları baskı altında tutmaktadır" diye medyaya yansıdı ve hatta, içişleri 
Bakanlığına da şikâyet etti Sayın Cengiz Koksal. Yani, bu, bir soruşturmayı yöneten bir savcının 
bile rahatsız olduğu kesindir; ama, bu, doğru deliller alınmış ise, bunu biz ayrı bir konu yapmak 
durumundayız; ama, görünen o dur ki, şimdiye kadar yaptığımız incelemelerde hepimizin kabul et
tiği gibi, hiçbir sanık bir illiyet bağı ortaya koymamıştır. Hatta, sonradan değiştirdiği ifadelerinde 
de koymamıştır. Daha öncekinde de bulunamadığı için sayın savcı Sayın Koray Aydın'ı bu dava 
konusu yapmaktan kaçınmıştır ve onun dışında gelişmiştir. 

Bizim burada amacımız savcıdan, mahkemeden daha farklı bir tablo ortaya koymak değildir; 
yani, onların suçlamadıklarını suçlayacak durumda değiliz; ancak, onların delillerini de alıp onlann 
ulaşamadığı delilleri bulmamız halinde onları değerlendirebiliriz. 

Yapılan bütün bu incelemeler sonucu Koray Aydın'la illiyet bağı kurulamamış, bizim de 
aradığımız husus ortaya çıkmamıştır. Bizim aradığımız husus, alttaki bürokratların ne yaptığı, 
şunun bunun ne yaptığı değildir, o bizi ilgilendirmiyor; biz, burada Koray Aydın'ın doğrudan 
müdahalesi var mıdır, var ise, bu, gayri kanuni midir; bunu ortaya koymamız gerekir. En aşırı giden 
arkadaşımızın bile iki konuda suçlaması ortaya çıktı. 

1- Niçin bunlar davet usulüyle yapılmıştır ve mutat hale gelmiştir? 

2- Bunda kırımlar niçin nispeten düşüktür? 
Bunu, Sayın Koray Aydın'ın açıklamalarından, biraz da bize gelen bilgilerden şöyle değerlen

dirmek mümkün; benim aldığım izlenim şu: 

1. - Olağanüstü bir döneme girilmiştir, hepimiz bunu kabul ediyoruz, 2,5 ay sonra deprem ol
muştur. Olağanüstü dönemlerde, olağan dönemlerin kuralları kaideleri işlemez ve Bakanlık kendine 
verilen haklardan birini kullanmıştır; bu da davet usulüdür, işin çabuk işlemesi açısından da bu 
önemlidir. Hatta burada belki bize resmen ifade edilmemekle birlikte muhtemeldir ki, oradaki 
bürokratlar, katılanlara "bu çok uzun sürmeyecektir, yani, iki sene, üç sene, beş sene gibi sür
meyeceği için, siz yüksek kırarsanız da bundan zararlı çıkarsınız, bu işin zamanında teslimi ve sizin 
de hem kâr etmeniz hem de kamu görevini yapabilmeniz için kırıma dikkat edin" diye telkinler ol
muş olabilir, bu benim kendi şahsi yorumum. Bu da hem ihaleye girenler açısından hem kamu men
faati açısından hem de devlet işleyişi açısından faydalı da olmuş olabilir. Nitekim kırımların birden 
bire belli bir noktada cereyan etmesi de bunu ortaya koymaktadır. Hatırlanacağı gibi daha önceki 
pek çok ihalede zaten iki üç ay geçtiği zaman bile yüzde 30,40, 50 yeni bir ilave geldiği anlaşılır
sa uzun sürmenin esasında müteahhidin lehine olduğu, ondan dolayı ilk girişte büyük kırımlara gir
dikleri, ama, işin tabiatı itibariyle uzamasından dolayı da kârlarını sadece erteleyip hatta daha faz
la kâr ettikleri bilinmektedir. Depremde binlerce insan sokakta yatarken bunu düşünmek mümkün 
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olamayacağına göre işin çabuk yürümesi adına böyle bir gayri resmî telkinin yapılabildiği, bunun 
da doğru olduğu anlaşılmalıdır burada. Bu yapıldı. Deprem bölgesi dışındakilerde niçin davet usulü 
ya da diğer usuller benimsenmedi gibi bir sav var. îlk etapta doğru gibi görülüyor ama, neticede bu 
kargaşada diğerleriyle ilgili de bir mesai vereceği bilinmesi gereken kurumlarımızın yine meşru 
olan, kanunî olan o tercihi yapmaları da doğal karşılanmalıdır. Yani, biz burada Koray Aydın'a niçin 
gayri kanunî işlem yaptın demiyoruz. Siz, niçin kanunun verdiği tercihlerden birini sık kullandın 
diyoruz. Bu kanunî mi değil mi bunu belirlememiz lazım. Kanunîyse niçin bunu yaptın yerine, bun
dan devletimiz şu kadar zararlı çıktı diyebilmemiz gerekir. Bunu deme şahsına sahip değiliz. Ak
sine, kendi ifade ettiği kadarıyla bunların çabuk yapılmasından dolayı yani, diğer yıla sarkmamasın
dan dolayı sanıyorum, yanlışım varsa düzeltin, 21 trilyonluk bir kazanç temin edildiği kamuya, dev
lete bunun bir kâr olarak aktarıldığını ifade etmişti, doğrudur. 

O gün de ifade etmiştim, Lider İnşaatlar diye bir grup vardı, geldiler dediler ki,, prefabrikeler 
için söylüyorum, "biz burada bunları yapacağız, ama, bunlar 1,5 milyar çıkarmışlar, bunun yetmesi 
mümkün değil, 2 milyar 250 milyondan aşağıya çıkmaz, skandal olur, şu anda çabuk geçmesi 
gereken bir meselede gecikilir, bundan da toplum zarar görür, üç kuruşun hesabını yapmasın Sayın 
Bakan, lütfen iletin." Ben de kuliste yakaladığım Sayın Bakana söylediğimde o da o gün ifade et
tiğim gibi "yetişir bu" dedi, "az kâr ederler ama, neticede bundan da kâr edilir" dedi. 

Yine benim geçenlerde gördüğüm Tuna İnşaat diye benim Eğitim Enstitüsünden arkadaşım olan 
bir inşaatçı geldi ve altyapıdan ne kadar zarar ettiğini anlattı. Bilindiği gibi altyapı tam hesap-
lanamadığı için kârlı bir yatırımdır, "zarar ettim, acaba benim bu zararımı nasıl tazmin ederler" gibi 
bir ifadeyle yaklaştı, ben de zaten bir sürecin devam ettiğini, kendisinin artık, bu zararı sineye 
çekeceğini söyledim. Yani, bununla şunu söylüyorum, şüphesiz hepimize birçok müteahhit gelmiştir, 
birçok insan gelip çeşitli şekillerde ya bilgi vermiştir ya da desteğimizi istemiştir. Bizim desteğimiz 
olabileceği noktalar vardır, olmayacağı noktalar vardır. Biz de onlara bunları ifade etmişizdir. 

Şimdi, burada bir sistem var, bu sistemi ne Koray Aydın kurdu ne de bundan önceki bakan kur
du. Bu sistem belki de 10 yıldır, 20 yıldır işleyen bir sistem. Bu sistem, pratik faydalarının yanında 
şüphesiz bazı sakıncalarını da beraberinde getirmektedir ve bu sistemi bizim aldığımız son kararla 
Devlet İhale Kanunuyla gidermeye çalıştık. İnsanın olduğu her yerde suiistimaller de olabilir, o da 
belki bazı suiistimallere sebep olabilir, ama, nisbeten sistemin değiştirilmesi yönünde bir gayret sarf 
ettik; buna da, Sayın Koray Aydın'ın da ifade ettiği gibi onun da katkısı olmuştur, yani, bir taraftan 
sistemin içine girdiği zaman bunun aksaklıklarını görme noktasında olan bir bakan bunu gidermek 
için bazı teklifler, telkinler ve çalışmalar da yapmıştır. Yani, bu sistemin değişmesi gerekmektedir. 

Yine, Sayın Mehmet Nacar'ın söylediği gibi, yine suçlama adına söylemiyorum, pek çok 
belediyede bu sistem devam etmektedir, benzer sistem devam etmektedir, lyiliğiyle kötülüğüyle, in
sanların zaafları ve özellikleri neticesinde de belli sonuçlar alınmaktadır; ama, bazen çok seri 
hareket edilmekte bazen de yavaş hareket edilmektedir. Yani, burada biz devletin, kanunların ver
diği yetkiyi niye hep burada kullandın diye suçlama şansına sahip değiliz, bu, kanunî olmaz. Belki 
eleştirebiliriz, ama, bu da Sayın Koray Aydın'ın mesela üstyapı ihalelerinde davetiye usulü geçerli 
olmamıştır, herkes girmiştir ve bizim, bilindiği gibi, bir arkadaşımızın, milletvekili arkadaşımızın, 
şimdi terk ettiği şirketi de ihaleyle girip, ihaleyi almış ve iflas etmiştir. Arkadaşımızın evine haciz 
geldiği bile medyaya yansımıştır. Yani, her zaman kârlılık oranı çok da yoktur, çok da iyi hesap 
yapılamamış olabilir, neticesinde de herkes buna katlanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 



- 339 -

Şimdi, bizim burada vicdanen şunu düşünmemiz lazım. Biz en ince teferruatına kadar işleme 
şansına sahip değiliz. Mahkemenin mütalaası, savcının mütalaası ve devam eden süreç göz önüne 
alınırsa onların bizden daha iyi gözlemleme durumunda olduğu, çünkü, vazifeleri olduğu da or
tadadır. 

Şimdi, burada biz kaba taslak, tabiî ki, milletvekilliğinin bize verdiği bir hakkı kullanmak
tayız, bunu kullanırken de demin ifade ettiğimiz gibi partilerimizden mümkün olduğu kadar tabiî ki 
soyutlanacağız, biz bir partinin mensubuyuz, aynı zamanda Parlamentonun haysiyetli birer temsil
cisiyiz ve her şeyden önce insanız, insan olarak bizlerin de başına doğru ya da yanlış birtakım geliş
melerin gelebileceğini hesaplamamız gerekir. 

Ben, buradaki hiçbir arkadaşımızın bu anlamda art düşünceli olmadığını, hep yapılarından hem 
gelişmelerden biliyorum, ama, biraz daha olayları değerlendirip, vicdanımızın da sesini duyarsak 
daha sağlıklı sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum. 

Benim şimdiye kadar yaptığım araştırma ve incelemelere göre, mevcut imkanlar çerçevesinde 
aldığımız ve buraya yansımayan bilgilerimiz çerçevesinde, Koray Aydın Beyin Bakan olarak altta 
devam eden işlerle ilgili yapabilecekleri vardır, bunları da demin Salih Erbeyin'in açıkladığı gibi 
mevcut süreçlere göre çok daha fazla denemiştir, yani, Teftiş Kuruluna sevk etmek gibi, haklarında 
takibata başvurmak gibi. Zaten bunları yapabilirdi. 

İkincisi, buradaki bürokratların, suçlananların pek çoğu Koray Aydın Beyin tayin etmediği, on
dan önceki süreçte o noktalara gelmiş insanlar olması hesabiyle de bunları belli bir hesapla oraya 
getirmediği de ortadadır. O zaman bizim daha geçmişse dönüp işte, acaba şu bakanlar da mı bu 
hesabın içindeydi dememiz gerekir ki, bu da ne vicdanidir, ne de ahlakidir. O halde, burada devam 
eden bir sistem gereği olan ve ancak zaman içinde alınabilecek tedbirlerle giderilebilecek olan 
vakıadan dolayı bir bakanı doğrudan suçlamak hele de ortada ciddî delil yokken, basıklarla alınan 
deliler bile onu suçlamaya mahkemece kafi gelmemişken bizim burada onu suçlamamız, Yüce 
Divana gitsin canım aklanır dememiz de doğru değildir. Hatırlanırsa, burada bazı liderler de Yüce 
Divana gitmemek için gayret sarf ettiler; niçin, Yüce Divana gitmek suçluluk belirtisi değilse 
buyursun onlar da müracaat etsin, suçlamalar karşısında gitsinler. Böyle şey olabilir mi? O 
günümüzün imaj çağında imaj olarak sanki suçluluğu hakkında ön karara varılmış görünümü 
verileceğinden dolayı da herkes bundan kaçınmaktadır, kimse suçlu olduğu için veya olmadığı için 
bundan kaçınmamaktadır. O zaman hepimizin bu hakkı hiç gerek duymadan direkt Yüce Divana 
sevk şeklinde değerlendirmemiz lazım. Yani, Yüce Divana giderse de şüphesiz bu karalama vesilesi 
yapılamayabilir ama, o süreç zarfında onun düşeceği durumu, zaten şu anda düştüğü durumu hesap
larsak bunun doğru olmadığı da ortaya çıkar. 

Ben, yaptığımız bu çalışmalar sonucunda Sayın Koray Aydm'la bunun bir ilişkilendirme, bir 
delillendirme safhasının asla olmadığını, en kötü ihtimali hesaplayarak, yani baskı ve işkenceyi 
hesaplamamız halinde bile bu sanıkların lehine olacağına göre ortaya bunu suçlayacak delil bulun
madığını, bunu, ne mahkemenin ne de bizim bulamadığımızı göstererek meşru, kanunî uy
gulamalardan dolayı da niye bu kanunun sana verdiği yetkiyi çok kullandın diye suçlamanın da 
doğru olmadığını düşünerek ben Yüce Divana gitmesine gerek olmadığını, bunun yanlış olduğunu 
düşünüyorum ve oyumun ret olduğunu belirtiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Sühan Özkan 
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SÜHAN ÖZKAN (istanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; esasa girmeden usulle ilgili 
birkaç kelime söylemek istiyorum öncelikle. 

Şimdi, burada bir iddianameye dayanılarak şu anda derdest bir dava iddianamesine dayanılarak 
ağırlıklı delil olarak Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun yetkilerini de kullanarak bir ölçüde 
paralel bir yargılama yapıyoruz. Yani, derdest davayı zannediyorum mahkeme DGM iddianame 
sonucu açılan davayı görevsizlikten reddetti, ağır cezaya intikal etti dosya bildiğim kadarıyla ve bu 
dosyanın safahatı sürmekte, biz de o dosyanın içerisinde en önemli delil niteliğinde olan ve çok 
önemli ithamları muhtevi olan bir iddianameyi dayanak yaparak burada paralel bir yargılama 
yapıyoruz ve o iddianamede sanık olarak nitelendirilmemiş bir Sayın Bakan hakkında burada bu 
dosyayla ilgili veya bu dosyanın iddialarıyla ilgili irtibat kurmaya çalışıyoruz soruşturma komis
yonu olarak. 

Şimdi, bu paralel yargılama konusunu mevcut sistem içerisinde anayasal çerçeve bakımından 
tereddütler doğuracak bir uygulama olarak görüyorum ben. Yani, mevcut anayasal çerçevede erkler 
ayrılığı açısından şu anda bizim yaptığımız tasarruf olayın tipikliği bakımından yani, ilk defa biraz 
evvel Sayın Erbeyin söyledi, bir derdest dava var, bu derdest davayla ilgili olarak birtakım itham
lar var, o derdest davanın konusu bakanlığın başındaki kişi bir soruşturma önergesiyle soruşturmaya 
muhatap oluyor ve soruşturma sürdürülüyor. Elimizde fazla bir delil yok; yani, onun dışında faz
ladan bir delil yok, o dava dosyası dışında fazladan bir delil yok. Netice itibariyle bu paralel yar
gılamanın sakıncaları olduğunu düşünüyorum. Zaten prensip olarak siyasî heyetlerin Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun yetkilerini kullanarak hukukî sonuçlar doğurabilecek çalışmalar 
yapmalarını ben doğru bulmuyorum. Bunları zabıtlara geçmesi için söylüyorum. Bunlar, Yargıtayın 
ceza kurullarının ilgili dairelerinde ihtisas mahkemesi olarak gelişir, bu soruşturmaları onlar yapar 
ve ondan sonra çıkacak karar burada siyaseten değerlendirilir, netice itibariyle Meclis siyaseten bir 
karar verir, o siyasî kararın da denetimi yine Anayasa Mahkemesinde yapılabilir. Yani, benim ken
di kişisel öngörüm bu. Bu usule ilişkin zabıtlarda bulunması için söyledim. Çünkü buradan çıkacak 
sonuç netice itibariyle şöyle ya da böyle şu anda derdest davanın iddianamesini de etkileyebilir. Şu 
anda mahkeme görevsizlik kararı verdi, Devlet Güvenlik Mahkemesi bir ihtisas mahkemesidir, bir 
ihtisas mahkemesi olarak özel bir kanuna dayalı olarak bu soruşturmayı yapmıştır. Bu soruşturmay
la ilgili olarak ilk celsede görevsizlik kararı vermiştir, yani, mahkeme görevi ilişkin olarak kendinin 
görevli olmadığını ileriye sürerek dosyayı görevli addettiği ağır cezaya göndermiştir ve bu safahat 
içinde de şu anda bizim sorgulamasını yaptığımız olayda Sayın Bakanla ilgili bir irtibat henüz tesis 
etmemiştir. Onun için usul açısından son derece önemli sakıncaları olduğuna inandığım bu soruş
turmanın bu noktayı nazardan da dikkate alınması gerektiğini şahsen düşünüyorum. 

Ayrıca, dosya münderecatı, dinlediğimiz tanıklar konusunda ben şahsen Sayın Bakanı mevcut 
dava dosyası da nazarı itibara alınırsa, mevcut iddianame de nazarı itibara alınırsa irtibatlandıracak 
bir husus göremiyorum, onun için benim oyum ret yönünde olacaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özkan. 
Sayın Çalış. 

HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkan, değerli üyeler; ben öncelikle konuyu düzeltme an
lamında bir iki hususu söyleyeceğim sonra da kararla ilgili hususları söyleyeceğim. Biraz önceki 
konuşmasında Mustafa Bey arkadaşımız, Çankaya Belediyesi hudutlarında Sayın Bakanın... 
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MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Özür diliyorum. Ne olur isimlere girilmesin. 
BAŞKAN - O konuda benim de ricam olacak, genel değerlendirme yapalım, zira bu genel bir 

değerlendirme. Konuşmalar şu ana kadar olan kanaatle ilgili olsun lütfen. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Efendim, böyle devam ederse, ben de şu arkadaşım bana şöyle 
dedi derim, konu karışır onun için söylüyorum. 

BAŞKAN - Lütfen, rica ediyorum, konuşmalarımız isim zikretmeden olsun. 
HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Şimdi bakınız, bunu söylememdeki kastım şudur, bir husus zabıt

lara yanlış geçmiştir, bunun düzeltilmesi lazım. 
BAŞKAN - îsim zikretmek gerekmez. 

HASAN ÇALIŞ (Karaman) - O zaman isim zikretmiyorum. İkimizin de önünde duran belge, 
ortada altı parsel 45 daire, 21 dükkan görünen bir belge, 10-15 kadar inşaattan bahsediliyor, bunun 
düzeltilmesi anlamında söylüyorum. 

Bir diğer husus, genel merkez inşaatını arkadaşımız dile getirdi, buna üzüldüm. Niye üzüldüm, 
değerli arkadaşlar, değerli vekillerim, bu Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21 inci dönem Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kurulduğu günden beri çıkardığı en hayırlı yasalardan birisi Organize Suç 
Örgütleriyle Mücadele Yasasıdır. Nitekim, bu yasanın verdiği yetkilerin sonucunda organize suç ör
gütleri hakkında her türü dinleme, her türlü takip, her türlü çalışmayı yapmakla devletin emniyet 
görevlilerine ve devletin ilgili makamlarına yetki verilmiş. Nitekim, bu dönemde işte, yolsuzluk
ların birer birer ortaya çıkmasının altındaki sihirli olay da budur. Bu yetkinin verilmesidir. Nitekim, 
burada ben şunu zabıtlara geçmesi açısından söylüyorum, Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Mer
kezinin inşaatındaki her türlü kayıtlar açıktır, herkes her türlü belgeyi bilgiyi alabilir ve devletin il
gili makamları her türlü yetkisini kullanabilir, değerli arkadaşlarımızın elinde varsa bir şey, varsa 
bilgileri belgeleri versinler. Yani, bunlar hoş şeyler değil. 

Değerli arkadaşlar, ikinci bir husus, şimdi, iki aydır çalışıyoruz. Çağırdığımız arkadaşları din
liyoruz, devletimizin profesyonel emniyet görevlilerini, profesyonel savcılarının çalışmaları 
önümüze dosya olarak gelmiş, bunları ben okudum, sizler de okudunuz. Bunların işi bu. Ve nitekim, 
burada benim edindiğim husus nedir: İki husus vardır, birincisi husus şudur: 

Hepimizin eksiden beri adını bildiğimiz İnci Baba lakabıyla bilinen, bugün ölmüş olan bir zatın 
oluşturduğu bir organizasyon, nitekim ifadelere baktığımız zaman da, bu ifadelerde adı sıkça geçen 
kişinin de bunun eski elemanlarından olduğunu söylüyorlar. Nitekim olayın devamında halen bir 
mevcut milletvekilinin ismini veriyor, onun bir akrabasıyla ilgili olan ilişkilerden bahsediyor, bu İn
ci Babanın yanında çalışan diğer kişilerin Ankara'yı nasıl terk ettiğinden kendi ifadelerinde bah
sediyor. Bu Bakanlıkta bürokrat olarak bu davada adı çok geçen Sayın Sedat Aban'la olan iliş
kilerinden, Sedat Aban'la geçmişte olan ilişkilerden bahsediyor. Bunları ben önemsiyorum, niye 
önemsiyorum, bu halen yargılanması devam etmekte olan bizimle de çok fazla, yani Sayın Bakan
la ilgisi var mı yok mudan öteye bir ilgisi olmayan bağımsız Türk mahkemelerinin vereceği karar 
olan olaydan benim anladığım şudur, ifadelerin toplamından anladığım husus şudur: Evet, Tür
kiye'de yıllardır bir yolsuzluk olayı vardır, bu yolsuzluk olayının dışarıda bir işadamları ayağı var
dır. Nitekim ifadelerden de anladığımıza göre sanıklardan birisi diyor ki, "1976 yılında ben bu 
müesseseye girdim, o ünden beri ben bilirim böyle şeyler vardır, dışarıda da bunun ayaklan vardır, 
içeride adımları vardır." Tabiî, bunun devamında baktığımız zaman görüyoruz, biraz önce Sayın Gül 
de belirtti, nitekim, bu 360 küsur kişinin ifadesi almıyor. Bu ifadesi alınan kişilerin içerisinden cum-
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huriyet savcısı tutuklama ihtiyacı hissettiklerini tutukluyor ve tutukladıkları kişilerin içerisinden 
bürokrat olanlardan, bir tane danışman hariç, Sayın Bakanın göreve getirdiği bir tek kişi yoktur. 
Bunların hepsi daha önce bu bakanlıkta genel müdür olarak, şube müdür olarak, daire başkanı 
olarak muhtelif görevlerde bulunmuş ve Sayın Bakan göreve gelmeden çok daha önce davalarda adı 
sıkça geçen bu şebekenin bakanlık ayağı olarak gösterilen arkadaşın daha önceden müsteşar yar
dımcısı olarak göreve geldiğini de görüyoruz. Ve nitekim, gene takip ettiğimiz zaman şunu 
görüyoruz: Sayın Bakanın bu arkadaşı görevden almak için bazı çalışmalar yaptığı, fakat deprem 
felaketinden sonra gerçekten Bayındırlık Bakanlığında çok yoğun ve hummalı bir çalışma yapılmış
tır, bu çalışmaların içerisinde bu işlere belki eğilmeye de çok fazla vakit bulunamamıştır. Benim 
kanaatim şudur, olağanüstü şartlar olmasaydı Sayın Bakanın çalışma ekibinde böyle bir arkadaşın 
olmayacağını düşünüyorum, buna inanıyorum. 

Bir diğer husus, tabiî ki, deprem bölgesine hepiniz gittiniz, çoğunuz gittiniz, ben de gittim ve 
gerçekten Sayın Bakanın elemanlarının yaptığı işlerden ben gurur duydum. Gerçekten kısa sürede 
çok güzel eserler ortaya çıkarılmış. Bunların dünyada daha başka örnekleri vardır, bu kadar mükem
mellikte, bu kadar hızla yapılmış güzel hizmetler, güzel eserler ortada ne kadar var, oraları görmedik 
ama, ben inanıyorum ki, bu ortaya çıkan eser gerçekten ülke olarak gururlanabileceğimiz bir olay
dır. Hasbelkader bu işin başında Sayın Bakan bulunmuştur, bir başkası da olsa belki daha iyisini 
yapardı, yapmazdı, o, işin başka bir yönü. 

Değerli arkadaşlar, efendim, duyumlar şöyleydi, falanca şahısla konuştuk böyleydi; hepimizin 
konuştuğu şahıslar olabilir. Yani, emniyette verilen ifadelere inanmayacağız, savcının aldığı 
ifadelere inanmayacağız, sohbet ettiğimiz bir şahsın beyanına yalan söylemez diyeceğiz. Tabiî ki bu 
takdir herkesin kendince ve bağımsızca vereceği bir karar, kimsenin kararına diyecek bir şeyimiz 
yok, ama, ortada olan şu ki, tabiî ki bu bizim çalışmamızla da çok fazla ilgili değil. Yargılaması 
devam eden bürokratların ve işadamlarının ne yaptıklarıyla ilgili karar, bağımsız yargının. Tabiî ki 
arkadaşların da bahsettiği gibi, ortada talihsiz bir olay var, talihsiz olay nedir, dışarıda yargı devam 
ediyor, içeride Meclis soruşturması devam ediyor. Tabiî ki, bu dışarıdaki yargının kaç yıl süreceğini 
bilmiyoruz, kaç gün süreceğini de bilmiyoruz. Bizim burada çalışan arkadaşlar olarak bu yargının 
sonucunu bekleme gibi bir imkânımız da yok. Yani, 5 yıl sürerse 5 yıl mı bekleyeceğiz? O zaman 
da bunun daha başka şeyleri olacak. Kanunun bize verdiği yetki belli. Ne kadar süreyle 
çalışacağımız belli. Ek süreyi ne kadar alabileceğimiz belli. Tabiî ki bu anlamda da zaten benim 
kanaatimce bu verilen birinci uzatamaya gerek duyulmayan süre içerisinde de hepimizin bir kanaati 
oluştu ki, ona göre uzatma ihtiyacı duymadık, bu kanaatteyim. 

Sonuç olarak söylemek istediğim şudur ki: Gerçekten verilen ifadelerden, dinlediğimiz şahıs
lardan gördük ki, Sayın Bakanın bu işlerde suç olarak bizi ikna edebilecek, bizim Sayın Bakanın 
suçu var bu işte diyebileceğimiz bir durum söz konusu değildir. Nitekim, yani, ben işkence gördüm, 
işkence altında ifade verdim diyor, orada bile Sayın Bakanın kanunsuz bir emir verdiğine dair bir 
bilgi göremiyoruz. 

Bu anlamda ben, Sayın Bakanın Yüce Divana gönderilmesine gerek olmadığını düşünüyorum 
ve oyumu ret olarak belirtiyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkanım, özür diliyorum, bir düzeltme yapmak istiyorum. 
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Adım zikredilerek söylediğim bir konu üzerinde duruldu. Bu konuşma sırasından dolayı böy
le oluyor. Ben en son konuşsaydım böyle bir şey gündeme gelmeyecekti. 

BAŞKAN - Bir şey hatırlatmak istiyorum arkadaşlarıma sizin adınıza. 
SALİH ERBEYÎN (Denizli) - Mustafa Bey önce konuştu, ama, genel merkezle ilişkilendirdi işi. 
BAŞKAN - Lütfen, istirham ediyorum, izin verir misiniz... 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Arkadaşlarımızdan bir şeyi istirham ediyorum. 
SALÎH ERBEYÎN (Denizli) - MHP Genel Merkezle ilgili söylediklerinle ilgili belgen var mı? 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Değerli arkadaşım... 

SALÎH ERBEYÎN (Denizli) - O zaman müfterisin. Belge göstermezsen müfterisin. Bir siyasî 
partinin genel merkezine... 

BAŞKAN-Lütfen.. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ne alakası var? Bir suçlama yok. 
SALÎH ERBEYÎN (Denizli) - Olur mu canım şimdi. O zaman ben diyeyim ki, Sayın Mustafa 

Örs vekil olurken birlerinden bir şey aldı, olur mu yani? 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, izin veriniz... 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ben suçlama yaptıysam müfteriyim, suçlama yapmadıysam ki, 

yapmadım, arkadaşım müfteridir. 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, izin verir misiniz... 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ayıp oluyor bak değerli kardeşim, sayın milletvekilim, yanlış 

yapıyorsunuz. 
SALÎH ERBEYÎN (Denizli) - Genel Merkezin parasının yanlış yerden geldiğini söylüyor

sunuz. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ben suçlama yapmadım, bir şey söyledim Sayın Başkan. 

SALÎH ERBEYÎN (Denizli) - Sayın Başkanım, her akla gelen söylenir mi? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkanım, özür diliyorum. 

BAŞKAN - îzin verin ben bir açıklama yapayım. 

SALÎH ERBEYÎN (Denizli) - Her akla gelen söylenir mi Mustafa Bey? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ne konuşacağımı size mi soracağım? 
SALÎH ERBEYÎN (Denizli) - Peki, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinin projesini suç

lama hakkını nereden alıyorsun? Rahmetli Başbuğun projesini suçluyorsunuz. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ben suçlamıyorum ki... 

BAŞKAN - Sayın Erbeyin, lütfen... 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Lütfen sakin olun, istirham ediyorum. 
SALÎH ERBEYÎN (Denizli) - Rahmetli Başbuğun projesine dil uzatıyorsun... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ayıp ediyorsun... 

SALİH ERBEYÎN (Denizli) - Ayıp etme o zaman, düzgün dur. 
BAŞKAN - İkinizi de sükunete davet ediyorum. 
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MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sevgili Başkanım, arkadaşımızdan başka burada birçok ar
kadaşımız var, Sayın Gül var Sayın Çalış var, niye onlar müdahale etmiyor da değerli arkadaşımız 
heyecanla... 

SALlH ERBEYİN (Denizli) - Rahmetli Başbuğun emaneti olan projeye dil uzatıyorsun, 
nereden alıyorsun bu yetkiyi? 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Ben dil uzatmıyorum. Ayıp ediyorsun. Sizin Rahmetli Baş
buğunuzun projesine laf eden yok. 

SALİH ERBEYİN (Denizli) - Bu proje onun projesi... 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Efendim, zabıtlara geçmesi için şunu söyledim, burada Sayın 

Bakan dedi ki, Yıldız'da inşaatlarım var. 

BAŞKAN - Sayın Örs izin verir misiniz. Bakınız, biz başından beri şunu söyledik. "Arkadaş
lar hiç kimseye zaman sınırlaması koymayacağız hoşgörü içerisinde, uzlaşı içerisinde kanaatimiz ne 
olursa olsun değerlendireceğiz. Dolayısıyla, ben demek istiyorum ki o paralel de gene sizin 
sözünüzü kesmeyeceğiz, size söz vermek üzere ben müsaade istemeye çalışıyorum, o fırsatı da ver
diğiniz için teşekkür ediyorum. 

Şimdi, söz sizin buyurun. 

SALÎH ERBEYlN (Denizli) - MHP Genel Merkeziyle ilgili husus yanlış anlaşıldı, onu düzelt
sin, öyle bir şey olur mu? 

BAŞKAN - Orayı düzeltti. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın milletvekili eğer dinleme nezaketini gösterirseniz belki onu 

diyeceğim, ne diyeceğimiz nereden biliyorsunuz. 

SALÎH ERBEYlN (Denizli) - Söylediniz... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sonra siz biraz önce konuşmanızda benim sesim çıktığından 
dolayı da ben üzülüyorum. Bakın, Sayın Gül ne kadar güzel söylüyor. Peki, niye biz aynı şeyi hep 
beraber göstermiyoruz. Ben, siz konuşurken müdahale etmedim, etmeye de hakkım yok. Siz kanaat
lerinizi ortaya koyuyorsunuz. Ben şunu söyledim, söylemeyi düşünmemiştim. Ancak, ihaleler, yani, 
müteahhitler, Yıldız'daki inşaat, Gazi'deki bina -bakan da evet aldık benim dönemimde diyor-
burada suçlama bunun neresinde? Ondan sonra Trabzon Spor.. Söylemek istemiyordum, ama, 
dedim, aynı anlamda olduğu için genel merkez binası gibi olayların parasal konusunun daha çok 
araştırılması gerektiğini söyledim, bunun tutanaklara böyle geçmesini söylüyorum. 

Ben, yine de arkadaşımı hoş görüyorum, ama, sakin olmasının faydası var diye düşünüyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Buyurun Sayın Nacar. 

MEHMET NACAR (Kilis) -Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Soruşturma Komisyonumuzun çalışmalarıyla ilgili olarak not aldığım hakikaten objektif ve 
tüm delil ve belgelere ulaşma noktasında da sınırsız araştırmayla yürütülmesi sebebiyle size, Divana 
ve Komisyon üyesi arkadaşlarıma, yine komisyonda uzman olarak bulunan arkadaşlanma teşekkür 
etmek için not almıştım, bu kanaatimde yine değişiklik olmadı, buna rağmen teşekkür ediyorum, 
bazı maksadını aşan ifadeler olsa da. 
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Şöyle ki, konunun taze olması sebebiyle bahsedeceğim, Milliyetçi Hareket Partisi 35 yıllık 
Türk siyasî hayatının içerisinde olan bir partidir, yargılamalara tabi olmuştur, aklanmıştır, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde birçok dönem temsil edilmiştir, hükümetlerde görev almıştır, şu anda da 
Türkiye Cumhuriyeti 57 nci hükümetinin içerisinde ikinci büyük parti olarak görevine devam et
mektedir. 

Tabiî, ben, arkadaşımı çok fazla kınamıyorum, şunun için kınamıyorum, eğer ki, siyasî par
tilerin nasıl gelir elde ettiklerini ve bu gelirlerini ne şekilde sarf ettiklerini gerek Anayasadan gerek
se Siyasî Partiler Kanunundan okuma zahmetinde bulunmuş olsaydı ve yine siyasî partilere her yıl 
ve seçim dönemlerinde Hazineden ne kadar pay ayrıldığını ve bu payların hangi oranlarda partilere 
dağıtıldığını bilebilseydi sanıyorum, bu konudaki sevhen de olsa ağzından çıktığına inandığım 
ifadelerini kullanmazdı. Çünkü, Milliyetçi Hareket Partisi 1999 seçimlerinden itibaren Türkiye'de 
ikinci büyük parti olarak temsil edilmektedir ve 5 milyon 500 bin almış olduğu rey ve Meclisteki 
temsil oranına göre Hazineden trilyonlar mertebesinde yardım almaktadır ve bu yardımları da 
nereye kullandığı açıktır. 

BAŞKAN - Denetlemeye de açık. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Kaldı ki, bu husus Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir. 
Nitekim, böyle bir konuyla ilgili olarak, sanıyorum, o konudaki yargılamanın neticesini kesin bil
memekle birlikte, bir siyasî partiyle ilgili olarak da harcamaların teşkilatlara yansıtılması noktasın
da eksiklik görüldü. O hususta dava konusu edildi. O sebeple, bunun gerek bağımsız yargıda gerek
se kamuoyunda bilinen bir husus olması sebebiyle, sayın arkadaşımızın düzeltmesini de göz önün
de bulundurarak, sehven, maksadını aşan bir tarz içerisinde ifade edildiğini düşünüyorum. Zaten, bu 
noktada kimsenin ifade etmesine gerek yok. Bu iş, yani, bu denetim resen mahkemeler tarafından 
da yapılmaktadır. 

Soruşturma konumuz Bayındırlık eski Bakanı Sayın Koray Aydın'ın Bayındırlık Bakanlığında 
yapılan işlem ve ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı, kayırmalar yapıldığı ve nihayetinde 
bunun Türk Ceza Kanunu manasında sorumluluğunu doğurduğu hususuna ilişkindir. Bu çalış
malarımız çerçevesinde, bilgi notunda ve raporumuzda da geçeceği üzere, detaylı ve geniş bir araş
tırma yaptım. Bu araştırmaya en önemli dayanak da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
yürütülen soruşturma esas teşkil edilmektedir. Ne hazindir ki, kuvvetler ayrılığında parlamenter sis
tem içerisinde ayrım olmasına rağmen, biz, hukuk devleti değil de hukukun, daha doğrusu, kanunun 
ve kanunu uygulayanların egemenliğinin artmaya başladığı bir dönem içerisindeyiz. Bu konuda tüm 
kamuoyu ve siyasî partiler de rahatsız. Nitekim, bir siyasî partinin genel başkanı bu konuda baskı 
altında tutulduğunu veyahut da baskı altına alınmaya çalışıldığını ifade etmekte. Yine, bir siyasî 
parti bu konuda ciddî şikâyetler ve iddialar ortaya koymaktadır. 4422 sayılı Yasa, maalesef, yargı 
erkini bulunduran kişiler tarafından amacı dışında da kullanılmıştır. Nitekim, bu olayda 4422 sayılı 
Kanun kapsamına girmediği halde, soruşturma, 4422 sayılı Kanun kapsamında yürütülmüştür. 
Bunun getirdiği nedir, götürdüğü nedir; öncelikle, hukuk devleti olmanın gereği, yetkilerin ve 
kanunun doğru ve yerinde uygulanması gereğidir. Bunun getirdiği netice ise, maalesef ve maalesef, 
işkence iddiaları ve daha ötesi işkence delilleridir. Nitekim, cezaevine gittiğimizde gördük. Ben bir 
ceza avukatı olarak gördüğüm hadiseden irkildim. Olayın üzerinden altı ay gibi bir zaman geçmiş 
olmasına rağmen, devletin üst kademelerine, müsteşar yardımcılığına, genel müdürlüğüne gelmiş 
insanların o tedirginliklerini, o korkularını, soru sorulduğu andaki haleti ruhiyelerini gördüğüm an-
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da inandım ki bu insanlara işkence yapılmış. Benim bu kanaatim, sadece ve sadece, tanık sıfatıyla 
dinlediğimiz kişilerin beyanlarından değil, mahkemeye sunulmuş olan ve adlî tabiplik tarafından da 
verilmiş olan rapor da göz önüne alındığında, hakikaten, bunun bir iddiadan öte bir vakıa olduğu 
sonucunu doğurmuştur. 

Hepinizin malumudur, biz, Anayasanın 34 maddesi üzerinde değişiklik yaptık, 3.10.2001 
tarihinde 4709 sayılı Yasayla. Tüm arkadaşlarımızın, tüm siyasî partilerin uzlaşma komisyonunda 
ittifakla kabul ettiği, yine, Genel Kurulda büyük bir ekseriyetle kabul edilen Anayasanın 37 nci 
maddesinin altıncı fıkrasında değişiklik yaptık, oraya bir hüküm ekledik. Dedik ki, kanuna aykırı 
olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez. Bu, Anayasa hükmüdür. Daha da önem
lisi, şimdi, biz, gözlerimizle gördüğümüz, delille, raporla, işkence yapıldığına tanık olduğumuz bir 
olayla ilgili olarak, sadece ve sadece, devlet güvenlik mahkemesi tarafından alınmış olan ifadeler 
ve bu ifadelerin iddianameye nakledilmesiyle elimize geçmiş olan evraklar üzerinde suçlamalar 
yapıyoruz veyahut da değerlendirmeler yapıyoruz. Komisyonumuzun görevi, kişileri, yapmış ol
dukları, sübut bulup bulmadığı henüz tarafımızdan kesin değildir, ki, yine, Anayasanın hükmüdür 
"her sanık suçu kesinleşinceye kadar masumdur" ifadesine, hükmüne rağmen, biz, kesin bir hüküm
le insanları yargılıyoruz ve mahkûm ediyoruz. Bu, belki, sıradan bir vatandaş veya hukuku bil
meyen bir insan için çok normal olabilir, ama, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil eden biz 
milletvekilleri ve çoğunluğumuzun hukukçu olduğu bir komisyonun bu konuda daha hassas ve daha 
dikkatli olmamız ve bu kuralların da en azından hassasiyetle üzerinde durmamız ve düşünmemiz 
gerektiği kanaatindeyim. 

Evet, iddianamede, Bayındırlık Bakanlığı eski müsteşarı Sayın Aban'ın ve müşavirinin Bakan
dan çeşitli -üç beş defa- talepler geldiğini ifade ediyor. Diyor ki, falan ve filan şirketi de değerlen
dirin. Asgarî üç, azamî sınırı olmayan bir davetiye ile ihalede iki tane şirketin davet edilecek listeye 
eklenmesi hususundan irtibat kurmak suretiyle Sayın eski Bakanı mahkûm etmeye çalışıyoruz 
veyahut da suçlu olduğu noktasında kanaat hâsıl oluyor bizde. 

özür dileyerek bir isim zikredeceğim, dosya içerisinde olması sebebiyle. Peşinen şunu belirt
mek istiyorum: Ben, bahsedilen kişiyle ilgili, burada okunacak olan kişiyle ilgili Uzlaşma Komis
yonunda ve Anayasa Komisyonunda birlikte çalıştım. Size her şeyimle temin ederim, hayatta yol
suzluk veya haksızlık yapacak en son insan olarak düşündüğüm kişidir ve öyle de biliyorum; ki, 
hepiniz de öyle düşüneceksiniz. 

''17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem bölgesinde prefabrik konut inşaatı ihalesi 
ile Sakarya Hükümet Konağa inşaatı ihalesini alan Dapak înşaat Firması sahibi Daniş Pakoğlu 
30.8.2001 tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünde vermiş olduğu ifadesinde -
bilgi notunun 32 nci sayfasında diyor ki, devam ediyor- Bayındırlık ve İskân Bakanlığının deprem 
bölgesinde ve diğer bölgelerde açacağı ihalelere katılmak üzere tanıtım dosyası verdim. Bu arada 
ihale alabilme için çok sık görüştüğüm ve hemşehrim olan milletvekili Ali Naci Tuncer ile görüş
mek üzere makamına gittim, kendisine Bayındırlık ve İskân Bakanlığına ihalelere girmek üzere 
tanıtım dosyası verdiğimi ve deprem bölgesinde ve diğer bölgelerde açılacak olan ihalelere girmek 
istediğimi söyledim. Bayındırlık ve iskân Bakanı ile görüşürseniz belki bana davetiydi ihalelerden 
gönderirler ve ben de ihale alırım dedim. Ali Naci Tuncer ise bana yardımcı olacağını beyan etti ve 
senin için Bayındırlık Bakanı ile görüşürüm dedi. Kendisi ben ayrıldıktan sonra Bakan Bey ile 
görüşmüş olacak ki, görüşmemizden yaklaşık iki üç ay sonra Ankara Kenedi Caddesinde bulunan 
işyerime Bayındırlık ve İskân Bakanlığının açmış olduğu keşif bedeli tahminen 980 milyar lira olan 
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deprem bölgesi prefabrik konut inşaatı ihalesine davet edildiğimi gösteren ihalede davet mektubu 
geldi" diyor. Soruyorum size, Ali Naci Tuncer Bey ihaleye davet edilmesi hususunda bir tavassut
ta bulunması hadisesi suç mudur veyahut da böyle bir şeyi menfaat temin etmek amacıyla mı yap
mıştır veyahut da ihaleye fesat karıştırma amacıyla mı yapmıştır? inanıyorum ki, hepiniz aynı 
cevabı vereceksiniz: Hayır. 

ikinci ihale için de aynı yolu denemiş arkadaşımız. Biz, burada hayır derken, Sayın Bakanın 
iki tane inşaat şirketinin davet edilecekler listesine alınması hususundaki beyanını, biz, ihaleye fesat 
karıştırma veya ihaleyi belirli kişilere yönlendirme ve verme olarak algılıyoruz. Dikkat ediniz, 
ihalelerin hiçbirinde sadece bir firma ismi yok, en az iki firma ismi var. Kaldı ki, 2886 sayılı 
Yasanın 44 üncü maddesine göre, davet edileceklerin listesini Bakanın bizatihi belirleme yetkisi var. 
Bizatihi Bakanın belirleme yetkisi var. Bunu müsteşarına söyleyip de yaptırmak durumunda da 
değil. Yazacağı en az üç tane firma ismiyle bunları çağıracaksınız der ve bu yasanın da kendisine 
verdiği bir yetkidir. Bunu kimse ne gayri ahlakî ne de gayri yasal olarak değerlendirebilir. Böyley
ken, Bakanın iki tane Bakanlık bürokratları tarafından hazırlanmış listeye iki kişinin de dahil edil
miş olmasını isteme hususu en önemli ve en ciddî delil olarak düşünülmekte. Bu yanlış. Kaldı ki, 
bu hususla, serbest iradeleriyle tanık olarak dinlediğimiz kişiler tarafından hiçbir surette vaki ol
madığını bize ifade ettiler. 

Yine, dosya içerisinde ifadeler görüyoruz. Hiçbir surette rüşvet aldığı, rüşvet verdiği veyahut 
da çıkma tabir edilen veyahut da belirli organizasyonlar içerisinde bulunduğu iddia edilen kişilerle 
temas kurmadığı beyan edilen kişiler dahi sanık sıfatıyla iddianameye dahil edilmiş, iddianameye 
dahil edilmiş ve getirilen delil de nedir biliyor musunuz; peşin olarak aldığı. Affedersiniz sayın sav
cı, yani, siz, o insanların omzunda var olduğunu düşündüğümüz melek misiniz, vahiy kâtibi 
misiniz?! Peşin olarak alındığı, mesela, sıra no 127 ve 128'de geçen ifadeler var. Sıra no 127, Yıl
maz Budak; sonuç: "Sanığın eylemleri dikkate alınarak hukukî ve fiilî durumu çıkar amaçlı suç ör
gütlerine yardım etmek ve ihaleye fesat karıştırmış olarak değerlendirilmiştir." Ne yapmış, diyor ki: 
"Nihat Eşmeli'ye teslim ettiği, karşılığında teminat ve dosya masraflarını nakit aldığı ihalenin kesin
leşmesinden sonra çıkma paralarını şirket adına tahsil ettiği." Delil?..Yok. Peki, cumhuriyet sav
cılarının görevi sadece ve sadece kişileri sanık statüsünde iddianameye mi yazmaktır, yoksa, hak
kında yeterli delil bulunmayan kişilerle ilgili takipsizlik kararı mı vermektir? Eğer, siz, Bayındırlık 
Bakanlığında yapılmış tüm ihalelere bir şekilde dosya vermiş olan kişilerin bu organizasyonun veya 
böyle bir yapının içerisinde olduğunu düşünürseniz ve bunu ayıklamadan da bir iddianame hazırlar 
ve bunu da mahkemeye sunarsanız, sizin maksadınız, burada, bir hususun ortaya çıkması değil, 
bilakis, hukukun yanıltılması ve hukukun meşgul edilmesi manasını taşır. Sayın savcı bunu yapmış
tır. Sayın savcı, burada olduğu düşünülen veyahut da olma ihtimali var olan bir hadiseyi kördüğüm 
haline getirmek suretiyle çıkmaza sokmak istemiştir. Sayın savcı sadece bununla da kalmamıştır. 
Birçok kişinin ifadesine dahi başvurmamıştır, sanık statüsüne sokmamıştır. Birçok kişinin ifadesini 
bizatihi kendisi almıştır ve bir saat içerisinde serbest bırakmıştır. Birçok kişiyi de asgarî dört gün 
organize suçlar şubesinde hiçbir işkenceye veyahut da baskıya tabi tutulmadığını düşünerek söy
leyeyim, dört gün süreyle tek çamaşır içerisinde, tıraş olmadan, çamaşır değiştirmeden, insanın in
sanî ihtiyaçlarını gidermesinin hiçbir asgarî zemini olmayan ortam içerisinde tutulmuştur. 
Soruyorum size, belirli bir hayat standardını ve belirli bir yaşamı elde etmiş olan insanlar için bu ne 
derece... 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - 138'i dikkate alarak şey yaparsak... 
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MEHMET NACAR (Kilis) - Hayır efendim, yani, şimdi, 138'i ben savcıyla ilgili olarak, yani, 
burada... 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Görülmekte olan bir davayla ilgili beyanları daha faz
la açmasak. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Bakınız, düşünürün biri şunu diyor: "Kuvvetler ayrılığından 
amaç, kuvvetlerin birbirine karşı dengesini değil, kuvvetlerin iktidarlarım önlemek içindir." Bu 
husus çok önemlidir Türkiye'de. Hepimiz şikâyet ediyoruz. Diyoruz ki, burada yargı siyasallaştı. 
Yargı konjonktüre göre hareket ediyor. Nitekim, tartışmalarımızda, Genel Kurulda bu hususu görüş
medik mi? Yargıya olan güvensizliğimizden, güvensizliklerinden veyahut da yargının sübjektif 
karar verebileceği kanaatinde olmadı. 

BAŞKAN - Bizim burada amacımız sayın savcıyı yargılama değil, onun usulleri Anayasada 
belirtilmiştir. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Ben, bu sebeple, bizatihi tanık olarak dinlediğimiz, iddianamede 
sanık olarak geçen kişilere işkence yapıldığına kanaat getirmiş olmam sebebiyle İnsan Hakları 
Komisyonu tarafından bu hususun incelenmesini, rapora derç edilmesini ve bildirilmesini talep 
ediyorum. 

BAŞKAN - Bu konuyu oylama bittikten sonra tartışabiliriz. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Kabul gerekçesine de yazabilir. 

BAŞKAN - Kabul gerekçenizde zaten zikredildi. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Yapılan ihaleler, davetiye usulü, ilan usulü, işte, 574 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararnameye istinaden yapılan ihaleler, hakikaten, bakıyoruz, düşük kırımlar bahis 
konusu, yüksek kırımlar bahis konusu ve diğer usuller bahis konusu. Sayın Mehmet Gül bu konuyu 
çok ciddî ve detaylı olarak dile getirdiler hakikaten. Yani, biz, burada kanunen tanınmış olan bir yet
kiyi niye kullandık şeklinde şey ediyoruz. Tabiî, bir siyasî kurum olarak bunu yapmakta haklıyız ve 
yapabiliriz, buna yetkimiz de var; ama, bilhassa 574 sayılı Yasanın kendilerine davetiye ile ihale et
meye bile gerek duymadığı geniş yetkiler verilmiş olmasına rağmen... 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Sayın Nacar, orası deprem bölgesiyle ilgili; diğer alanlara hiç 
girmiyor. 

BAŞKAN - Lütfen, siz görüşlerinizi aktardınız, sayın arkadaşımız da aktarsın. 

MEHMET NACAR (Kilis) - 574 sayılı Kanuna göre bunu yapmıştır. Burada hukuka saygısının 
ve kurallara saygısının bir gereği olarak. Tabiî, biz, Türkiye'de yaşıyoruz. Hep şikâyet ediyoruz, 
diyoruz ki, Türkiye çok geri kaldı. Hâlâ benim şehrimin -Kilis ildir, 1995 yılında il olmuştur-
kanalizasyonunun arıtma sistemi tesisi yoktur. Şehrim için bu büyük bir sağlık felaketidir, çevre 
felaketidir. Daha da ötesini söyleyeyim ben size. Bu husus Suriye ile Türkiye arasında diplomatik 
problem noktasına gelmiştir. Çünkü, artık, sular Suriye'ye akmaktadır. Suriye de bu konuda dip
lomatik olarak notalar vermiştir Türkiye'ye. Şimdi, bu yapımın acil olup olmadığı, çabuk yapılıp 
yapılmaması hususunda idareye gelecek talebin ve bu talep doğrultusunda yapılacak ihalenin şek
linden dolayı takdirlerinize bırakıyorum sizin. Türkiye'de yapılacak hizmet ve işlerin hangisi acil 
değildir, hangisi önemli değildir, hangisinin bir an önce bitirilmesi gerekmemektedir. O sebeple 
bunları değerlendirirken biraz daha konuya dikkatli davranmamız kanaatindeyim. 
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Bayındırlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri döneminde her bir siyasî iktidarın 
çok sancılı bakanlığı olmuştur ve tabiri caizse, siyaset hayatımız içerisinde iktidarın hep yumuşak 
karnı olmuştur. Ben çıkarttırdım. Bayındırlık Bakanlığıyla ilgili olarak sadece 20 nci dönemde beş 
tane soruşturma önergesi talebi olmuş. Dört tane de gensoru önergesi olmuş bir dönemde; yani, üç-
buçuk yıla sâri olan o Meclis döneminde dört tane gensoru, beş tane de soruşturma önergesi ve 
bunun neticesinde bazılarıyla ilgili de zaten 21 inci dönemde soruşturma komisyonu kurulması 
gereği doğdu ve bununla ilgili olarak da Meclisimiz kararını verdi. Hakikaten, akçeli ve hakikaten 
de çok yoğun olarak isnat altında olan bir kurum. Buna rağmen, Sayın Bakan, hiçbir surette, bir çir
kinliğin, kanun dişiliğin veyahut da diğer hususların içerisinde olmamıştır. 

Tabiî, bazı hususlar tekrar olmasın diye bahsetmiyorum; ama, şu hususa değinmeden 
geçemeyeceğim. Sayın Yalçınbayır Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptılar, bilirler ve geçmiş 
dönemden dolayı da Anayasanın 100 üncü maddesiyle ilgili olarak çalışmalar yapıldı. Biz de bu 
dönemde çalışmalarımızı yaptık ve Uzlaşma Komisyonu olarak 100 üncü maddeyi değiştirdik. 
Ama, maalesef, 100 üncü maddenin, yani, Anayasanın 100 üncü maddesinin sadece süreye ve oy
lamanın Genel Kurulda gizli olması yönünde bir mutabakat metni çıkartabildik. Onun dışında, tüm 
siyasî partilerin talepleri oldu. Denildi ki, soruşturmalar siyasal bir veçheye büründü. O sebeple, biz, 
soruşturmaları Meclisin dışına taşıyalım veyahut da Yargıtayı devreye sokalım veyahut da aslî 
hâkimlerin, tabiî hâkimlerin bulunduğu karma bir komisyon oluşturalım veyahut da hukukçulardan 
müteşekkil bir komisyon oluşturalım. Bu konu aylarca tartışıldı ve aylarca tartışmanın neticesinde, 
maalesef ve maalesef, konu şurada düğümlendi kaldı: Biz, bu yetkiyi Meclisten aldığımız takdirde, 
korkarız ki, yargı bizi mahkûm etmek için hazır beklediği bir ortamda Meclisi ve yasamayı peşinen 
mahkûm etme durumuyla karşı karşıya kalırız. 

Bakın, hakikaten, ben, arkadaşlarımızın ciddî olarak bu konuyu vicdanlarına göre kanaatlerini 
ortaya koyacaklarını, incelediklerini ve vicdanlarına göre de şey edeceklerini düşünüyorum. Biz, 
burada ne yapıyoruz; biz, burada, sadece ve sadece, böyle bir iddia, böyle bir isnat ile Yüce Divana 
gitmesine gerek olup olmadığı noktasında bir konuyu tartışıyoruz. 

Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyon gündemde bulunan yasama dokunul
mazlıkları hakkında Başbakanlık tezkereleri, 21 inci dönem ikinci yasama yılı. Adı: Ufuk Söy
lemez. 3/168. Hizmet nedeniyle emniyeti suiistimal. Bankalar Kanunu 44 ve 86 ncı maddeleri 
yoluyla TCK 510, 80, 522 nci maddeleri. Suç tarihi 1993. Abdullah Gül; özel evrakta sahtecilik ve 
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa şey. Kemal Albayrak, Ömer Vehbi Hatipoğlu; görevi kötüye 
kullanma, TCK 240. Ömer Vehbi Hatipoğlu, Kemal Albayrak; görevi kötüye kullanmak. Oğuzhan 
Asiltürk, özel evrakta sahtecilik. Abdülkadir Aksu, özel evrakta sahtecilik. Fehim Adak, özel evrak
ta sahtecilik. Musa Demirci, özel evrakta sahtecilik. Mehmet Recai Kutan, özel evrakta sahtecilik. 
Rıza Ulucak, özel evrakta sahtecilik. Temel Karamollaoğlu, görevi kötüye kullanma, TCK 240 
maddesi. Burada çok çeşitler daha var. Mesela, Lütfı Yalman, zimmet fiiline feran iştirak; TCK 65/3 
maddesi delaletiyle 202/1,219,31,33 maddeleri. Yani, bunu daha uzatabilmek mümkün. Ufuk Söy
lemez, Akif Gülle, Akif Gülle... Seçtiklerim bu şeyler trafik kazası değil. Bunlar, efendim, darp 
değil veyahut da Seçim Kanununa muhalefet değil. Bunlar, Sayın Bakanın şüphesi içerisinde ol
duğumuz ve bu kanaatimizi ifade etmek suretiyle Yüce Divanda yargılansın diye ağzımızdan bir 
çırpıda çıkardığımız dava dosyasının sübut hale gelmiş, savcılık tarafından iddianamesi hazırlanmış 
veyahut da yargılama devam ederken milletvekili olması sebebiyle dokunulmazlık yetkisini ve zır-
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hım kazanmış olan arkadaşlarımızla ilgilidir. Yani, 242 nci madde Sayın Koray Aydın'ın eğer ki 
soruşturması neticesinde Yüce Divana gitmesine karar verilirse yargılanması gerekecek. Yani, hazır 
davaları biz durdurmuşuz ve dokunulmazlıklarını ertelemişiz. Şimdi, bu arkadaşlarımıza reva gör
mediğimiz bir hususu bir sayın eski bakan için reva görüyoruz ve bunu bir çırpıda söylüyoruz. Bunu 
bir çırpıda söylerken, cidden, siyasete ilke ve siyasete seviye getirme çabası ve gayreti içerisinde ol
muş bir siyasî partinin bakanı ve milletvekili olarak göstermiş olduğu, Türkiye Cumhuriyeti tarihin
deki belki de ilklerden biri olan bir davranışı, biz, siyasî malzeme olabilme ortamını belki hazır
lamış oluyoruz. Bunun takdir edilmesi, bunun hakikaten böyle bir yapı ve yaklaşım içerisinde olan 
kişi veya siyasî partinin zarar görmemesi ve dolayısıyla siyasetin ve siyasetçilerin her geçen gün 
daha bir değer ve kabul göreceği bir ortamı hazırlamamız gerekirken fırsat olabilecek zemin hazır
lıyoruz. Yine, şu hususu da ben vicdanlarınıza bırakmak istiyorum: 2001 yılı içerisinde anayasa 
değişikliğini yaparken Anayasanın 83 üncü maddesinde, milletvekilliği dokunulmazlıklarının belir
li suçlar için, Meclis Genel Kurulunun kararına gerek olmadan yargılanması hususunda benim 
talebim olmuştu; kabul görmedi. Yumuşatılarak Genel Kurula gelmiş olan değişiklik talebi de 
maalesef ve maalesef milletvekilleri tarafından kabul edilmedi. Böyle bir ortam içerisinde, siyasete 
ve siyasetçiye yoğun baskıların, acımasız ithamların ve haksız infazların yapıldığı bir ortamda, böy
le bir zemini hazırlamamamız gerektiğine ve eğer ki, vicdanen kanaatimiz o ise, hiçbir suretle de şu 
parti veya bu parti demeden, şu kişi veya bu kişi demeden, şöyle kabul edilebilir veya şöyle kabul 
edilemez bir suç demeden, gönderilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu husus da, sayın eski baş
kanımızın, Anayasa Komisyonu Başkanlığı dönemindeki karma komisyondaki ilk beyanlarından 
biridir. Hatırlarlar, orada şunu söyledim: Bu yeni dönemde, hakikaten bazı şeylerin önünü açmamız 
lazım ki, Koray Aydın bunun önünü açmıştır. Koray Aydın, siyasî sorumluluğunun gereği olarak, 
bakanlıktan istifa etmiştir, milletvekilliğinden istifa etmiştir; ama, bu fırsatı da ganimet bilmek 
suretiyle, ailesinin, kendisinin ve çevresinin ve nihayetinde siyasî partisinin ve camiasının korkunç 
bir ıstırap yaşayacağı şeyi, deneyelim görelim mantığıyla ucuz ve basit bir yaklaşım içerisinde 
yapamayacağımızı belirtiyorum. 

Bu sebeple, Koray Aydın'ın, bu suçu işlediği ve böyle bir suiistimale meydan verdiği kanaatini 
taşımamam sebebiyle, Yüce Divana gönderilmesine gerek olmadığını; yani, soruşturma talebinin 
reddine karar verilmesini, oyumla işaret ediyorum, 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Nacar. 

Sayın Ekşi, buyurun efendim. 

SEFER EKŞİ (Kocaeli) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; Bayındırlık ve 
iskân Bakanı hakkında yaklaşık iki aydan beri birlik ve beraberlik içerisinde, bu soruşturma komis
yonunda çalışıyoruz. Ben, bu süre içerisinde, önce komisyonda çalışan arkadaşlarımızın birlik ve 
beraberliğine, birbirlerine karşı göstermiş oldukları saygı ve sevgi çerçevesinden dolayı, bu ar
kadaşlarımla, bu komisyonda olmaktan son derece mutluluk duyuyorum. Kendilerine teşekkür 
ediyorum. 

Özellikle, bilgi ve belgeler bakımından, bize her türlü imkânı yaratan ve komisyonun, başarılı 
bir şekilde, tarafsız bir şekilde götürme gayreti içerisinde olan Değerli Başkanıma da teşekkür 
ediyorum. 
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BAŞKAN - Estağfurullah. Katkılarınıza ben teşekkür ediyorum. 
SEFER EKŞl (Devamla) - Ben, bu yaklaşık iki aylık süre içerisinde, bu bilgi ve belgelerin 

değerlendirilmesini, bizzat mesleğimle de ilgili olması dolayısıyla, yaptığımız araştırmalara 
içerisinde, gördüğüm ve tespit ettiğim şahsî görüşüm olarak, gerçekten, özellikle, deprem bölgesin
de yaşayan ve oradan seçilen bir milletvekili olarak, bölgede, özellikle yapı işlerine bağlı eleman
lar, Karayolları bizde çok bulunmadı; ama, Bayındırlık Bakanlığının tüm personeline, yatacak yer 
ve yiyecek temini bakımından çok zorlanmıştık. Bu yanlış değerlendirilmesin diye, Sayın Bakana 
bu konudan dolayı teşekkür etmedim; ama, bölgede gerçekten emek veren, çalışan, Türkiye'nin 
çeşitli Bayındırlık il müdürlüklerinde görevli teknik elemanlara, İller Bankasında çalışan personele 
şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bizim, bu arkadaş
larımıza, deprem bölgesinde yatacak yer temin etme imkânımız bile olmadı. O şartlar çerçevesin
de, bu arkadaşlarımız, ellerinden geldiği kadar, ülkesinin insanlarına yardımcı olmaya çalıştılar. Bu 
deprem bölgesinde, tabiî eksikler, kusurlar vardır, olmuştur; ama, şunu söylemek istiyorum, önce, 
Kızılay çadırları gönderilmiştir, bunların direkleri olmamıştır. İçişleri Bakanımız kanalıyla, o 
zaman, Orman Bakanlığına sorulmuş, bu çadırların direklerinin temini istenmiştir. Orman 
Bakanımız, o zaman "ihale yapmak zorundayım, yasa bunu emrediyor" demiştir; ama, biz, bu 
ihaleyi falan bekleyemedik. Kocaeli Valiliğimiz, deprem bölgesinde bazı yerlere el koydu. Bu çadır
lar, öncelikle, hakikaten çok su geçiriyordu. Geceleri, bazı dükkânların cam ve çerçeveleri kırılarak, 
içeri girilerek, vatandaşın malına el koyduk. Bunun için, gerçekten, deprem bölgesi, çok süratli bir 
şekilde, çok seri bir şekilde, vatandaşın mağduriyetini ortadan kaldırmak için, özellikle Bayındırlık 
Bakanlığı, özellikle valiler, bu konuda, yasaları bir kenara itmiş oldular; ama, ben, bu gözlem 
içerisinde, bu çalışmalar ışığı içerisinde görüyorum ve izlenimim de odur ki, Sayın Koray Aydın'ın 
Yüce Divana gitmesi gerekmemektedir. Bu konuda, benim fikrim rettir. Ben, tekrar, komisyondaki 
tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Ekşi. 
MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Sayın Başkanım, Mehmet Beyin konuşmasıyla ilgili bir açık

lama yapmak ve dikkati çekmek istiyorum müsaade ederseniz. 
BAŞKAN - Buyurun. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Orada, özellikle, bizim partiye mensup isimleri saydı. Evrakta 
sahtekârlık, bilmem ne şeklinde. Gündem defterine baktığımız zaman, benimle de ilgili var. Ben, 
mesela, 10 tane çek verdim, çekin biri, buradan postayla yatırıldığı halde, bankaya intikal ettiril
memiş; diğer çeklerle ilgili, diyor ki, yatırıldığı halde gününde, bir çek karşılığı çıktığı halde, çek 
keşide ettiğinizde, fezleke gönderiliyor. 

BAŞKAN - Pardon... Buna benzer... 
MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Bunun tutanaklara geçmesi açısından... Yani, özellikle, yoğun

lukla, orada, onları sayarak ifade etmesini düzeltmek açısından söylüyorum; çünkü, gündem def
terine bakıyorsunuz, bütün milletvekilleri... Bu, hoş bir şey değil aslında; ama, maalesef var. 

BAŞKAN - Çok önemli değil. Teşekkür ederim. Tutanaklara geçti. 
Bakın, öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki, trafikte aldığı 3 500 000'luk bir cezadan dolayı, hakkın

da fezleke tutulan milletvekili arkadaşlarımız da var. Yani, bunlar da var; ama, kasıt olduğunu 
düşünmüyorum. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Ben, özellikle, 240 ve diğerleriyle ilgili... 
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MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Genel Başkanımızın ismini vererek... 

BAŞKAN - Kasıt olduğunu düşünmüyorum; ama, tutanaklara sizin talebiniz de geçmiş oldu. 

MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Ben de düşünmüyorum. Tutanaklara geçmesi açısından; çünkü, 
ben dikkat ediyorum, şeyde bir hayli var, belki binlerce var. 

BAŞKAN - Geçmiş oldu tutanaklara. 
MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yıldız. 

SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinize saygı sunuyorum. 

Ben, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Gerçekten, bir soruşturma komisyonu, acaba 10 top
lantıyla karar verebilir mi, geçmişte böyle bir karar verilmiş mi diye, kendi kendime düşündüm. 
Herhalde, bu kadar kısa sürede, bu kadar yoğun dosyanın, bu kadar yoğun dokümanın geldiği bir 
komisyonun herhalde, en azından bir ay daha veyahut da birkaç hafta daha çalışmasında, şahsî 
kanaatim, fayda vardır. Neden derseniz, özellikle, iki toplantıyı, en azından, gelen kasetleri din
lemeye ayırmamızda, sizlerin, arkadaşları davet edip, burada açıp, beraberce dinlemekte, şahsî 
kanaatim, çok büyük fayda vardır. Ben, kasetlerin büyük bir kısmını, kendimce önemsediğim büyük 
bir kısmını izledim, baştan sona kadar, özellikle bir Sedat Aban'ı değil, birkısım müteahhitleri iz
ledim, müşaviri izledim. Dosyalar üzerinde de, belki yetmese bile, kendi şahsî kanaatimi oluş
turabilecek kadar bir çalışma yaptım; ama, birçok arkadaşımın belki zamanı olmamış olabilir; ama, 
bunların yapılması için, keşke bir iki hafta daha süre verilmiş olsaydı, burada, hiç olmazsa, kaset
leri toplu halde değerlendirmiş olsaydık, izlemiş olsaydık, biraz daha bazı kanaatlerin netleşeceği 
kanaatindeyim. 

Bu önergeye imza atmış 55 milletvekilinden biri de benim. Önergeye niye imza attım; gerçek
ten, o dönemde, bir mühendis olarak, yani ayyuka çıkmıştı Bayındırlık Bakanlığındaki ihalelerle il
gili yolsuzluk söylentileri. Bunlar ispatlanmadığı müddetçe söylentidir, hiçbir zaman için gerçek 
demiyoruz. Sağır sultanın bile, bu söylentileri duymaması mümkün değildi. Böyle bir dönemde, 
hazırlanmış bir önergeye imza attım. Var mı yok mu, bunun incelenmesi lazım. Mecburiyet, şartlar 
onu gerektirdi, kuradan çıktım, mecburen bu komisyonda da bulundum; çünkü, imza atmayan bir 
başka arkadaş eksik olduğu için, bir yerde mecburen bulundum. 

Ben, bir mühendis olarak, öncelikle şuna dikkat ettim. Hep duyuyorduk, yani ihaleler satılıyor, 
alınıyor, pazarlık yapılıyor, müteahhitlerle anlaşılıyor. Bu dosyalarda, gerçekten, Bayındırlık 
Bakanlığında, özellikle yapı işleri ve İller Bankasında, yani yolsuzluk var mı, yok mu, öncelikle, 
ben, bunu, kendimce gözetlemeye, incelemeye çalıştım. Yapılan ihaleleri, bir yerde, geldiği kadar 
dokümanları, kendimce inceledim. Yani, ne şartlarda yapılmış, nasıl yapılmış, bunlar nasıl 
yapılabilirdi... Bu dedikodular, bu söylentiler, bu yolsuzlukla ilgili söylenenler nerelerle ilgili söy
leniyordu. Şunu gördüm: Gerçekten, yani son çıkan ihale Yasasında, şunu orada da söyledim, bugün 
yine söylüyorum. Yani, davetle yapılacak ihalelerde, mutlaka işin isminin ne olduğunun belirtilmesi 
lazım. Yol denilmemesi lazım, yapılacaksa, otoyol denilmesi lazım. Köprü deniliyorsa, açıklığı 20 
metre, 10 metre, 15 metre açıklıktaki köprüler denilmesi lazım. Özelliği olan yapım işi deniliyor; 
sosyal konut yapılmış. Müsteşar yardımcısına, bunun ne özelliği var diyoruz; diyor ki, deprem 
konutudur. Yapılan bütün konutların depreme dayanması lazım. Yani, işin onarımı yapılmış, özel
liği olan yapım diye ifade edilmiş. Bunlar, bizde şu boşluğu gösteriyor. Şahsî kanaatim, yıllardır, 
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti, birileri tarafından soyulmuş, devletle iş yapan müteahhitler tarafın
dan, tümü demiyorum; ama, büyük bir kısmı tarafından yıllardır soyulmuş geliyor ve maalesef, 
benim endişem, bundan sonra da böyle devam eder endişesi taşıyorum. Bunun bitmesi lazım. Yani, 
bunlar kimin döneminde, hangi parti döneminde, kim zamanında yapılırsa yapılsın, bu ülke 
hepimizin çünkü. Yani, Allah göstermesin, bu gemi batarsa, bu gemide hepimiz batacağız. 
Birilerinin partisinin veyahut da birilerini değil, ikinci bir ülkemiz de olmadığına göre, bu ülkenin 
selameti için ne gerekiyorsa, bizim, partilerimizi bir köşeye bırakıp, onunla ilgili kararı vermede 
birleşmemiz lazım. Partimiz batabilir; ama, ülke kurtulacaksa, yarın yeni bir parti bulabiliriz ken
dimize; ama, ülke batarsa, bizim partilerimizin kurtulması mümkün değil. Ondan dolayı, ben, açık 
söyleyeyim, kendim, şahsen, kendi adıma söylüyorum, tamamen vicdanî kanaat uyandı bende ve o 
vicdanî kanaatin oturması için de belli çalışmalar yaptım. 

Şimdi, arkadaşımız güzel bir konuya değindi. Gerçekten, bir şebeke oluşmuş; dışarıda, bunun 
işadamları var, içeride bürokrat ayakları var dedi. Gerçekten de var. Bu bürokratların birisi istisna, 
hiçbiri bu bakan döneminde de getirilmemiş; evet, getirilmemiş. Ama, şu da olabilir. Yani, bir 
bakan, alt kademede... Yani, bir başka bakan getirdi, kim getirirse getirsin, bir bürokratın yaptığı 
yolsuzluktan, bir tane olur, iki tane olur, kaç tane oluyorsa, hangi bakan olursa olsun, bundan mut
laka sorumlu tutulması lazım. Kanunen tutulur mu, tutulmaz mı, hukukçu olmadığım için bil
miyorum; ama, bir bakanlıkta yolsuzluk varsa, bunlar da tekrarlanmışsa fazlasıyla, bakanın, benim 
haberim yoktu, benim dışımda yapılmış, bu bürokrat da benim fikrimde değil, ben atamadım deyip 
kendisini temize çıkarmaması lazım. Burada, bana göre, hangi bakan olursa olsun, mutlaka, onun o 
işle bağlantısının olması lazım. 

Şimdi, şuna bakıyorum. İhale, 44 üncü madde, istisnaî bir hüküm, İller Bankasına özellikle 
baktım, belli bir dönemde, bütün ihaleler davetli yapılmış. O gün, bakana da sorduk. Bakan şunu 
söyledi. Benden önceki bakanlar döneminde yüzde 90 davetli yapılmış, oysaki, dokümanı verdiğim 
zaman, yüzde 90 değil, belli dönemlerde yüzde 10'larda, yüzde 20'lerde kaldığını görüyoruz. 

Benim dikkatimi çeken bir şey daha var. Yani, daha önce yapılmış davetli ihalelerin hiçbirin
de, birkısım ihalelerin, 90'h yıllardan beri. Herhalde. Yani, belli bir rakam... Yani, yüzde 10'larda 
bütün ihaleler veyahut da yüzde 20'lerde, yüzde 30'larda gitmemiş. Yüzde 30 da olmuş, yüzde 10 
da olmuş; ama, yüzde 10'lar, yüzde 15'ler çok nadir olmuş. Yüksek kırım iyi mi; iyi değil; ama, yani, 
aynı rakamlar...O gün örnek verdim, burada tekrarlamak istiyorum. Yani, yüzde 21,04 bir gün ihale 
yapılıyor... İki ihalede aynı rakam atılıyor! Bir başka güne bakıyorsunuz, yüzde 21,20... Aynı gün 
yapılan ihalede, ayrı yapılan iki işte, ikisinin de kırımı aynı. Bunlar tesadüfle olmaz. Bunlar, bir, iki, 
üç değil veya üç ay içerisinde yapılmış ihalelere bakıyorsunuz. Bütün ihalelerdeki işi alan kınmlar 
-yani öbür kınmlar zaten onlara yakın da- diyelim ki 20,00 veyahut da 21,10; 21,20; 21,05... Yani, 
sanki, birileri, şunu atın, işi alacak kişi şunu değeri atsın, öbürleri de onun altında atsın gibi bir şey 
olmuş. Bunu bürokrasi mi yapmış, müteahhitler mi yapmış? Bunun yapıldığı evraklara baktığı 
zaman, bu işi bilen,bu işi yapan bütün müteahhit ve mühendisler de, bir yerlerde anlaşıldığı, beraber 
atıldığı kanaati uyanır, kesin gibi görünür. Buna, muhakkak bürokratların müdahale etmesi lazım. 
Bunlar, zaman zaman basına çıktı, gazetelere çıktı, söylentiler oldu. Bunlara bürokratlar müdahale 
etmiyorsa, bunlara mutlaka bakanın müdahale etmesi lazımdı. Yani, buralarda ne oluyor, bu kınm
lar niye aynı rakamlarla bu işler gidiyor diye müdahale etmesi lazım. 
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Ayrıca, Bayındırlık Bakanlığının belli bir dönemi gündeme geldiği zaman, her nedense, afet 
bölgesi, afet konutları gündeme geliyor. Yani, Türkiye'de, Bayındırlık Bakanlığının, sadece afet 
konutları değil... Şuna dikkat ettim baştan beri. Hiçbir kimse, burada, yani yapılmış olan kalıcı 
konutlar satıldı, pahalıya yapıldı, niye şu firmalara verildi, niye şu firmalar davet edildi diye, hiçbir 
şeyi gündeme getirmedi. Neden acaba? Eğer, hakikaten, birileri bakanı hedef almışsa, gayri ciddî 
bazı iddialarda bulunuyorsa, yani yanılmıyorsam, birkaç trilyonun üzerinde olan kalıcı konutları da 
söylemesi lazımdı. Demek ki, bu bizde neyi uyandırıyor? Aynı bakanlıkta, hakikaten, kalıcı konut
lar çok mükemmel yapılmış, yapılabilecek en ucuz fiyata yapılmış, ben de aynı kanaatteyim. 
Prefabrike konutlarda, bakanın kendisinin de söylediği gibi, gerçekten, müteahhitler kâr ettilerse 
bile, çok cüzi kâr etti, ben de o kanaatteyim. Bundan dolayı da, bunlarla ilgili hiçbir yolsuzluk gün
deme gelmedi; ama, bakıyorum, aynı bölgede yapılmış bir kanalizasyon işinde, içmesuyu işinde, 
hep söylentiler, yolsuzluk olduğu, birilerinin kayrıldığı, birilerinin çağrılıp iş verildiği. Bakıyor
sunuz, İller Bankasında daha önce hiç iş yapmamış firmalar çağrılmış, acil olan işlerden birkaç 
tanesi verilmiş. Türkiye'de binlerce müteahhit var, yani, işsiz gezilen böyle bir ortamda, bir müteah
hide birden fazla işi çağırıp nasıl verirsiniz?! Sakarya'da kanalizasyon işi gündeme geldiği zaman, 
acil yapılması lazım deniliyor. Bunun da erken bitmesi için, şehir içindeki bir kanalizasyon 
şebekesi, bakıyorsunuz 30 parçaya bölünüyor, 30 müteahhide veriliyor; ama, belli bir bölgedeki 
prefabrikelere bakıyorsunuz, birden fazla iş, bir müteahhide veriliyor. Her nedense, bu müteahhit, 
bu bölgelerde iş yapmamış, İller Bankasıyla pek iş yapmamış ve yeni kurulmuş şirketler bunlar. 
Bunlar, ister istemez, insanın kafasında soru işaretleri uyandırıyor. 

Bir de, akşam, özellikle, buradan götürdüğüm bir listeye baktım. Yapı işlerinde yapılan davet
lere baktım. Acaba, kimler çağrılmış, hangi firmalar çağrılmış dedim. Şimdi, şu benim dikkatimi 
çekti, isim vermek istemiyorum. Bazı firmalar, her nedense, 1999'dan beri, 2001'in 10 uncu ayına 
kadar, hep davet edilmiş. Yani, sanki işin yüzde 90'ınına, yüzde 95'ine davet edilmiş ilk zamanlar, 
ilk çağrıldığı, belli dönemlerde, bir iki tane iş almış, ondan sonra işte almamış. Yani, acaba, ben sana 
işi verdim, artık bu şeylere dosya ver mi deniliyor bunlara? Şu da dikkatimi çekti: Aynı müteahhidin 
birden fazla karnesi, biri kendi adına olan karnesi, biri kendi şirketi. Diyelim ki ben mühendisim, 
kendi adıma, Sabahattin Yıldız olarak bir karnem var, bir de kardeşimin adına veyahut da benim de 
ortağı bulunduğum bir şirket kurmuşum, o şirket de aynı işe davet edilmiş. 6 tane firma bir işe çağ
rılıyor, bunların 2'si aynı adamın firması. Bunlar hasbelkader mi geliyor yani? Bunlar, acaba, bir or
ganizasyonun mu olduğu kanaatini sizlerde uyandırmıyor mu?! Yani, bir iş birilerine verilmeyecek-
se, adamın 2 tane firması çağrılmasın. 

Şunu söyleyeyim. Sedat Aban, bana göre, belki, birçoğumuzdan çok daha zeki bir insan, çok 
da uyanık bir insan ve bunları davet ediyorduysa da, Sedat Aban, bunların, kimin ne olduğunu çok 
iyi, tek tek biliyordu; çünkü, şu anda, piyasada, bugüne kadar, bu ihalelerle ilgili söylenen bütün 
yolsuzlukları kimin yaptığı Bayındırlık Bakanlığında, birçok zaman, gündeme geldiği zaman, söy
lenen isimler bugün içeride. Yani, neden bir müsteşar değil de, Sedat Aban, müsteşar yardımcısı?.. 
Ama, dışarıda, kamuoyuna baktığınız zaman, hep söylenen, tutuklanmadan önce de söylenen isim 
Sedat Aban ismi ve bakıyorsunuz, içeri alınan da Sedat Aban. 

Açık söyleyeyim, benim şahsî kanaatim, buralarda, kesinlikle, bu ihalelerde suiistimal yapıl
dığı, bu ihalelerin alınıp satıldığı yönünde. Bunlar kimin arasında olmuş, o ayrı. Onun kendi değer
lendirmesini, herkes kendi başına yapar. 
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Bir de, Ankara Kızılcahamam Devlet Hastanesi gündeme getirildi. Ben, Sedat Aban'ı özellik
le dinledim; acaba, bu konuya değinecek mi diye. Aynı, bahsettiği şirketi söylüyor, yalnız, Ankara 
Çamlıdere Devlet Hastanesi diyor, Hızırcılar inşaat diyor. Buradaki tutanakta geçen şirketi söy
lüyor; fakat, hastane ismi olarak, Ankara Çamlıdere diyor, Kızılcahamam... Kayıtlara baktığınız 
zaman, yapılan ihaleye baktığınız zaman, anlattığı iş Çamlıdere'yle örtüşüyor; doğru veya yanlış, o 
ayrı bir mesele. 

BAŞKAN - Fakat, bununla ilgili, Başhekimliğin bir belgesi biraz önce sunuldu, dikkat ettiniz 
mi bilmiyorum. 

SABAHATTİN YILDIZ (Devamla) - işte, ben ona baktım. Söylediği firma, işi verdiğim 
dediği, Kızılcahamam işini verdiğim dediği firmaya özellikle dikkat ettim. Sedat Aban, ağzından, 
Kızılcahamam diyor, işi alan firmayı söylüyor, Hızırcılar inşaat diyor, listeye baktığım zaman, 
Hızırcılar inşaat hangi işi almış diye, Ankara Çamlıdere Devlet Hastanesi işini almış. Ya dediğim 
gibi öbürü yanlış ya öbürü yanlış. 

BAŞKAN - Tespitte bir yanlışlık var yani... 
SABAHATTİN YILDIZ (Devamla) - Fakat, benim dikkatimi çeken bir de şu oldu: O gün, 

cezaevindeki tutumları olsun, televizyonda olsun. "Sayın Cengiz Bey diyor, savcıya hitap ediyor 
Sedat Aban, Sayın Savcım, Başsavcım diyor, birden fazla da savcı var herhalde, kendi ifadesi. Yani, 
senli benli konuşuyor, o kadar rahat konuşuyor ki, bir günah işlersin ya bu günahını bir yerlerde an
latma ihtiyacı duyarsın, deşarj olursun. Sanki işlediği suçları itiraf ediyor. Yani, bir işadamı var; o 
anlatıyor, aynı şekilde. Yanlış gördüğünde, kardeşim, o öyle değil, böyledir veyahut da o konuda 
benim bilgim yok diyor. Yani, savcı, şöyle şöyle olmuş diyor; bilmiyorum, bilseydim söylerdim, 
niye söylemeyeyim ki, öbürlerini söyledim. Yani, itirafları, açık söyleyeyim, bana inandırıcı geldi. 
işkence yapılmış, baskı yapılmış olabilir, yapılmamış da demiyorum. Bunlar poliste olabilir; ama, 
savcılıktaki ifadeler... Yani, ağabey diye konuşuyor, yani işadamı savcıya ağabey diye hitap ediyor 
ve çok rahat hitap ediyor. Yani, müsteşar yardımcısı, el kol hareketlerine baksanız, bizler bir
birimize belki bu kadar rahat hitap etmiyoruz yani. Bu kadar rahat hitap ediyor, bu kadar rahat 
konuşuyor. 

Bunların neticesinde, bende uyanan, kesin oturan kanaat, buralarda yolsuzlukların olduğu 
kanaati uyandı. Şimdi diyeceksiniz ki, Bayındırlık Bakanlığındaki yolsuzluğu değil, bizim in
celediğimiz, bakan bu işte müdahil mi, değil mi? 

Arkadaşlar, Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünce yapılan ihalelerde, 
ayrıca iller Bankasını da söyleyeyim. Yasal düzenlemeler karşısında, uyulması gerekli kuralları 
ihale dosyalan üzerinde uygulanmış gibi gösterilmesine karşı, görevliler tarafından çarpıtılarak, 
kendi çıkarları doğrultusunda kullanıldığı -benim şahsî kanaatim, kullanıldığıdır- Türkiye Cum
huriyeti Devleti adına, kamu ihalelerini yapmakla yetkilendirilen birkısım görevlilerin, sistemin 
boşluğundan yararlanmak suretiyle, Bayındırlık Bakanlığı bünyesi içinde ve dışında faaliyet gös
teren çıkar amaçlı suç örgütleri kurduğu ve bunlarla beraber devleti bir yerde soyduğu, ülkenin 
ekonomik yapısındaki zayıflama, kamu çalışanlarının ücretlerindeki aşırı gerileme, bürokrasideki 
koltuk zafiyeti, birkısım siyasetçilerin merkezî yönetim anlayışı içinde, idarî işlemlere aşırı 
müdahaleleriyle, ben yaptım oldu, tarzı hukukdışı yaklaşımlann bu tip örgütlenmelere uygun ortam 
sağlayarak sistemi içinden çıkmaz bir hale getirdiği kanaati bende oluşmuştur. Bu kanaatle de 
bakanın ne ilgisi var derseniz, bakanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirten madde 21'de ay-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 819) 



— 356 — 

nen şöyle deniliyor: "Her bakan, ayrıca emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden de sorumlu 
olup" deyip devam ediyor cümle. Yani, benim buradan anladığım, bakan, emri altında çalıştırdığı 
bürokratların yaptığı işlemlerden de, dolayısıyla bile olsa sorumludur. Bundan dolayı da olsa, Sayın 
Bakanın, yani buradaki bürokratlar şu anda yargılanıyor, Sayın Bakanın da, Yüce Divanda, en azın
dan gerçekten bir bağlantısı var mı yok mu, bunun açılması için, Yüce Divana gitmesinde fayda var
dır. Yüce Divana gitmesi yönünde kabul oyu veriyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yıldız. 

Sayın Çabuk, buyurun efendim. 

İHSAN ÇABUK (Ordu) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; İstanbul Milletvekili Mehmet 
Ali Şahin ve 55 milletvekili arkadaşı tarafından eski Bayındırlık Bakanı Koray Aydtn'ın bakanlığı 
döneminde, yolsuzluk, suiistimal ve usulsüzlük yaptığına dair Meclis soruşturması komisyonu açıl
dı. İddianın özü, adı geçen bakanın, yolsuzluk, usulsüzlük, ihaleye fesat karıştırdığı, bu nedenle de 
haksız kazançlar elde ettiğine dair iddialar yer aldı. İki aydır yapmış olduğumuz çalışma neticesin
de, yapılan incelemelerde, adı geçen bürokratlar ve adı geçen bakan, Koray Aydın Bey dinlendi. 
Son aşamaya geldik. Bu soruşturma önergesinde, Türk Ceza Kanununun 246 ncı maddesinin ih
laline ilişkin hiçbir delil ortaya konulmamış olduğunu gördüm. Ben hukukçu değilim. Ben mimar, 
mühendis, müteahhitlik yapmadım. Gazete bilgilerine göre öne sürülmüş bir iddianın, gerçekle bağ
daşması kanımca mümkün değildir. Bakan hakkında değerlendirilecek herhangi bir husus da 
bulunamamıştır. Yüce Divana gönderilmesi istenen eski Bayındırlık Bakanımız Koray Aydın hak
kında, ret oyu yönünde oy kullanacağımı bilgilerinize arz ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çabuk. 

Sayın Baycık, buyurun efendim. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinize saygılar 
sunuyorum. 

Bu soruşturma önergesini veren Mehmet Ali Şahin arkadaşımızı ilk gün dinlemiştik. Ona, ben, 
ilk gün, bir soru sormuştum. Arkadaş, hepimiz bir heyetiz, siz bir suçlama getirdiniz, bu suçlamaya 
karşı elinizde bir delil var mı, bize bir delil sunacak mısınız dedim. Bize dediği aynen şudur, 
tutanaklardan okuyabilirsiniz. Gazetelerdeki ve iddianamelerdekilerden başka bir delilim yok dedi. 
Ben de, kendisine, bir milletvekilinin, gazete beyanlarıyla suçlanamayacağını kendisine ifade et
miştim. İddianamede, İller Bankası Genel Müdürlüğü, oradaki yolsuzlukların olduğu, Afet İşlerin
de parti ayırımı yaptığı, Yapı İşlerinde ise bir tür yolsuzluklar olduğu ifade ediliyordu. Tüm genel 
müdürleri burada dinledik. Hatta, Karayolları Genel Müdürünü de dinledik. İller Bankası Genel 
Müdürü, bizim statümüz ayrıdır, yönetim kurulumuz vasıtasıyla kararları alırız ve bize, hiçbir 
bakan, hiçbir merci bu konuda ne telkinde bulundu ne de bize talimat verdi. Afet İşleri Genel 
Müdürleri, biz sekreterlik görevi yapıyoruz, valilerimizden, devletin valilerinden gelen bilgiler 
ışığında bu listeleri hazırlıyoruz. Yapı İşleri Genel Müdürlüğündeki elemanlar ki, müsteşar da dahil 
olmak üzere, bize hiçbir baskı unsuru uygulamamıştır Sayın Bakan dedi, dinlediklerimizde hep 
böyle söylendi; ancak, şu ifade tutanaklarına bakıyoruz, bunların hepsi aynı. Devlet güvenlik mah-
kemesindekiler de aynı, organize suçlarda da aynı. 

Arkadaşlar, ben size şunu söylüyorum. Arkadaşlarımızın bize anlattıklarını duydunuz. Dün ak
şam bir kaset seyrettim, sabah da seyrettik. Bir çocuk, herhalde müteahhidin yanında çalışıyor. Eve 
girdi polis, hemen arkasından kelepçeledi,çocuğu oturtturdu oraya. Karısı var orada, evi arıyor bil-
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mem ne. Ondan sonra, serbest bırakmışlar, evden çıkıyorlar tekrar kelepçeyle arabaya bindiriyorlar. 
Siz, bu ruh halini bir yaşasanız, herhalde oradaki dört günde adamların ne çektiği ki, anlattıklarının 
çoğu doğrudur; çünkü, polise gidip de, orada bir yere düşüp de işkence görmeyen adamı hiç tavas-
sul edemiyorum yani. O nedenle, şuradaki tutanakların hiçbirine inanmıyorum, şahsî olarak inan
mıyorum; çünkü, tıpatıp aynı, örtüşen bir şey olamaz. O ruh halinde mutlaka bir şey unutur insan; 
ama, hepsinde aynı, bu kadar da olmaz yani. Sonra, ben de inşaat mühendisliği yaptım dedim size. 
Kontrol mühendisliği yaptım, ihale işleri başmühendisliği yaptım. Bu kadar ayrıntıya girerek, hiç
birini hatırlayamam. Bir sene içinde yapılan ihaleleri, imkân yok, adından sanından, durumundan, 
şeyinden hatırlamamın mümkünü yok. O nedenle, şunlara hiç inanmıyorum. Orada bir hatam var
dı, unuttum, o ifadeyi sen nasıl böyle serbest verdin... Bir tanesine sorduk, Sedat'a sormadık. O da 
dedi ki, yanımda, ben buradaydım, polis buradaydı, o ifadeyi o şekilde verdim, istesem... diye ifade 
de bulundu. Tahminim, Ulucanlar'daydı o arkadaş, onu hatırlayamıyorum. 

Bizim esas davamız, tabiî onları incelemek değil, o az evvel Sayın Sühan Özkan'ın da dediği 
gibi, mahkemeye düşmüş, şu anda davası görülen bir şey; onu da, bizim, burada yargılamamız yan
lış olur tahmin ediyorum. 

Arkadaşlar, buradaki esas konumuz, Türk Ceza Kanununun 228, 230, 240 ve 346 ncı mad
delerine göre Sayın Mehmet Ali Şahin ve 55 arkadaşının suçlaması. Şimdi, ben kendimce -bu 
benim fikrim- Türk Ceza Kanununun 228 inci maddesi, vazifeyi keyfî muamele, suiistimal yapması 
ve emretmesi, suiistimali emretmesi veya ettirmesi. Şimdi, bu konuda, ben, bir kanıt bulduğumuza 
inanmıyorum; yok, böyle bir kanıt varsa arkadaşlar çıkarsın. 

BAŞKAN - Kendi kanaatinizi belirtin lütfen. 

TAHSÎN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Benim kanaatim bu. 
BAŞKAN - Arkadaşlar adına değil... 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Arkadaşlara da soruyorum ki, beni bilgilendirsin
ler; ben, bunu bulamadım. 

230 görevini yapmama, savsaklama, geciktirme ve gecikme gösterme. Şimdi, biz ona dedik ki, 
arkadaş, dün burada savcıya sorduk; size gelen her suç şeyini şikâyeti dinlediniz mi, teftiş ettirdiniz 
mi; ettirdim dedi, bize sundu. Bunun yanında, bize gelen iki tane kişi ismi vardı burada; biri, Üst
yapı; biri, Bülent Uzun'la ilgiliydi; onlarla da yapılan teftiş raporları burada var; onu da yapmış 
adam. Başka bize biri şikâyet etmiş de onu yapmamış diye hiç bir şikâyet gelmedi; bana gelmedi, 
size geldi mi bilmiyorum. 

240 ise, görevi kötüye kullanma. Şimdi, 44 üncü madde adama yetki vermiş; ben, bunu ister 
kullanırım ister kullanmam; bana, kimse bir şey diyemez. Eğer, kullanmasaydı, ben size söy
lüyorum, diyecektiniz ki orası deprem bölgesiydi. Deprem bölgesi deyip de, az evvel bir ar
kadaşımız söyledi, Orman Bakanlığından biz istedik; ama, Orman Bakanı "bunu ben yapamam, 
benim ihale vermem gerekir dedi" dedi. O da 44'de var; işte, bu yetkiyi kullanma demek. Herkes 
yetkiyi kullanamaz; zaten, o yetkiyi kullanamayacak kişiye de o yetkiyi vermemek lazım. Benim 
kişisel düşüncem budur ve ben, bu konuda da, bakın, size bir şey söyleyeyim, eğer dinlemişseniz 
son iki üç gündeki Afyon depremindeki hadiseleri, orada bir partimizin sayın başkanı dedi ki, 
burayı, hemen yeniden ayağa kaldırmak lazım. Nereyi kaldırıyorsun kardeşim?! Ondan sonra, işte 
buraya gelirsin, bu şekilde olursa buraya gelirsin. Bir partimizin genel başkanı yarın hemen burayı 
ayağa kaldırmak lazım diyor. 
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MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Kim o genel başkan? 
TAHSlN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Bakın, gazetelerde de var, şeylerde de var; ben, isim 

vermiyorum. 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Hayır, bilgileniriz ya; onun için... 

TAHSlN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - isim vermek yok burada; bakın, partinin adını da 
söylemiyorum. 

O nedenle, ben, Bakanı hakikaten takdir ediyorum kardeşim. Bakanlığı döneminde de, ben bir
kaç defa kendi yanına da gittim, kendi yöremle ilgili de konuştum; mesela, bana dedi ki; kardeşim, 
ben kesinlikle belediyelere yardım etmem. Kime edeceksin; köylere edeceğim; tamam, köylere 
edelim o zaman. Yani, bu şekilde de kesin kararları vardı. O nedenle de, bu yaptığı 44 üncü mad
deyi uygulamak her babayiğidin harcı değil. Dün, ben, burada sordum; hepiniz vardınız; dedim ki, 
"Sayın Bakan size bir şey soracağım; tekrar aynı göreve atansaydınız, bu işlemleri yapar mıydınız?" 
Ve, aynı şekilde "evet yaparım" dedi; "çünkü, yaptığımda bir suç yok." Dolayısıyla, bu 44 üncü 
maddeyi de görevi kötüye kullanma yok diyorum kendi fikrimce. 

346, sahte evrak kullanma. Bakanın, sahte evrakla ilgili hiçbir şeyini, ben, burada görmedim; 
ne delillerde ne kasetlerde ne bize gelen bilgilerde. \ 

O nedenle, ne 228, ne 230, ne 240, ne de 346... Yani, bir kişiye bir suç isnat edilirken, mutlaka 
arkadaşlarımızın bunun delillerini buraya sunması lazımdı. Yani, Mehmet Ali Şahin ve 55 ar
kadaşının, buraya, hiç olmazsa bunların bir tanesini getirmesi lazımdı; bunları da getirmediklerine 
göre, o nedenle, benim de oyum, menfidir, yani ret oyu kullanıyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Baycık. 

Buyurun Sayın Yalçınbayır. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Başkan, ben, önce, Sayın Baycık'ın bıraktığı 
yerden devam edeyim. 

BAŞKAN - İstediğiniz gibi devam edin, özgürsünüz. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Şahin ve arkadaşları, bir iddianameye ilgi 
tutarak bu soruşturma önergesini verdiler. İddianame fevkalade önemli bir çalışmanın sonucu; 
sadece gazete haberine dayanılmadı. 

TAHSİN BORAY BAYCIK (Zonguldak) - Kendisinin ifadesi öyle hocam. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - İddianameye bakın... 

BAŞKAN - Sayın Yalçınbayır, ben, sizin yerinize zaten iddianamede dayanak olduğunu ifade 
ettim. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Hayır, yani arkadaşımız sık sık buna takılıyor, hiçbir 
şekilde somut delile dayanmadığını ifade ediyor; iddianame kadar önemli bir delil yok. Önce, onu 
belirteyim; yani, arkadaşımız bu konuya dahil olan saplantısından lütfen vazgeçsin. 

Şimdi, biz, burada, bir denetim görevini yapıyoruz; gerçekten Türkiye'nin en önemli sorunu 
denetim, Meclisin de en önemli sorunu denetim. Biz, soru müessesesine baktığımızda, Bakanlıklar
dan binlerce sorumuza cevap alamadığımızı görüyoruz. Bu, bize, Meclis Başkanının vermiş olduğu 
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cevaplarla da belli. Başbakanlığa ve diğer bakanlıklara vatandaşların sorularına cevap verilemediği 
de görülüyor. Ülkede, şeffaflık, açıklık, gün ışığına çıkma, bilgiye, belgeye ulaşma söz konusu 
olabilsin; biz, bunları düzenleyelim. Bu kadar yoğun ve delilsiz iddialarla Meclisin ve toplumun 
gündemini işgal etmeyiz. Gerçekten, Türkiye'de, başta Anayasanın 100 üncü maddesi olmak üzere, 
denetim mekanizmalarını ve vatandaşın bilgiye, belgeye ulaşmasını yeniden düzenlememiz lazım. 

Şimdi, konuya geldiğimizde, Sayın Bakanın anayasal ve yasal olarak görevleri var; Sayın 
Bakan, bir kere, işlerin mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetlemekle görevli ve 
hukuka uygunluğu sağlamakla görevli. Hukuk devletiysek, idarenin bütün eylem ve işlemleri 
hukuka uygun olmalıdır, işte, bunların nasıl olacağı kanunlarda belirtilmiş ve Sayın Bakanın, ör
neğin Devlet ihale Kanununda, ihalede açıklığı ve rekabeti sağlama görevi var; ihale usullerinin 
hangilerinin uygulanacağını idare takdir ediyor; ama, bir konuda Bakana onay görevi verilmiş; bel
li istekliler arasında yapılacak ihalelerde Bakanın takdir hakkı var. Bakanın bu takdir hakkı, mutlak 
ve sınırsız bir hak değil. Bakanın takdir hakkı, kanunda belirtilen hususlar ve kamu yararı gözetil
mek suretiyle yapılması gereken işler. Siz, bakanlığınızdaki bütün ihaleleri davet usulüyle yapıyor
sanız, hangi yararı gözettiğini bizim incelememiz lazım; kamu yararı gözetilerek mi yapıldı, 
ihalelere girenlerin yaran gözetilerek mi yapıldı, siyasî yarar gözetilerek mi yapıldı; eğer, burada, 
genel kuraldan yüzde 100 bir sapma varsa, kanunun tanıdığı bazı kıstaslar var; bunları dikkate al
mışlar; şu şu şu tür ihalelerde teknik yeterliliklerini dikkate alacak, güçlerini dikkate alacak ve 
idarece kabul edilmiş en az üç istekli olacak. Bu üç istekli, neye göre belirlenir, bunun kıstasları 
nelerdir; bunları bilemiyoruz. Burada, buna dair bir çalışma da yapmadık, yapamadık. Bakanın 
onayıyla ilgili bir onay gerekçesi yok; verdim gitti; ben, hiç kimseyi bunun dışında bırakmadım, 
verdimse ben verdim... Artık, verdimse ben verdim deme dönemi hukuk devletiyle bağdaşan bir 
dönem değil. Ben, istersem, Çankaya'dan yer veririm; hayır, veremezsin; neyi nasıl verip ver
meyeceğini kanun kurallarıyla belirlemiş. 

Yani, Sayın Bakanın, bunu yaparken kamu yaran güdüp gütmediği konusunu, bizim in
celememiz lazım. Bütün dosyalar itibariyle bunlan inceleme şansımız yok; ama, aralarından belki 
10-15'ini seçerek bir inceleme yapabiliriz. Ben, buradaki yolsuzluğu yeme içme şeklinde düşün
müyorum. Sayın Bakanın yaptığı olumlu çalışmaları biliyoruz, o konudaki özel gayretlerini de 
biliyoruz; boğazdan geçen bir şeyin olmadığına, Sayın Bakan itibariyle, ben şahsen buna 
inanıyorum; ama, artık yolsuzluk bir de kurallara uymama şeklinde beliriyor. Günümüzdeki yolsuz
luğa gelince, artık, o işleri yapanlar, işi hukuka uygun, kurala uygun yapıyorlar ve takdir yetkilerini, 
şahsî, partisel veya başkaca çıkarları için kullanabiliyorlar. Hatta ve hatta, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde bazı kanunların çıkarılabilmesi için özel lobi çalışmalan da yapabiliyorlar. Bunlar da 
yolsuzluğun günümüzdeki şekillerindendir. Kişisel olarak cebine inen, yakınlarına menfaat sağ
layan bir tavnnın olduğunu, ben, dosyalarda hiç göremedim; ama, bu kamu görevini, kanunlann 
kendisine vermiş olduğu tarafsız davranma, objektif davranma ve kamu yararını gözetme görevini 
yerine getirip getirmediğiyle ilgili ciddî endişelerim var. 

Sayın Bakanın, davet usulüyle ihaleye girenlerde, bunlann sicilleri ne, bunların teknik yeter
lilikleri, güçleri ne? En azından, bizim, bu konuda bazı bilgiye, belgeye ulaşmamızda yarar vardır. 
Ben, sürenin azlığını bu nedenle gördüm. Sayın Bakanın boğazından aşağı geçmemiş benim gör
düğüm kadarıyla; ama, bu konudaki görevini kamu yaranına uygun mu yapmış, ifadelerinin bir kıs
mında kamu yaranna uygunluğu görüyoruz; ama, o, bütünündeki uygunluğu göstermez. 361 sanık
lı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok sanıklı bir davasında birtakım iddialar va; biz, bu iddialara 
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dayanarak hüküm tesis etmek durumunda değiliz. Sayın Bakan hakkında biz ceza hükmü verip ver
meme konumunda olsak, mevcut delillerle Sayın Bakanı suçlayabilmek mümkün değil; ama, bir 
yargılama sürecini gerektirecek iş var mı yok mu; benim üzerinde durduğum bu. Yani, yargı yoluna 
gitmek, sanık olmak, Türkiye'de, nedense, bir nevi işkence haline gelmiş; adil yargılanma yok, yar
gı süreci son derece uzun, kişiler o sırada hükümlü gibi muamele görüyor, sadece kişiler değil bağ
lı bulundukları kurumlar da. Yani, bu, Türkiye'nin zafiyeti; ama, Türkiye'de bütün ihaleler giderek 
davet usulüyle yapıldı; Bakan da bunlardan birisini tercih etti, Bakan gibi falan belediyede, filan 
bakanlıklarda da bunlar yapılıyor dersek, biz, kanunlara bağlılığı, mevzuata uygunluğu dikkate al
mamış oluruz; ki, takdiri önplana çıkarmış oluruz. Belki, komisyonumuz 10-15 gün daha çalışmak 
suretiyle, bu takdiri değerlendirebilirdi; Bakanın denetim görevini -ki, kanunlar bakana denetleme 
görevini de vermiş, gözetleme görevini de vermiş- yerine getirip getirmediğini de incelememize fır
sat verebilirdi. Şu andaki inceleme eksik bir incelemedir. 

Şu anda, Bakan hakkında, Yüce Divana şevkine gerek olmadığına -aşağı yukarı beliren oylara 
göre- karar verilmiş durumda. Korkarım ki, DGMdeki davadan sonra bir süreç işleyebilir; oradaki 
kararda mahkûm olanların mahkûmiyet gerekçeleri birtakım atıflarda bulunabilir. Yani, burada iş 
bitmiyor. Biz, 100 üncü maddeyi, belki bu nedenle de değiştirmek durumundayız. Geçen dönemde 
TEDAŞ'la ilgili yolsuzluk iddiaları vardı, ağır cezada davalar yürüyordu, burada da komisyon var
dı. TOFAŞ'la ilgili hem komisyon vardı hem ceza davası vardı. Tansu Hanımla ilgili mal varlığı 
hususunda hem komisyon vardı hem de asliye cezada, Ankara 7 nci Asliye Cezada eşiyle ilgili 
davalar yürüyordu. Bu sistem gereği... 

SALİH ERBEYİN (Denizli) - O, şahısların örtüştüğü bir davaydı. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Efendim? 
SALÎH ERBEYlN (Denizli) - Siz, şahıslar bazında davalar var diyorsunuz, burada soruşturma 

yapılan şahısla örtüşen dava yok; onu demek istedim. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Örtüşen davalardı onlar da. 
SALÎH ERBEYlN (Denizli) - Burada yok işte, onu demek istiyorum. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Hayır, burada da yine gözetim, denetim ve mevzuatı 

uygulayıp uygulamamak... 
MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Aynı aynı... 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Yani, 230 var mı, gözetleme, denetleme görevini 

yerine getirdi mi; 44 üncü maddedeki takdir yetkisini kişilerin yararına mı kullandı, kamunun 
yararına mı kullandı; bunlar incelenecek, ona göre de onunla örtüşen dava... O davanın, 361 sanık
lı davanın, yarın öbür gün, yine olaya etkileri olacak. 

Bu nedenle, demin Sayın Nacar'ın da belirttiği gibi, bizim 100 üncü maddeyi çok iyi düzen
lememiz lazım. Yarın öbür gün, irtibat kurularak yeniden davalar açılabilecek. Şimdi, bizim burada 
vereceğimiz karar, kesin hükmün bütün sonuçlarını doğuruyor Türkiye Büyük Millet Meclisinde. 
Ancak, yeni bir delil olursa, Sayın Aydın hakkında dava açılacak; yeni bir delil de, belki mah
kemenin gerekçeli kararı olacaktır. Şu anda yeterince incelemenin yapılmaması, Sayın Aydın'ın da 
aleyhinedir. Şurada, iki üç tane konu incelenir, 

Ben, işkence altında alınan beyanların, maddî delillerle desteklenmiş olsa dahi, hiçbir şekilde 
hüküm ifade etmemesini son derece doğru buluyorum. Türkiye'de bir olayın aydınlatılmasındansâ, 
işkencenin olmaması daha önemlidir; işkence olmamalıdır. Olayın aydınlığa çıkması, hadi bunda 
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çıkar, öbürüde çıkar, diğerinde çıkar; bunun sonu yok. Orada alınan delillere hiçbir şekilde itibar 
edilmemelidir. Bizim onlara girmemiz de yanlıştır; anayasa değişikliği o anlamda gerçekten önem
li bir değişikliktir. 

Benim şey yaptığım, bu mevzuata uygun olarak işlerin yürütülmesi konusunda gözetim ve 
denetim ve bir de ısrarla söylediğim, bu belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde takdir yetkisini 
nasıl kullandı? Bununla ilgili yargı denetiminin olduğunu gösteren hiçbir şey yok; hiç kimse, 
idarenin takdir yetkisini kötüye kullandı diye bir dava da açmamış, böyle bir dava da açılamıyor. 

Yani, gerçekten karar vermekte, benim şahsen zorlandığım bir dava, bir dosya. Bu eksik in
celemenin faturasını Sayın Aydın'a çıkarmak gibi bir şeyim de yok; bu, komisyonun eksik in
celemesi. 

Yargılama sürecinde kişiler sanıktır; ama, suçlu değildir, mahkûm değildir. Koray Aydın kamu 
vicdanında birçok işi iyi yapmakla da tanınan o konuda insanlara hizmet eden birisi. Kolaylıkla suç
lanması da yanlış. Bu denetim görevini yapıp yapmadığını sordum, ne kadar denetlendiğini sordum; 
onunla ilgili tabloları verdi. Keşke, o tabloların içinde bu sanık olan kişilerle ilgili soruşturmalar ne 
kadar açıldı, kimler hakkında neler oldu, bunlar da tek tek verilseydi; ama, bunları şey yapamadık ki... 

MEHMET NACAR (Kilis) - Tabiî, sorsaydık keşke. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Hayır, sadece orada şey var, sayılar var; o sayıların 
dışında, onun kapsamı yok ve nelerle ilgili soruşturmalar yapıldı; şu davet türüyle ilgili hiçbir soruş
turma yapılmadı mı? Bakan her birini onaylamak durumunda; Bakanın bilgisi olmadan bunların 
yürürlüğe girmesi mümkün değil. Yani, Bakanın "arkadaşlar, yani bu kadar ihaleyi getirdiniz 
önüme, niye sadece bu usulü seçiyorsunuz" diye sorması gerekmez mi; niye sormadı Bakan? Bun
ların gerekçeleri var mı, yok mu; bu tür şeyin, sadece önüne getirildi Bakan da olur mu çekti? Tek
nik yeterliliği, gücü, diğer unsurları ve başkaca kişilerin o ihalelere girip girmemesiyle ilgili şey... 
Toplumdaki kanaatlerle de hüküm vermek fevkalade zor. 

Sayın Bakanın yargılanmasının ağırlığın da biliyorum; ben, Sayın Cengiz Altınkaya ve Safa 
Girayla da o süreçleri konuştum, tartıştım; insana ne kadar acı verdiğini de biliyorum. Yani, karar 
vermekte insan gerçekten zorlanıyor. 

BAŞKAN - Biraz da, size o nedenle söz hakkını sona bıraktık, ama... 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Hayır, ben, arkadaşların çalışmalarından bilgilendim; 
yani, burada, Sayın Aykurt oldukça iyi incelemiş, diğer arkadaşlar da incelemiş, Sayın Nacar da in
celemiş. Yani, iş böyle dendi de mahkûmiyet hükmü verecek bir hâkim olsam, ben, burada onun 
cezalanması için yeterli delil buldum diyemem; ama, inceleme görevini gereği gibi yapabildim mi; 
onu da yapabildim diyemiyorum. Şüpheden sanık istifade eder; ama, hüküm verirken şüpheden 
sanık istifade eder. Oyunuz ne?.. 

BAŞKAN - Esas orası... Sizin ifadeleriniz çekimserlik diye tabir edilen şeye giriyor; ama, karar 
elbette ki sizin; öyle de olsa, başka türlü de olsa dile getirmeniz gerekiyor. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Yani, 250*ye 250 beni şaşırtıyor; yani, o cari bir dik
kat; onun incelenmesi gerekir bu komisyonda. Başka türlü, biz, delile, belgeye, bilgiye ulaşamayız, 
bu dosyada aleyhe delil bulamayız; onu incelemememiz lazım. Orada, hiç olmadı, 8-10 ihale 
grubuyla ilgili kişileri çağıralım. Yani, bunun yapılmaması... 
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Bir de 1 ay 10 gibi bir sürede bitirilmesi, ister istemez bu sürat niye sorusunu getiriyor. Şunun 
olmasından yana değilim; yani, bu konu gündemde kalsın, bu gündemde kalmak suretiyle bir 
Bakan, onun şahsında bir parti yıpratılsın... Türkiye bunları aşmak durumunda. 

BAŞKAN - Kesinlikle. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Yani, ben, bundan yana değilim. îşte, 312'yle ilgili 
konu bitti, Türkiye'nin gündeminden çıktı; yani, bunları bizim sürekli gündemde tutup, gerilim 
politikasını uygulamamız doğru bir şey değil. 

Tabiî, komisyon, çalışmasını uzatmama kararı aldı; oylamaya da geçti. 

ÎHSAN ÇABUK (Ordu) - Ağabey, zorlama kendini, bir cevap ver. 

BAŞKAN - Elbette, kanaati anlamında zorlanmış olabilir, doğrudur; dolayısıyla... 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Ben, incelemenin Koray Aydın lehine biraz daha 
süreli yapılmasından yanayım. Benim buradaki oyum neticeyi değiştirmeyecek; yani, benim vic
danî kanaatim söz konusu. Ben, yattığımda, Koray Aydın'ı orada gördüğümde, "arkadaş niye ben 
bununla ilgili bunu yaptım" dememeliyim; benim sıkıntım bu. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Bizim için de geçerli bu. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Tabiî, hepimiz için geçerli. Yani, sizler de bunları 
belirttiniz, bu... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Burada bir suçlama yok zaten, bir kanaat. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Kesinlikle, hepimiz aynı şeyi söylüyoruz; burada bir 
suçlama yok, bu bir tahkikat eksikliğidir; ben, bunu komisyonun eksikliği olarak görüyorum. Tah
kikat tamamlanmış olsaydı ne verirdik; onu da şu anda bilemem. 

ÎHSAN ÇABUK (Ordu) - Çekimser... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Mi acaba?! 

BAŞKAN - Baştan aldığımız çalışma süremizce uyguladığımız bir karar vardı; sözlerde sınır
lama yoktu, susmakta da, düşünmekte de sınırlama koymuyoruz. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - "Kim 500 Milyar İster"e benzedi. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Başkan da konuşsun, ondan sonra oyumu vereyim. 

BAŞKAN - Ama, genel kuralı değiştirmiş olmaz mıyız Sayın Yalçınbayır. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Hayır, hayır; ben, dosyayı yeterince bilmediğim için 
oldu bunlar. Yani, siz daha iyi çalışmışsınız; ben, gerçekten o kadar çalışamadım. 

BAŞKAN - Gönlünüzce düşünün rahat olun, sorun yok. 

İHSAN ÇABUK (Ordu) - Dosyayı yeterince inceleyemediğiniz için çekimser, en güzeli... 

BAŞKAN - Sayın Yalçınbayır'ın çok adil davranmaya çalıştığını diğer arkadaşlarımız gibi 
biliyoruz. O nedenle, kanaat oluşamamıştır. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Ama, şunu görüyorum ben; 250'de 250 var. 250'de 
250'nin nedeni beni tatmin etmiyor. 361 sanık da beni tatmin etmiyor. 

BAŞKAN - Sayın Yalçınbayır, isterseniz... 
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ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - O zaman, 250'de 250'nin tatmin etmediğini, 361 
sanığın varlığını da dikkate alarak ben "kabul" diyorum. Yani, 250'de 250 nasıl olur; 361 sanık nasıl 
yaratılır? Bu konuda denetim ve gözetim görevi yeterince yapılmış mıdır yapılmamış mıdır; bunun 
burada incelenmeksizin karar verilmesini doğru bulmuyorum. Madem burası inceleyemedi, bunu 
yargı mercii incelesin diyorum. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum Sayın Yalçınbayır. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Sayın Başkanım, özür diliyorum; en son siz konuştuktan sonra 
konuşmamak için, olayın biraz daha tatlıya bağlanması için bir cümle kurmak istiyorum müsaade 
ederseniz. 

BAŞKAN - Hayır, zaten olayı tatlıya bağlıyoruz. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - İsim verilmeden arkadaş parti gelirleri dedi. Ben, şunu tekrar daha 
tatlıya bağlansın diye söylüyorum; parti gelirini karıştırmadım, özür diliyorum. Sadece, hep konuş
tuğumuz aynı şey, Sayın Bakanın müteahhitlerle bir bağlantısı... 

BAŞKAN -Orada bir suçlama olmadığı, kasıt olmadığı tutanaklara geçti zaten. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - ...olduğunu, para verdi mi anlamında söylediğimi tekrar ediyorum. 

BAŞKAN - Tutanaklara zaten geçmişti kasıt olmadığı. 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Yani, ben, partiyle kesinlikle ilgisi... Zaten ifade ettim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, öncelikle, bu çalışmamıza katkı sağlayan, başta siz üyeler olmak 
üzere, görevli olarak bizimle çalışan arkadaşlarımız, hatta ofisimizde görev alan arkadaşlanmızın 
hepsine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. 

Birincisi, çalışma süresi, özellikle Sayın Yalçınbayır'ın ve bir iki arkadaşımızın dile getirdik
leri konu var. Belki, bireyler adına doğrudur; çalışma süresi kendilerine yetmemiş olabilir, doğ
rudur; ama, buna da Divan olarak biz tek başımıza değil, arkadaşlar tatmin oldularsa diye neticede 
heyetin çoğunluk karan olarak bu çalışmanın bu süre içerisinde bitirilmesine karar vermiştik. As
lında, belki daha uzayabilirdi; fakat, konu gündemde, güncel olduğu için... 

özellikle burada şunu da belirtmek istiyorum; gerek Devlet Güvenlik Mahkemesi olsun gerek 
Bayındırlık Bakanlığının veya diğer ilgili kuruluşların çalışanlanna da teşekkür ediyorum; is
tediğimiz evraklar, istediğimiz saatte elimize ulaştı; belki çok hazırdaydı, anında, biz burada toplan
tı yaparken, evraklan faksla istedik, faksla cevabı geldi. Orada da çok süratli bir destek gördük. 

Onun dışında, çalışma zamanı olarak, süresi olarak, gün bazında değil, saat bazında düşünür
sek, birçok komisyondan daha çok emek harcadık; toplantılar, aşağı yukarı 4-5 saatten aşağı sür
medi. 

SEFER EKŞt (Kocaeli) - Cezaevinde de çok ilgilendiler bizimle. 

BAŞKAN - Her neyse... Neticede bu aşamaya geldik. 

Şimdi, iddianameyi almadan önce, bu komisyona geldiğimizde, şahsen benim konuyla ilgili 
detaylı bir bilgim yoktu; iddianame, bizim ön kılavuzumuz oldu bir anlamda. Daha sonra, beraber 
aldığımız kararlar gereği, 50'nin üzerinde yazışmayla belgeler istedik, bilgiler istedik. Bu belge ve 
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bilgilerden belli kanaatler elbette oluştu; ifadelerin özellikle organize suçlarda alındığı aşamasında 
bir insan hafızasının algılayamayacağı kadar firma isimleri, kırım oranları, bütün ihalelerle ilgili, 
bırakın psikolojik ya da tutukluluk psikolojisiyle bile olan bir adamı bile unutun, sağlıklı, çok zeki 
bir insanın bile o kadar aklında tutması mümkün olmayan, baştan sonra, saatler süren ifadeler var. 
Daha sonra, bizim cezaevinde tutuklulardan dinlediğimiz ifadelerde, işkence gördüklerini, çok 
sıkıntılar çektiklerini ifade ettiler; hatta, belki o andaki tavırları, bizimle konuşurken, bize bilgi 
verirken ki tavırları bile o günlerin izlerini yansıtır şekildeydi, arkadaşlarımızın birçoğu tanık oldu. 
Belki, Sayın Nacar'ın dediği gibi, bu konunun, az önce Sayın Yalçınbayır çok güzel, benim de tak
dir ettiğim bir şeyi değerlendirdi; ziyanı yok bazı şeyler aksasa bile, bu ülkede işkence olmadığını 
görmek beni mutlu eder anlamını çıkarabildiğim benim, o anlamda belki komisyonumuzun böyle 
bir yetkisi var mıdır, yok mudur bilmiyorum ama belki însan Haklan Komisyonuna böyle bir tav
siyede bulunma yetkimiz var mı yok mu bilmiyorum. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Var. 

BAŞKAN - Ama, bunun tutanağa geçmiş olması bile... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Tabiî canım, tutanaklara geçti. 
BAŞKAN - ...bir anlamda bireysel olarak benim düşüncelerimin içerisinde; ama, yetkimiz var 

mı yok mu onu bilmiyorum. 
MEHMET NACAR (Kilis) - Var. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Bence yok. 
MEHMET NACAR (Kilis) - Neden? 

BAŞKAN - Her neyse var yok, o ayrı; şimdi onu açmayalım izin verirseniz. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Biz, oradaki davayı da etkilemiş oluruz. 
BAŞKAN - Davayı etkilememe adına, bizim, şu anda belki yapmamız doğru olmaz. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Sayın Komisyon Başkanının yapılan işkenceye vâkıf olması 
sebebiyle suç duyurusunda bulunmadığı... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Onu kişiler ferdî yapsın o zaman Sayın Başkan. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Onu hâkimler de gördüler, hâkim değerlendirecek 

onu. 

MEHMET NACAR (Kilis) - Yani, bizim hakkımızda da dava... 
BAŞKAN - Arkadaşlar, izin verirseniz, ben çok iyi bir hatip değilim; konuyu dağıtırsam bir 

daha toparlayamam. Şimdi, orası ayrı bir konu. 
Neticede, özet olarak, aslında, burada benim dikkatimi çeken en önemli konu, akçeli işerin 

içerisinde, paranın döndüğü, ihalelerin olduğu sadece yapı işleri değil, sadece iller Bankası değil, 
her kurumda bir kokuşmuşluğun ifadesine ben kanaat getiriyorum. Bu yolsuzluklar var, bu istismar
lar olduğu kanaatindeyim; ama, şu andaki tutuklu olan insanların bile, onlar mıdır değil midir hukuk 
kuralları içerisinde sübut oluncaya kadar da an duru görünebilirler; ama, bendeki kanaat de, kesin
likle bu ülke içerisinde bunlar oluyor maalesef, insan faktörü var arada. 

Bence, bizim yaptığımız bu çalışmaların sonunda yapacağımız en hayırlı işlerden birisine 
kısaca değinmek istiyorum. Kamu ihalelerinde zaman zaman gözlenen olumsuzluk ve yolsuzluk
ların yaşanmaması ve devletin zarara uğratılmaması amacıyla, tüm kuruluşların ihalelerle ilgili iş-
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lemlerinin özellikle birçok arkadaşımızın da vurguladığı gibi etkin ve sürekli denetim yapısına 
kavuşturulması gerekiyor. Ayrıca, 2886 sayılı Yasada belli boşluklar kapatıldı; benzeri bir çalışmay
la, dolayısıyla 4734 sayılı İhale Yasası değişti. Bunun benzeri bütün ihale yapılan kamu kuruluş
larında, bölümlerinde ne varsa mevzuatının yeniden gözden geçirilerek olumsuzluklara fırsat veren 
boşlukların giderilmesinde, ayrıca bu kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu ve Sayıştay Başkanlığı tarafından performans kriterleri dediğimiz, yani verim
lilik, etkinlik ve tutumluluk kriterleri de göz önünde bulundurularak sürekli denetimin yapılmasın
da fayda görmekteyim. Bu konuda sözü edilen kurullar tarafından çok ciddî bir çalışma yapıp, rapor 
hazırlanmalı ve bu öneriler de dikkate alarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin de bu öneriler 
paralelinde çok ciddî insan faktörünün etkileyemeyeceği sistemi oturtmalı; sistem oturduktan son
ra, buna benzer soruşturma komisyonlarına da belki gerek kalmayacaktır ya da en aza inecektir. 
Bizim yapacağımız en hayırlı işlerden biri, bunun peşine hiçbir parti ayırımı gözetmeden, hiç kim
senin farklı düşündüğünü düşünmüyorum, herkes de benim gibi düşünüyor; ama, bunu peşini bırak
mama ricasıyla, hep beraber bunun kavgasını verelim. 

Fakat, her ne kadar şu anda kullanılan oy sayısı sonucu etkilemeyecek bile olsa, benim 
kanaatim şudur; mevcut belge ve bilgiler paralelinde, iddia edilen hususlarla ilgili direkt bir ilinti 
sezinleyemiyorum; ama, bunların olduğu kanaatini de altını çizerek belirtiyorum, buna benzer yol
suzlukların başka kurumlarda da, burada da olduğu kanaatiyle, ama Bakanla yeterli bir ilinti bağ-
layamadığım için, ben de reddi yönünde oy kullanıyorum. 

ERTUĞRUL YALÇESfBAYIR (Bursa) - Hayırlı olsun. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, her ne kadar tutanaklara geçmiş olsa da fikir beyanlarımızın içerisinde, 
daha önce de vardığımız mutabakat gereği, bir açıklama düşmek isteyen varsa kararımızın altına, 
onları pazartesi günü, mümkünse saat 16.00'ya kadar; çünkü, 18.00'de teslim etmek zorundayız, 
18.00 öncesinde ulaştırılırsa bize iyi olur. 

Şimdi, genel sonuç olarak da, benim aldığım notlara göre oylama neticesi 5 kabul, 10 ret oyuy
la, Yüce Divana gitmesine gerek görülmemiştir. 

Bütün çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. 

JX - SONUÇ VE KARAR 

Yukarıda sunulan nedenlerle; Bakanlığı döneminde Usulsüzlük ve Suiistimallere Yol Açtığı 
ve Göz Yumduğu, Gerekli Tedbirleri Almayarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 228,230,240 ve 346 ncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve Is
kan Eski Bakanı Koray Aydın Hakkında Kurulan (9/4) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komis
yonumuz; yeterli delil elde edilmediği ve suçun unsurlarının olmadığı kanaatine vararak, Bayındır
lık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN'ın YÜCE DİVANA ŞEVKİNE GEREK OLMADIĞINA oy 
çokluğu ile karar vermiştir. 
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Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun tasvip ve takdirlerine saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 

İbrahim Yavuz Bildik 
Adana 

Kâtip 

Tahsin Boray Baycık 

Zonguldak 

Üye 
Mustafa Kemal Aykurt 

Denizli 
(Karara muhalifim, 

muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Siihan Özkan 

İstanbul 
Üye 

Cihan Yazar 
Manisa 

Başkanvekili 

Salih Erbeyin 
Denizli 

Üye 

Mustafa Örs 

Burdur 

(Muhalefet şerhi eklidir. 
Karara muhalifim) 

Üye 
Mustafa Geçer 

Hatay 
(Ekli gerekçe ile muhalifim) 

Üye 

Hasan Çalış 

Karaman 
Üye 

Sabahattin Yıldız 
Muş 

(Muhalefet şerhi eklidir. 
Karara muhalifim) 

Sözcü 

Sefer Ekşi 
Kocaeli 

Üye 

Ertuğrul Yalçınbayır 

Bursa 
(Ekli gerekçe ile muhalifim) 

Üye 
Mehmet Gül 

İstanbul 

Üye 

Mehmet Nacar 

Kilis 
Üye 

İhsan Çabuk 
Ordu 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Deprem yardımı için Irak'tan gönderilen ham petrolün rafine 
edildikten sonra, 10 Milyon Dolara çevrildiği, bu paranın Kocaeli Valiliği 
hesabına yatırıldığı, 1 Milyon Dolarının Kızılay tarafından alındığı, Kızılay'ın 
bu parayı nereye kullandığının bilinmediği, geride kalan 9 Milyon Doların 
dönemin Valisi Memduh Oğuz tarafından Ziraat Bankasında repoya 
yatırıldığı, Valinin Yeniköy bölgesinde 700 konutun yapılmasına karar 
verdiği, ancak valinin başka bir ile atanması ile projenin askıya alındığı, 
daha sonra gelen Vali Kemal Ünal'ın konut işine el attığı, Yenimahalle 
sınırları içerisinde Arızlı mevkiinde körfez manzaralı arazi bulunduğu, 
hazineye ait bu arazide 204 adet konut yapılmasının kararlaştırıldığı, 
ancak bu evlerin depremzedeler için değil, Kocaeli'nde görev yapan 
memurlar için lojmanlar yapılmasının kararlaştırıldığı, bu gelişmelerin 
Kocaeli'nde yayınlanan Özgür Kocaeli gazetesi tarafından belgelerle 
•yayınlandığı ve böylece Irak'tan gelen paranın amacı dışında kullanıldığını 
iddia etmekteyken Kocaeli valiliğine müzekkere yazılarak konu hakkında 
detaylı bilgi istenmesi talebimizin ret edilmesi, 

Bayındırlık eski Bakanı Sayın Koray Aydın'a ya da yakınlarına 
ait olduğu söylenen inşaat malzemeleri satan şirket kayıtlarının celbi ile, 
bu şirketten deprem bölgesinde ihale alan firmalara malzeme verilip 
verilmediğinin, verilmiş ise bedellerinin ne kadar olduğunun ve ödeme 
şeklinin nasıl yapıldığının tespitinin yapılmasına dair talebimizin ret 
edilmesi, 

Ankara 9. Noterliğine müracaat ederek Karayollarınca yapılacak 
ihalede, ihaleyi alacak kişilerin isimlerini bildiren, Sinan Caddesi Yetkin 
Sokak 8/13 Dikmen adresinde oturan Bülent Uzun'un komisyona 
çağrılarak dinlenmesi yönündeki talebimizin reddi, 

Sayın Koray Aydın'a, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve yatırımcı Genel 
Müdürlüklere bir takım ihalelerde yolsuzluk yapılmakta olduğunu ihbar 
eden, Çankaya Kırkpınar Sokak 17/13 numarada faaliyet gösteren Üst 
Yapı inşaat Şirketi sahibinin komisyona celbi ile dinlenmesine dair 
talebimizin reddi, 

Ankara 8 nolu idare mahkemesine müzekkere yazılarak, 
mahkemenin 2001/221 esas, 2001/1605 karar sayılı dosyasında 
zikredilen, ihaleye sokulmayan firmaya bundan sonra iş verilmemesi 
gerekirken bu firmaya 1998 tarihinden sonra da iş verildiğini gösteren 
belgelerin istenmesi yönündeki talebimizin reddi, 
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2886 sayılı yasaya göre, ihale usul ve esasları ile ilgili görüş ve 
raporların Devlet Denetleme Kurulundan ve Maliye Bakanlığı Teftiş 
Kurulundan istenmesine dair talebimizin reddi, esasa müessir delillerin 
toplanmaması suretiyle eksik tahkikat sonucu karar verilmiş olduğundan, 

Halen tutuklu bulunan sanıkların gerek hazırlık tahkikatında gerekse 
hakim huzurunda verdikleri birbirine uygun ve olayın akışına paralel 
ifadeleri göz ardı edilerek, bu kişilerin beyanlarının kerhe müsterit olduğu 
kabul edilerek sayın Koray Aydın'ın eylemlerinin sanık beyanlarıyla illiyet 
bağının kurulmaması dosyada mevcut bilgi ve belgelerin yanlış 
değerlendirilmesiyle Sayın Koray Aydın himaye edilmesi, 

Çünkü, sanıkların ifadeleriyle Bakanlıktaki ihalelerin iki örgüt 
tarafından yapıldığı, bu örgütlerin birinin Bakanlık içinde Müsteşar 
Yardımcısı Sedat Aba'nın önderliğinde, diğerinin ihale mafyası denilen 
dışarıdaki ayağı Mustafa Eriş önderliğinde yönlendirildiği, keza sanık 
beyanlarıyla adına çıkma tabir edilen rüşvetlerin alındığı, rüşvet konusu 
çek, senet ve döviz cinsinden paraların Emniyet tarafından ele geçirildiği 
sabittir. Bu itibarla sanık beyanlarının kerhe müsterit alındığının kabul 
edilmesi mümkün değildir. Bu hususların kamu oyuna intikal ettiği ve 
böylece gerek Bakanlık içerisinde gerek Bakanlık dışında yaygınlaşan 
skandal dan Bakanın haberdar olmaması mümkün değildir. Öte yandan 
işçi statüsünde olan ve Sedat Abanla beraber çalışan Fethi Soydan'nın, 
bulunduğu konum itibariyle yeterlik belgelerini, ihale zarflarını açık bir 
şekilde müteahhitlere dağıtması, gizlilik dereceli belgelerin örgütün 
dışarıdaki ayağı Mustafa Eriş'e elden ulaştırılması, böylece ihaleyi alacak 
firmaların önceden belli olması, keza Fethi Soydan'ın zaman zaman Sedat 
Aban'a miktarı 8-10 Milyar TL gibi harçlık vermesi dikkat çekicidir. 

Keza sayın Koray Aydın'dan evvel tüm ihalelerin ilan suretiyle 
yapılırken ve ilan suretiyle yapılan İhalelerde ortalama kırım oranlan % 
42 seviyelerinde iken yani ihalelerde kamu yararı ve haklı rekabet 
sağlanırken, sayın Aydın'ın göreve geldikten sonra gerek deprem 
bölgesinde gerekse deprem bölgesi dışındaki tüm ihalelerin davet usulü 
ile ve önceden belli 8-10 kişiye ortalama % 12-15 kırımla yapılması ve 
böylece kamu yararı gözetilmeden belli kişilere kayırma yapıldığını 
göstermektedir. 

Her ne kadar sayın Koray Aydın'ın komisyonda verdiği ifadesinde, 
ihale yöntemlerinin hangisini tercih edeceği idarenin yetkisi dahilindedir, 
ihale yasası bu yetkiyi bana vermiştir, bu itibarla bunda bizim taktir 
yetkimiz sınırsızdır verdimse verdim şeklindeki savunması varsa da, sayın 
Aydın'ın bu savunmasına itibar etmek hukuken mümkün değildir. Çünkü 
2886 sayılı ihale yasasının 2 nci maddesinde idarenin taktir yetkisinin 
çerçevesi çizilmiştir. Buna göre ihalede; 
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1- Kamu yararının gözetilmesi, 
2- Haklı rekabetin sağlanması, 
3- Şeffaflığın temin edilmesi, 

Şartı vardır. Görüldüğü gibi ihale yöntemlerinin takdiri sınırsız 
değildir. 

Diğer taraftan Üst Yapı İnşaat Limited şirketi tarafından Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhinde 22.12.2000 
tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs ayrımı-Tatlısu-Çayır ova sıcak su karışımı 
yol yapımına ait İhaleye fesat karıştırıldığı, kamu yararına aykırı ve keyfi 
olarak şirketlerinin ihaleye davet edilmediğinden bahisle ihalenin iptalini 
içeren davada, Ankara 8 nci İdare Mahkemesinin 2001/221 esas, 
2001/1605 karar sayılı ve davanın kabulü ile ihalenin iptaline mütedair 
kara gerekçesinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 2 nci Maddesinde, 
MBu kanunun yürütülmesinde ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve 
zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmasının 
esas olduğunu, 16 nci maddesinde idarece ihalelerin en elverişli 
koşullarla sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla isteklilerde belirli mali 
ve teknik yeterlilik ve nitelikler aranacağı ve bunları tespite yarayan 
belgelerin neler olduğunun şartnamelerde gösterileceği, 35 nci 
maddesinde, ihale usullerinin kapalı teklif usulü, belli istekliler arasında 
kapalı teklif usulü, açık teklif usulü, pazarlık usulü ve yarışma usulünden 
ibaret olduğu ve işin gereğine göre bu usullerden hangisinin 
uygulanacağının bu kanunun hükümlerine uyularak idarelerince tespit 
edileceği belirtilmiş, belli istekliler arasında kapalı teklif usulünü 
düzenleyen 44 ncü maddesinde ise, uçak, harp gemisi, her türlü harp 
mühimmatı, elektronik cihaz, askeri tesisat ve levazımat, silah ve 
malzeme sistemleri, savunma sanayi ile ilgili faaliyetler ve bunlara ait her 
türlü yedek parça alımı, barajlar, enerji santralleri, sulama tesisleri, 
limanlar, rıhtımlar, hava meydanları, demir yolları lokomotifler, 
karayolları, tüneller, köprüler, akaryakıt tesisleri, özelliği bulunan yapım 
işleri, bedii ve teknik hususiyetleri taşıyan sanat işleri, kentlerin ulaşım 
sistemlerine ilişkin planlar, kentlerin harita, nazım ve imar planları, su, 
kanalizasyon ve enerji tesisleri ile bunların etüt ve proje işlerinin ihalesi 
ve diğer ihale usulleri yerine teknik yeterliliklerin ve güçlerin idarece 
kabul edilmiş en az üç istekli arasında kapalı teklif usulü ile 
yaptırılabilinir" denilmektedir. Görüldüğü gibi taktir yetkisinin 2886 sayılı 
yasanın 2 nci maddesinin lafsına ve ruhuna uygun olarak kullanılma 
zorunluluğu olduğu Mahkeme iştihadiyle de tescil edilmiş bulunmaktadır. 

Ankara Valiliğinin 27 Eylül 1994 tarih ve 11.540/5549-22056 sayılı 
yazısıyla, halen il turizm müdür yardımcısı olan Raci Akyol'un, özellikle 
mali işlemlere ilişkin görevlerini yerine getirirken Devlet menfaatlerini 
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koruma yönünde gereken dikkat ve itinayı göstermediği veya göstermek 
istemediği bu yöndeki davranışları nedeniyle bir takım usulsüzlüklere ve 
yolsuzluklara neden olduğu anlaşıldığından, adı geçene bundan böyle 
mali işlemlerle ilgili hiçbir görev verilmemesi gerektiğine dair yazıya 
rağmen, bu şahsın Bayındırlık Bakanı tarafından Bakanlık Müsteşar 
yardımcılığına atandığı, Bayındırlık eski Bakanı Sayın Koray Aydın'ın 
komisyonda verdiği savunmasında bu şahsın sayın Koray Aydın'ın yakın 
akrabası olduğu bizzat Bakanın beyanı ile zabıtlara geçtiği, diğer taraftan 
MHP eski Genel Sekreter Yardımcısı Ali Helvacı'nın sayın Aydın tarafından 
bakanlık müsteşarı olarak atandığı, bu sebeple, tüm ihalelerin sübjektif 
ölçülere ve siyasi maksat ve saikle yapıldığı şüphesini artırmaktadır. 

İşi zamanında bitirmeyen veya şaibeli iş yapan müteahhitlere 
davet çıkarılıp iş verilmediği yönündeki savunma da geçersizdir. Zira Üst 
Yapı Limitet şirketinin bu sebeple kara listeye alındığı ve 1998 den sonra 
kendisine davetiye çıkarılıp iş verilmediği ileri sürülmekte ise de, bu 
firmaya 1998 den sonra davet usulü ile ihale verildiği yukarıda bahsi 
geçen ve celbini istediğimiz Ankara 8 nci İdare Mahkemesinin 2001/221 
esas 2001/1605 sayılı kararında açıkça belirtilmektedir. 

Diğer taraftan, gerek Bayındırlık ve İskan Bakanlığının teşkilat ve 
görevleri hakkındaki kanuna, gerekse Anayasamızın 112 nci Maddesinin 
2 nci Fıkrasına göre w her Bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca 
kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve 
işlemlerinden de sorumludur." Hükmü karşısında Bakanın yukarıda 
örneklerini verdiğimiz yolsuzluklarla illiyet rabıtası yok farz edilse bile, 
Anayasamızın kusursuz mesuliyeti ihdas eden bu hükmüyle sayın 
Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray Aydın emri altındakilerin eylem ve 
işlemlerinden sorumlu olmakla, Komisyonun aksi yöndeki kararına 
muhalifim. 11.02.2002 

Kemal AYKURT 
ÎS Sayılı Soruşturma Komisyonu üyesi 
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9/4 Esas Sayılı Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray 
Aydın hakkındaki Soruşturma Komisyonu raporuna (kararına) 
muhalefet şerhimdir. 

Bayındırlık Bakanlığı konumu itibariyle son zamanlarda diğer 
Bakanlıklardaki ve bazı birimlerdeki ülkemizin tümünü ilgilendiren 
yolsuzluk-vurgun-soygun-suiistimal-rüşvet vs. gibi iddiaların, 
söylentilerin beyan ve itirafların, emarelerin tarihinin en üst 
seviyesinde olduğu bu dönemde sektörden geçimini sağlayan 2(iki) 
milyon çalışanı ile kendisini bu kötü ortamın içinde bulmuştur. Eğer 
varsa birkaç kişinin yanlışı veya yolsuzluğu yüzünden bu kadar 
kişinin aynı potaya sokulması ve 65 milyonun vicdanını kanatması 
kabul edilemez. Namuslu kişilerin hakkının yenmesi de vicdanla 
bağdaşmaz. 

Amacım bu konuların açıklık kazanması, vicdanların 
rahatlaması, varsa suçluların tespiti bundan sonrada hiç kimsenin 
aynı hataya düşmemesi için tedbir alınması. En önemlisi T.B.M.M. 
kürsüsünde ettiğimiz yemine sadık kalınması ve "Egemenlik 
Kayıtsız Şartsız Milletindir"in tesir ettirilmesidir. 

Bu duygu ve düşüncelerimle rapora ve karara itirazlarımı arz 
etmeyi tarihi ve vicdani bir borç olarak kabul ediyorum. 

Soruşturma komisyonu her türlü bilgiyi, belgeyi, iddiayı, 
şaibeyi incelemek, gereğini yapmak, tarafsız çalışmak 
durumundadır. Olaylar; yanlış anlamalardan uzak, baskısız ve 
tarafsız olarak, parmak sayısıyla değil, makam mevki ile değil hür 
ve bağımsız iradeyle Türk Adaletiyle, Anayasayla, Demokratik 
Kurallarla gün yüzüne çıkarılmalıdır. Böylece 65 milyon 
insanımızın hakkı korunmalı, tarihten ders, örnek ve ibret 
alınmalıdır. 

Soruşturmaya esas konunun çok önemli yönleri ve çok 
sayıda konusu vardır. Bu konular toplumun tamamını ilgilendirecek 
kadar önemlidir. Ayrıca Kural ve Kurumlarımızı ilgilendiren yanları 
ise özellikle dikkatlerimizi çekmiş olup mutlaka herkes dinlenerek, 
her şey tespit edilerek en açık biçimde şeffaflaştırılmalıdır. 

Konularımızı sırayla sunuyorum: 
Soruşturma-Araştırma ve İncelemelere bakıldığı zaman 

yapılan ihalelerle ilgili İller Bankası,Karayolları,Deprem Bölgesi Alt 
Yapısı ve Kalıcı Konut ayağına inilmediği görülmektedir. Bu da 
operasyonların tamamlatılmadığı, Emniyette değişiklik yapılıp 
müdahaleler olduğu ve yargının bağımsız çalışmasının 
engellendiği, Bakanla ilgili bölüme giden yolun kapanmak 
istendiğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 



- 3 7 2 -

Elimizde mevcut olan bilgi, belge, ihbar, operasyon neticesi 
elde edilen çok sayıda doküman, ilgili birimlerin video kayıtları ve 
kişilerin net olarak kendilerinden başka hiç kimsenin bilemeyeceği, 
son derece rahat ve huzur içinde.,Cumhuriyet Savcılarımızın da 
bulunduğu ortamdaki itirafları, Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadeler ve hazırlanan iddianame. 
Ayrıca yapılan her türlü mal varlıklarının tespiti, meselenin büyük 
boyutta olduğunu ve mutlaka en ince detayına kadar inilerek, ucu 
nereye varırsa varsın tarafsız Türk Adaleti tarafından gereği yapılıp 
65 milyon milletimize açıklanma zorunluluğunu ve gereğini gözler 
önüne sermektedir. 

Bazı bürokratların değiştirilmediği meselesi, hedef saptırma 
olup, dikkat çekilmemesi açısından yapıldığı v^^njacadaha uygun 
ulaşılacağı kanaati uyandırmaktadır. J^stetfcir 

İfade verenler, ele geçen belgeler karşısında itiraftan başka 
bir şey yapamamışlar, her şey kayda alınmış. Aban; DGM 
Başsavcısı Sn. Cevdet VOLKAN, DGM Savcıları Sn. Cengiz 
KOKSAL ve Sn. Ömer Süha ALDAN'a ifade vermiş. En küçük bir 
baskının olmadığı tespit edilmiş, ifadelerinde "Darbe oldu Koray 
gitti" sözleri yer almamış, Aban polise değil Savcıya ifade vermek 
istediğini söylemiş, sorgunun bazı bölümlerinde emniyetin konuyla 
ilgili yetkililerinin bulunması haricinde. Aban DGM Savcıları 
Sn.Volkan, Sn. Koksal, Sn. Süha Aldan'dan başka hiç kimseye 
ifade vermemiştir. Emniyet, Savcılık, Yedek Hakimlikteki kesin 
tespitlerden sonra mahkemedeki yeni açıklamaları savunmaya 
yönelik olarak normal görülmüş. Bu kişilerin sorguları sırasında iki 
günde bir sağlık kontrolleri yapılmıştır. 

Komisyonda dinlediğimiz sanıkların hemen hemen tamamı 
aynı rakamları söylemiş, aynı tavır, tutum ve hareketlere 
zorlandıklarını anlatmıştır^ Ancak sanki birileri tarafından aynı 
şeyler öğretilmiş duruma düşmüştür. Çoğununda son derece de 
tedirgin ve çelişkili konumda olmaları gözden kaçmamıştır. 

İhalelerin T.C.K. bölümünde Bakana bağlı Teftiş Kurulu 
Başkanlığının tam çalıştırılmadığı ve de Teftiş Kurulu Başkanının 
söyledikleri, bize göre incelenmesi gereken önemli konulardır. Zira 
Kıbrıs Ayrımı-Tatlısu-Çayırova Yol Yapımı ihalesinden önce^önemli 
bir ihbar varken ve de T.C. Başbakanlık Kıbrıs İşleri Müşavirliği bir 
gün önce ihalenin ikinci bir talimata kadar ertelenmesi istenmesine 
rağmen, ihale gerçekleştirilmiş olup, ihbarda doğru çıkmıştır. Yine 
Kocaeli-Gölcük Yolu (18.8 Trilyon Keşif Bedelli) ihalesinden önce 
noterden ihaleyi alacak firma ve yaklaşık tenzilatı ihbar edilmiş 
olupyihale yapılmış ve de keşif artışıyla devam ettirilmektedir. 
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Ayrıca Trabzon 2. Tüneli ve Köprülü Kavşakları ihalesine de 
amaçlı olarak firma daveti yapıldığı ve tahmin edilen firmanın 
ihaleyi aldığı bir yerel gazetede tespitlidir. 

Bu konularda ilgili bürokratların ve Sn. Koray Aydın'ın 
beyanlarında çok önemli çelişkiler vardır. 

İller Bankasına bakıldığı zaman durum şudur: 
1993 ile 1999 yılı Ocak ayı, arasında değişik altı(6) Bakan 

döneminde 145 ihale yapılmış,49 davete karşı^ö ihale açık ilan 
yoluyla gerçekleştirilmiştir. Bunlardan 111 'inin tenzilatı %25 ile 
%55 arasındadır, %20'in altındakiysa*dece üç tür. 

13.09.1999 ile 15.06.2001 tarihleri arasında yapılan 234 
ihalenin tamamı davet yoluyla yapılmıştır. Tenzilatlarda %11 ile 
%25 arasıdır. Bu ihalelerin 76'sı deprem bölgesi dışındaki değişik 
illerdedir. Yani bunlarda davet usulü ihale edilmiş ve tenzilatları 
düşüktür. Dolayısıyla idare takdir yetkisini sınırsız kullanmıştır. Bu 
da "Ben yaptım oldu zihniyeti" ile yeterli ve eşit rekabet 
sağlanmadan, en yüksek kamu yararı sağlanmadan 
gerçekleşmiştir. Böylece ihale yasasının (2886/2) Kamu Yararı 
gözetilmesi, haklı rekabetin sağlanması, şeffaflığın temin edilmesi 
şartı ihlal edilmiştir. Ayrıca ihale yasasının 44. Maddesindeki 
ruhunda dışına çıkılmıştır. 

Bu ihalelerin 85 adedinde 1. Keşif bedelleri ile 2. Keşif 
bedelleri arasındaki artış oranı %20 ile %400'dür.(V*^*J " ^ « i &3*/W« 

Bu ihalelerdeki akraba ve partili müteahhitler, ticari ve sosyal 
bağlantılı kişilerin tespitine zaman kalmamıştır. 

Yine İller Bankası Ulus'ta 6-7 trilyona bina yaparken,. İstanbul 
yolundaki tesislere onarım için 6-7 trilyon harcandı, "müteahhitler 
de partiliydi" söylentisine de araştırma şansı ve zamanı 
olamamıştır. 

Bazı ihalelerin neden iptal edildiği.sonra hangi firmanın işi 
aldığı,aynı gün yapılan bir çok ihalenin tenzilatlarının hemen 
hemen aynı olduğu. Bazı Genel müdür Yardımcılarının firmalarla 
ilgisi ve o sayede ihale alınıp başka firmaya devri,Müsteşar 
Yardımcısı Akrabanın deprem bölgesi ayağındaki 
fonksiyonları.ticaretteki cirolardaki 10(on) kata varan artışları gibi 
konularda bu bağlamda tarafsız yargı tarafından bakılmalıdır. 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan ihalelerde 
durum şudur: 

İlan yoluyla yapılan ihalelerde tenzilat oranı %6.3 ile %9.50 
arasındadır.(17 adet) Bu ihalelerin organizasyon dahilinde 
anlaşmaların yapıldığı tespit edilmiştir (iddianameler). İlan yoluyla 
gerçekleştirilen tespit edilebilen 28 ihalede Bakanlık dışı ve içi 
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organizasyonlar ihalelerin kimlere verileceği ve çıkmaları 
saptanmıştır.(iddianameler). 

Kurumca davetiyeli olarak gerçekleştirilen 37(otuz yedi) adet 
ihalede düşük kırımla işlerin hangi firmalara ihale edileceği 
önceden belirlenerek Bakanlık içi organizasyon tarafından izah 
edilen şekillerle hareket edilmek suretiyle ihalelerin bu şirketlere 
verildiği tespit edilmiştir (iddianameler) 

Bütün bunların ötesinde Soruşturma Komisyonunun 
tutanaklarımda geçen önemli bir konuda^ Sn. Koray AYDIN'ın, 
Bakanlık.siyaset, ticaret, müteahhitlik,Bürokratlar, Müteahhitler, 
partililer,akrabalar,sosyal işler ve ilişkiler içerisinden sıyrılmayışıdır. 
Zira en büyük yatırımcı Bakanlıklardan birinin Bakanı olan kişinin 
bu kadar çok sayıda şaibeye müsait konularla iştigal etmesinin 
insanları düşündürmesi normal mütalaa edilmeli ve tarafsız yargıya 
gerekli görev ve yetki verilmelidir. Zira tutanaklara geçen maddi ve 
manevi yardımların ayrıca parayla iç içe olan diğer konuların açığa 
çıkması başka türlü mümkün olmayacak ve parmakla aklanmak hiç 
kimsenin vicdanını rahatlatmayacak; toplum vicdanı huzursuz 
olmaya devam edecektir. En büyük temizlik ve rahatlık Anayasal, 
bağımsız yargının vereceği karardır. 

Anayasamızın 112. Maddesine göre " Her Bakan, 
Başbakana karşı sorumlu olup,ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden 
ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur." 
Hükmü nedeniyle, ayrıca da yukarıdaki belirtilen Sn. Eski Bakan 
Koray AYDIN'ı ilgilendiren konulardan dolayı komisyonun aksi 
kararına muhalifim. 11.02.2002 

Mustafa ÖRS 
Burdur Milletvekili 

9/4 Esas Sayılı Soruşturma Komisyonu Üyesi 
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KARŞIOY YAZISI 

Bayındırlık ve Iskan Eski Bakanı (Bakan) Sayın Koray AYDIN hakkında 
kurulan TBMM Soruşturma Komisyonu (Komisyon) 03.01.2002 günü fiilen başladığı 
çalışmalarını 07.02.2002 Perşembe günü bitirerek bakanın Yüce Divana şevkine 
gerek olmadığına karar vermiştir. 

Komisyon çalışmalarını makul bir süre içinde ve hakkaniyete uygun bir biçimde 
yapmamış ve bu surette kamunun yararını ve hukukunu gözetmemiştir. 

Aşağıdaki nedenlerle komisyonun çokluk görüşüne katılmıyorum: 

1. Komisyon çalışmalarını (35) gün gibi çok kısa süre içinde tamamlamıştır. Bu süre 
içinde onlarca klasörden oluşan 361 sanıklı dava dosyasının, 15 görüntülü kasetin, 
kamudan gelen bilgi ve belgelerin ve ilgili mevzuatın incelenmesi ve değerlendirilmesi 
zordur. 

2. Komisyon çalışmaları sırasında toplanan deliller kamudan veya kamu 
görevlilerinden alınan bilgi ve belgelerden ibarettir.Dışarıdan tanık dinlenmemiş ve 
dosyalar üzerinde tarafsız bilirkişi incelemesi yapılmamıştır. 

Dinlenen (7) kişi bakanlığın üst düzey bürokratıdır. 
Cezaevinde dinlenen 4'ü bürokrat (5) tanık DGM'de yargılanan tutuklu kişilerdir. 

3. Komisyon çalışmaları sırasında bazı delillerin toplanmasına, tanıkların 
dinlenmesine ve komisyon çalışmalarının sağlıklı yürütülmesi için çalışma süresinin 
uzatılmasına ilişkin talepler makul ve makbul gerekçe gösterilmeden reddedilmiştir. 

4. Devlet İhale Kanununa aykırı işlemlerden dolayı bakanın sorumluluğu 
açıktır.Bakan, bakanlık hizmetlerini mevzuata uygun olarak yürütmekle ve emri 
altındaki kişilerin faaliyet ve işlemlerini gözetmek ve denetlemekle yükümlüdür. 

Hukuk devleti idarenin tüm eylem ve işlemlerinin her safhada hukuka uygun 
olduğu devlettir. İdareye tanınan takdir yetkisi, mutlak ve sınırsız olmayıp hizmet 
gereği ve kamu yararı ile sınırlı olan ve bu sınırlamaların önceden konulduğu ve belli 
olduğu bir yetkidir. 

Devlet İhale Kanunu hükümleri, kamu görevinin disiplin ve düzen içinde 
yürümesini sağlayan diğer yandan kamu iradesinin olumsuz davranışlar ve 
eylemlerle zarara uğratılmasın! önleyen hükümlerdir. 

İhalelerin nasıl yapılacağı yasa ve ilgili mevzuatla düzenlenerek belirlenmiştir. 
Devlet ihalelerinde açıklık ve rekabet ve uygun bedel tesbiti esastır. Devlet İhale 

Kanununun 35,44 ve 89 uncu maddesinin uygulanmasında idarelerin hangi ihale 
usulünü tespit edeceği hususunda idarenin veya bakan onayının alınma zorunluluğu 
hususunda bakanın takdir yetkileri bulunsa dahi bu takdir yetkileri mutlak ve sınırsız 
değildir. 

iller Bankasının 250 ihalesinden istisnasız 250 sinin niçin davet usulü ile 
yapıldığının özel olarak incelenmesi gerekir. Davet usulü, bakanın onayının 
alınmasını zorunlu kılan ve belli işlerde diğer ihale usulü yerine "teknik yeterlilikleri ve 
güçleri idarece kabul edilmiş en az üç istekli arasında" yapılan bir usuldür. Bu usulün 
mutlak ve sınırsız olarak her iş için tercihi, idarenin kendi yetkilerini sınırlandıracak 
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objektif kriterleri önceden koymaması dikkat çekicidir. Dosyada sanıkların çelişkili 
beyanlarının yanında somut delil elde etmek için davet yolu ile yapılan ihale 
dosyalarının bilirkişiler marifetiyle incelenmemesi ve tanık dinlenmemesi ihalelerde 
hangi yararın gözetildiği hususunda şüpheleri ortadan kaldırmamıştır. 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ihalelerinden 51'i davet 18'i ilan usulü ile 
gerçekleştirilmiştir. Bu ihale dosyalarında dahi kamu yararının gözetilip gözetilmediği 
tarafsız bilirkişilerce esasa girilmek suretiyle incelenmek gerekirken bundan 
kaçınılması hata olmuştur. 

5. Devletin her biriminin hukuka bağlılığı ve mevzuatı uygulama görevi gereği 
bakanlık içi ve bakanlık dışı organizasyonlarla mücadele etmesi, rüşvet, kayırmacılık 
ve yolsuzlukları ve bu söylentileri önleyici her türlü önlemi alması ve kanun önünde 
eşitlik kuralını uygulayarak mutlak ve sınırsız takdirlerden kaçınması gerekir. 

Kamuoyunda ve yasama organında gerek gensoru, gerekse soru ve TBMM 
konuşmalarında yankılanan olayları bakanın duymaması söz konusu değildir. 

Bakanın gözetim ve denetim yetkisi kimi kötülükleri ve hukuka aykırılıkları 
önleyecek etkinlikte yerine getirilse idi suç konusu eylemlerin yaşama geçmesi 
mümkün olmazdı ve "Vurgun Operasyonu" gerçekleşmezdi. 

Sonuç olarak: 

Bakanın istisnai olarak uygulaması gereken davet usulünü kural olarak 
uygulaması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu! nun amaç ve ilkelerine ve kanunun 44 
üncü maddesine aykırıdır. Bu uygulamalar nedeniyle bakanın şahsi veya siyasi yarar 
elde ettiğine dair somut delil olmamakla beraber Devlet İhale Kanunu'nun öngördüğü 
ihale usul ve esaslarına aykırı davranarak keyfi uygulamalara sebebiyet vermek 
nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 240 ncı ve 80 nci maddeleri uyarınca bakanın 
görevini kötüye kullanmaktan yargılanması gerekir. 

Bakan ayrıca kanunun kendisine verdiği gözetim ve denetim görevini yerine 
getirmemek suretiyle de Türk Ceza Kanunu'nun 240 ncı maddesinde ifadesini bulan 
görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir ve bu nedenle yargılanması gerekir. 
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MUHALEFET SERIHM 

Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde yapılan ihalelerde devletin menfaatinin korunmadığı, 
ihalelerde sağlanması gereken rekabetin sağlanamadığı aşağıda maddeler halinde 
göstereceğim örneklerde de aleni olarak görülecektir; 

1- 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 44. maddesi istisnayi bir hüküm olup özelliği olan 
yapım işlerinde kullanılması icap ettiği halde Sayın Koray AYDIN' in Bakanlığı 
döneminde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan 69 ihaleden 51 "inde, 
İller Bankası Genel Müdürünün de yapılan bütün ihalelerin davet usulüyle yapıldığı 
görülmekledir. 

2- Türkiyede de binleri bulan müteahhit olmasına rağmen davetiyelerin gencide belki 
firmalara gönderildiği, bir kısım firmaların devamlı davet edildiği görülmektedir. 

3- Aynı aileye mensup firmaların aynı işlere davet edildiği, iki kardeşin aynı işlere davet 
edildiği, tam olarak araştırılabilseydi beklide şahsın kendisinin birden fazla şirketinin 
bile aynı işe davet edilmiş olabileceğinin tespiti yapılabilirdi kanaatindeyim. 

4- Davetiyeler genelde 5 ila 10 arası firmaya gönderilmiştir.Oysaki daha önceki yıllarda 
20-30 firmaya davetiye gönderilmiştir. 

5- Özellikle İller Bankasındaki kurumlara bakıldığında Sn. Koray AYDIN 'in bakanlığı 
döneminden önce yapılan ihalelerin kfınlmlan %30-4ü larda iken, bir anda %15 1er 
seviyesine çekiliyor.İller Bankası Kanalizasyon Daire Başkanımda Sn. Onur 

<K"x??xî;Sx(J6cx^x"bakanlığı döneminde 22 işin ihalesi yapılıyor bunlardan 14 'ü ilanlı, 
8'i davetli ve bu işlerin 19'u %30 'un üzerinde kırımla gidiyor. Sn. Halit 
ÇUHAOĞLU'nım bakanlığı döneminde 27 iş ihale ediliyor, bunların 17 'si %30 'un 
üzerinde 10, %20 'nin üzerinde Sn. Erman ŞAHİN döneminde 6 iş ihale edilmiş, 
bunlardan 4 'ü %30 'un Üzerinde 2 'si %2() 'nin üzerinde. Sn. Adnan KESKİN 
döneminde 11 iş, bunlardan 6 'sı %30 'un üzerinde, 4 'ü %20 'nin üzerinde. Sn. Ccvat 
AYHAN 'in Bakanlığı döneminde 22 iş ihale edilmiş 20 'si ilanlı 2'si davetli bunların 
13'ü %30 'un üzerinde, 9 'u %20 'nin üzerinde kılrılmla ihale edilmiş. Sn. Yaşar 
TOPÇU'nun Bakanlığı döneminde 57 iş ihale edilmiş 56 'sı ilanlı I 'i davetli, bunların 
38 "\ %30'ıın üzerinde 18 'i %20 'nin üzerinde. 

. Sn. Koray AYDIN'ın başkanlığı döneminde 235 iş ihale edilmiş ve bu işlerin tamamı 
i410/ûjk devlet-cliyte yapılmış ve bu işlerin 181i %20 nin altında kırımla ihale edilmiştir. Ne 

* lesadiifse % 30 nıın üzerende ihale edilen hiçbir işte yoktur. 

6- I Şubat 2000- 5 Nisan 2000 tarihleri arasında Körfez Bölgesinde yapılan 17 
ihaleden 15 tanesi 20.00 ile 20.30 arası kırımlarla, hatta bunlardan iki iş 20.00, iki iş 
20.02 ile, iki iş 20.30 ile, iki iş 20.20 ile üç işte 20.10 gibi aynı kırımlarla ihale 
edilmiştir. 

Aynı şekilde yıl içinde yapılan diğer ihalelere de bakıldığında aynı gün yapılan bir 
kısım ihalelerinde aynı kırımlarla verildiği görünüyor. 11.7.2000 tarihinde ihalesi 
yapılan Canakkale-Eceabat ve Karaman (Merkez) 3. Kısım işlerinin ikisinin de % 
23.20..24.01.2001 tarihinde ihale edilen Balı kesir- A Itınova 4. nolıı ve 6. ııolıı işlerinin 
ikisinin de %2(>.04 kırımla verildiği görülmektedir. Bu ve ben/eri bir hayli j>rwek 
verilebilir. Bu rakamlar tesadüfen oluşabilecek rakamlar clcğilıliı. 
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7- Dosyalar üzerinde yaptığını çalışmalarda ihalelerin tamamını organize bir şekilde 
belli firmalara -eygunİEC biı şi-kilde- ayarlandığı ve ihalelerde rekabet sağlanmadığı 
kanaati hasıl oldu. 

8- Sincan l-" tipi cezaevinde dinlediğim Sedat ABAN ve Fethi SOYDAN olsun 
Ulucanlar Cezaevinde dinlediğim Mehmet İNCE, Sadrettin DİNÇER ve Mustafa ERİŞ 
olsun her ne kadar DGM savcısı Cengi/. KOKSAL'a ve Emniyete verdikleri ifadeleri 
baskı altında verdiklerini söylüyorlarsa da, Savcılıkta verdikleri ifadelerin kasetleri 
incelendiğinde ifadeleri çok rahat bir ortamda verdikleri ve sanki günah çıkarır gibi bu 
işlerin artık bitmesi gerektiğini ve vicdanen rahat olmadıklarını, yaptıklarını 
hatırladıkları kadarıyla doğru bir şekilde anlattıkları, bilnıedikleriyle ilgilide birilerini 
karalamaya girmedikleri görülmektedir. 

9- Zanlılara ait bir kısım büro ve işyerlerinde yapılan aramalarda görüntülerde de 
tespit edilmiş bir kısım, çek, senet, para vs. mevcudiyeti görünmekledir. 

10- Eski Müsteşar Yrd. Sedat ABAN DGM savcısına verdiği ifadede "Davet usulü 
ihalelerde Bakan'm önceden önerdiği dışında hiçbir zaman bir başka firmanın ihaleyi 
alması mümkün değildir. Kendisi yapılacak ihale ve ihaleyi alması istenen şirketin 
adını ya bizzat ya da danışmanı Sadrettin bey aracılığı ile bildirerek bu işle ilgilenin 
diye söz kullanılır, bu söz ihalenin sözü edilen firmaya verilmesi talimatını içerir. 
Bende bu takdirde durumu İlkutlu GÖNÜLAL yada Mehmet İNCE 'ye bildiririm. 
Bunun üzerine bir liste hazırlanır. Bu liste hazırlama işinde genellikle Fethi SOYDAN 
görev alır. Yaklaşık on dolayında firma seçilir. Kırımlar öylesine ayarlanır ki sonuçta 
üst makamda talimat gereğince ihale önceden belirlenen firmaya verilir." Diyerek 
ihalenin şeklen yerine getirildiğini açıkça anlatmakladır. Dosyalar üzerinde yaptığım 
incelemelerde de anlatılanlarla tatbik edilen sistemin tıpatıp örtiiştüğünü gördüm. 

Yukarıda sıraladığım bir kısım örneklerde de görüldüğü gibi Bayındırlık Bakanlığı 
bünyesinde yapılan bir kısım ihalelerde yasal düzenlemeler karşısında uyulması 
gerekli kuralların ihale dosyaları üzerinde uygulanmış gibi gösterilmesine karşı 
görevliler tarafından çarpıtılarak kendi çıkarları doğrultusunda kullanıldığı açıkça 
görülmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına kamu ihalelerini yapmakla yetkilendirilen bir 
kısım görevlilerin sistemin boşluklarından yararlanmak suretiyle Bakanlık bünyesi 
içinde ve dışında bir kısım organizasyonlara girerek ihalelerden çıkar elde ettikleri ve 
devlete zarara soktukları görülmektedir. 

Bu ve benzeri gerekçelerle şu anda 12 bürokrat ve 1 müteahhit halen tutuklu 
bulunmaktadır. Böyle bir durumda Bakan'm görev yetki ve sorumluluklarını 
belirleyen 21. maddeye baktığımızda *£fl»akan, ayrıca emri altındakilerin faaliyet ve 
işlemlerinden de sorumlu olur." denmektedir. Buna göre Bakan'mda dolaylıda olsa bu 
işlerden sorumlu olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla bu durumun incelenmesi 
gerektiğinden Sayın Koray AYDlN'm durumunun netleşmesi için Yüce Divan'da 
yargılanmasında fayda vardır. 

Sal 
Muş Milletvekili 

ıhatlin YILDIZ 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Sayın Koray AYDIN hakkında Anayasanın 100. ve 

İçtüzüğün 107. maddeleri uyarınca, bakanlığı döneminde usulsüzlük ve suistimallere yol 

açtığı ve göz yumduğu, gerekli tedbirleri almayarak görevi kötüye kullandığı ve bu 

eylemlerinin TCK'nın 228, 230, 240 ve 246. maddelerine uyduğu iddiasıyla 09.11.2001 

tarihinde TBMM Başkanlığına bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin İstanbul Milletvekili 

M. Ali ŞAHİN ve 55 arkadaşı tarafından önerge verilmiş, TBMM Genel Kurulunun 

29.11.2001 tarihli 28. Birleşiminde Meclis Soruşturması açılmasına ve bu soruşturmayı 

yapacak 15 kişilik soruşturma komisyonu oluşturulmasına karar verilmiştir. 

Anayasanın "Görev ve Siyasi Sorumluluk" başlıklı 112. maddelerinin 2. fıkrasında 

bakanların sorumluluğu düzenlenmiş ve her iki bakan kendi yetkisi içindeki işlemlerden ve 

emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur, hükmüne yer verilmiştir. 180 sayılı 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkındaki kanun hükmündeki 

kararnamenin 5. maddesinin 2. fıkrasında da "bakan emri altındakilerin faaliyet ve 

işlemlerinden sorumlu olup, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının 

faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir" denilmiştir. 

Sayın Koray AYDIN'ın bakanlığı döneminde de özellikle yapılan ihalelere fesat 

karıştırdığı ve bazı bürokrat ve müteahhitlere böylelikle menfaat temin edildiği iddiaları 

kamuoyuna yoğun bir şekilde yansımaya başlamıştır. 

9/4 Esas sayılı Meclis Soruşturma Komisyonu mezkur iddiaları araştırmış, bu konuda 

bilgi ve belge toplamaya çalışmıştır. Özellikle İller Bankası Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 

Karayollan Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan ihaleler üzerinde durulmuştur. Soruşturma 

Komisyonu bazı bilgi ve belgelere ulaşmakla birlikte, iki aylık bir çalışma süresi içinde 

kapsamlı bir soruşturma yapamadan 7.2.2002 tarihli toplantıyla çalışmayı bitirmiş ve oylama 

yapılmışta". 

Komisyon çalışmaları sırasında bilgi ve belgelerden ve dinlenen kişilerden edindiğim 

kanaat doğrultusunda, soruşturmaya konu olan iddiaların lehinde oy kullanmayı uygun 

buldum. 
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Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Sayın Koray AYDIN döneminde başında bulunduğu 

kurumda yapılan işlerle bir takım bürokrat ve müteahhitlere menfaat temin edilmesi yönünde 

uygulamalar yapıldığı ve devletin zarara sorulduğu kanaati oluşmuştur. Şöyle ki; 

Yapılan ihalelerin istenen şahıslara, istenen şekilde istenen eksiltme oranı ile 

verilmesine yönelik uygulamalar yapılmıştır. Bunlar: 

1.12.12.1999 tarihinde İller Bankası İhale Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, Yönetmeliğin 

30. maddesi ikinci fıkrası değiştirilmiştir. 

Bu değişikliklerle ek sözleşme sının kaldırılarak, istenen müteahhite ihalesiz, istendiği 

kadar iş verilmesi yolu açılmış, Sayın Koray AYDIN'tn Bakanlığı döneminde yapılan 

ihalelerde ek sözleşme yolu yoğun olarak kullanılmıştır. 

2. Özellikle Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve İller Bankası bünyesinde yapılan ihalelerde, 

davet usulü Genel ilke haline getirilerek istenen müteahhitlere ihale verme yolu açılmış ve 

yoğun olarak tüm alanlarda ve yerlerde yapılan ihalelerde, ilan verme davet usulü 

kullanılmıştır. 

3. Geriye doğru on yıllık süre içinde yapılan ihaleler incelendiğinde eksiltme (kınm) oranları 

çok yüksek olduğu halde, Sayın Koray AYDIN döneminde kınm oranları aniden çok 

aşağılara düşmüştür. Eksiltme (kınm) oranlan daha önceleri ortalama %40'larda seyrederken, 

ortalama %15'lere inmiştir. 

Böylece düşük kınmlı ihalelerle devlet zarara sokulurken müteahhit ve bürokratlara 

menfaat temin edilmiştir. 

4. İhale almak için müracaatta bulunan bazı müteahhitlerin ifadelerinden, ihale almak için 

%20, %15 peşin komisyon istendiği, komisyon vermeyenlerin ihaleye davet edilmediği yoğun 

şekilde dile getirilmeye, kamuoyu ve medya kuruluşlannda ifade edilmeye başlanmıştır. 

5. Sayın Eski Bakan Koray AYDIN komisyondaki ifadelerinde "İhale Komisyonları 

tarafından alınan ihale kararlarının ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 gün 

içinde onaylanacağı veya iptal edileceği" yasa gereği olduğu, bu durumda yapılacak ihalelere 

katılacak isteklilere onay vermek ve tamamen evrak üzerinde yapmış olduğu inceleme 

sonucunda vermiş olduğu ihalenin onaylanması veya iptal edilmesi kararlarından dolayı 

suçlanmasının mümkün olmadığını ifade etmiş olmakla birlikte, yine aynı ifadesinde sorulan 

bir soru üzerine; "tabi öyle yaptım, dağıttım, doğrudur, her gelene dağıttım, paylaştırdım 

herkese" ifadesiyle ihalelerin usul ve şekli işlemlerinden öte fiiliyatta iddia edildiği gibi 

dağıtıldığı gerçeği ortaya çıkmıştır. 

6. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı çalışanları ve bazı müteahhitler nezdinde yapılan "Vurgun 

Operasyonu" sonucu, 1 nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinde Hz. 2001/477-Es 2001/23 3-İd. 
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2001/190 sayılı iddianame doğrultusunda dava açılmış, 361 kişi gözaltına alınarak bir kısmı 

tutuklanmıştır. 

7. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yapılan bir yol yapım ihalesi ile ilgili Ankara 8, İdare 

Mahkemesinde açılan davada mezkur ihale ile ilgili işlemlerin iptali doğrultusunda karar 

verilmiştir. 

8. Ulaşılacak bir takım bilgilere ihale verilen müteahhitlere ulaşılamadan inceleme ve 

soruşturma eksik yapılarak komisyonun çalışmaları sona erdirilmiştir. 

Siyaset kurumunun yıpranmasına, gerçeklerin ortaya çıkmasına kamuoyu nezdindeki 

şüphe ve olumsuz kanaatlerin ortaya kaldırılmasına yardımcı olmayacak böyle bir rapor ve 

karara muhalif olduğumu arz ederim. 11.02.2002 

Mustafa GEÇER 

Hatay Milletvekili 
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X. RAPOR EKLERİ 

1 ) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı îşleri Genel Müdürlüğünün "istekli tanıtım 
dosyalarının değerlendirilmesi" hakkında 25.01.1993 tarih ve B.09.0.YÎG.D. 14.00.00/90-14/736 sayılı 
yazısı. 

2 ) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün "özelliği bulunan yapım 
işlerinin değerlendirilmesi" hakkında 30.04.1993 tarih ve B.09.0.YİG.D.14.00.00/90-14/2710 sayılı 
yazısı. 

3 ) Bayındırlık ve tskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının özelliği bulunan yapım 
işlerinin değerlendirilmesi" hakkında 15.02.1996 tarih ve B.09.0.YFKO.OO.OO.OO/5-6/77 sayılı yazısı. 

4 ) 1999 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak 
Kriterler Hakkında Tebliğ, 

5) 2000 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak 
Kriterler Hakkında Tebliğ, 

6) 2001 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak 
Kriterler Hakkında Tebliğ, 

7) 24.12.1998 tarih ve 98/12228 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına 
Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Bakanlar Kurulu Kararı. 

8) 29.01.1999 tarih ve 99/12375 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına 
Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Bakanlar Kurulu Kararı. 

9) 25.06.1999 tarih ve 99/13136 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına 
Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Bakanlar Kurulu Kararı. 

10) 09.01.1999 tarih ve 99/13412 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı 
Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Bakanlar Kurulu Kararı. 

11) 03.12.1999 tarih ve 99/13715 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı 
Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Bakanlar Kurulu Kararı. 

12) 13..01.2000 tarih ve 2000/9 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına 
Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Bakanlar Kurulu Kararı. 

13) 24.07.2000 tarih ve 2000/1042 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı 
Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine yapılacak Yardımlara Dair Bakanlar Kurulu Kararı. 

1 
14) 11.01.2001 tarih ve 2001/1957 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı 

Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine yapılacak Yardımlara Dair Bakanlar Kurulu Kararı. 
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EK-1 
T, C. 

UAY1NDIRLIK VE İSKAN HAKANLIĞI 
Yağı ljlcri Genel Müdürlüğü 

A N K A R A 

SAYI : U.U9.0.YİÜ.0. 1 4 . 0 0 . 0 0 / 9 0 - 1 V ' ^ k 

KONU 
î a t ok l i tanıtım douyalannın 
diker i (indirilmesi 

2.5 )CAK 1993 
...:/!99. 

BAKANLIK İEAKAMINA 

. 2G06 iîayılı ljevlet İhale Kannnu'nun '14.• maddesi Gerekince 
"Lüll'i istekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecek 
i>;lcr iyin davet edilecek istekli seçiminde dikkate alınmak Üzere; 
L>u usulle yaıalacak ihalelere katılnak isteyen iateklilerce verile
cek tanıtım dosyalarının,Genel î.iüdürlü&üoı başkanlığında oluşturula
cak bir ti ey e t tarafındım dejçerlfindiriluıeai Uygun {.'örülmektedir. 

isim 
arz ı 

...'akamlarınca <la uygun Görüldüğü takdirde; bu görevin aç ağıda 
e unvanları yazılı heyet tarafından yapılmasını Olur'lannıza v 

îdoritn. 

Hüseyin CÎİİDET-.İR' 
Genel Müdür 

j.:ı:,:kun 
..iyo 
uy e 
Oyo 
ıiyc 
hye 
üye 

i»üae;/in CÎKDBTiIn 
hakkı üSTAü:ZR 
1brall in ATiPACI -

P i k r e t EAYItmiiîLI 
Ünal FEKE!! 
Osman i'iELE'KÎ 
Aydın ÜZAL 

Genel Müdür 
ün.Md.Yrd. 
Yap.Fr j .Dai .Bşk. . 
Yap .Pr j J J a i . B s k . i ' r d . 
Ankara Bay.ve. lak.Müdürü 
Bursa liay.vo İsk.Müdürü 
B a l ı k e s i r Bay,ve î sk .Ud.V, 

O L - I f l l ' 

/f /ol / 1995 

Onur KUldJAiupİBAGI 
Bakan . [7 

ASLI GİBİDİR 
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T. c. p > Q_ 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN HAKANLIĞI & 

Yapı hicri Genci MUdürliigti 
A N K A R A 

SAYI : D.09.0.YİG.O. 14.00.00/90-1V £ ^H O 

"öze l l iğ i bulunan yap ım ' i ş l e r i "n in 
KONU : değerlendiri lmesi 

3 0 MİS A M 1993 
...../ . ' . / i " . . 

BAKANLIK KAKAMIKA 

2886 sayılı Devlet ihale KanunuJnun 44. maddesi 
gereğince Yapı işleri Genel Müdürlüğümüzce " Belli istekliler 
Arasında Kapalı Teklif Usulü" ile ihalesi düşünülen yapım 
işlerinin maddede yer alan "....özelliği bulunan yapım işleri" 
kapsamına, girip girmediğinin bu amaçla düzenlenen " Yapı 
Değerlendirme Kriterleri Formu"na göre değerlendirilmesini 
sağlamak üzere ve yine konuyla ilnili olarak bu ihalelere davet 
edilecek isteklilerin seçimi için »Makamlarının 25.1.1993 gün ve 
B.09.0.YÎG/90-14/735 ve-736 sayılı Olur'ları ile Genel Müdürlü
ğümüzce heyetler oluşturulduğu malumlarıdır. 

üte yandan; bilindiği gibi taliye ve Gümrük Bakanlığınca 
28 Çubat 1993 gün ve 21Ş10 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan. 
93/1 Sıra No.lu Devlet ihaleleri Genelgesi'ile; daha önce yayın
lanan genelgelerin tamamı-yürürlükten kaldırılarak yapılan açık
lamaların toplu hale getirilmesi uygun görülmüş ve- bu arada 
konuyla ilgili olarak da yeni düzenleme-yapılmıştır.Bu düzenleme 
içerisinde,kuruluşlarca "özelliği bulunan yapım isleri" kapsamın
da ihalesi düşünülen işlerin "Yapım özelliği taşıdığına dair" 
Bakanlığımız görüşünün alınması gerekli görülmüştür. 

Euna göre; Yapı işleri Genel Müdürlüğümüzce " özelliği 
bulunan yapım işleri" kapsamı içerisinde, ihalesi düşünülen işle
rin Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan bu heyet marifeti ile,Genel 
Müdürlüğümüzün dışındaki kuruluşların bu yöndeki başvurularının 
ise,Bakanlığımız ilgili Müsteşar Yardımcısının takdiri ile 
Yüksek l'en Kurulu Başkanlığınca değerlendirilmesinin uygun olaca
ğı düşünülmektedir. 

. .../... 

ASLI GİBİDİR 
.f.:.:::^;:^.. 

O/fofr 
O. M.-101 
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T. C. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN DAKANLlCl 

Yapı I$lcri Genci MlidGringU 
A N K A R A 

tfc 2 J2 

SAYI : D.O9.O.YIG.0. . /I99. 

KONU : 

- 2 -

Yine bu cümleden olarak,uyculamada birlikteliğin sağlan
ması için konuya İlişkin yapı değerlendirmesinin ek*te sunulan 
"Yapı Değerlendirme kriterleri Formu" ve "Yapı Değerlendirme 
Kriterleri Puan Dağılımı"na Göre yapılması uygun görülmektedir. 

Makamlarınca da uysun görüldüğü takdirde gereğinin bunla
ra c'öre yapılmasını Olur'larıniza arz ederim. • 

Hüseyin CÎKDEKİR 
Genel Liüdür 

LELER: 
- Yapı Değerlendirme.Heyeti Ülur'u 
- istekli •• " " • 
•- Yapı Değerlendirme kriterleri*Formu 
- Yapı Değerlendirme Kriterleri Puan 

Dağılımı 

O L U R 
2 fi / 4 / 1993 

Onur KUimArjApiliAÇI 
Bakan 

ASLI GİBİDİR 
./. ./. 

07 0cak^Ö2Vj^ 

O. M . - 101 
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EK 2/3 
YAPI DEÜ£?.La.TÎKIE K?.:rZ3IE5l JOnŞUI. 

1 -

2 -

5-

i'Oss-îîT iKin: ŞA£?LAHI 

scıozi;::? ;-:?ILÎK:.IIU ' 
CJcf.r»21:,.r:."sIar»,3-v: taşkınları vl-. 

4 - YAEE-3K ÎKŞAAT ?ü?.ü 
(I-.A.Markas.Çeiik karkas vb.) 

5 - KÜLİAÎÛIACAK YAPI ?SEKCLOJ:sI 
( r r s f 2 b r i k e , r ü n e l i-'alı? vb.) 

6 - *>A?IHIH ZE.I2N '/E ?Z52X DUÎÎUÎÎU 

AHSAîflH ItlAK DÜF.ÜLSU 

8 - YArllîîK FOIJESÎYGIFEL ÜKZhîî 
(Anı tsa l Ya r ı l a r (Hastaneler,îriiyük 

Adliye £ i r . s l a r ı , : i Uükürset Konak
l a r ı vb.) 

9 - FECJZKİIÎ Kr«AP.I ÖZELLİKLERİ 

10- EuLIAHILACAE »AZ-ZEL'EHÎK A2ZET-
TIÜI CZ2LLÎT.LER 

1 1 - YAÎIITIÎT GOVENLÎK AÇISIKDAS 
İJZSLLT/ûrZSl 

J.2-
( 

E2£îî 2EDELI 

İJ- ÎIÎÇAAI SUHZSI. 

l ü - YAK SAr:3^ÎN ISCIL:I 

15- 3A: .Aİ . İ : : - I : :Z : IK 'G-SHUŞÜ 

Puan S ı n ı r l a r ı 
0 - 6 Puan 

0 - 5 " 

0 - 5 " 

0 - 8 " 

0 - 5 " 

0 - 5 

o - 5 • " 

0 - ftO; " 

0 - 2 0 " ' 

0 - 1 0 " 

0 ' - 10 " 

0 - 5 " 

0 - 5 " 

0 - 1 0 " 

5 - 1 5 " 

AjSUGİBİDlR 

07 Ocak İl 
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EK 2/4 

YAPI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
PUAN DAĞILIMI ' ' 

1- Yanının Yeri ; .' 
- Arsaya Ulaşım Yollarının elverişsizliği (0-2) 
- Arsanın şantiye düzenine elverişsizliği (0-2) 
- Malzeme teminindeki güçlükler (0-2) 

2- Yörenin İklim Şartları ; 
- Yörenin hava sıcaklığı, yağış rejimi (0-3) 
- Çalışma şartlarını etkileyebilecek-rüzgâr (0-2) 

3- Bölgenin Nitelikleri ; 
- 1 . - 2 . Derece Deprem Bölgeleri (2) 

' - Araayı ve arsaya ulağım yollarını etkileyen heyelan durumu 
veya araoya ulaşım yollarını etkileyen su taşkınları (0-1) 

- Malzeme temin edilen dere yataklarının fezeyon durumu (0-1) 
- Bölgenin so3yal yapısı (0-1) 

4- Yapının İnşaat Türü ; 
- Konvansiyonel B.A. yapılar (1) 
- Çelik konstrüksiyon yapılar (4) . 
- Karma yapılar (3) 

5- Kullanılacak Yapı Teknolojisi : 
. - Ağır prefabrik yapılar (B.Arme) (3) 
- Özel kalıp ile yapılan B.A. yapılar (2) 

6-. Yapının zemin ve temel durumu : 
J - Balçık veya su çıkan temeller (Zemin i3İahı veya kazıklı 

temeller) (2) 
- Çok sert kaya temeller (2) 
- özel temeller (1) 

7- Arsanın İmar Durumu i 
- Arsanın topoğrafik yapısı. (0-3) 
- Arsa içi imar yollarının elverişsizliği (0-2) 

8- Yapının Fonksiyonel önemi : 
- Devleti temsil eden yapılar (Elçilikler, Hükümet Konakları, 
Adliye Sarayları, Bakanlıklar ve Genel Müdürlükler Hizmet 
Binaları)..(30-35) 

- Anıtsal Yapılar (30-40) . 
- Sanat Yapıları (25-40) 
- Büyük Sağlık, Spor, Eğitim ve Emniyet Yapıları (10-20) 
- Bunların dışında kalan yapılar (0) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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E K 2/5 
g- Projenin Mimari Özellikleri : 

- Mimari özelliğinden dolayı özel ekipman vo i.77ilik ial.",vıı 
yapılar (10-20) 

- Bunların dışında kalan yapılar (0) 
10- Kullanılacak Malzemenin Arzettifa Özellikler : 

- Proje mahallerinin özel dizaynı için Özel nınl*/.cıne, ekij'in.".ıı v 
işçilik gerektiren yapılar (5-10); 

- Bunların dışında kalan yapılar (0) 
11- Yapının Güvenlik Açısından özellikleri : 

- Gizlilik gerektiren, inşaat sırasında emniyet tedbiri "rin in 
alınmasını gerektiren, emniyet için projede ösol tedbir nUn-
maaını gerektiren, bunlar için özel ve Gcçilmi.7 ekipmanlar 
çalıştırılması gereken yapılar (5-10) 

- Bunların dışında kalnn yapılar (0) 
12- Keşif Bedeli : 

- Kesif bedeli 50 Milyar liraya kadar olan yapılar (0-2) 
- Keşif bedeli 50 Milyar liradan daha fazla olmı y.'ip.ıl-ır (?-'>) 

13- İnşaat Süresi : 
- Aoiliyet dolayısıyla kısa sürede bitirilmeni onf.örlilnn 
yapılar (2-5) 

- Normal süreli yapılar (0-2) 
İ4r Yapı Sahibinin İstemi : 

- Yapiı Sahibinin ihale yöntemi ile ilgili istemi (5-10) 
- Talebi yoksa (0) 

15- Bakanlığımız Yapı Değerlendirme Komisyonu'nun GörtlşÜ ; 
' - Yukarıdaki hususların tUmüyle değerlendirilmesi sonucu 

Bakanlığımızın yapı hakkındaki genel görUgU (5-15) 

NOT : Değerlendirme yukarıdaki pueniar üzerinden yapılır. Bu puan
lar üzerinden 70 ve daha üstünde puan alan yapılar"özelliği 
bulunan yapım işleri" kapsamında kabul edilir. 

ASL1Gİİ101R • 

y\^m^/Ç_^ 
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T. C. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI 

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı 
ANKARA' 

EK S 

SAYI :B.O9.O.YFK.0.O0.0O.0O/<<-*j/D.:' 

'KONU "özelli/ti Bulunan Yapım 
İşlerinin" Değerlendirilmesi 

.U/....;^ll9İİr? 

BAKANLIK MAKAMINA 

İLGİ : Makamın 06.07.1993 tarih ve 3951 sayılı Olur'u. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 44.maddesi kapsamında yer alan 
"Özellimi Bulunan Yapım İsleri...."nin değerlendirilmesinde esas alınmak". 
Üzere dllzenlenen ve Makamlarının 06.07.1993 tarih ve 3951 sayılı Olur'u ile 
uygulamaya konulan . "YaDi Değerlendirme Kriterleri Puan Darılımı" 
listesi'ndeki kriterler,uygulamalarda- rçörUlen tereddUt ve gUçlüklerin. 
giderilmesi,değişen ihtiyaçlara cevap verebilmesi,bakımından,objektif kıstas 
ve esaslar RÖzönUne alınarak Kurulumuzda değerlendirilmiş ve "özelli»! 
Bulunan Yapım İşleri" değerlendirme kriterleri yeniden düzenlenmiştir. 

Yapılan bu yeni düzenlemede,kriter puanları toplam 100 puan olarak 
saptanmış ve değerlendirmelerde 90 ve daha UstUnde puan. alan projelert 
"Özelliği Bulunan Yapım İşleri" kapsamına alınmıştır. 

Makamlarınca da uyrçun çörUldU.jHl takdirde,yapım projelerinin.yukarıdn 
belirtilen ve ekte sunulan puan darılım cetvelindeki kriter esaslarına jöre 
değerlendirilmesini Olur'larınıza arz ederim. 

^•S GUnrçör BAŞOL 
• Kurul Başkanı 

EKİ 
EK-1) "Özelliği Bulunan Yapım 

İşleri İçin Değerlendinne Kriterleri 
EK-2) İlgi Olur ve Ekleri . 

0 L U H 
/.Ş../..7r/1996 

Adnan KESKİN 
Bakan 

ASLİ GİBİDİR 
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ÖZELltÖİ OLAN YAPIH tŞLERİ İÇİN 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

EK 3/2 

1- Yapının Yeri '. 5 

2- Yörenin İklim Şartları 5 

3- Yapının Fonksiyonel Önemi 45 

d- Projenin Özellikleri 30 

5- Güvenlik Açısından özellikler.....,.',.',...., 2 

6- Keşif Bedeli 0 

7- Bakanlık GörUşU 5_ 

100 

NOT ; Değerlendirmeler toplam 100 puan üzerinden yapılacak,90 ve Üzeride 
puan alan projeler "özel Yapı" gurubuna dahil edilecektir. 

ASLI GİBİDİR 

01 Ocak 
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EK 3/3 
ÖZELLİĞİ OLAN, YAPIM İŞLERİ İÇİN 

DEĞERLENDİRME K M T E R L E R Î 

1) Yapının Yeri 

İl merkezinde,il merkezi dışında olması,ulaşım 
durumu ve diğer hususlar da dikkate alınarak 
puan dağılımı belirlenir. 

2) Yörenin İklim Şartları 5 

a) 1. Bölge % 50. 
b) 2.BÖİR0 % 8Q 
c) 3.Bölge- % 100 

NOT *. Bölgelerin tarifleri 16.Ocak. 1985 RÜn ve 
18637 sayılı Resmi Gazete'deki Yönetme
lik' te açıklanmıştır. 

3) Yapının Fonksiyonel Önemi 45 

a) Anıtsal Yapılar : 
1) Yeni Yapılacak Olanlar % İOO'U 
2) Restorasyon ve Tamir % İOO'U, 

b) .1) Sağlık Yapıları, 
2) Eğitim Yapıları, 
3) İdari Yapılar^ 
4) Spor Yapıları, 
5) KUltUr Yapıları, 
6) Turistik ve Dinlenme Tesisleri 

v - Mimarlık ve MUhendiolik Hizmetleri Şartname 
si'nin V.sınıfına dahil edilebilecek yapılar, % 100 

- Mimarlık ve MUhendislik Hizmetleri Şartname-
si'nin IV.sınıfına dahil edilebilecek yapılar,* 80 

"f ^ (/f **- 'JB^- />&ao^r <£ 
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EK3/4 
c) Yukarıda sayılanların dışında sanat ve araştırma •*, 

yönlinden çok önemli olan yapılar,benzer olarak 
değerlendirilirler. 

4) Projenin ÖzelliUlerl 30 

Temel sistemleri,kullanılan teknoloji,malzeme, 
ekipman ve işçilik gibi hususlar gözönllnde tutularak 
değerlendirme yapılır. 

5) GUvenlik Açısından Özellikler 2 

1) Yapının yerinden kaynaklanan % 100 
2) Yapının fonksiyonundan Kaynaklanan % 80 ' 
3) Bunların dışında % O 

6) Keşif Bedeli • 0 

1) 250 milyara kadar olanlar 842.5oo.ooo.ot.v\— % 30 
2) 250 - 500 (Dahil) Milyar arası -/.fiflS.oooono.nM»,.. % 60 
3) 500 - 750 (Dahil) Milyar arası */. 3c &. ?oa oco oo>ı . # 80 

4) 750 milyarTL'den yüksek ll*S6.')ao.aısa.*a!>,.. % 100 

(1996 Yılı Birim Fiyatları İle) 

7) Bakanlık GörUşU : 5 
(Yapım işinin genel durumuna göre (0 - 5) arasında puanla 
değerlendirilir.) 

Değerlendirmeler toplam 100 puan Üzerinden yapılacak, 90 ve Üzerinde 
puan-alan projeler "özel Yapı" gurubuna dahil edilecektir. 

ASLI GİBİDİR /? '/ .../ w x 
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EK 4 
Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE. 10Âfeüstos. 1999- Sayı; 23782 

T~~ ~~~~ Tebliğler .; '• ^ " 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : _ 

1999 YILINDA GİRİŞİLECEK YAPIM İHALELERİNDE 
UYGUN BEDELİN TERCİHİNDE KULLANILACAK KRİTERLER 

HAKKINDA TEBLİĞ 
Kapsam 
Hadde 1- Bu Tebliğ, 2886 sayılı' Devlet İhale Kanunu kapsamına giren 

ve keşiT bedeli 100 milyar liradan fazla olup da kapalı teklif usulllyle veya 
belli istekliler arasında kapalı teklif usulllyle ve keşfindeki birim 
fiyatlar Üzerinden indirim yapılmak Üzere ihaleye çıkarılan (keşif bedeli 
120 milyar liranın altında kalan "emanet" işler hariç) yapım işlerinde 
uygulanır. Ancak idareler istediğinde, keşif bedelleri belirtilen sınırların 
altında olan yapım ve emanet işleri için de bu Tebliğ htlkUmlerinl uygular. 

Yukarıda belirtilenlerin dışındaki usullerle İhaleye ' çıkarılan 
işlerde ve uluslararası nitelikte veya değişik özel deneyim ve uzmanlık 
gerektiren kredili veya kısmen veya tamamı dış ödemeli ihalelerde, işin 
özelliğine göre değişik yöntem ve kriterler koymaya ilgili Bakan yetkilidir. 
Bu yöntem ve kriterler, ihale onay belgesinde ve eksiltme şartnamesinde 
gösterilir. 

Yeterlik komisyonları 
Madde 2- İdareler, ihale konusu işlerin özelliğine göre bir veya 

daha fazla "Yeterlik Komisyonu" kurabilir. Bu komisyonlar, UçU teknik eleman 
olmak Üzere bir başkan ve en az Uç Üyeden meydana gelir. Komisyonu oluşturan 
elemanlar- gerektiğinde değiştirilebilir. Emanet İşlerde "Emanet Komisyonu" 
bu görevi yapabilir. 

Komisyonların isteyecekleri bilgi ve belgeler ivedilikle kendilerine 
ulaştırılır. Komisyonlar kendilerine ulaştırılan .bilgi ve belgeleri, 
gerektiğinde idarelerinden araştırabilirler ve bilgi isteyebilirler. 

Komisyonlar, çalışmalarında, halen yUrUriUkte bulunan "Yapı, Tesis 
ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmejiği"nln bu Tebliğ'e aykırı 
düşmeyen hükümlerini de dikkate alırlar. 

Yeterlik Komisyonlarının kararları ihaleye yetkili Makam'in onayı 
ile keslnleşir. 

Puanlama ve İhaleye katılmaya hak kazanma 
Madde 3- Yeterlik Komisyonları, isteklilere ait belgeleri 

inceleyerek, durumları sözleşme tasarısına,ihale şartnamesi ve «klerine, 
ihale ilanındaki veya davet mektubundaki şartlara* uygun olanları 
belirledikten sonra, isteklileri, ayrıca İnşaatı SUresinde Bitirebilme 
Durunu (a), tş Deneyimi (b),Çekirdek Teknik Personel (c), . Ekipman (d) 
bakımından toplam 100 puan Üzerinden değerlendirirler. 

Y'mllııı: ve Idıııc Ilftllinııi Say fil: 2h 
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Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE . ^Ağustos' 1?99 - Sayı:; 23782 
katılmaya hak kazanamayan isteklinin idareye başvurusu halinde, gerekçeleri 
belirtilmek suretiyle, kendisine İB gUn içerisinde cevap verilir. 

Yeterlik komisyonları, yukarıda belirtilen her kriter için 
isteklilerin alacağı puanların tespitinde; müteahhit olarak yurt içinde kamu 
kurum ve kuruluşlarına veya özel sektöre, yurt dışında yabancı Ülke kamu 
kurun ve kuruluşlarına taahhUt ettikleri işlerini dikkate alarak aşağıdaki 
hesap ve değerlendirme.usullerine uyarlar. 

a) İNŞAATI SURESİNDE BİTİREBİLME DURUMU : 100 
1- İsteklinin Mali GUcU : 70 
- Kullanılmamış Nakit Kredisi ...: 40 

İhale edilecek İşin keşiT bedelinin % 10'u İBe % 70'i, 
" " ." " % 30 ve fazlası İse % İOO'U 

verilir. 
- Kullanılmamış Teminat Mektubu Kredisi : 30 

İhale edilecek işin keşif bedelinin % 10'u İse. % 70'İ, 
" " ' " • " " % 30 ve fazlası ise % İOO'U 
verilir. 

- Ara değerler {% 10 ile % 30 arası) için enterpolasyon yapılır. 
Ortak girişimlerde; pilot firmaya ait nakit, ve teminBt mektubu 

kredi miktarları tam olarak, ortak_firmalara ait kredi miktarlarının % 50*si 
toplanarak değerlendirilir. 

Banka referans mektupları, ilgili bankanın. Genel mÜdUrlllğUnden toyit 
ettirilecektir. Faks İle yapılan teyitler, banka şubesince en az İki 
yetkilinin imzası ile onaylanacaktır. 

2- İBtekllnln Halen TaahhUdUndeki ta Miktarı t 30 
- Elinde iş yoksa veya ihale edilecek işin keşif bedelinin 

altında ise % İOO'U 
- İhale edilecek işin keşif bedeli ile % 200'U • 

arasında ise % 80*i 
- İhale edilecek işin keşif bedelinin % 200'U ile % 3O0'U 

arasında ine % 60*ı 
- İhale edilecek İşin keşif bedelinin % 300'Undeh 
fazla İse % 40*1 
verilir. İsteklinin, ihale edilecek işin ilk ilan tarihinden önce 

yurt içinde resmi İşlerde sözleşmesi aktedilmlşt her çeşit yapım işleri 
dikkate alınır. Yurt dışındaki işler ile Yurt içinde özel Gektöre taahhUt 
edilen işler dikkate alınmaz. 

İsteklinin elinde kalan iş miktarı, onaylı keşif artışları da 
dikkate alınarak son hakediş raporları ile belgelendirilir. 

İsteklinin elinde kalan işi, iş ortak girişim olarak yUrUtUlUyor ise 
bu ortaklıktaki hissesi oranında değerlendirilir. 

İsteklilerin Ortak Girişim Olarak Başvuruları Halinde: 
- Pilot firmanın halen tek başına elinde kalan iş miktarı tam 

olarak, ortak firmanın halen tek başına elinde kalan iş miktarı ise % 70 
oranında, 
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 28 
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Sayfa: 30 RESM? GAZETE • 10 Ağustos 1999 - Sayı: 23782 

Ortak Girişimlerde; pilot firmanın tek basın* yaptığı işler tam 
olarak, bu ortak girişimde on az % 15 hİBBoye sahip ortaklardan her birinin 
tek banma yaptığı işler ise % 70 oranında, pilot firmanın ortak girişim 
olarak yaptığı işler hissesi oranında, bu ortak girişinde en at % 15 hisseye 
sahip ortakların ortak girişim olarak yaptığı işler ise hisselerinin % 70'i 
oranında değerlendirilir. 

Anonim şirketlerde; ortaklara ait işler hisse oranında, idare 
meclisi başkan ve Üyeleri ile genel mUdUre ait İşler ise % 50 oranında 
dikkate alınır. Limited, komandit ve kollektif şirketlerde; ortaklara ait 
işler hisse oranında, teknik işlerden sorumlu mUdUre .alt.işler ise % 50 
oranında dikkate alınır. 

Şirketlerde; şirket ortaklarının ortaklıktan ayrılması halinde, 
ortak olduğu dönemlerde yapılan işlerin belgelendirilmesi ve ortak işin 
bitmiş olması şartiyle bu dönemde yapılan işler, hisseleri oranında 
ortakların şahsi iş bitirmesi olarak değerlendirilir. 

İhaleye çıkarılan iş için İstenilen karnenin bir Ust grubundan (A 
grubu karne için kendi grubunda) Uç katından fazla miktarda müteahhitlik 
karnesi bulunan veya her miktarda'karnesi olan isteklilere, bu kritere 
ayrılan puanın % 90'ı verilir. Ancak A grubu karne miktarı Ust sınırının % 
30'unun Üzerinde olan işler için, isteklinin ayrıca son 25 yıl içerisinde, 
ihale edilecek olan işin keşif bedelinin en az % 5'i kadar bir veya birden 
fazla işi bitirmiş olması şartı aranır. 

Bu kritere göre istekli, müteahhitlik karnesinin veya hangi 
işlerinin değerlendirmeye alınacağını önceden belirleyerek belge komisyonuna 
yazılı -.bildirimde bulunur. MUracaat dosyasında yazılı beyanı bulunmadığı 
takdirde sadece müteahhitlik karnesi değerlendirilir. 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt, dışında yabancı Ülke 
kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulU yaptırılan işlerin, son 
keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kur'u 
Üzerinden tutarının % 50'3İ değerlendirilir. Bu işlere ait belgelerin 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca onaylanması şarttır. . 

MUteahhit olarak yurt içinde ve dışında Kamu kurum ve kuruluşlarına 
taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işler, kabul tutanakları, iş 
bitirme belgesi, kesin hakediş raporu v.b. belgelerden biriyle, yurt içinde 
özel sektöre taahhUt edilerek kabulü yaptırılan işler ise belediyesinden 
alınmış "İnşaat Ruhsatı" ve". "Yapı Kullanma İzin Belgesi" ile 
belgelendirilir. 

Herhangi bir şekilde bedelleri belirlenememiş İşlerin bedelleri, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yayımlanan "Mimarlık ve Mühendislik 
Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 1999 Yılı Yapı Yaklaşık Birim 
Maliyetleri Hakkında Tebiiğ"e göre, yapının mimarlık hizmetlerine eaas olan 
sınıfı ve buna ait birim maliyet lBM.TL/m2) dikkate alınarak hesaplanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 819) 
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Sayfa: 32 ' , . RESMİ GAZETE ,10 Ağustos Î999-Sayı: 23782 
Değerlendirmede, ekipmanın rayiç bedelleri; esas' alinır. İsteklinin 

ekipman taahhUdii, ihale Üzerinde kaldığı takdirde aynen devam edecektir. 

Geçici ithalle getirilmiş veya 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu 
hükümlerine göre kiralanmak (Leasing) suretiyle edinilmiş (kira közleşmesi • 
eklenmek ve işin ilk ilan tarihine kadarki kiralarının ödendiği belgelenmek 
şartı ile) ekipman da isteklinin kendi malı "olarak değerlendirilir. 

Ortak girişimlerde, pilot ve ortak firmalara ait ekipman tam olarak 
değerlendirilir. • 

İstekliler, ekipmanın kendi malı ı olanlarını, demirbaş veya 
amortisman defterlerinde kayıtlı olduğuna dair noter ' tutanağı ile 
belgelendirirler. TaahhUt edilerek temin edilecek ekipman için noter onaylı 
taahhütname dUzenlenir. 

e) ZORUNLU ŞAUTLAR 
- İsteklilerin, ihaleye katılmaya hak kazanabilmeleri için öncelikle 

idarelerin ilan ve ihale şartnamelerinde belirtilen a3gari şartlara sahip 
olmaları gerekir. 

- İstekli, en az işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesine 
sahip olmalıdır. Ortak girişimlerde pilot firmanın "müteahhitlik karnesi esas 
alınır. Ayrıca ortak girişimde bulunan ortakların da grubuna bakılmaksızın 
ihale edilecek işin keşif bedelinin en az % 30'u kadar müteahhitlik 
karnesine sahip olmalari zorunludur. Müteahhitlik karnelerinin aslı ibraz 
edilmek- suretiyle örneği idareye verilir. 

- İstekli, 1999 yılında bir defaya mahsus olmak Üzere vergi borcu 
•bulunmadığını belgelendirir. Bunun için, 1993 yılından aonra kurulan 
firmalarda, kurulduğu yıldan başlamak Üzere, 1993-1997 yıllarına ait vergi 
beyannamelerinde beyan edilen gelir veya kurumlar vargisi borcu olmadığına 
dair ilgili vergi dairesinden alacağı belgenin aslını İbraz etmek suretiyle 
örneğini idareye verir. 

- Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden her 
birinin, işin keşif bedelinin % 10'undan az olmaması gerekir. 

- Bu Tebliğin uygulamasında; istekliler,-kendilerinden istenen 
belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 
idareye verirler. Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması 
halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 83,, 04, ve 85iıcPadde hUkllmleri 
ile genel hUkUmlere göre işlem yapılır. 

Uygun teklifin .seçilmesi 
Madde 4- İhaleye katılmaya hak kazanan isteklilere ait geçerli 

tekliflerin aritmetik ortalaması alınarak bu ortalamaya (10) eklenmek 
suretiyle azami indirim oranı, (5) çıkartılmak suretiyle asgari indirim 
oranı bulunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 
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Sayfo:.^fe^Mi&;>-ı...:. RESMÎ GAZETE : •' • • ' ' •" t 24^ŞufiS^J!İÎ^İİ^^yfe'^^4-,' • ,.'• • • 

•^TOvîntfı'fli^^lskâhDakhnlıgından-";'--''' . ' • \'.''.?.;'<•*•;•'.'•'''.': ' ^ V / ' - ; • 
2000 Yılında Girigilccck Yapım İhalelerinde Uygun ' 

Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler 

•( Hakkında Tebliğ 
Kapsam • ' .. ' • ' / • ' 
Hadde 1- Du Tebliğ, 2Ü0G sayılı Devlet İhalo Kanunu kapsamına giren 

VB keşif bedeli ICO milyar liradan, emanet, işlerde ise 200 milyar.liradan 
fazla olup da kapalı teklif usulllylc veya belli İstekliler arasında kapalı 
teklif usulUyle ve kcşfindckl bJrim fiyatlar Üzerinden indirim yapılmak 
Üzere ihaleye çıkarıldın yapım işlerinde uygulanır. Ancak idareler •v 

istediğinde, keşif bedelleri belirtilen sınırların altında olan yapım ve 
emanet işleri İçin de bu Tebliğ hükümlerini uygular. 

Yukarıda belirtilenlerin dışındaki usullerle ihaleye çıkarılan özel 
deneyim ve- uzmanlık gerektiren yapım ve yapımla ilgili hizmet işleri ile 
uluslararası nitelikte kredili, kısmen veya tamamen dış ödemeli ihalelerde, 
işin özelliğine güre değişik yöntem vo kriterler koymaya ilgili veya bağlı 
bulunulan Dakan yetkilidir, üu yöntem've ̂ <riterler, İhale onay belcesinde ve 
eksiltme şartnamesinde gösterilir. ' ' " ' ' • ' . 

Yeterlik Kumioyonlurı ' " • ' ' . 
Madde 2- İdareler, ilıalu konuGu ' işlerJn özelliğine türe bir veya 

daha fazla "Yeterlik Komisyonu" kurabilir, üu komisyonlar, Uçll teknik eleman J 
olmak lizere' bir^başkun ve on uz Uç Üyeden meydana gelir. Komisyonu oluşturan 
olemanlur gerektiğinde değiştirilebilir. Emanet•İşlerde "Emanet Komjsyonu" ' • 
bu görevi yapabilir. • • < 

• Komisyonların İsteyecekleri bilgi ve belgeler ivedilikle kendilerine 
ulaştırılır. Komisyonlar kendilerine ulaştırılan bilgiç ve belgeleri, 
gerektigindo idarelerinden araştırabilirlcr ve bilgi isteyebilirler. . 

Komisyonlar; çalışmalarında,' 20/O3/10ÜI tarihli..ve '17293 sayılı 
Flesmi Gazcte'dc yayımlanan "Yııpı, Tesis ve Onarım İşleri llıalelcrine Katılma /-
Yönetmcliği"nin bu Tebllğ'e aykırı dUşmcyorı hUUUınlerini, de dikkate alırlar. 

Yeterlik . komisyonlarının kararları ihaleye yetkili Makam'in. onayı 
ile kcslnlcşlr. ' , "• • . 

Puanlama ve İhulcya Katılmaya lluk Kazanma 
Hadde 3- Yeterlik komisyonları, /isteklilere alt belgeleri. , 

inceleyerek-, durumları yüzleşme tasarısına,ihale-şartnamesi- ve ,'eklerlne, 
.İmle ilaıundaki veya davet • .mektubundaki"' şartlara uygun 'olanları 
lelirledikten sonra, isteklileri, ayrıca (u) İnşaatı Süresinde Dltir'ebilıne ' -, • 
turumu, (b) İş Deneyimi, (c) . Çekirdek Teknik Personel, " (d) .Ekipman , • 
bakımından toplam İOO puan Üzerinden degerlen'dirirler. . •'. . ' • • ' • . - ' 

'Uriltınc ve iılaıc HMiimU Sayfa: •!»-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 
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pBBSMl33AZCTE • ' •'• 24 Şubat 2000 - Sayı: 23974 ^ / ? 
•; ; \ •YefrcrTÎK^̂  katılmaya, hak kazanamayanlar İçin-. .. ! 

~. ::•'"jgVrçİ^ç^g^ vfij&şüi'inda be l i r tmek' .zorundadır lar . Gerekçeye '•. ' j 
;i:_jecfe;;ljelfie^^^ İhaleye. ... ( 
• "katılmaya'9ıak--k-a^ başvurusu"halinde, gerekçeleri ' ! 
belirtilmek Burctlylc, kendisine 15 c'dıı içerisinde cevap verilir. ' I 

Yetarlik komisyonları, , yukarıda belirtilen, hor Kriter için ' 
ict-klilorirı alacağı puanların tespitindo;' müteahhit veya taşeron olarak ' 
yurt içinde kumu. kurum vu kuruluklarına veya (izci sektöre, yurt dışında i 
yubnncı Ulkc kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt ettikleri işlerini dikkate ', 
alarak aşağıdaki hesap ve de&urlcndlrme usullerine uyarlar. j 

• , • ' • • • . • I 

a) İMiJAATl ÜÜMvSİIluK LIİTİItKUİKKH DUDUMU : 100 
. 1 - İ s t e k l i n i » Mali Gücü :70 

- Kullanılmamış Nakit Krediai .: AO 
İhale edilecek işin keşif bedelinin % 10'u-ise % 70'i, ' 
." • " " ». . " % 30 ve fazlası ise % 100'U 
verilir. . _ 

-.Kullanılmamış Temi nal: Mektubu Kredisi : 30 ' 
İhale edilecek işin keşif bedelinin % 10'u ise X 70'i, • 
" " , " " " * 30 ve f"»İnsi ise X İOO'U 
verilir. 

- Ara değerler (X 10 ile .% 30 arn3i) için cıjtcrpolusyon yapılır. 
Ortak (jiriyjmlcrdo; pilot fi rinaya alt. nakit ve .teminat mektubu 

kredi mikturları tam olarak, ortak firmalara ult kredi miktarlarının % DO'ci 
toplunurnk dogerlondirllir. 

Danka rorcrnno mektupları, ilfiill bankanın Genel müdürlüğünden teyit 
ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka -şubcuince en az iki 
yetkilinin imzası ile onaylanacaktır. . - , . . • • . -

• 2- iotckllnin Halen TaahhUdUndcki iş,Miktarı ı 30 
- Elinde iş yoksa veya ihale-edilecek işin keşif bedelinin'' 

altında İse , % İOO'U 
..-•İhale edilecek,işin keşi T bedeli İle X 200'U 

. . '. arasında İse....... % OO'İ 
- İhale edilecek işin' keşif bcdclinln'% 200'U ile % 300'U 

arasında ise ; ....'..'..% CO'ı 
- ihale edilecek İşin keçi T bedelinin.X 300*Undcn 
. fazla ise...... % 40'ı 

verilir. İsteklinin, müteahhit veya taşeron olarak ihale edilecek 
işin ilk İlan.tarihinden önce yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına"karşı 
közleşmesi aktedilmiş, hor çeşit yapım işleri dikkate alınır. Yurt dışındaki 
içler ile Yurt içJnde üzel. auktüre<taahhUt edilen işler vo nUreoi oüzleşme 
oUrcnirıln 1,5 katını aşan iş.ler dikkate alınmaz. 

• t ; f .• • '. • 

. İsteklinin elinde kalan iç miktarı, 'onaylı, keşif artışları da 
dikkate alınarak son hakediş raporları i l e belaclendiril ir . , . . . . 

İsteklinin elinde kalan J5J, iş ortak,girişim.olarak yUrUUllUyor ise 
bu ortaklıktaki hİK»f»nl oranında defturlmıdirlllr. 
YÜIUIIIH! ve UJIB llnluımı S;ıj la ".Mİ ' .' '' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 
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UESMÎ GAZETE .;' • 24 Şubat 2000 -'Sayı: 23974 ^ ' S f t 

WfâMw^Wto*hWtiinAa bulunun ve 'cezasız olarak-devam edon benzer 
^^^^^Sîî^Ümâ;î^-ö.İnroli7:'.'gerçek 1 oşmcsi', İlk keşif bedelinin en, az %• 70' 1 ' • 
^"^Y:^-vhaİi'nde.-- * Üİ tirllon . kısmın ?Ş̂  90' ı i • bj tlri'lml 9 -iç olarak ••--'-
''değerlendirilir. , ' '• ;._'• " , -'.•••••;'' "•'•••••' " •'••*..• • '" • 7' 

Ortak girişimlerde; -pilot firmanın tek"'başına-yaptığı, işler tam 
olarak, bu ortak girişimde en az.%.15 hisseyesuhip ortaklardan her birinin 
tek başına yaptığı işler ise % 70 oranında, pilot firmanın ortak girişim 
olarak yaptığı İsler .hissesi oranında, bu;ortuk çirişimde en az % 15 hlcGcye 
sahip ortakların ortak girişim olarak yaptığı içler İse histsclcrlnin % 70'i 
pruıunda değerlendirilir. Ortaklık hisse oranı belirtilmemişse, yarısı pilot 
firmaya diğer yarısı pilot olmayan ortaklara eşit olarak bültinUr. 

Anonim şirketlerde-ortaklara uit işler hisse oranında, idare meclisi 
başkan ve Üyeleri ile genel mlldilrc ait İşler ise % 00 oranında, Limited, 
Komandit ve Kollcktlf Şirketlerde; ortaklara ait işler hisse .oranında, 
teknik içlerden sorumlu müdüre ait işler İse % 50 oranında dikkute alınır.' " . 

llıalcye çıkarılan iş için istenilen karnenin, grubuna bakılmaksızın 
Uç katından fazla miktarda mUteahhitl'ik karnesi bulunan veya her miktarda 
karnesi olan isteklilere, bu kritere uyrılatı puanın % 90'1 verilir. Ancak A 
grubu karne miktarı üst sınırının % 30'unun Üzerinde olan işler için, 
isteklinin ayrıca son 25 yıl içerisinde, ihale. edilecek olan işin keşif 
bedelinin en az % 5'i. kadar bir veya birden fazla işi bitirmiş olması şartı 
aranır. . • . • • " • . ' 

üu kriture güre istekli, müteahhitlik karnesinin • veya • hangi 
işlerinin değerlendirmeye alınacağını Önceden belirleyerek belge komisyonuna 
yazılı bildirimde bulunur. Müracaat dosyasında' yazılı beyanı- bulunmadığı 
takdirde sadece müteulıhitlik karnesi değerlendirilir. . • . 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında} yurt dışında yubancı Ülke 
kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptirılun işlerin,' son ' 
keşif bedellerinin sözleşme. tarihindeki Merkez Dankasi'efektif alış kur'u 
Üzerinden tutarının , X 00'sl değerlendirilir, üu İşlere alt belgelerin 
Bayındırlık ve İskfln UaUaıılığr'nca .onaylanması şarttır. •'."''" ., 

Müteahhit veyu taşeron olarak yurt içinde yo dışında Kamu' kurum ve 
kuruluşlarına taahhUt edilerek geçici kabulü yaptırılan işleri kabul 
tutanakları, iş bitirme belgesi, kesin hakediş.' raporu v.b. belgelerden-
biriyle, yurt içinde üzel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işler 
.ise belediyesinden alınmış "İnşaat:Ruhsatı"'ve "Y.apı Kullanma'İzin" Uelgcsi" . 
ile belgelendirilir. . ' '"' '- ' ' ' ' ' . " ' 

Herhangi bir şekilde, bedelleri' belirlenememiş işlerin bedelleri, 
Bayındırlık ve İskAn Dakanlığı'nca yayımlanan "Mimarlık vo . Mühendislik 
Hizmet Üedellerinin'Hesabında. Kullanılacak 2000 Yılı.Yapı Yaklaşık Dirim 
Maliyetleri Hakkında Teblig'.'e güre,', yapının "mimarlık hizmetlerine esas olan 
sınırı ve buna alt birim maliyet (UM.Tl./m2) dikkate'alınarak hesaplanır. 

' . . . • . * V "..' •. •• 
Uu kriterlerin uygulanmasında işlerin " keşif . bcdellorJ,• karne 

katsayım i le İhale yı l ına dönUşUirUlUr. ". ' • • • ' • ' . . • 
VUIUIIIH.' ve IILMC llulı/ııııt S. ı jfa: .12 ' ' 
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^=^T.-,-KT'SMÎÖAZnTE * 24 Şubni 2000 -' Sayı i 23974 

""'"^^^Jİ^'vjlîtfti'r'lİmig veya '3220 .sayılı Finunşuİ Kiralama Kanunu • 
İM«y!!Öffiffii<5̂  suretiyle edinilmiş (kira sözleşmesi 

fSeKlSâimaU^of'inİaı,j.lk.'İl1 u» .tarihine -kudurk.l klralurının ödendi£1 belgelenmek 
•' tjiivtr i'Lti) ekipman ..da. isteklinin kendi malı olarak değerlendirilir. ' . 

Ortak girişimlerde, pilot ve ortak firmalara ait ekipman tam olarak 
değerlendirilir. 

istekliler, ekipmanın kundi malı olanlarını, demirbaş veyu, 
amorti»man. defterlerinde kayıtlı olduğuna dair noter tutanağı ile 
belgelendirirler. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman it; in noter onaylı 
taahhütname düzenlenir. ' • 

e)'/.OIIUNLU !jAKTLA!t • 
- İsteklilerin, ihaleye katılmaya hak kazanabilmeleri için öncelikle 

idarelerin ilan ve ilıule şartnamelerinde belirtilen asgari şartlara sahip 
olmaları gerekir. ' 

- İstekli, en az iyin keşif bedeli kadar' ınütoahhitlik karnesine-
sahip olmalıdır. Ortak girişimlerde"pilot firmanın müteahhitlik karnesi'eoa3 
alınır. Ayrıca ortak girişimde bulunan ortakların da grubuna bakılmaksızın 
ihale edilecek için ', keyif bedelinin ., en . az % 30'u kadar müteahhitlik 
karnesine sahip olmaları zorunludur. Müteahhitlik karnelerinin . aslı' ibraz 
edilmek suretiyle örneği idareye verilir. '• 

- İstekli, 2000 yılında bir defaya mahsus olmak üzere vergi borcu 
bulunmadığını belgelendirir; Uunun için, '1094 .yılından sonra kurulan 
firmalarda, kurulduğu yıldan başlamak üzere, 19S4-199U yıllarına ait vergi 
beyannamelerinde beyan edilen gelir veya kurumlar vergisi borcu olmadığına 
dair ilgili vergi dairesinden alınacak belge İbraz edilecektir. 

- Kullanılmamış? nakit kredisi ye. teminat mektubu kredisinden her 
.birinin, işin keşif bedelinin % 10'undan az olmaması gerekir. 

- üu Tebliğin uygulamasında; istekliler, kendilerinden istenen 
bulgclcriıı aslını veyu aslına uygunluğu noterce .onaylanmış örneklerini 
idareye verirler. Ancak bu belgelerden müteahhitlik karneci ile vergi borcu, 
bulunmadığına dair belge asıllarının okunaklı fotokopilerine, "Aslı idarece 
görUlmUstUr." şerhi düzüldükten sonra, bcl'gu asılları derhal iude edilir. 
noter onaylı belgelerden sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar 
dikkate alınmaz. Gerçeğe aykırı bölge verilmesi veya beyanda bulunulması 
halinde 2UUG sayılı Ocvlct İhale Kanunu'ııun 03, 04 ve US inci madde 
hUkUmlcri ile genel hükümlere göre işlem yapılır.' 

Uygun Tel?liTln ücçilrncai " : _ . . " ' 
Hadde 'A- İhaleye katılmaya hak' kazanan isteklilere ait geçerli 

tekliflerin aritmetik, ortalaması' alınaruk bu ortalamaya (10) eklenmek 
suretiyle azami indirim oranı, (&) çıkartılmak suretiyle asgari indirim 
oranı bulunur. ' ' ' • . 
Yuıuimc «c Kl.ııc llolıııım .S.ı> l.ı; .VI. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 



— 401 — 

E\C 

RESMİ GAZETE - ' 4 Mart 2001 - S a y ı : 24336 • 

. Tebliğler 
• Bayındırlık ve İskân Bakanlığından : 

2001 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde. 
Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak 

Kriterler Hakkında Tebliğ 

< Kapsan 
«adda 1- Bu Tebliğ. 2886 sayılı Devlet İhale'Kanunu kapsamına giren 

ve kesif bedeli 200 milyar liradan, emanet usulü ile yapılan işlerde' ise 250 
milyar. liradan fasla olup-da kapalı teklif usulüyle veya belli istekliler 
arasında' kapalı teklif usulüyle ve keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ' 
indirim yapılmak Uzar» ihaleye çıkarılan yapım işlerinde uygulanır. Ancak 
idarelv istediğinde, keşif • bedelleri belirtilen'sınırların altında, olan • . 
yapın işleri ye emanet usulü ile yapılan İşler için de bu Tebliğ hükümlerini 
uygulayabilirler. 

Yapım işleriyle ilgili hizmet işleri ve yukarıda belirtilenlerin 
dışındaki usullerle İhaleye .çıkarılan özel deneyim ve uzmanlık gerektiren 
yapım işleri £le uluslararası nitelikte kredili; kısmen veya tamamen dış 
ödemeli .ihalelerde, .'işin özelliğine göre değişik, yöntem belirlemeye- ve 
kriterler koymaya ilgili -veya bağlı bulunulan bakan yetkilidir. Bu yöntem, ve 
kriterler, ihale onay belgesinde ve eksiltme şartnamesinde gösterilir. 

Yeterlik komisyonları -y 
Madde 2- İdareler, ihale konusu işlerin özelliğine göre bir veya '. 

daha fazla "Yeterlik Komisyonu" kurabilir. Bu komisyonlar, üçü teknik eleman 
olmak Üzere'bir başkan ve en az Uç-üyeden meydana gelir. Komisyonu oluşturan ' 
elemanlar zorunlu olmadıkça değiştirilemez. Emanet usulü.ile-yapılan işlerde 
yukarıdaki şart aranmaksızın "Emanet Komisyonu" bu görevi yapabilir. 

' Komisyonların isteyecekleri'bilgi ve belgeler İvedilikle kendilerine 
ulaştırılır. Komisyonlar kendilerine ulaştırılan bilgi ve belgeleri, 
gerektiğinde idarelerinde araştırabilir ve.bilgi isteyebilirler. 

Komisyonlar, bu.Tebliğ kapsamında ihalesi söz konusu işlerle ilgili 
çalışmalarında, bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır; 

Yeterlik komisyonlarının kararları ihaleye yetkili Makam1in onayı 
ile- kesinleşir.' 

Puanlanın ve ihaleye katılsaya hak. kazansa 
Hadde 3- ' Yeterlik . komisyonları, isteklilere ait belgeleri 

inceleyerek; durumları' sözleşme tasarısına,ihale şartnamesi ve .eklerine, 
ihale ilaıundaki veya davet mektubundaki şartlara uygun olanları 
belirledikten sonra, İsteklileri, ayrıca a inşaatı suresinde bitirebilme 
durumui b iş deneyimi, c teknik personel, d ekipman bakımından toplam 100 
puan -üzerinden değerlendirirler. \ ' t ' 

YOdUrae ve tdıre Barana Sıyft i 16 
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İdareler, değerlendirmeye esas alman kriterlerin her- birine ait 
puan miktarlarını, önceden belirleyerek şartname ' veya ilanlarında 
.gösterirler. 

Bu değerlendirmede, . 
a) İnşaatı suresinde bitirebilme durumu..... 20-40 puan-
b) ta deneyimi .....30-60 puan 
c) Teknik personel 0-10 puan 
d) Ekipman....... .' '•>•->• 0-10 puan 

Toplam 100 puan 

olarak dikkate alınır. 

Yeterlik komisyonları, bu kriterlere göre istekliye ' verilecek 
puanları belirler. Her aşamada gizli alarak yürütülen.puanlama sonunda, alt 
sınır puanına eşit veya daha yüksek puan alan isteklilere ait puanların 
ortalaması alınıp puanı ortalama puanın X 9S'lne eşit veya bunun Üzerinde 
olan istekliler ihaleye katılmaya hak kazanırlar. ' 

"Alt sınır puanı'* 73 puandır. Ancak özel önemi olan islerde alt 
sınır puanı,, ilgili veya bafilı bulunulan Bakan Olur'u ile 95 puana kadar 
artırılabilir. Belirlenen alt sınır puanı şartnamede gösterilir. 

Puanı orsalama puanın * 95'inin altında olanlar ihaleye katılmaya 
hak kazanamazlar. Ancak 5'den az istekli.kalırsa bu şart uygulanmaz. Bu 
durumda alt sınır puanına eşit ve bunun Üzerinde puan .alan isteklilere 
ihaleye katılma hakkı verilir. 

İhaleye katılmaya hak kazanan istekliler» ait puan listesi, Üzerinde 
"gizli", yazılı bir zarfa konulup, mühürlenir ve ihale saatinden önce "thale 
Komisyonu"na teslim edilir. 

thale komisyonu, ihaleye katılmaya hak kazananlara ait puan 
listesini, hazır buitman istekliler önünde okur ve tutanağa geçirir. İhaleye 
katılmaya hak kazanamayan isteklilere1 ait teklif zarfları açılmadan geri 
verilir ve bu istekliler salondan çıkarılır. 

Belli istekliler arasında kapalı teklif usulüyle yapılan'ihalelerde, 
ilgili veya bağlı bulunulan Bakan'in takdir ve onayı'veya.ön seçimle ihaleye 
davet edilenler ile emanet usulü ile yapılan isler» ait 6/7/1984 tarihli ve 
18450 sayılı - Resmi Gazete'de yayımlanan "Emanet talere Ait Uygulama 
Yönetmeliğinin" 16 ncı maddesi uyarınca, acil ve .özellik arzeden isler için, 
ilan edilmeksizin yazılı veya. sözlU teklif alınmak üzere davet edilen 
taşeronlar ihaleye katılmaya hâk kazanmış sayılır. Bunlar için bu Tebliğdeki 
puanlama kriterlerini uygulama zorunluluğu yoktur. 

Yeterlik komisyonlarına verilecek evraklar, idare tarafından şıra 
numaralı ve sayfa sayılı olarak tutanakla teslim alınır, tutanağın bir' 
sureti teslim edene verilir. 
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Yeterlik komisyonları, İhaleye katılmaya hak kazanamayanlar için 
gerekçe göstermek ve bunları kararlarında belirtmek sorundadırlar. Gerekçeye 
esas belgelerin onaylı örnekleri, ihale işlem dosyasında korunur. İhaleye 
katılmaya hak kazanamayan isteklinin idareye başvurusu halinde, gerekçeleri 
belirtilmek suretiyle, kendisine 15 gün içerisinde cevap verilir. 

Yeterlik komisyonları, • yukarıda belirtilen her kriter için 
isteklilerin alacağı puanların tespitinde; müteahhit veya taşeron olarak 
yurt içinde kamiı kurum ve kuruluşlarına veya özel sektöre, yurt dışında 
yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt ettikleri işlerini dikkate 
alarak aşağıdaki hesap ve değerlendirme usullerine uyarlar. 

a) İnşaatı Suresinde Bitlrebilne Durunu : 100 puan 
1- İsteklinin «ali gücü :70 
- Kullanılmamış nakit kredisi : 40 

İhale edilecek işin keşif bedelinin % 10'u ise * 70'i. 
" " ı. M ıı % 30 ve fazlası ise X 100'U 
verilir. 

- Kullanılmamış teminat mektubu kredisi : 30 
İhale edilecek işin keşif bedelinin X 10'u ise X 70'i, 
" " " ••' " % 30 ve fazlası ise X 100'U • 

• verilir. 
- Ara değerler (ît.10 ile X 30 arası) için enterpolasyon yapılır. 

Ortak girişimlerde; pilot firmaya ait nakit ve teminat mektubu 
kredi miktarları tam olarak, ortak firmalara ait kredi miktarlarının X 50'si 
toplanarak değerlendiriliri 

Banka referans mektupları, ilgili bankanın genel müdürlügünden teyit 
ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki 
yetkilisinin imzası ile onaylanacaktır. 

2- İsteklinin halen taahhUdttndeki iş miktarı r 30 puan 
- Elinde iş yoksa veya ihale edilecek işin keşif bedelinin-

altında ise..........ı - % 100'U 
- İhale edilecek işin keşif bedeli İle X 200'U 

arasında ise... .' X 80'i 
- İhale edilecek işin keşif bedelinin X 2C0'U ile X 300'U 

arasında ise X 60' ı 
- İhale edilecek işin keşif bedelinin X 300'ünden 

fazla ise X 40'ı 
verilir..İsteklinin, (müteahhit veya taşeron olarak) ihale edilecek 

işin ilk ilan tarihinden önce vurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına karşı 
sözleşmesi aktedilmiş, her çeşit yapım işleri dikkate alınır. Yurt dışındaki 
işler ile yurt içinde özel sektöre taahhüt edilen işler ve suresi-sözleşme 
suresinin 1,5 katını aşan işler dikkate alınmaz. 

İsteklinin elinde kalan' İş miktarı, onaylı, keşif - artışları da 
dikkate alınarak son hakediş raporları ile belgelendirilir.' 
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İsteklinin elinde kalan işi, iş ortak girişim olarak yürUtUlUyor ise 
bu ortaklıktaki hissesi oranında değerlendirilir, • - ' 

İsteklilerin ortak girişim olarak başvuruları halinde: 
- Pilot firmanın halen tek başına elinde kalan iş miktarı tam 

olarak, ortak firmanın halen tek başına elinde kalan iş miktarı ise % 70 -
oranında, 

- Pilot firmanın halen ortak girişim olarak elinde kalan iş miktarı 
hissesi.oranında, ortak firmanın halen ortak girişim olarak elinde kalan iş 
miktarı ise hissesinin S 70'i oranında dikkate alınır. 

b) Ig deneyimi : İOO puan 
1- İsteklinin yapım. İşlerinde BÜteahhit veya taşeron alarak 
• faaliyet sûresi : 10. 
- Faaliyet «üresi 0-5 (dahil) yıl ise % 60'ı 
- "' ." ' 5-10 (dahil) " " J.«80'i 

" 10 yıldan fazla ise » 100'U 
verilir. 

Faaliyet suresinin başlangıcına esas olan tarih, isteklinin 
(müteahhit veya taş"eron olarak) yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına 
karşı taahhUt ettiği ilk işin sözleşme tarihidir. Bu tarih, sözleşme, iş 
bitirme belgesi, hakediş ve benzeri belgelerle belgelendirilir. 

Ortakmir i simlerde, pilot firmanın faaliyet süresi esas alınır. 

İsim ve statü değişikliklerinde yeni firma ile değişiklikten önceki 
firmanın toplam süreleri değerlendirilir. 

Şirketi oluşturan ortaklardan en çok hisseye sahip ortağın, şirketin-
kuruluş tarihinden önce varsa gerçek kişi olarak faaliyet süresi şirket 
faaliyet süresinden daha fazla İ3e değerlendirilir. 

2- Yapmış olduğu benzer işler : 75 puan 
- İsteklinin bitirilen işi yoksa veya ihale edilecek 
işin keşif bedelinin-% 30'undan küçük ise % 0 

- İsteklinin, bitir.diği tek bir işin keşif bedeli, 
ihale edilecek işin keşif "bedelinin % 30'u ise % 60" ı 

- İsteklinin, bitirdiği tek bir işin keşif bedeli, 
ihale edilecek işin keşif bedelinin % 80'ine ' 
eşit veya daha büyük ise '..% 100'U 

verilir. Ara değerler için (% 30 ile'% 80 arasında) entarpolasyon yapılır. 

İsteklinin, son 15 yılda; yurt içinde müteahhit olarak kamu kurum ve 
kuruluşlarına ve özel sektör e. taşeron olarak kamu kurum ve kuruluşlarına 
veya kamu kurum ve kuruluşlarına taahhUt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı (idarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde'yazılı 
tutarı aşmamak üzere), yurt dışında müteahhit veya taşeron olarak yabancı 
ülke kamu kurum ve kuruluşlarına - taahhUt ederek bitirdiği işler dikkate 
alınır. 
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Benzer iş, ihale edilecek işin niteliği de göz önllnde tutularak 
-idarece ihale şartnamesinde belirlenir, istenirse ilanda da açıklanır. 

İhale edilecek işin % 30 'undan küçük benzer işler değerlendirmeye 
alınmaz, thale edilecek işin * 30 una'eşit veya daha bllyUk birden çok benzer 
işlerin kesir bedelleri toplamının yarısı tek bir iş gibi değerlendirilir. 

Benzer olmayan işlerin keşif bedellerinin yarı değerleri, benzer 
işler gibi değerlendirilir-

İsteklinin taahhUdtlnde bulunan ve cezasız olarak devam eden benzer 
bir işinin., imalat alarak gerçekleşmesi, ilk keşif bedelinin en az % 70'i •. 
olması halinde, bitirilen kısmın % 90*ı, bitirilmiş iş olarak 
değerlendirilir. 

Ortak girişimlerde; pilot firmanın . tek başına yaptığı işler tam 
olarak, bu ortak .girişimde en az ît 15 hisseye sahip.ortaklardan her birinin 
tek başına yaptığı işler ise 5» 70 oranında, pilot firmanın ortak girişim 
olarak yaptığı işler hissesi oranında, bu ortak girişimde en az % 15 hisseye 
sahip ortakların ortak girişim olarak, yaptığı işler ise hisselerinin % 70'i 
oranında değerlendirilir-' Ortaklık hisse oranı belirtilmemişse, yarisı pilot 
firmaya diğer yari3i pilot olmayan ortaklara eşit olarak bölUnür.' 

Anonim şirketlerde ortaklara ait işler hisse oranında, idare meclisi 
başkan ve Üyeleri ile genel müdUre ait işler ise X 50 oranında, limited, 
-komandit ve kollektif şirketlerde; ortaklara ait işler hisse oranında, 
teknik işlerden sorumlu müdUre ait işler ise % 50 oranında dikkate alınır. 

Şirketlerde; şirket ortaklarının ortaklıktan ayrılması- halinde, 
ortak olduğu dönemlerde yapılan işlerin belgelendirilmesi ve ortak işin 
bitmiş olması şartıyla bu dönemde yapılan işler, hisseleri oranında 
ortakların şahsi iş bitirmesi olarak değerlendirilir. 

İhaleye çıkarılan iş için istenilen karnenin,' grubuna'bakılmaksızın 
Uç katından fazla miktarda müteahhitlik karnesi bulunan veya her miktarda 
karnesi olan isteklilere, bu kritere ayrılan puanın % 90'ı verilir. Ancak A 
grubu karne miktarı üst sınırının % 30'unun üzerinde olan işler için, ayrıca 
isteklinin aon 15 yıl içerisinde, ihale edilecek olan işin keşif bedelinin 
en az % 5'i kadar bir veya birden fazla .işi bitirmiş olması şartı aranır. 

Bu kritere göre istekli, müteahhitlik karnesinin veya hangi 
işlerinin değerlendirmeye alınacağını . önceden belirleyerek yeterlik 
komisyonuna yazılı bildirimde bulunur.. Müracaat dosyasında yazılı beyanı 
bulunmadığı takdirde sadece müteahhitlik karnesi değerlendirilir. 

İş deneyimi, kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke 
kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son 
keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki T.C.Merkez Bankası efektif alış kuru 
üzerinden tutarının % 'SO'si değerlendiriliri Bu işlere ait ^belgelerin 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca.onaylanması şarttır. 
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Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde vo dışında kamu kurura ve 
kuruluşlarına taahhUt edilerek geçici kabulü yaptırılan isler, kabul 
tutanakları, is bitirme belgesi» kesin hakediş raporu ve benzeri belgelerden 
biriyle, yurt içinde özel sektöre taahhUt edilerek kabulU yaptırılan isler 
ise ilgili belediyeden alınmış "İnşaat Ruhsatı" ve "Yapı Kullanma İzin 
Belgesi" ile_ belgelendirilir. 

Herhangi bir şekilde bedelleri belirlenememiş, islerin bedelleri, 
Bayındırlık ve takan Bakanlığı'nca 10/2/2001 tarihli ve 24314 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan "Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında 
Kullanılacak 2001 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ"e 
göre, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı ve buna ait. birim 
maliyet (BM.TL/m2) dikkate alınarak hesaplanır. 

Bu kriterlerin uygulanmasında 
•katsayısı ile ihale yılma dönüştürülür. 

işlerin keşif bedelleri, karne 

3- iş durunu ve tutunu : 15 puan _̂ 
İsteklinin iş durumu ve tutumu, genel durumuna bağlı olarak, 

gerekçesi-belirtilmek suretiyle, bu'kritere ayrılan puanın % 0 ile % 100'U 
arasında bir oranla idarelerce değerlendirilir. Son iki yıl içinde (isim ve 
statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç) sözleşmesini devredenler 
ile bunların katıldığı ortak girişimlerden devrettikleri tek bir iş için bu 
kritere, ayrılan puanın üçte biri. düşülür. Ancak birden fazla iş devredenlere 
ve son. beş yıl içinde sözleşmesi feshedilenlere•puan verilmez.-

c} Teknik personel : 100 puan 
İsteklinin merkez teşkilatında en az 6 ay.mühendis ve mimar olarak 

çalışmakta olan; 
- Çekirdek teknik personel yoksa:.' % o 
- Çekirdek teknik personel S veya daha fazla ise:... % 100'U 

verilir. 
- Ara değerler için entsrpolasyon yapılır. 

Çekirdek teknik personel, A grubu müteahhitlik karnesi gerektiren 
işler için istenebilir, bunun 

Çekirdek teknik 
Deneyim suresi, ilgili meslek 
silresi ise Sosyal Sigortalar 
belgeler ile kanıtlanır. Bu 
belirtilmiş olması gerekir. 

personelin deneyiminin .en az S yıl- olması şarttır. 
odası üye kayıt belgesi ile firmadaki çalışma 

Kurumu'nun ilgili birimlerinden alınacak onaylı 
belgelerde, firma adı ve prim ödeme süresinin 

Firmaların bu 
şirketlerin müdürleri ile 
Üyeleri, genel müdUrU 
belge aranmaz. 

nitelikleri taşıyan sahip ve ortaklarından (limited 
anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, 

dışındaki ortakları hariç), o firmada çalıştığına dair 

Ortak girişimlerde 
değerlendirilir. 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi 
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İdarelerin," ihale şartnamelerinde zorunlu şart olarak İstedikleri 

"Teknik Personel Taahhütnamesi". bu kriter kapsamında değerlendirilmez. 
çekirdek teknik personel aynı zamanda "Teknik Personel Taahhütnamesi"nde yer 
alamaz. 

d) Ekipaan (ana Ig eakinaları) : 100 puan 
İhale şartnamesinde zorunlu şart olarak yer alan "Yapı Araçları 

TaahhUtnamesi"nde, ihale edilecek iş için gerekli olan ve sadece cinsi, 
miktarı, kapasitesi ve rayiç bedeli belirtilecek olan ekipmanın; 

- Tamamı taahhüt edilerek temin edilecek ise X 30,'u, 
- Tamamı, kendi malı ise bu kritere ayrılan puanın.' •.% 100'U 
verilir. 

- Ara değerler için enterpolasyon yapılır. 

Değerlendirmede, ekipmanın rayiç bedelleri -esas alınır. İsteklinin 
ekipman taahhUdU, ihale üzerinde kaldığı takdirde aynen devam edecektir. 

Geçici ithalle getirilmiş veya 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu 
hükümlerine,'göre kiralanmak (Leasing) suretiyle edinilmiş (kira sözleşmesi 
eklenmek ve 'işin ilk ilan tarihine kadarki'kiralarının ödendiği belgelenmek 
şartı ile) ekipman da isteklinin kendi malı olarak değerlendirilir. 

Ortak girişimlerde, pilot ve ortak firmalara ait ekfpm'an tam olarak 
değerlendirilir. 

.İstekliler, ekipmandan kendilerine ait olanlarını, demirbaş veya 
amortisman .- defterlerinde kayıtlı olduğuna dair noter tutanağı ile 
belgelendirirler. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için noter onaylı 
taahhütname.dUzenlenir. 

e)Zorunlu şartlar . 
- İsteklilerin, -ihaleye katılmaya hak kazanabilmeleri için öncelikle 

idarelerin ilan-ve ihale şartnamelerinde belirtilen asgari şartlara sahip 
olmaları gerekir. 

- İstekli, en az isin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesine 
sahip olmalıdır. Ortak girişimlerde pilotTirmanın müteahhitlik karnesi esas 
alınır- Ayrıca ortak girişimde bulunan ortakların da grubuna-bakılmaksızın 
ihale edilecek işin keşif bedelinin en az % 30'u kadar müteahhitlik 
karnesine sahip olmaları zorunludur. Müteahhitlik karnelerinin aslı ibraz 
edilmek suretiyle örneği idareye verilir.' 

Ortak •* girişimlerde pilot firmanın en çok - hisseye sahip olması. 
zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça 
belirtilecektir. 

- İstekli, 2001 yılında bir defaya mahsus olmak üzere vergi borcu 
bulunmadığını belgelendirir. Bunun için, 199S yılından sonra kurulan 
firmalarda, kurulduğu yıldan başlamak üzere, 1995-1999 yıllarına alt vergi 
beyannamelerinde beyan edilen gelir ve kurumlar vergisi borcu olmadığına 
dair ilgili' vergi dairesinden alınacak belge ibraz'edilecektir.. 
Yürütme ve İdare Bölümü Sıyfa : 22 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 
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- Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden her 
b ir in in , i y i n ' k e s i f bedelinin % 10'undan as olmaması gerekir. 

J •' -

- Bu Tebliğin uysulamasında;' istekliler, kendilerinden istenen 
belgelerin aslini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 
idareye verirler. Ancak bu belgelerden müteahhitlik karnesi, gelir ve. 
kurumlar vergisi borcu olmadığına dair belge.ile yapmış olduğu benzer isler 
kriterinin değerlendirilmesinde aranılan belge .asıllarının idareye ibrazı 
zorunludur. Belge asılları, okunaklı . fotokopilerine "Aslı idarece. -
görülmüştür" şerhi düşüldükten sonra iade edilir. Noter onaylı belgelerden 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar dikkate alınmaz. Gerçeğe 
aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması halinde 2888 sayılı•Devlet 
îhale Kanunu*nun 83, 84 v« 85 inci maddeleri hükümleri ile genel hükümlere 
göre "işlem yapılır. 

' uygun teklifin secilnsai 
Hadde A- İhaleye katılmaya-. hak. kazanan isteklilere ait geçerli 

tekliflerin aritmetik ortalaması alınarak bu ortalamaya (10) eklenmek 
suretiyle azami indirim aranı, (5). çıkartılmak suretiyle asgari indirim 
oranı bulunur. 

Azami ve asgari indirim oranları dışında kalan teklifler 
değerlendirme dışı tutularak kalan teklifler, isteklinin yeterlik puanı' ile 
çarpılır. 

. Bu çarpım sonucunda •itibari indirim oranı en yüksek olan isteklinin 
teklifi, "Uygun Bedel" kabul edilir. 

Aritmetik ortalama sonunda, azami ve asgari indirim oranları 
arasında teklif kalmadığı takdirde, azami indirim oranına üstten en yakın 
teklif, "Uygun-Bedel" kabul edilir. 

' Azami ve asgari .indirim oranları arasında tek bir' teklif kaldığı 
takdirde, bu teklif "Uygun Bedel".kabul edilir. 

Hesaplanan itibari indirim oranlarının eşit olması halinde, bu 
tekliflerden ' indirim oranı en yüksek olan teklif, "Uygun Bedel" kabul 
edilir. Bunların da eşit alması ve belli istekliler arasında yapılacak 
ihalede tekliflerin eşit çıkması halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 
42 nci maddesine göre işlem yapılır. İtibari indirim oranlarının hesabında 
işlemler, virgülden sonra en çok Uç basamak yürütülür. . 

Belli istekliler arasında ve emanet işlerde yapılacak İhalelerde: 
ön seçim yapılarak, bu Tebliğ kriterlerine göre veya değişik 

kriterlerle puanlama yapıldığı takdirde, "Uygun Bedel"in belirlenmesinde bu 
madde hükümleri uygulanır. 

İlgili veya 'bağlı bulunulan bakanın takdir ve onayı ile veya emanet 
işlerde 'ytatlı ve sözlü teklif almak Mzerc ihaleye davet edilen ve puanlama. 
yapılmayan isteklilere ait tekliflerden en yüksek indirim oranını içeren 
teklif "Uygun Bedel" kabul.edilir. 

Yünitms ve İdare Bölümü Şayia: 23 
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Açıklama 
Madde S- Bu Tebliğ'in uygulanmasında Bayındırlık ve takan 

Bakanliğı.'nca gerektiğinde yapılaeak açıklamalara uyulur. 

İdareler, ihale şartnamelerinde, bu TebliJ'de öngörülen şartları 
aşmamak, rekabeti ve katılımı engellememek kaydıyla başka belgeler de 
isteyebilir. 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
Hadde 6- Bu konuda daha önce 24/2/2000 tarihli ve 23974 sayılı Resmi 

Gaîete'de yayımlanan 2000 Yılında' Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun 
Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ ile ekleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici .Hadde 1- Yürürlükten kaldırılan Tebliğ ile eklerine göre 
ihale edileceği ilan edilmiş veya teklifleri istenmiş İşler için ilgili 
Tebliğ ve eklerin hükümleri uygulanır. 

.Bir önceki Tebliğ hükümleri uyarınca verilen yasaklama kararlarına 
ilgili Tebliğ hükümleri uygulanır. 

YOrUrlDk " . : „. 
Hadde 7- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer..' 

Yürütme 
Hadde 8 - Bu Tebliğ; hükümlerini Bayındır l ık ve İskân Bakanı yürütür." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 
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3 ' A r a l l k llJM - Sl>y : 2 3 5 7 ° (Mükerrer) RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 
K a r a r Sayısı ; 98/12228 . - r - ? - . . . ^ ^ 
Hkli "Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Altyapı Kasarına Uğrayan Belediyelere 

Yapılacak Yardımlara Dair Knrar"ın yürürlüğe kunuiınası; Bayındırlık ve İskan, Bakanlığı'tun 
24/12/1998 tarihli ve 17045 sayılı yazısı üzerine, 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesine güre, Bakanlar Kurııiu'nca 24/12/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Süleyman DEMİRE!, 
Mesul YILMA/. 

Ha.;lınk;ııı 

U. F.CİİVİT 
Devle! Iliik. ve |)n$1ı. Yut. 

I..SAVCIN 
Devlet lltıkiiııı 

' M. OÜRDEUE 
Devlet Bakımı 

M! YILMA"/. 
Devlet Baktım 

R. K. YOa.îl.KN 
Devlet Hakanı 

K.AKTAŞ 
İçimleri llnknııı 

Y. TUI'L'U 
Bayındırlık ve Iskfln Hakanı 

l'ror. Dr. N. <;AÖAN 
Çulıjrnn ve Sos. Cllv. Dukam 

I. «( IKÜAL 
Turizm lluknnı 

C U M H U R B A Ş K A N İ 

t. SEZGİN 
Millî Sav. »ak. ve Baştı. Yıd. 

Prof. Dr. II. S. TÜRK 
Devlet Hakimi 

Prof. Dr. Ş. OÜREL 
, Devlet Baktım 

Y. AKTUNA 
Devlet Bakam 

ti. OüMİCt 
Devlet Bnkıtııı 

U.ÖZKAN 
Devlcl Dukanı 

l'rııf. Dr, S. YILDIRIM 
Devlet Rokam 

Prof. Dr. A. ANDİCAN 
Devlel Bakanı 

D. KARA 
Devlel Bakam 

M. DATALU 
Devlet Bakanı 

Y. SEÇKİNElt 
Devlet Baknııı 

R. SERDAROOI.U 
Devlcl Bnknııt 
Dr. I. ÇELEBİ 
Devlel Buknnı 

C. KAVAK 
Devlel Bakam 

II. ÜENlZKURDU 
Adalet Bokum 

I. CEM 
Dışişleri linkimi 

II. I.ÖZSOY 
Sağlık Bakanı 

Y. EREZ 
Sanayi ve Tiearel B akımı 

Z. TBMİZEL , 
Maliye Bakanı; 

A. A. DENİZOLOUN 
Ulaştırma Bakanı 
M. C. ERSÜMER 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 

E. TARANOÖLU Dr. I. AYKUT 
Orman Bakam Çevre Bakanı 

H. ULUÛBAY 
Milli Eğilim, Boktun 

M. TAŞAR 
Tarım ve Köylüleri Bakanı 

I.TALAY 
Kültür Bakanı 

Tabi i Afal Nedeniy le Gelir K a y b ı ve Altyapı Hasarına U ğ r a y a n 
Helcdiyelere Yapı lacak Y a r d ı m l a r a Da i r K a r a r 

Madde 1- Deprem, su baskını, heyelan, çığ, kaya düşmesi, tasman, fırtına gibi tabii 
afetler nedeniyle 1998 yılı gelir kaybına ve altyapı hasarına uğrayan belediyelerin 2/2/1981 
tarihli ve 2380 sayılı Kanuna ve-Bütçe Kanunundaki hükümlere güre tahakkuk edecek payları. 
1999 yılının ilk altı ayında ekli listede belirtilen katsayılarla çarpılarak artırılır. '••'•;''" 

Madde 2- Belediye paylarının artınlan kısmı 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Kanunun 
1 inci maddesinde belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. •• ' , . 

Madde 3- 1999 yılının ilk altı ayı için belirlenen bu miktarlar takip eden dönemler için 
yeniden belirlenir. . . ' • ' ' ' 

. ı • M*' 
Madde 4- 14/1/1998 tarildi ve 98/10537 sayılı ve 10/9/1998 tarihli ve 98/11793 sayılı 

kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır. 

girer. 
Madde 5- Bu Karar 1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarildndç.yurttrlugc 

Madde 6- Bu Karan Bakanlar Kurulu yürütür. 

Yürütme ve İdare BütUmll Sayfa : I! 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 



- 4 1 1 -

EK-7/2 

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 31 Aralık »998 - Snyı: 2357ü (Mükerrer) 

•!;. i'\'î'.w:y,'.' "* 
1999 VIU BELEDİYE GELİR PAYLARI ÇARPIM kATSA YILARI 

SIHA NO UELEDİYE ADİ ÇARPIM KATSAYISI 
ADANA-ADÜİOĞLU wşı< z. 't -3,00 / y ıS 
AIMNA-YÜRECİR-SOLAKLI o//'(,£ / 

//6<r- x 
2,*3 S / ıs 

ADANA-YÜREĞİR-DURUK J2J 
AHANA-VÜREĞIR.ŞULUCA /r-f/ç-/ x ı 3,00,• 

2,98 • " 
ADANA-YÜRECİR-GEÇİTLİ 6J/4&* 3,00 , <ur 
ADANA-KÜRKÇÜLER 

- & • US t 3.00 y /t/ 
AÜANA-YÜREGİR /C fi//ÜÇ X 2,00 , y*^ JL 
AIJANA-VÜREĞİR-SOFULU '#///4O K 2,66 '7ry^ 
ADANA-ÇELEMLİ <9 / / 6 9~ X 3,00 / 

10 AHPAUAN-ÇILD1R q-Ç /g>Q_ yf 3,00 y jf^ 

II ARPAİIAN-ÇILUIK-AŞIKŞENLİK <JÇ/fiC\ 
ARDAHAN-KÖPRÜLÜ *7 S //)A V 

X 2,10 Ş. /* 
12 2,27 , /*-

3,00 \/ fe^ 13 \YI)IN-GÜZELÇAMf,l O^/fj/t < 
14 OALIKESİR-AYVALIK-ALTINOVA fa/cb 2,00 

13 
16 

HARTIN-ADDİPAŞA t)l^fnk 
0ART1N-AMASRA Dri/ûlL 

2,91 Ssl 
2,00 S ,1 

17 HARTIN-KURUCAŞİLE ' V / . / ^ r 3,oo y / - ^ 
İH ÜART1N-MERICEZ <"> U <?>o *f 2,00 *s-

19 HART1N-ULUS Q i, Oö6 *L 2,68 S<£-""" 
*» HARTIN-KOZCAGIZ ^ ^ ^ „ q y 3,00 

21 I1ARTIN-KUMLUCA tyâP t\ X 3,00 • ^ " 
2 İ »İTLİS-IlfZAN fhtecZ 3,00 y^ ^ ^ 

JJ ÜİTÜS-MUTKİ Ot^rr/n '••-3,00 > / > ^ 

3.00 / £ " 24 IİOLU-YIĞILCA lUMK ^ ,, U{ n -^ 
ELAZIĞ-KOVANClLAR-ÇAklRKAS O^jOfl 25 2,80 y&-

26 ERZİMCAN-TERCAN-ALTUNKENT 2 im 3,00 X , ^ > " 
27 ERZURUM-UZUNDERE 2,67 Sslf 
28 HATAV-MERKEZ fl {fi>Q-/ X 2,00 > Ü ^ -

29 IIATAY-lSKENDERUN HM İflOJ/tt^ 
30 HATAV'TURUNÇLU •' 2,41 > V -
31 
32 
33 
34 

3S 

IİATAY-UZUNDAÖ <\\ (& *)„ ,< 
HATAY-TAVLA <£l ( q<T A 
HATAY-AKNEHİR O,) \ <?*\ / 
IIATAY-TOYGARU -\\ l S C ( ,< 
HATAV-SAMANDAÖ <T,\ \\& 

2.29 Is" 4~-
2,63 'y sl£*~ • 
3,00 yjb^ 
3,00 lŞ 
2,00 / £ " " 

• vı> İdare IlüIilnıU Sayfa: 4 
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31 Aralık 1998 - Sayı: 23570 (Mükerrer) RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 

SIRA NO DELEDİYEADl ÇARPIM KATSAYISI 
II ATA Y-SA M ANÜAĞ- YAYLICA ^ | 1 ( ,( , yf 2,62 / • ? 
İÇEL-AKDENİZ W f^°{ ^ 
İÇEI,-TOROSLAR <*/\ f£ O "j{ 
İZMİR-MENEMEN-EMİRALEM fŞÇ/& Q 

3,00 / , 
2,00 y 

2C 2,65 J ^ 
KARADÜK-EFLANİ ^If/OT. X 2,85 /Ü*-"" 

2,56 /j.— KARAHÖK-OVACIK ^ftA^ / 
KAHAUÜICYORTANPAZARI 1\fr j ö<q. İ / 3.00 A j ^ 
KASTAMONU-ABAJM 'T7-/<o9_ > / 3,00 / ^ Z - -
KASTAMONU-AZPAVAY ^^IpcÇ K 
KASTAMONU-BOZKURT ^^loA X 

3,00 /+ 
3,00' / * 

KASTAMONU-PINARDAŞI ^ T t y / f r Ş<f 2,13 Ş* l^ 
KASTAMONU-AĞLI yT>r)-/o'l ^ 3,00 / V 
KASTAMONU-HANÖNÜ 1^^/lfj < 3,00 V S f 

2,73 /Sl^~ KASTAMONU-TASKÖPRÜ <-\7 j I 6 )< 
ICASTAMONU-ŞENPAZAR^ ^Ş^/fŞT V^ •3,00 y s 
KIRIKKALE-ÇELEBİ ^ t o f t ü 3,00 y y 
KIRIKKALE-MERKEZ Q-\ Ö <9»f X 2,00 Sfl 
Ml/Ş-ALTINOVA t-tiln / 2,72 T7 

MUŞ-KIUKÖY k£\ l ıy—£. ' 3,00 S«* 
MUŞ-KORKUT miı?" ^ 3,00 ^ - » 
MUŞ-VAltTO U *((<?£" / 2,50 / x 

MUŞ-YAYGIN K f |/<f 2,01 / • * 
RİZE-lKİZPERE *3 \ fa ( 2,09 / • 
RİZE-MERKEZ 
KİZE-İYİUERE 

•5flpç>l / 
55JJ2. 

2,70 
2,00 y s< 

UİZE-1CALKANDERE ^^7, \ ( | . • y 2,91 y ^ 
RİZE-PAZAR ?"S \ in- / 2,00 ys£~~-
SlNOF-ERFELEK :saifî£ 2.00 y ^ -

Ş1RNAK-ULUDERE *Moft / 
TRABZON •AKÇAABAT & \ \ç> 'T^. / 
TRAnZON-AKÇAAPAT-KAVAKU ^ / [<^j 

3,00 

/ ' 2 , 4 7 

TRAOZON-AKÇAAPAT-MERSİN 6f/bt, / < 3,00 

IIIAMZON-AKYAZI k \ [SK X 3 2,64 > < ^ -
TRAUZON-ARAKLI 6 { /& L{ X 

ÂkçAABAT-DERJEClK Ş / / / $ " 
2,00 / 

mADZON-
mAIlZON-ARSlN-ÇATAK 
IRAUZON-ÇAYKARA 

t 
Z . 

2,29 ^ 

3,00 " . / S ! ^ 

YürUlmc ve İdare DUlUmU Sayfa : 5 
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RESMÎ GAZETE 31 Aralık 1998 - Say ı : 23570 (Mükerrer) 

SIIIA NO 0ELEPİYEADI ÇARCIM KATSAYISI 

73 IRAnZON-BEŞİKPÜZÖ-TÜRKELLİ &\ [jx\ S 243 / S *-~ 
71 
75 

TRAIlZON-ARSİN-riNUlKLI £ [ ({j^j, 
IRAIIZON-IIAYRAT Â\Vz} 

S 
76 TRADZON-MAÇKA-ESİROĞLV 6 \ \f}f\ 

y 
»,so / > ^ 

3,00 / > 1^-
S 2,30 Ş * 

77 TRAOZON-OF-CUMAPAZARI &\ \\Q / 
IRADZON-DERNEKPAZARl <g / f \ %" / 

3,00 */•* 
2.00 /+• ,*-~ 

• T : 79 IRAPZON-KÖPRÜPAŞI 6 I j <L<T 2.00 
80 
81 
82 

IRADZON-OF-KIYIC1K 
TRADZON-OF-UĞURLU 

6\/<lt L / 
Sffi rRAUZON.AKÇAADAT-SOCÜTLÜ & \/lA 

/ 
A 

3,00 /o 
2,04 /t* 
3,00. ^ - " C * Z ^ 

"7T w l'RAPZON-ŞALPAZARJ ^ / ('Z.Ci / 2,01 

*•/ 
M 

IRAPZON-YILPtZLI ^ I f <P"^ / 
VAN-DAHÇESARAY 'İ 2JH 

A S IO t\ /. 

2,54 S* < 
3,00 S +\ 
2,4» / / • fltf 

«5 

VAN-ÇE.LEDİJBAG 
VAN-ERCİŞ 6$ /0<T / 
VAN-ÖZALP-SAÖMAH 4 Ç11£ s 

2.00 y 
J.OO / > 

T* «s» 
pp 

v/ 

VAN-SARAY t<>\\n.s\ 
VAN-MURADİYE-ÜNSELİ £CT / f L / 
ZONGULPAK-MERKEZ ^ Q-£>ö «/ / 

3,00 
2.Jg ^ 
2,00 7% 

" % 92 ZONGULPAK-KOZLU £%lt<T / 2,00 
93 ZONGULRAK- A.LAPLI ^ Q f r C 3 7 _ 2,00 ./ f 
94 ZONGULÜAK-BEYCUMA <aJ3L.lV 3,00 / • 

2r36 S* 
2.00 X 

9S ZONGULPAK-RAKACAKKADI g Q- « ^ ^ 
*'rf ZONGULPAK-ÇAYCÜMA /<Q-C)<g 

£i5^ 2? 97 

JL. 
99 
ı oo 

ZONGULDAK-ÇAYCUMA-SALTUKOVA ı 
ZONGULUAK-DEVREK S^/CD^ / 

S 3,00 
3,00 yy 

ZONGULPAK-PEVREK-EĞERCİ 6*)h\ 
/.ONGULPAK-DEVREK-ÇAYPEĞİRMENİ 6>r)-/'l6S ^,26 

2,i4 y * £ -

W ZONGULPAK-ELVANPAZARCIK ^l/fto / 
102 ZO^GULPAK-GOKÇEDEY 6vl\ö 

3.00 y ^ t ^ -

ZONGULPAK-KARADENİZ EREĞLİ ^ g (ç. $ 
3,00./ 

/flj 2,00 y^~ 
10i ZONGULPAK-ERF.ĞLİ-GtiNEŞLİ £*) fi y y 2,A6 
10 S ZONGULDAK-ORMANU fc\. \ 1 , U ^T 2,50 /Isf^ 

Yilıülnıe ve Itlaıc !WIUmU Sayfa : 6 
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esini az-eıti'b ^>v 

Başbakanlık 
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 

ıf 

KuruluJU : 7 Ekim 1920 18 Şubat 1999 
TERŞEMBE Sayı: 23615 

YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU 
* •% 

Bakanlar Kurulu Karârı 

' . Karar Sayısı: 99/12375 
24/12/1998 Uirilıli ve 98/12228 sayılı Kararnameye ektir. 
Ekli "Tabii Afet Nedeniyle Oelir Kaybı ve Altyapı Hasarına Uğrayan Belediyelere 

Yapılacak Yardımlara Dair Karar'a Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı'nm 26/1/1999 tarihli ve 674 sayılı yazısı üzerine, 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayı
lı Kanunun 6 ııcı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/1/1999 tarihinde kararlaştırıl
mıştır. 

DUlcnl ECEVİT 

Başbakan 

H. 11. ÖZKAN 
Ucvlci Pak. ve Da;b.'Yrd. 

|(. GEMİCİ 

Deyisi Dukam 

. Pıor. Dr. 11. S. TÜRK 

Milli Savunma Bakanı 

M. DOSIANCIOĞLU 

Milli Ekilim Uakanı 

M. ERDİR 

Taıını ve Küyij'cri Dakanı 

I.TAtıAY 
KülıiJr Dakanı 

I I . ULUÖDAY 
Devlet Dak. ve Bajb. Yrd. 

r. ÜNLÜ 
Devlel Bakam 

C.BAYAR 
İçişleri Dakanı 

A. 1L1KSOY 

Bayındırlık ve İskan Dakanı 

Prof. Dr. N. ÇAĞAN 
Çuhjiıı» ve Sos. GUv. Bakam 

A. TAN 

Tuıizın Dakanı 

Resmî Gazele Kotlu: 180299 

Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL ' M. YİLMAZ 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

A. TÜMEN 
Devlel Dukanı 

1. CEM 
Dıjijlcti Dakanı 

Prof.Dr.S.ÖZTEK 
Adalel Dukanı 

Z.TEMİZEL 
Maliye Bakam 

M.O.KARAI IAN ' I I . B. AKTAN 
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M. ŞAHİN Pror.Dr.A.Z.AKTAŞ 

Sanayi ve Ticaret Dakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 

A. SEZER 
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Sayfa : 2 RESMÎ OAZETE 18 Şubat 1999-Sayı: 23615 

Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Altyapı 

Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak 

Yardımlara Dair Karar'a 

Ek Karar 

Madde t- Deprem, su baskını, heyelan, çıg. kaya dtlsmesi. tasman, fırtına yibi tabii 
afetler nedeniyle. J998 yılı içinde yelir kaybına ve altyapı hasarına uğrayan belediyelerin 
2/2/1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanuna ve Bütçe Kanunundaki hükümlere göre tahakkuk 
edecek payları, 1999 yılının 2,3,4,5 ve 6 ncı aylarında ekli listede belirtilen katsayılarla 
çarpılarak artırılır. 

Madde 2- Belediye paylarının artırılan kısmı 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Kanunun 
1 inci maddesinde belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. 

Madde 3- 1999 yılının bes ayı için belirlenen bu miktarlar takip eden dönemler için 
yeniden belirlenir. 

Madde 4- Bu Karar l/2/t999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yUrürlüge 
girer. 

Madde 5- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür. 

YUHlimc ve İdare UOlUmtl Sayfa: 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 
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18 Şubat 1999-Sayı: 23615 RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 

1999 YILI BELEDİYE GELİR PAYLARI ÇARPIM KATSAYILARI 

SIRA NO 

/ 
2 • 

3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
1* 
İS 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
2S 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
31 

BELEDİYE ADI 
ADANA-KOZAN-HAClBEYLt 
ADANA-YÜREĞİR-IJAVUTU/ 
ADANA-ALADAG 
ADANA-BÜYÜKSEHİR 
ADANA-CEYHAN 
ADANA-CEYHAN-MERCİMEK 
ADANA-KOZAJV-GAZİBEY 
AUANA-SAİMBEYLl 
ADANA-TUFANBEYLİ 
AÜANA-YUMURTALIK-KALD1RJM 
ADANA-YUMURTALIK-YEŞİUKÖY 
AD ANA-Y ÜREĞtR-LN CİRLİK 
ADANA-IGVRATAŞ 
ADANA-CEYHAN-IOJRTKULAĞI 
ADANA-KARATAŞ-BAHÇE 
ADANA-KARATAŞ-TUZLA 

ADANA-SEYHAN-KAJRAYUSUFLU 

ÇARPIM KATSAYISI 
1,73 
1.74 
1,82 
2,00 
2,00 

1,81 
1,83 
1,78 
1,77 
1,93 
1,75 
W 7 
W« 1 
1,66 I 

1,64 
1,67 
1,73 

ADANA-CEYHAN-SAĞKAYA 2,09 
ADANA-CEYHAN-HAMDİLİ 
ADANA-CEYHAN-SARIMAZl 

ABANA-CEYHAN-DORUK 
ADANA-YÜREĞİR-YUNUSOĞLU 
ADANA-YimiÜRTALIK-ZEYTİNBELİ 
ADANA-YUMURTALIK 
ADANA-YÜREĞlR-DOĞANKENT 
ADANA-KURTPINAR 
ARÜARAN-GÖLE 
ARTVİN-MERKEZ 
AYDIN-KUŞAJDASI-DAVUTLAR 
AYDIN-SÖKE 
AYDIN-GERMENCİK 
\YDtN-GERMENCİK-MURSALU 

ÖALUCESİR-GÖMEÇ 
L1ARTIN-AR1T 

1,88 
1,37 

1,48 
1,50 
2,14 
1,62 

1,31 
1,80 • 

1,49 
M B 
1,72 

1.71 
1,41 
2,28 
1,87 
1,74, 

YUrllırne ve lüare BülUmU Sayfa : 3 
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35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49' 
50 
51 
52 
53 
54 
55-
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

BİNGÖL-MERKEZ 
BlNGÖL-YAYLADERE 
BİTLlS-ADİLCEVAZ 
BİTLtS-AIILAT 
BİTLİS-A11 LAT-O VARIŞLA 
BlTLİS-GÜROYMAK 
BlTLİS-GÜROYMAK-GÜNKIRI 
BİTLİS-MERKEZ 
BİTLİS-MUTKİ-KAVAKBASI 
BİTLlS-MUTKİ-KOYUNLÜ 
BOLU-DÜZCE-KAYNAŞLI 
BOLU-DÖRTDİVAN 
BOLU-MENGEN 
ÇANKIRI-MERKEZ 
ÇANKIRI-KURŞUNLU-SİVRİCEK 
ÇANKHU-ÇERKEŞ 
ÇANKIRJ-ÇERKEŞ-SAÇAK 
ÇANKIR1-KÜR5UNLU-ÇAVUNDUR 
ELAZIĞ-ARICAK-ERİMLİ 
ERZURUM-JSPİR-ÇAMLIKAYA 
ERZURUM-JSPİR-MADENKÖPRÜBAŞI 
ERZURUM-NARMAN-ŞEKERLİ 
GtRESUN-EYNESİL-ÖREN 
GİRESUN-GÖRELE-ÇAVUŞLU 
GİRESUN-PİRAZİZ 
HATAY-ÇEKMECE 
HATAY-SERİNYOL 
HAKKARİ-ÇUKURCA 
HAKKARİ-MERKEZ 
İZMİR-MENEMEN-ASARLUC 
KARABGK-MERKEZ 
KARABÜK-ESKİPAZAR 
KARABÜK-YENİCE 
KARS-DİGOR 

KASTAMON U-MERKEZ 
KASTAMONU-KÜRE 
KIRIKKALE-KA RAKEÇtU 

1,54 1 
3,00 
1,93 
1,65 
3,00 
1,58 
2,74 
1 . 3 8 -
3,00 
2,47 
W 7 
1,27 
1,63 
1,55 
1,44 
1,«5 
M İ 
2,54 

1,29 
2,26 
1.62 
3,00 
1,87 
1,79 
1,36 
2,34 
1,73 
1,79 
2,00 
1,45 
1,26 
1,41 
1,94 

3,00 

1.47 
1,74 
1,40 

YUıütnıe ve İdare Dulumu Sayfa : 4 
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72 
73 
74 
73 
76 
77 
78 
79 

KIRIKKALE-KESKİN-KÖPRÜKÖY 

KIRIKKALE-BAHŞILI 
KIRIKKALE-DELlCE-ÇERİKLİ 
KIRIKKALE-KESKİN-KONUR 
KIRIKKALE-AŞAĞ1 MAnMUTLAR 
MALATYA-ARGUVAN 
MUŞ-MERKEZ 
MUŞ-KONUKB EKLER 

80 İMUŞ-BULAMK-ELMAKAYA 
*/ 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
9$ 
96 
97 
93 
99 
100 
ıoı 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 

MUŞ-YAÖCILAR 
NEVŞElllR-GÖRE 

RİZE.ARDEŞEN 
RİZE-GÜNDOĞDU 
RİZE-İKİZDERE-GÜNEYCE 
RİZE-DEREPAZAIU 
RİZE-KENDİllLİ 
SAKARYA-AKYAZl-DOKURCUN 
SAKARYA-ÜENDEK 
SAKARYA-KARASU-DARİÇAYDU 

SA KARYA-KARASU-KURUDERE 
SAKÂRYA-KOCAALt-LAHNA 
SAKARYA-KARASU-LİIV1ANDERE 
SAKARYA-HENDEK-YEŞİLYURT 

SAMSUN-HAVZA 
SAMSUN-TEKKEKÖY 
SAMSUN-CANİK 
SİVAS-KOYULUİSAR 
SİVAS-GEMEREK-İN KIŞLA 
TOKAT-EMlRSEYİT 
TRABZON-AKÇAABAT-ADACIK 
TUUJZON-AKÇAABAT-AKÇAKÖY 
TRABZON-AKÇAABAT-DARICA 
TRABZON-ARAKLI-ERENLER 
TRABZON-AKÇAABAT-IŞIKLAR 

rRABZON-FIAYRAT-BALABAN 
TRABZON-OF-BÖLÜMLÜ 
TRABZON-ARAKLI-YEŞlLYURT 

1,92 
1,95 

2,12 
1,78 
1,95 
1,32 
1,90 

1,91 
2,81 
3,00 
1,84 
1,75 

1,36 
3,00 
1,74 
1,32 
1,50 

1,48 

1,34 
1,88 
1,92 
3,00 
Mi 
1,89 
1,99 
U S 
1,25 
1,87 
1,53 

. 3,00 
1,95 
2,07 
1,96 
2,57 

3,00 

3,00 
1,79 . . 

YUrlilme ve libre Bölümü Sayfa: 5 
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109 
110 
111 
112 
113 
114 
US 

TRABZON-ARSİN 
TRABZON-ÇAYKARA-KARAÇAM 
TRABZON-ÇAYKARA-UZUNGÖL 
TRABZON-ÇARŞIBAŞ1 
TRABZON-OF 
TRABZON-OF-GÜRPINAR 
TRABZON-TONYA-lSKENDERLt 

116 |TRABZON-SÜRMENE 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 

TRABZON-SÜRMENE-ÇAMBURNU 
TRABZON-SÜRMENE-YENİAY 
TRABZON-SÜRMENE-OYLUM 
TRABZO.N-YOMRA-ÖZDtL 
TRABZON-ŞALPAZAK1-GEYİKLİ 
TRABZON-KÖrjRÜBAŞI-BEŞKÖY 
TRABZON-YOMRA 
TRABZON-YOMRA:OYlVtALITEPE 

12S TRABZON-DÜZKÖY-ÇALKÖY 
126 TRABZON-VAKFIKEBİR-YAUKÖY 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
139 
140 
141 

TRABZONrTONYA 
TRABZON-DÜZKüY-CAYIRBAĞI 
VAN-MURADİYE 
ZONGULDAK-ÇAYCUMA-KARAPINAR 
ZONGULÜAK-ÇAYCUMA-PERSEMBE 
ZONGULDAK-ÇATALAĞZ1 
ZONGÜLDAK-CELİK 
ZONGULDAK-CÖKÇEBEY-HACCUUSA 
ZONGULDAK-ALAPLI-GGMELI 
ZONGULÜAK-ERECLİ-GÜLÜÇ 
ZONGULDAK-EREÖLİ-ÖÖBERLER 
ZONGULDAK-ÇAYCUMA-HİSARÖNÜ 
ZONGULDAK-EREĞLt-GÖKÇELER 
ZONGULDAK-MUSLU 
ZONGULDAK-SİVRİLER 

' 1,27 
1,58 
3,00 
2,10 
1,38 
3,00 
1,66 
2 fil 
2,33 
3,00 
3,00 
2,26 
2,95 
3,00 
U 7 
1,88 
2,0« 
2,50 
M» 

•l,42 
• 1,72 
1,98 
1,82 
2,37 
1,69 
1,94 
3,00 
1,56 
1,50 
1,26 
2,01 
1,53 

W 
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6 Ağustos 1999-Sayı: 23778 
V 

RESMÎ GAZETE Snyfn: 3 

YÜRÜTME VE İDARE BOLÜMÜ 

Bakanlar Kurulu Kararı 

Karar Sayısı: 99/13136 

Ekli "Tabii Afcl Nedeniyle Gelir Kaybı ve Altyapı Hasarına Uğrayım Belediyelere 
Yapılacak Yardımlara Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve tskAn Bakaııh-
ğı'nın 17/6/1999 tarihli ve 6271 sayılı yazısı üzerine, 23/7/1995 larihli ve 4123 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesine güre, Bakanlar Kuruiu'nca 25/6/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Sülcyınnn »ISMİRF.L 
CUMHURBAŞKANI 

Blilenl ECEVİT 

Başbakan 

D. BAHÇELİ 

Jevlel Bak. ve Bâ b. Yrd 

Pror. Dr.T.TOSKAY 

Devlet Hakanı 

R. K. YÜCELEN 

Devlet Bakanı 

11. GEMİCİ 

Devlet Bakam 

, Prof. Dr. A, ÇAY 

Devlet Bakanı 

1. CEM 

Dışişleri Bakanı 

Doç. Dr. 0 . DURMUŞ 

Sağlık »akanı 

A.K. 

M. II. ÖZKAN 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 

Y. YALOVA 

Devlet Bakanı 

M. YILMAZ 

Devlet Bakanı 

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ 

Dovlcl Bakanı 

Prof. Dr. II. S. TÜRK 

Adalet Bakanı 

S. OllAL 

Maliye Bakanı 

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ 

Ulaştırma Bakanı 

TANIUKULU 

M. KEÇECİLER 

Devlet Bakanı 

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL 

Devlet Bakanı 

Pror. Dr. R. MİRZAOÖLU 

Devlet Bakam 

M. A. tRTEMÇELİK 

Devlet Bakanı 

S. ÇAKMAKOOL.IJ 

Millî Savunma Hakanı 

II. GEMİCİ 

MIHI Eğilim Bakanı V. 

Prof. Dr. II. Y. GÖK ALP 

Tarım ve Köyişleri üakanı 

M. C. IÎRSÜMIJR 

Sanayi ve 11 car et Bakanı Enerji ve Tabii Kny. Bnkanı 

E. MUMCU Prof, Dr. N. ÇAĞAN 

Turizm Bakanı Orman Hakanı 

11. ULUGDAY 

Devlet Bakanı 

S. SOMUNCUOÖLU 

Devlet Bakanı 

E. S. GAYDALİ 

Devlet Bakam 

t". ÜNLÜ 

Devlet Bakam 

S. TANTAN 

İçişleri Bakanı 

K. AYDIN 

Bayındırlık ve IskSn Bakanı 

' Y. OKUYAN 

Çalışına ve Sos. GUv. nakanı 

M. I.TAl.AY 

Kilittir Bnkanı 

P. AYTEKtN 

Çevre Bakanı 

Ytlrutme vo Klare DOltlmtl Sayfa ı I 
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Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 6 Ağustos 1999 - Say ı : 23778 

Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Altyapı Hasarına 

Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara 

Dair Karar 

Madde 1- Deprem, su baskını, heyelan, çıg, kaya düşmesi, tasman, fırtına gibi tabii 
afetler nedeniyle 1998 yı l ı içinde gelir kaybına ve altyapı hasarına uğrayan belediyelerin 
2/2/1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanuna ve Dülçe Kanunundaki hükümlere göre tahakkuk 
edecek payları, 1999 yılının 7,8,9,10,11 ve 12 nci aylarında ekl i listede belirtilen katsayılarla 
çarpılarak artırılır. 

Madde 2- Belediye paylarının artırılan kısmı 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Kanunun 
1 inci maddesinde belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. 

Madde 3- 1999 yılının sun 6 ayı için belirlenen bu miktarlar, takip eden yıllar için 
yeniden belirlenir. 

Madde 4- 24/12/1998 tarihli ve 9R/12228 sayılı ve 29/1/1999 inrihli ve 99/12375 sayılı 
kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 5- I3u Karar 1/7/1999 tarihinden ycçcıli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüye 
girer. 

Madde 6- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür. 

Yürütme ve İdare RfllUmil Sayfa : 2 
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6 Afiuslos 1999 - Sayı; 23778 RESMÎ GAZETE 

1999 YILI GELİR PAYLARI ÇARPIM KATSAYILARI 

Sıra No 

! 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2S 
2fi 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 

Dclcdiyc İsmi 

ADANA-ALADAĞ 
ADANA-ALADAG-AKÜREN 
ADANA BÜVÜKŞEHİR 
ADANA-CEYHAN 
ADANA-CEYHAN-DORUK 
ADANA-CEYHAN-IIAMDİLİ 
ADANA-CEYHAN-KURTKULAÖ1 
AD AN A-CEYIIAN-KUR1TIN AR 
AD AN A-CE Yİ İAN-MERCİMEK. 
AD AN A-CEYI l AN-S AĞKAY A 
ADANA-CEYHAN-SARIMAZI 
ADANA-KARATAŞ 
ADANA-KARATAŞ-BAHÇE 
ADÂNA-KARATAŞ-TUZLA 
ADANA-KOZAN 
ADANA-KOZAN-GAZİBEY 
ADANA-KOZAN-I IACIBEYLİ 
ADANA-SAİMBEYLİ 
ADANA-SEYHAN 
ADANA-SEYHAN-KARAYUSUFLU 
ADANA-TUFANBEYLl 
ADANA-YUMURTALIK 
ADANA-YUMURTALIK-KALDIRIM 
ADANA-YUMURTALIK-YEŞİLKÖY 
ADANA-YUMURTALIK-ZEYTlNBELl 
ADANA-YÜREĞİR 
ADANA-YÜREĞİR-ADDİOĞLU 
ADANA-YÜREĞÜl-BURUK 
ADANA-YÜREĞlR-DOÖANKENT 
ADANA-YÜREĞİR-GEÇtTLİ 
ADANA-YÜREÖIR-HAVUTLU 
ADANA-YÜREÖİR-İNCİRLİK 
ADANA-YÜREGİR-K.ÜRKÇÜLER 
ADANA-YÜREĞİR-SOLAKLI 
ADANA-YÛREĞİR-SULUCA 
ADANA-YÜREĞİR-YUNUSOÖLU 
AFYON-ÇOB ANLAR 

Gelir Fayı 
Çnrpım KntJnyısı 

1,44 
1,12 
2,00 
2,03 
1,29 
1.59 
1,39 
1.51 
1,50 
1,73 
1.26 
1.16 
1,35 
1.40 
1,11 
1.45 
1,49 
1,49 
2,00 
1.39 
1,47 
1,33 
1,65 
1,48 
1,68 
2,00 
3,00 
1,64 
1,10 
3,00 
1.48 
1.34 
2.B3 
1.68 
1.88 
1.28 
3.00 

YUrOtıne ve tdnrc DUlUmU Sayfa : 3 
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Sun No 

38 
39 
4D 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 

.73 
74 
75 
76 

Belediye ismi 

ANKARA-BALA-KARAALİ 
ANKARA-BALA-MERKEZ 
ANKARA-ELMADAÖ 
ANKARA-ETlMESGUT , 
ANKARA-EVREN 
ANKARA-GÖLBAŞ1 
ANKARA-GÖLBAŞt-BEZlRHANE 
ANKARA-HASANOĞLAN 
ANKARA-MAMAK-KUTLUDÜÖÜN 
ANKARA-SİNCAN-YENlKENT 

ANKARA-ŞEREPLlKOÇlUSAR 
ANKARA-ŞEREFLİKOÇHİSAR-GÜLHÜYÜK 
ARDAI1AN-ÇILDIR 
ARDAHAN-ÇILDIR-AŞJKŞENLlK 
ARDAHAN-GÖLE 
ARDAHAN-GÖLE-KÖPRÜLÜ 
ARTVlN-MERKEZ 
AYDIN-GERMENCİK 
AYDlN-GERMENCİK-HIDIRBEYLl 
AYDIN-GERMENCİK-MURSALLI 
AYDIN-KUŞADASI-DAVUTLAR 
AYDIN-KUŞADASI-GÜZELÇAML1 
AYDIN-SOKE 
BALIKESİR 
BALIKESİR-AYVAL1K-ALTINOVA 
BALIKESİR-BURILANİYE 
BALIKESİR-GÖMEÇ 
BALIKESİR-GÖMEÇ-KARAAÖAÇ 
BALIKESİR-GÖNEN 
B ALIKESİR-l VRİNDİ-KORUCU 
BALIKESİR-MANYAS 
BALtKESlR-MANYAS-KIZILKÖY(K12ILSA) 
BALIKESİR-MANYAS-SALUR 
B ARTİ N-KUFIUC ASİLE 
BART1N-MERKEZ 
BART1N-MERKEZ-ARIT 
BART1N-MERKEZ-KOZCAĞ1Z 
BARTIN-ULUS 
BARTIN-ULUS-ABDİPAŞA 

Gelir Payı 
Çnrpım Katsayısı 

3,00 
3.00 
2,00 
2,00 

3,00 
2,00 
2,00 
2,00 
3,00 
3,00 
2,00 
3.00 
3,00 
1.68 
1.30 
1.4! 
1.21 
1.12 
1,24 
1.52 
1,41 
1,84 
1.36 
1.01 

•1.15 
1.09 
1.40 
1,06 
1.03 

•1.39 
1.84 

ı.ıı 
1.09 
3.00 
2,00 
1.47 
3.00 
1,35 
1,35 

YUrülme ve İdare ilölümü Snyfa : 4 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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Sıra No 

77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 

n 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
V9 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
10rt 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 

Belediye İsmi 

BARTIN-ULUS-KUMLUCA 
BİNGÖL-KARLIOVA . 
BİNGÖL-KJĞI 
BİNGÖL-MERKEZ 
BÎNGÖL-SOLHAN 
BİNGÖL- Y A YLADERE 
BİTLİS-ADİLCEVAZ 
BİTLİS-ADİLCEVAZ-AYDINLAR. 
BİTLİS-AHLAT 
BİTLİS-AHLAT-OVAKJŞLA 
BİTLİS-GÜROYMAK 
BİTLİS-GÜROYMAK-GÖLBAŞI 
BtTLlS-GÜROYMAK-GÜNKIRI 
BİTLfS-HİZAN 
BİTLİS-HİZAN-KOLLUDERE 
BİTLİS-MERKEZ 
BİTLlS-MUTKl 
BİTLİS-MUTKl-KAVAKBAŞl 
BİTLlS-MERKEZ-YOLALAN 
BİTlJS-MUTKİ-KOYUNLU 
BİTLİS-TATVAN 
BOLU-AKÇAKOCA 
BOLU-DÖRTDİVAN 
BOLU-DÜZCE 
BOLU-DÜZCE-BEYKÖY • 
BOLU-DÜZCE-KAYNAŞLI 
BOLU-MENGEN 
BOLU-MENGEN-GÖKÇESU 
BOLU-MENGEN-PAZARKÖY 
BOLU-YIÛILCA 
ÇANK1Rİ-ÇERKEŞ 
ÇANKIR1-ÇERKEŞ-SAÇAK 
ÇANK1R1-KUR5UNLU-ÇAVW©İJR 
ÇANK1RI-KURŞUNLU-SİVRİCEK 
ÇANK1RJ-MERK.EZ 
ÇORUM-DOÖAZKALE-EVREN 
ÇORUM-İSKİLİP 
ÇORUM-KARGI-HACIHAMZA 
ÇORUM-ORTAKÖY-KARAHACtP 

Gelir Pııyı 
Çarpım Ka|j*j'uı 

1,76 
1,03 
1.13 
1.17 

• 1,13 
3.00 
3,00 
1.55 
3.00 
2,88 
1.32 
2,91 
3,00 
3,00 
3,00 
1,15 
1,20 
3,00 
1,18 
1,78 
2.00 
1,07 
1,16 
1,08 
1,06 
1,64 
2,25 
1,46 
2,40 
2,04 
1,26 
1,16 
2,38 
1.35 
2,00 
2.31 
1.15 
1.27 
ı.ıo 

YCrillme ve İdare DOlUmU Sayfa : 5 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 
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Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 6 Ağustos 1999-Sayı: 23778 

Sıra No 

116 
• 117 

118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 

Belediye fanti 

ÇORUM-SUNGURLU 
ÇORUM-SUNGURLU-DEMİRŞEYH 
ÇORUM-SUNGURLU-YÖRÜKLÜ 
ÇORUM-UĞURLUDAÖ 
EDİRNE-UZUNKÖPRÜ 
ELAZIĞ-ARICAK-ERİMLt 
ELAZtĞ-KOVANCILAR-ÇAKIRKAŞ 
ERZlNCAN-TERCAN-ALTUNKENT 
ERZURUM-İSPİR 
ERZURUM-İSPİR-ÇAMLIKAYA 
ERZURUM-İSI'İR-MADENKÖPRÜDAŞI 
ERZURUM-NARMAN 
ERZURUM-NARMAN-ŞEKERLİ 
ERZURUM-UZUNDERE 
GİRESUN-BULANCAK-KOVANL1K 
GlRESUN-EYNESlL-ÖREN. 
GİRESUN-GORELE 
GtRESUN-GÖRELE-ÇAVUŞLU 
GİRESUN-KEŞAP 
GlRESUN-PİRAZİZ 
GİRESUN-TİREBOLU 
HAKKARİ-ÇUKURCA 
HAKKARİ-MERKEZ 
HATAY-AKNEHİR 
HATAY-BELEN 
HATAY-DORTYOL-YENtYURT 
HATAY-MERKJEZ-ÇEKMECE 
HATAY-MERKEZ-DURSUNLU 
HATAY-MERKEZ-KARLİSU 
HATAY-MERKEZ-SUBAŞI 
HATAY-MERKEZ-TOYGARLI 
HATAY-MERKEZ-TURUNÇLU 
HATAY-SAMANDAĞ-TAVLA 
HATAY-SAMANDAĞ-UZUNBAÖ 
HATAY-SAMANDAG-Y AYLICA 
MTAY-SERİNYOL 
ÇEL-ANAMUR . 
ÇEL-SİLİFKE-TAŞUCU 

İÇEL-TOROSLAR 
ÇEL-YENİŞEHİR 

Gelir Payı 
Çarpım Knt.ınym 

1,13 
1,16 
1.13 
2,64 
1,02 
1,16 
1,56 
2,74 
1.58 
1.73 
1,35 
1,04 
3,00 
1,66 
1,52 
1.52 
1,14 
1.49 
1.39 
1,24 
1,20 
1,58 
2.00 
2,40 
2,00 
2,81-
1.71 
1,82 
2,20 
3,00 
2.31 
3,00 
1.51 
1.68 
1.43 
1.47 
1.05 
1,09 
2,00 
1,04 

YUrülme ve İdare INllUmU Sayfa : fi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 
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Sıra No 

156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
İRİ 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 

Belediye ismi 

ISPARTA-SÜTÇÜLER 
İSTANBUL-EYÜP 
tZMİR-BERGAMA 
İZMtR-MENEMEN-ASARLIK 
İZMİR-MENEMEN-EMİRALEM 
İZMİR-MENEMEN-TÜRKELLi 
KARABÜK-EFLANİ 
KARABÜK-ESKİPAZAR 
KARABÜK-MERKEZ 
KARABOK-OVACIK 
KARABÜK-SAFRANBOLU 
KARABÜK-YENİCE 
KARABÜK-YORTANPAZARI 
KARS-DtGOR 
KASTAMONU -ARAÇ 
KAST AMONU-AB ANA 
KASTAMONU-AGLt 
KASTAMONU-AZDAVAY 
K ASTAMONU-BOZKURT 
KASTAMONU-HANÖNÜ 
KASTAMONlMlISANOAZİ 
KASTAMONU-KÜRE 
KASTAMONU-MERKEZ 
KASTAMONU-PINARBAŞI 
KASTAMONU-ŞENPAZAR 
K AST AMONU-TAŞKÖPRÜ 
KASTAMONU-TOSYA 
KAYSERİ-YEŞİLHİSAR 
KIRIKKALE-AŞAÜIMAHMUTLAR 
KIRIKKALE-BAHŞIL1 
KIRIKKALE-ÇELEBİ 
K1R1KKALE-ÇÜLLU 
KIRIKKALE-DELİCE-ÇERİKLİ 
KIRIKKALE-KARAKJEÇİLt 
KIRJKKALE-KESKtN 
KIRJKKALE-KESKİN-KONUR 
KIRIKKALE-KESKİN-KÖPRÜKÖY 
K1RIKKALE-MERKEZ 
KIR1KKALE-YAMŞİUAN 

Ccllr Payı 
Çarpım Katsayısı 

1.78 
1.03 
1.04 
».21 
1.38 
1.22 
1.74 
1.17 
1.12 
1.92 
1.03 

. 1.36 
3.00 
2.90 
1,31 
3.00 
2,35 
3r00 
2.72 
2,53 
1,09 
1.31 
1.26 
1,20 
3.00 
1,05 
1,12 
1,02 
1,56 
1,66 
2,00 
2.63 
1,74 
1.25 
3.00 
1.59 
1.57 
2.00 
1.18 

YHrilime vo İdare BöIUmU Sayfa : 7 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 
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Sim No 

195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
21G 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
22C 
227 ' 
228 
229 
230 
231 
232 
233 

Belediye tjml 

KONYA-BEYŞEHİR-YEŞİLDAÛ 
MALATYA-ARGUVAN 
MUŞ-BULANIK-ELMAKAYA 
MUŞ-KONUKBEKLER 
MUŞ-KORKUT 
MUŞ-KORKUT-ALTINOVA 
MUŞ-MERKEZ 
MUŞ-MERKBZ-KIRKÖY 
MUŞ-VARTO 
MUŞ-YAĞCILAR 
MUŞ-YAYGIN 
NEVŞEHtR-ACIGÖL-TATLARİN 
NE VŞEHİR-AVANOS-ÖZKONAK 
NEVŞEHİR-GÖRE 
NE VŞEHİ R-MERKEZ-KAYMAKLI 
NEVŞEHİR-MERKEZ-SULUSARAY 
NİĞDE-ULUKI5LA-ÇİPTEHAN 
OSMANiYE-SUMBAS-ALİBEYLİ 
RİZE-ARDEŞEN 
RİZE-ÇAYELİ 
RİZE-DEREPAZARJ 
RİZE-GÜNDOÖDU 
RİZE-İKİZDERE 
RİZE-İKJZDERE-GÜNEYCE 
RİZE-KALKANDERE 
RİZE-KALKANDERE-YOLBAŞI 
RİZE-KENDlRLİ 
RİZE-MERKEZ 
SAKARYA-AKYAZI 
SAKARYA-AKYAZ1-DOKURCUN 
SAKARYA-GEYVE 
SAKARYA-HENÜBK 
SAKARYA-HENDEK-YEŞİLYURT 
SAKARYA-KARASU-DAR1ÇAY1RI 
SAKARYA-KARASU-KURUDERE 
SAKARYA-KARASU-LİMANDERE 
SAKARYA-KOCAALİ-LAHNA 
SAKARYA-TARAKL1 
SAMSUN-ALT1NKUM 

Gelir Tayı 
Çarpım Katsnym 

1,08 
.1.16 
1,89 
1,57 
1.98 
1,29 
1.31 
1,48 
1.31 
2,83 
1.16 
1.08 
1,06 
1,40 
1.07 
1,13 
1,09 
3,00 
1.34 
2-.00 
1,48 
1,06 
1,80 
3.00 
2,07 
1,09 
1,22 
1,50 
1.08 
1.16 
3,00 
1.19 
1,40 
1,02 
1.31 
2,50 
2.21 
1.12 
1.06 

Yilrtllme ve İdare DDlUmU Sayfa : 8 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 819) 
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6 Ağustos 1999 - Sayı: 23778 RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 

Sıra No 

234 
235 
236 
237 
239 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
24 C 

247 
. 248 

249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
25B 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 

272 

Dclcdlyc İsmi 

SAMSUN-CANİK 

SAMSUN-GAZİ 

SAMSUN-HAVZA 

5AMSUN-HAVZA-BEKDİĞİN 

SAMSUN-TEKKEKÖY 

SAMSUN-TEKKEKÖY-KUTLUKENT 

SİlRT-PERVARİ 

SİVAS-GEMEREK-İNK1ŞLA 

SİVAS-KOYULHİSAR 

ŞIRNAK-ULUDERE 

TOKAT-ERBAA-DEĞİRMENLİ 

TOKAT-MERKJE2-EMİRSEYİT 

TRABZON-AKÇAABAT 

TRABZON-AKÇAABAT-ADACIK 

TRABZON-AKÇAABAT-AKÇAKÖY 

TRABZON-AKÇAABAT-DAR1CA 

TRABZON-AKÇAABAT-DERECİK 

TRABZON-AKÇAABAT-DÖRTYOL 

TRABZON-AKÇAABAT-1ŞIKLAR 

TRABZON-AKÇAADAT-KAVAKLI 

TRABZON-AKÇAABAT-MERSİN 

TRABZON-AKÇAABAT-SÖÖÜTLÜ 

TRABZON-AKÇAKALE 

TRABZON-AKYAZI 

7KABZON-ARAKLI-ERENLER 

TRABZON-ARAKLI-YEŞlLYURT 

TRABZON-ARSİN 

TRABZON-ARStN-ÇATAK 

TRABZON-ARSİN-FINDIKLI 

TRABZON-ARSİN-YEŞİLYALI 

TRABZON-BEŞlKDÜZÜ 

TRABZON-BEŞİKDÜZÜ-TÜRKELLİ 

TRABZON-ÇARŞIBAŞI 

TRABZON-ÇAYKARA . 

TRABZON-ÇAYKARA-ATAKÖY 
TRABZON-ÇAYKARA-KARAÇAM 

TRABZÖN-ÇAYKARA-TASKIRAN 

TRABZON-ÇAYKARA-UZUNOÖL 

TRABZON-ÇUKURÇAYIR 

Gelir r«yı 
Çnrıııın Kftlsuyıjı 

1,20 

ı.oı 
1,44 

. 1.B8 

1.35 

1.93 

2,00 

1,55 

1,47 

1,40 

1.15 

1.37 

1,92 

2,06 

1.47 

1,90 

1,59 

1,48 

2,03 . 

1,08 

3,00 

2,58 

1.42 

1,70 

1,53 

1,42 

1,14 

1.54 

1,72 

1.61 

1.18 

I.4İ 

1.56 

2,00 

3F00 

1,13 
2.00 

2.38 

2.48 

YUrilımc ve İdare DöltimU Sayfa : 9 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 819) 
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Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 6 Ağustos 1999 - Sayı: 23 

1 Sıra No 

273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 

282 
283 
284 
285. 

2J?r. 

287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
30C 
307 
308 
309 
310 
311 

Dclcdlyc İsmi 

TRABZON-DERNEKPAZAM 
TRABZON-DÜZKÖY 

TRABZON-DÜZKÖY-ÇALKÖY 

TRABZON-DÜZKÖY-ÇAYIRBAÖI 

TRABZON-HAYRAT 

TRADZON-HAYRAT-BALABAN 

TRABZON-KÖPROB AŞI 

TRABZON-KÖPRÜBAŞI-BEŞKÖY 

TRABZON-MAÇKA-ESİROÖLU 

TRABZON-MERKEZ 

TRABZON-OF 

TRABZON-OF-BÖLÜMLÜ 

TRABZON-OF-CUMAP AZARI 

TRABZON-OF-GÜRPINAR 

TRABZON-OF-KIYICIK 

TRABZON-OF-UĞURLU 

TRABZON-SÜRMENE 
TRABZON-SÜRMENE-ÇAMBURNU 

TRABZON-SÜRMENE-OYLUM 

TRABZON-SÜRMENE-YENlAY 

TRABZON-ŞALPAZARl 

TRABZON-Ş ALP AZARI-GEY iKLİ 

TRABZON-TONYA-ISKENDERLt 

TRABZON-VAKFIKEBİR 

TRABZON-VAKFIKEBİR-YAL1KÖY . 

TRABZON-YILDIZLI 

TRABZON-YOMRA 

TRABZON-YOMRA-OYMALITEPE 

TRABZON-YOMRA-ÖZDİL 

VAN-BAHÇESARAY 

VAN-BAŞKALE 

VAN-ÇELEBİBAĞ 

VAN-ERCİŞ 

VAN-MERKEZ 

VAN-MURADİYE 

VAN-MURADİYE-ÜNSELİ 

VAN-ÖZALP-SAÖMAL! 

VAN-SARAY 

ZONOULDAK-ALAPLI-GÜMELİ 

Gelir Payı 
Çarpım Katsayısı 

2,44 
1,72 
1,57 
1,26 
2,34 
3.00 
3,00 
3,00 
1,56 
1,32 
1,06 
3,00 
3,00 
3,00 
1.91, 
1.61 
1,54 
2,93 
3,00 
2,98 
1,09 
2,21 
1,46 
1,18 
1.90 
1,72 
1,15 
1.55 
3,00 
3,00 
2,00 
1.42 
3.00 
1,04 
1.41 
1.52 
1.65 
3.00 
3.00 

YUrtJlme ve lılnre DUlUmU Sayfa: 10 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 
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Sıra No 

312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 

Belediye ismi 

ZONGULDAK-BAKACAKKAD1 
ZONGULDAK-BEYCUMA 
ZONGULDAK-ÇATALAGZI 
ZONGULDAK-CAYCUMA 
ZONGULDAK-ÇAYCUMA-HJSARÖNÜ 
ZONGULDAK-ÇAYCUMA-KARAPINAR 
ZONGULDAK-ÇAYCUMA-PERŞEMBE 
ZONGULDAK-ÇAYCUMA-SALTUKOVA 
ZONGULDAK-DEVREK 
ZONGULDAK-DEVREK-ÇAYDEĞİRMENİ 
ZONGULDAK-DEVREK-EĞERCl 
ZONGULDAK-ELVANPAZARC1K 
ZONGULDAK-EREĞLİ-ARMUTÇUK 
ZONGULDAK-EREÖLl-GÖKÇELER 
ZONGULDAK-EREÖLİ-GÜLÜÇ 
ZONGULDAK-EREĞLİ-GÜNEŞÜ 
ZONGULDAK-EREÖLl-ÖĞBERLER 
ZONGULDAK-GELlK 
ZONGULDAK-GÖKÇEBEY 
ZONGULDAK-GÖKÇEBEY-HACIMUSA 
ZONGULDAK-KİLİMLİ 
ZONGULDAK-KOZLU 
ZONGULDAK-MERKEZ 
ZONGULDAK-MUSLU 
ZONGULDAK-ORMANLI 
ZONGULDAK-StVRİLER 

Gelir Pnyı 
Çnrpım Knhayısı 

1.43 
2,33 
1.96 
2.00 

ı.n 
1.39 
1.32 
2.78 
2.20 
1.33 
1.54 
1.97 
1.05 
2.03 
2.00 
1,57 
1.34 
1.56 
1.27 
1.53 

ı.ıı 
1.44 
1.49 
1.33 
1.34 
1.47 

Yllrlllmc ve İdare TIIIHtmU Sayfa : 11 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 
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Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 

EK 10 
15 Ekim 1999-Sayı: 23847 

Karar Sayısı.: 99/13412 
Ekli "Tabii Afet .Nedeniyle Gelir Kaybı,ye Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere 

Yapılacak Yardimlara Dair Karara Ek karardın yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân 
• Bakanlığı'nın 8/10/1999 tarihli ve 928 sayılı, yazısı üzerine» 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurülü'nca 9/10/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Bülent ECEVİT. 
Başbakan • 

Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANİ 

D. BAHÇELİ •' ' ' H.H.ÖZKAN "V ' /'M. C. ERSÜMER R. ÖNAL 
Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Vrd. En. ve Tab.Kay.Bak. ve Başb.Yrd. Devlet Bakanı 

S. ÇAKMAKOÖLU 
Devlet Bakanı V. 

' Y.YALOVA . 
. ... Devlet Bakanı 

H. GEMİCİ 
Devlet Bakanı " 

Prof. Dr. A. ÇAY .'' V 

Devlet Bakanı -

S. TANTAN - -
İçişleri Bakanı 

K. AYDIN 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

M. KEÇECtLER 
; Devlet Bakanı " 

''V M. YILMAZ 
- Devlet Bakanı* 

Prof. Dr/Ş. ÜŞENMEZ 
Devlet Bakanı 

M. A. İRTEMÇELİK 
Devlet Bakanı • • 

-F,ÜNLÜ 
;_•• "Devlet Bakanı V. . 

Prof, Dr. R..MİRZAOĞLU 
' ' ; pöYÎet Bakanı 

E. S. GAYDALI 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. H.S.TÜRK 
. Adalet Bakanı 

l.CEM . 
Dışişleri Bakanı 

Doç. Dr. O. DURMUŞ 
. Sağlık Bakanı 

Y. OKUYAN 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

R.K. YÜCELEN 
Turizm Bakanı V. 

. S.ORÂL 
Maliye Bakam 
1 KAYDIN 

Ulaştırma. Bakanı V. 

A. K. TANRIKULU 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. N. ÇAĞAN 
prman Bakam 

S. SOMUNCUOGLU 
Devlet Bakanı 

R. K. YÜCELEN 
Devlet Bakanı 

F. ÜNLÜ 
Devlet Bakanı 

S. ÇAKMAKOÖLU 
Millî Savunma Bakanı 

M. 1. TALAY 
Millî Eğitim Bakanı V. 

Pror. Dr. H. Y. GÖKALP 
Tanm ve Köyişleri Bakanı 

M. 1. TALAY 
Kültür Bakam 

F. AYTEKİN 
Çevre Bakanı 

Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan 
Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karara Ek Karar 

Madde U Deprem, su baskını,, heyelan, çığ, kaya düşmesi, tasman, fırtına gibi tabii 
afetler nedeniyle 1999 yılı içinde gelir kaybına ve alt yapı hasarına uğrayan belediyelerin 
2/2/1981 tarihli ve'2380 sayılı Kanun ile Bütçe Kanunundaki hükümlere güre tahakkuk 
edecek payları, 17/8/1999 tarihini takip eden İlk pay dağıtımından başlamak ve 1/1/2000 
tarihine kadar uygulanmak Üzere ekli listede belirtilen katsayılarla çarpılarak artırılmıştır. 

Madde 2- Belediye paylarının artırılan kısmı 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Kanunun 
I inci maddesinde belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz.. 

• Madde 3- 25/6/İ 999 tarihli ve 99/13136 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın, ekli listede 
yer alan belediyelere ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 4- Bu Karar. 1.78/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. , 

Madde 5- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 
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15 Ekim 1999,* Sayı: 23847 . , • ; RESMÎ GAZETE . , Say 

: '•'fctŞTE. 

SIRA NO 

t 
2 

3 

. 4 

5 

6 

7 

8 

g . 

10 

' 11 

12 

13 

14 ' 

15 

18 

17 

18 

' 19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27-

• • •>*.'•} •• 

BOLU 

BOLU:; :: 

BOLÜ '/•'•• 

BOLU 

BOLU 

BOLU : 

B O L U - • • • : 

BOLU v 

BOLU. 7 

BOLU :; 

BOLU ;':-4 

BOLU '•. 

BOLU ' • 

BOLU 

BOLU' 

BOLÜ '"-':"-'.'• 

BOLU : 

BOLU " '. 

BOLU ı ' . 

BOLU' 

BOLU 

ESKİŞEHİR 

İSTANBUL. 

İSTANBUL 
İSTANBUL' 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

', BELEDİYEJSMİ 

/ AKÇAKOCA.;! 

/CUMAYERİ :••'''•;.' 

/CİLİMÜ 

/DÖRTDİVÂN • 

/DÜZCE 

/DÜZCE • l 

. /DÜZCE 

. /DÜZCE-

/DÜZCE-

/GEREDE 

/GÖLYAKA' "•'.. 

/GÜMÜSÖVA 

/ KIBRISÇIK 
• /MENGEN •'."* 
. /.MERKEZ; 

' / MERKEZ 

/ MUDURNU 

/ MUDURNU 

/SEBEN ' . 

/YENİÇAĞA 

'.-.'/YIĞILCA.'-' "•' 
/ BÜYÜKŞEHİR 

J ADALAR. 

/ BAĞCILAR 
/BAYRAMPAŞA •• 
/BÜYUKÇEKMECE 

/EYÜP 

/ AKÇAKOCA 

/CUMAYERİ • 

7 ÇİLİMLİ.' 

/ DÖRTDİVÂN 

,/ BEYKÖY 

'/ BOĞAZİÇİ 

/ DÜZCE 

. / KAYNAŞL! 

. / KONURALP 

/ GEREDE 

/ GÖLYAKA 

/ GÜMÜSÖVA 
/ KIBRISÇIK 

/ PAZARKÖY 

/ BOLU 

/ KARACASU 

/ MUDURNU 

/ TASKESTİ 

/SEBEN 

/YENİÇAĞA 

/ YIĞILCA 

/ BÜYÜKŞEHİR 

/ADALAR 
/ BAĞCILAR. 

1 / BAYRAMPAŞA 

/ BÜYUKÇEKMECE 

/ EYÜP 

GELİR PAYI 
ÇARPIM 
KATSAYISI 

1.07 

2,44 

'3,92 

1,16 

1,21 

1.13' 

1.43 

1,64 

1,03 

' 1,03 ' 

5,00 

1,77 

1,06 

2,40 

1,01 

1,07 

1,05 

1,81 

1,38. 

1,02 

2,04 

1,05 
1,16 

1.01 
1,01 

1.06 

1.03 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 819) 
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Sayfa;6, ,-:^4;^;|J. RESMÎGA^TO^;\,: . . 15Ekim 1999-Sayı:238< 

' SIRA NO 

' 28 

29 

' 30 

31 

32 

33 

34' 

35 

36 • 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

'43 

44. 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

: , , y . . . t.-... • .. , . , . . , . „ . • . . •• — : 

i ;.: : ••.! BELEDİYEİSMİ • ., • . 

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA! / ARNAVUTKÖY 

İSTANBUL. /GAZİOSMANPAŞA / GAZİOSMANPAŞA 

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / HARAÇÇI 

İSTANBUL /MALTEPE •"•:- /MALTEPE 

KOCAELİ ! //BÜYÜKŞEHİR S •/ BÜYÜKŞEHİR 

KOCAELİ' — ./ GEBZE v /•'."• ; . . / : İÇAYIROVA 

KOCAELİ 7 GEBZE " ' /DARICA 

KOCAELİ : . /GEBZE 7 GEBZE 

KOCAELİ '• ;• /GEBZE . ./ŞEKERPINAR 

KOCAELİ: /GEBZE' . ' /TAVŞANCIL 

KOCAELİ /GÖLCÜK./ ' / DEĞİRMENDERE 

KOCAELİ ' . . : /GÖLCÜK • / GÖLCÜK 

KOCAELİ /GÖLCÜK / HALIDERE 

KOCAELİ ; ' /GÖLCÜK ,' / HİSAREYN 

KOCAELİ '. /GÖLCÜK ' / İHSANİYE 

KOCAELİ- ••' . /GÖLCÜK . / ULAŞLI 

KOCAELİ' ••'.'• '*/ GÖLCÜK / YAZLIK 

KOCAELİ / KANDIRA . / KANDIRA 

KOCAELİ. • / KARAMÜRSEL •• / AKÇAT 

KOCAELİ" ' /KARAMÜRSEL 7 DEREKÖY 

KOCAELİ .' ../KARAMÜRSEL ' ./EREĞLİ 

KOCAELİ ' /KARAMÜRSEL ' / KARAMÜRSEL 

KOCAELİ / KARAMÜRSEL / KIZDERBENT . 

KOCAELİ / KARAMÜRSEL / YALAKDERE 

KOCAELİ ' / KÖRFEZ / HEREKE. 

KOCAELİ • / KÖRFEZ : / KİRAZLI YALI 

KOCAELİ / KÖRFEZ / KÖRFEZ 

GELİR PAYI 
ÇARPIM 
KATSAYISI 

1,03 

1,01 

1,05 

1,02 

.1,67 

1,07 

1,03 

1,03 

2,36 

2,56 

4,08 

3,00 

5,00 

5,00 

' 5,00 

5.00 

1,90 

1.38 

1,24 

1.27 

1,86 

1.97 
2,84 

3,90' 

1,34 

1,31 

4,00 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (s. Sayısı : 819) 
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ŞIRA NO 

' 55 

56 ' 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

•67 

68 

69 

70 

71 

72 

7 3 ' 

74 

75 

76 

77 . 

78 

79 

80 

81 

• • • * • • " R . l r i l 

• • ••••n-lrm\\\,r. 

KOCAELİ;^ 
KOCAELİ. ' !• 

KOCAELİ '-
KOCAELİ. / ' -

KOCAELİ î : ; 

KOCAELİ !*•••"•• 
KOCAELİ v , 
KOCAELİ 

KOCAELİ/! I 
KOCAELİ" '.' 
KOCAELİ' 

KOCAELİ 

KOCAELİ -
KOCAELİ " 
KOCAELİ 
KOCAELİ 
KOCAELİ' 

KOCAELİ 
KOCAELİ 

KOCAELİ' 
KOCAELİ ' : 
SAKARYA 
SAKARYA 
SAKARYA . 
SAKARYA 
SAKARYA i 
SAKARYA • 

j . | ; - / - : ' •: f BELEDİYE İSMİ 

; ' 7 M E R K E Z !••'*•''•.!•'': 

/MERKEZ .'" ! ! ' 
/MERKEZ ' i 

. /MERKEZ V 

7 MERKEZ 

: ./MERKEZ 
/MERKEZ/ 
/MERKEZ • .•.;-

/MERKEZ *' 
. /MERKEZ, V • 

. /MERKEZ v •" •< 

/ MERKEZ! .. 
: / MERKEZ •. * 

. /MERKEZ ' 
/MERKEZ: " 
/MERKEZ ."•* •-

, /MERKEZ'-
/ /MERKEZ 

/MERKEZ 

/ MERKEZ' . 
/ MERKEZ 
/AKYAZI 

' /AKYAZI •' 
/AKYAZI . 
/AKYAZI 
/AKYAZI- •': 

/ MERKEZ / 

(•{.;_•,';» : " • • ' . . • 

7 ACISU 
' / AKMESE 

.'•/•• ALİKAHYA. 
/ ÂRSLANBEY 

/BAHÇECİK 

/ BEKİRPASA 
//DERİNCE 
"/ 'DÖNGEL 

/ ESME '. 
/ HİKMETİYE 

. / KÖSEKÖY 

/KULLAR 
/ KURUÇEŞME 

7 MASUKİYE 
/ SARAYBAHÇE ' 
/ SARIMESE 
/ SUADİYE 
/ UZUNCİFTLİK 
7 UZUNTARLA 

/ YENİKÖY 
' / YUVACIK 
/ AKYAZI 
/ ALTINDERE 
/DOKURCUN 
/ GÜCÜCEK 
/ KUZULUK 

/ ARİFİYE ' 

GELİR PAYI 
ÇARPIM 
KATSAYISI 

1.41 
1.81 
1,15 

1.12 

2,09 

2.04 
2.50 . 
3,74 

1.31 ' 
İ.54 

1,30 
1,19 
1,18 

1,23 
1,82 

•• 1,17 
5.00 
1,42 
2.87 

3,12 
1,61 
2,10 . 
2.92 
1.28 
3,45 
1.20 

1,82 

Yürütme ve İdare DölUmü S 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 
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! • ! ' I • ' i • ' 

•;; :f.ji,'': ;:';. , 

SIRA NO 

82 

83 

84 

85 

. 86 

87 

88 

89 

90 

91 . 

92 

93 

94 

95 

.96 

. 97 

98 

99 

. 100 

101 

102' 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

• \ . v , . f » , . ı ı 
' . • ' ' ' • ' 

" i ' •••".;; '• • • i 1 -

SAKARYAV 

SAKARYA' 
SAKARYA 

SAKARYA : 

SAKARYA . 
SAKARYA.'/ 

SAKARYA' 

SAKARYA.' 
SAKARYA;.:: 

SAKARYA '[ 
SAKARYA 

SAKARYA : 

SAKARYÂ: 

SAKARYA 

SAKARYA . 

SAKARYA-' ' 

SAKARYA 

SAKARYA; 

SAKARYA .: 

SAKARYA ; 

SAKARYA 

SAKARYA : 

SAKARYA 
SAKARYA 
SAKARYA 

SAKARYA1 

SAKARYA: 

BELEDİYE İSM 

/ FERİZLİ 
/FERİZLİ. 

/FERİZLİ -̂  .• 

: /GEYVE 
/GEYVE 

« :/HENDEK "•-

/HENDEK ••••••• 
, / HENDEK : •• . 

./ KARAPÜRÇEK1 

/KARASU -
/KARASU . • -

/KARASU 

/•KARASU-
/KARASU 

/KAYNARCA "" 

../KOCAALİ 

/KOCAALİ ' 

' /MERKEZ' 

/MERKEZ '•. . . 

/MERKEZ 
/MERKEZ ' •''• • 

•/MERKEZ 
/ MERKEZ 
/MERKEZ . ' 

. / MERKEZ • 

/ MERKEZ 

/MERKEZ ' 

v-'-'r • 
/ FERİZLİ 
/ GÖLKENT 

7. SİNANOĞLU 

/ ALİFUATPAŞA 

l GEYVE 

,/ ÇAMLICA 

'/"HENDEK 
/ YEŞİLYURT 

/ KARAPÜRÇEK 
/^DARIÇAYIRI 

/.KARASU 

/ KURUDERE 

/ LÎMANDERE 

7 YUVALIDERE 

/ KAYNARCA 

/ KOCAALİ 

/ LAHNA(ORTAKÖY) 

/ ADAPAZARI 

/ BEKİRPASA 

/ÇAYBAŞIYENİKÖY 
/ ERENLER' 
/ GÜNEŞLER 

/ HANLI' 
/ KAZIMPASA 
/ NEHİRKENT 

/ SERDİVAN 

/ YAZLIK 

GELİR PAYI 
ÇARPIM 
KATSAYISI 

4,00 

1.18 . 

1,02 

• 3,95 

3,00 

5,00 

2,00 

3,52 

1,34 

2,47 

1,21 

1,31 

2,50 

5,00 

1,05 

2,21 

2,21 

2,72 

1,44 
1.10 
1,48 
3.16 
3.28 
1.85 . 

1.15 
1.63 

1.98 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 
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• . ' •'• j ' ! ' ; • , , . T . ' ' ' _ • *• 

SIRA NÜ 

109 

110. 

111 

112 

113 

114 ' 

İ15 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

• 127 

128 

129 

130 

131 

. : .' ; ' ' ' I : ' ' 

SAKARYA '• 

SAKARYA : 

SAKARYA/ 

SAKARYA ' : 

SAKARYA V 

SAKARYA • ' 

YALOVA. " 

YALOVA, i-

YALOVA"•••:'' . 

YALOVA " : ^ 

YALOVA 

YALOVA 

YALOVA '•••. 

YALOVA 

YALOVA 

YALOVA 

YALOVA 

YALOVA 

YALOVA • 

YALOVA ' 

YALOVA 

ZONGULDAK 

ZONGULDAK 

; . BELEDİYE İSMİ 

/PAMUKOVA .'•: 

/SAPANCA 

/SAPANCA • 

/SAPANCA 

7SÖĞÜTLÜ . 

/TARAKLI 

'•/ALTINOVA 

, /ALTINOVA 

7 ALTINOVA 

'/ALTINOVA "; :i 

/ ARMUTLU 

/ÇİFTLİKKÖY 

/ÇİFTLİKKÖY 

/ ÇINARCIK 

/ÇINARCIK ..;•• 

/ ÇINARCIK. • 

/ÇINARCIK 

/ ÇİNARCIK 

/ MERKEZ 

/ MERKEZ 

/ TERMAL. 

/ EREĞLİ 
/ MERKEZ 

;..;"_ 

7 PAMUKOVA 

J KIRKPINAR 

/ KURTKÖY 

/ SAPANCA 

7 SÖĞÜTLÜ 

/İTARAKLI 

/'"ALTINOVA -

/ KAYTAZDERE 

/ SUBAŞI 

'/TAVŞANLI 

/ARMUTLU 

7 ÇİFTLİKKÖY 

/TAŞKÖPRÜ 

/ ÇINARCIK 

/ ESENKÖY 

/ KOCADERE 

/ KORU 

/ TEŞVİKİYE 

/ KADIKÖY 

/ YALOVA •' 

/ TERMAL 

/EREĞLİ 

./ ZONGULDAK 

GELİR PAYI 
ÇARPIM 
KATSAYISI 

1,28 

1,29 

4,55 

2,05 

1,07 

2,18 . 

2,76 

2,32 

1.07 

2,06 

1,49 

3,87 

1,19 

1,12 

1,23 

1,33 

1,96 

1,06 

1.04 

2,85 

1.73 

1,02. 

1,49 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 
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'Sayfa: 10 ' : ,, ; ' .RESMİ GAZEt E , , ,15 Ekim 1999 -Say ı : 22 

Karar Sayısı: 99/13413 -i 'M :'• 
! . . . " . ' ' i * ••'' ::.'•' ' " : : ' • • • : ' . * ' • • : ! : • ' t ^ : • , ' • . ' . - . ' • 

M Ekli "Tabii Afet Nedeniyle Gelir.Kaybı ye Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel 
•relerine Yapılacak Yardımlara Dair Karara Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Bayınd 

ve İskân-Bakanlığı'nın 8/1.0/1999 tarihli ve 11908 sayılı yazısı üzerine, 23/7/1995 tarih 
4123 sayılı Kamunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/10/1999 tarihindi 
rarlaştırılmıştı'r.. . %, ,;• . • •''•;•'•;')'• X.';.- •.•'•.; . . . - . ' 

• ' S ü l e y m a n D E M İ R E L 

''.''• \ "' '.'' '• ' ['.'••"• ,* • • • • • • C U M H U R B A Ş K A N I 
• Bülent ECEVİT' • .'"'"'. ''.•:.•, t ' x . . '• 

• . . ' . . ' < . . • M ! ' • ' . ' • ' , • 
B a ş b a k a n ' " " '... ' . ' . ' . " ' ' • 

D. BAHÇELİ j . . H. H. ÖZKAN ., . M.C.-ERSÜMER R.ÖNAL 

Devlet Bak. ve Başb] Yrd. 

S. ÇAKMAKOĞLU 

Devlet Bakanı V. . 
t 

Y. YALOVA 

Devlet Bakanı 

H. GEMİCİ • 

Devlet Bakant 

Prof. Dr.. A. ÇAY 

Devlet Bakant; 

S. TANTAN 

İçişleri.B&k&nı 

K. AYDIN" . 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Devlet Bak.-ve Başb, Yrd. 

• Mi KEÇECİLER '. 

. . Devlet Bakanı'.. : 

M. YILMAZ 
• » ' • • • ' ' : ' . ' : ,U • . 

Devlet Bakanı ' 

Prof. Dr. !Ş. ÜŞENMEZ " 

Devlet Bakanı 

M.A.İRTEMÇELİK-

Devlet Bakanı • 

İ.ÇEM .' •, . 

.•_, Dışişleri Bakanı 

• Doç. Dr. O. DURMUŞ 

Sağlık Bakanı\ 

En. ve Tab.Kây.Bak. ve Başb.Yrd. Devlet Bakanı 

. ' . F. ÜNLÜ 

". Devlet Bakam V. 

: Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU 

Devlet Bakanı 

• E. S. GAYDALI 

Devlet Bakanı 

Prof. Dr. H. S. TÜRK 

Adalet Bakanı 

S. ORAL 

Maliye Bakanı 

K. AYDIN 

Ulaştırma Bakanı V. 

S. SOMUNCUOĞ 

Devlet Bakanı 

R. K. YÜCELE1 

Devlet Bakanı 

F. ÜNLÜ 

Devlet Bakanı 

S. ÇAKMAKOĞ 

Millî Savunma Ba 

M. 1. TALAY 

•Millî Eğitim Bak? 

Prof. Dr. H. Y. GÖ 

Tarım ve Köylşleri 

Y. OKUYAN . A.K.TANRIKULU M. 1. TALAY 

Çalışma ve'Sosyal Güvenlik Bakanı , • Sanayi ve Ticaret Bakanı Kültür Bakanı 

R.K. YÜCELEN Prof. Dr. N. ÇAĞAN F. AYTEKİN 

•n.«ı— n n v, n , v Orman Bakam' Çevre Bakanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 



- 4 3 8 -

;j Tabii AfetNedehiyIe,(Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına 

,^;jv:
;>;f.! VUğraya^ İl Özel İdarelerine Yapılacak 

. Yardımlara Dair Karara 

., - .' ••" '-,' Ek Karar 

Madde.'W' .17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem afetine maruz kalan 

. . , ; ' v . , : , . . f : -' . , . • ; :• >• • : , - : * . : * , . ; , ] ' ' • •'.'• •• ' ' • _ 

a) Sakarya; Kocaeli ve Yalova il özel idarelerinin'tahakkuk edecek paylan 5 ka 

b) BplûîlÖzel -İdaresinin tahakkuk »edecek payları 3 kat, 

c) İstanbul, Bursa ve Eskişehir il Özel idarelerinin tahakkuk edecek payları 2 kat, 

olarak, 17/8/1999 "tarihini takip eden ilk pay dağıtımından başlamak ve 1/: 
tarihine kadai" uygulanmak üzere, . 2/2/1981 tarihli .ve 2380 sayılı Kamın ile 
Kanunundaki hükümlere göre ar.tırılhiıştır. . . . ' • • . 

Madde 2- 23/7/1999 tarihli ve.99113188 sayılı Kararnamenin eki Kaıar'ın, Saka 
Bolu il özel idarelerine ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 3- Bu Karar- İ 7/8/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı taı 
yürürlüğe girer,' ;. . 

Madde 4-Bu Kararı Bakanlar kurulu yürütür. 

Yürütme ve İdare Dölümü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 
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Sayfa: İÜ RESMÎ GAZETE 15 Aralık 1999- Sayı: 23907 

Karar Sayısı...; 99/13715 
Ekli "Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Ynpı I insanım Uğrayan Belediyele

re Yapılacak Yardımlara Dair Knrar"ın yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve Iskan Bakan-
hğı'nm 3/12/1999 tarihli ve 1055 sayılı yazısı Üzerine, 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/12/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

BUleirt ECEVlT 
Barbakan 

D. BAHÇELİ 
Devlet Bak. ve Ba$b. Yrd. 

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ 
Devlel Dnkanı V. 

R. K. YÜCELEN 
Devlet Bakanı V. 

ll.GEMlCİ 
Devlet Bakanı 

Pror. Dr. A. ÇAY 
Devlet Dnkanı 

S. TANTAN 
İçişleri D akanı 

K. AYDIN 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

• 

II. II. ÖZKAN 
Devlet Bnk. ve Bajb. Yrd 

M. KEÇECİLER 
Devlet Bakanı 

M. YILMAZ 
Devlet Baknnı 

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ 
Devlet Bakam 

M. A. İRTEMÇELİK 
Devlet Dnkanı 

1. CEM 
Dı;i}Ieri Bakanı 

K. AYDIN ' 
Sağlık Bakanı V. 

S ü l e y m a n D E M İ R E L 
C U M H U R B A Ş K A N İ 

M. C. ERSÜMER R. ÜNAL 
Enerji ve Tabii Kıy. Bak. ve nıjh. Yrd. Devlet Bnkanı 

Pror. Dr. Ş. S. GÜREL 
Devlel Bakanı 

S. SOMUNCUOĞLU 
Devirt Bakanı 

Prof. Dr. R. MİRZAOÖLU R. K. YÜCELEN 
Devlel Bakımı Devlet Rakam 

E. S. GAYDALI 
Devlel Bakanı 

ProL Dr. H.S.TÜRK 
Adalet Bakanı 

S. ORAL 
Maliye Bakanı 

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ 
Ulajdrmn Bakanı 

Y. OKUYAN Prof. Dr. H.Y.GÖKALP 
Çalışma ve Sos. GUv. nakanı Sanayi ve Ticaret Bnkonı V. 

E. MUMCU Prof. Dr. N. ÇAĞAN 
Turizm Bakanı Orman Bakanı 

F. ÜNLÜ 
Devlel Bakam 

Prof. Dr. R. MlRZAOĞLU 
Milli Savunma Bakanı V. 

P. ÜNLÜ 
Milli Eğitim Dnkanı V. 

Prof. Dr. 11. Y. GÖKALP 
T'nrıııı ve K<iyi;!cti Bakanı 

M. 1. TALAY 
KUllUr Bnkaııı 

F. AYTEKİN 
Çevre Bakam 

Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan 
Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar 

Madde 1- Deprem, su baskını, heyelan, çıg, kaya düşmesi, tasman, fırtına gibi tabii 
afetler nedeniyle 1999 yılı içinde gelir kaybına ve alt yapı hasarına uğrayan belediyelerin, 
2/2/1981 tatihli ve 2380 sayılı Kanun ile Bütçe Kammu'ndaki hükümlere güre tahakkuk 
edecek ve 15/12/1999 tarihinde dağıtılacak payları, ekli listede belirtilen katsayılarla 
çarpılarak artırılmıştır. 

Madde 2- Belediye paylarının artırılan kısmı 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Kanunun 
1 inci maddesinde belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. 

Mndde 3- 25/6/1999 tarihli ve 99/13136 sayılı Kararnamenin eki Karar ile 9/10/1999 
tarihli ve 99/13412 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın. ekli listede yer alan belediyelere ilişkin 
hükUmleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Mndde 4- Bu Karar 1/12/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihînde 
yürürlüğe girer. 

Madde 5- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür. 
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3/12/1999 Tarihli ve 99/13715 Sayılı 
"Kararnamenin Eki 

L I S T E ' . ' ' 

sıra 
no 

1 

2 

3 

4. 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1 / -

A 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

28 

27 

28 

BELEDİYE ISMl 

BALIKESİR " 7 İVRİNDİ / KAVAPA 

BALIKESİR . ' t / MANYAS /MANYAS 

BALIKESİR / MARMARA • / MARMARA ' s ' 

ClOLU ' / AKÇAKOCA • 7 AKÇAKOCA '. 
. i ' • • •• • . • -

BOLU / CUMAYERİ ' . 7 CUMAYERİ 

BOLU / ÇİÜMLİ /ÇİÜMLİ ' 

BOLU / D Ö R T D I V A N ! ' • / DÖRTDİVAN 

BOLU 7 DÜZCE / BEYKÖY-

BOLU ' / DÜZCE / BOĞAZİÇİ '.''.•' 

BOLU / OÜZCE • 7 DÜZCE 

BOLU /DÜZCE ' ' , • / KAYNA5Lİ 

BOLU /DÜZCE " 7 KONURALP ' 

BOLU »/GEREDE / GEREDE 

BOLU /GÖLYAKA • 7 GÖLYAKA 

IOLU ' / GÖYNÜK •'';• / GÖYNÜK 

BOLU /. GÜMÜSOVA • / GÜMÜgOVA 

BOLU , / KIBRISÇIK ' /KIBRISÇIK 

BOLU / MENGEN ' / GÖKÇE8U ••• 

BOLU / MENGEN /MENGEN " 

BOLU / MENGEN / PAZARKÖY 

BOLU / M E R K E Z . ' " ' 7 BOLU 

BOLU / MERKEZ 7 KARACASU 

BOLU / MUDURNU " / MUDURNU . 

BOLU /MUDURNU / TA3KE3Tİ ' 

BOLU / BEBEN . ' ' • /SEBEN '• 

BOLU /YENİÇAĞA ' /YENİÇAĞA' 

BOLU / YIĞILCA /YIĞILCA 

BURSA " /GEMLİK /GEMLİK 

ce.un 
PAYİ 

ÇARPIM 
KAT3AY1S 

1,52 

1.84 

3,83 

1,95 

2,95 

6,00 

122 

5,00 

3,19 

4,39 

5,00 

6,00 

1,33 

6,00 

1,11 

2.41 

2,01 

1,46 

2,25 

2,40 

2,25 

1.95 

1.29. 

.2,48 

1.54 

2.73 

5,60 

1,58 
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sıra 
no 

29 

ao 
31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

60 

51 

62 

63 

64 

66 

68 

67 

68 

BURSA 

BURSA 

BURSA 

BURSA 

BURSA 

BURSA 

BURSA 

BURSA 

BURSA * 

ESKlSEHİR 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İ3TANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

BELEDİYE İSMİ 

t GEMLİK 

/ GÜRSU \ 

/ İZNİK 

/ İZNİK ' • ' , 

/ MUDANYA ' 

/ N İ L Ü F E R ' ' 

' /ORHANGAZİ 

/ ORHANGAZİ 

/ ORHANGAZİ 

/ 'BÜYÜKSEHlR ! 

/ ADALAR'1 

/ AVCILAR* '• " 

/ BAĞCILAR " 

/ BAHCELİEVLER 

/ BAKIRKÖY' 

/ BAYRAMPAŞA 

/ BÜYÜKÇEKMECE 

/ BÜYÜKÇEKMECE 

/ BÜYÜKÇEKMECE 
1 / BÜYÜKSEHlR 

/ ÇATALCA 

/ Ç A T A L C A ' 

/ ÇATALCA 

/ EMİNÖNÜ' 

/ E Y Ü P "" ' 

* / EYÜP • 

/ F A T İ H r " 

' /GAZİOSMANPAŞA 

/GAZİOSMANPAŞA 

/ GAZİOSMANPAŞA 

..' ' -

/ KÜÇÜKKUMLA 

' / GÜRSU 

/ ELBEYLl 

/ İZNİK 

/ MUDANYA 

./ GÖRÜKLE 

/ ÇAKIRLI . 

/ ORHANGAZİ 

/ YENİKÖY 

/ BÜYÜKSEHlR 

/ ADALAR ' 

/ AVCILAR 

/ BAĞCILAR 

/ BAHCELİEVLER 

/ BAKIRKÖY 

/ BAYRAMPAŞA 

• 7 BAHÇEŞEHİR 

/ BÜYÜKÇEKMECE 

/ KUMBURGAZ 

'/ BÜYÜKSEHlR " 

/ ÇATALCA 

/ ÇİFTLİKKÖY 

/ KARACAKÖY 

/ EMİNÖNÜ . 

/EYÜP 

/ GÖKTÜRK 

/ FATİH * 

/ ARNAVUTKÖY 

/GAZİOSMANPAŞA 

/ HARAÇÇI 

GEUR 
PAYI 

ÇARPIM 
KATSAYISI 

1,28 

1,15 

1,31 

" 1 . 2 1 

1,79 

1.03 

1.37 

.1.08 

1.23 

1.05 

1,53 

1,70 

'1,02 

1.01 

1.02 

1.01 

1,01 

1,40 

1.68 

1.01 

2.20 

1.18 

1.17 

1.07 

1.04 

1,08 

1.01 

1.04 
: 1.01 

1,08 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 819) 
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sıra 
no 

69 

60 

61 

62 

63 

64 

M 
66 

67 

66 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

• » « 

' • 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

03 

84 

*85 

88 

87 

88 

*• 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL ' 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KOCAEÜ 

KOCAELİ 

KOCAELİ ' 

KOCAELİ • 

KOCAEÜ 

KOCAEÜ 

KOCAEÜ 

KOCAEÜ 

BELEDİYE İSMİ • 

/ GÜNGÖREN 

7 KADIKÖY 

/KARTAL 

/ KOçOKCEKMECE' 

/ MALTEPE v ' ""' 

" '/ SARIYER 

/ SİLİVRİ 

/ SULTANBEYLİ 

/ S İ L E '*• '•• '•• •"' 

/' SİLE ' 

•/ sisLl '" : , ; • 

/ TUZLA 

/ ÜMRANlYE ' •: 

/ ÜMRANlYE ' 

/ ÜMRANlYE ' 

/ ZEYTİNBURNU 

7 BÜYÜKSEHlR 

. / GEBZE'' 

/ GEBZE 

/ GEBZE '•• • 

/ GEBZE 

/GEBZE '"• 

' / GEBZE 

/ GÖLCÜK 

/GÖLCÜK' 

/GÖLCÜK 

/ GÖLCÜK 

'/ GÖLCÜK " ' 

/GÖLCÜK '""" '! 

/ GÖLCÜK •': 

/ GÜNGÖREN 

' 7 KADIKÖY 

/KARTAL 
v 7 KOçOKCEKMECE 

' /MALTEPE' 

/SARIYER 

'/SİLİVRİ 

/'SULTANBEYLİ 

7 AĞVA'"' 

/ S İ L E ' ' 

7 ŞİŞLİ* 

/TUZLA 

7 ÇEKMEKÖY 

"'/ ÖMERLİ 

/ SULTANÇİFTLİĞI 

/ ZEYTİNBURNU 

/BÜYÜKSEHlR 

' / ÇAYIROVA(GÜZELTEPE) 

/ DARICA ~ 

/ DİLOVASI 

' / GEBZE 

/ ŞEKERPINAR 

/ TAVŞANCIL 

/'DEGİRMENDERE 

/GÖLCÜK 

/ HAUDERE 

/ HİSAREYN 

7 İHSANtYE 

7 ULA9LI 

/ YAZLIK 

GCLIH 
PAYI 

ÇARPIM 
KATSAYISI 

1,01 

. 1,01 

1,04 

1,70 

1.02 

1,02 

1,01 

İ,02 

1,27 

1,81 

1,03 

1,08 

1,10 

1,03 

1.25 

1,02 

2,00 

1,11 " 

3.9S 

1.37 

1.37 

6.00 

2.00 

2.00 

6,00 

8,00 

6.00 

' 6.09 . 

6,00 

4,00 
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sıra 
no 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98' 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

110 

117 

118 

_. 

KOCAELİ 

KOCAELİ . 

KOCAELİ 

KOCAEÜ 

KOCAEÜ 

KOCAEÜ 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KOCAEÜ 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KOCAELİ 

KOCAEÜ 

KOCAEÜ 

KOCAEÜ 

KOCAELİ . 

KOCAEÜ 

KOCAEÜ 

KOCAEÜ 

KOCAEÜ 

KOCAEÜ 

KOCAEÜ 

KOCAEÜ 

KOCAEÜ 

BELEDİYE İSMİ 

/ KANDIRA ' ; 

»• . / KARAMÜRSEL 

/ KARAMÜRSEL 

/ KARAMÜRSEL' 

/ KARAMÜRSEL*-

•" '/ KARAMÜR3EL 

: / KARAMÜRSEL : 

' • / KÖRFEZ •••••' 

' / KÖRFEZ ; " * 

7 KÖRFEZ. -? r • 

/MERKEZ ' 

/ MERKEZ '' 

/ MERKEZ••••'*•" 

/ MERKEZ' 

/ MERKEZ 

'/ MERKEZ •"••"• "•"'•" 

/ M E R K E Z ' ' . 

/ MERKEZ •' 

*' /"MERKEZ '• - " 

7 MERKEZ ' 
*/ MERKEZ '""' . 
T/ MERKEZ " , 

"V MERKEZ^ 

/ MERKEZ ' 

/ MERKEZ 

/MERKEZ ' 

/ MERKEZ 

/ MERKEZ ' '' 

/ MERKEZ 

/ MERKEZ 

• / KANDIRA 

/ AKÇAT' 

YDEREKÖY 

• / EREĞLİ 

/ KARAMÜRSEL 

/ KIZDERBENT 

/ YALAKDERE 

/ HEREKE 

/ KİRAZLIYALI 

/* KÖRFEZ ' " • 

/ ACI3U 

/ AKMEŞE 

/ ÂÜKAHYA 

/ ARSLANBEY 

/BAHÇECİK 

/BEKİRPASA 

/DERİNCE 

/ DÖNGEL 

/ EŞME . 

/ H İ K M E T İ Y E -

/ KÖ3EKÖY 

/ KULLAR 

/ KURUÇEŞME 

/ MASUKİYE 

/ SARAYBAHCE 

/SARIME9E 

/ SUADİYE 

/ UZUNÇİFTÜK 

/ ÜZUNTARLA 

/ YENİKÖY 

GEÜR 
PAYI 

, ÇARPIM 
KATSAYISI 

4,91 

1,81 

2,97 

' 4,00 

4,20 

2,M 

3,90 

3,84 

' 5,00 

6,00 

5,00 

2,81 

5,00 . 

4,00 

6,00 

4,00 

4,02 

6,00 

1.31 

3,54 

5,00 

6,00 

1,84 

5,00 

2,80 

' 3.Î0 ? 

6,00 

B,00 

«,87 ' 

B.OO • 

i / 
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< sın 
no 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

13S 

138 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

148 

146 

147 

148 

KOCAELİ 

3AKARYA . 

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 

. BELEDİYE İSMİ 

/ MERKEZ 

/AKYAZI 

/AKYAZI 

/ AKYAZI 

/ AKYAZI 

/ AKYAZI 

/ FERİZLİ :. "' " 

/FERlZLİ 

/ FERİZLİ 

7 GEYVE 

/ GEYVE 

/ HENDEK ' 

/ HENDEK 

/ HENDEK 

/ KARAPÜRÇEK ' ' 

/ KARASU 

/ KARASU 

/ KARASU ; 

/ KARASU 

/ KARASU •'..' 

/ KAYNARCA 

/ KOCAALİ 

7 KOCAALİ : •'•' 

/ M E R K E Z " ' • 

/ MERKEZ 

/ MERKEZ 

/ MERKEZ 

/ MERKEZ 

/ MERKEZ 

/ MERKEZ' 

* 

/ YUVACIK : 

/ AKYAZI 

/ ALTINDERE 

/ DOKURCUN 

/ GÜCÜCEK 

i KUZULUK 

. 7 FERİZLİ 

/ GÖLKENT 

' / SİNANOĞLU 

/ ALİFUAf PAŞA 

/ GEYVE 

/ ÇAMLICA 

/ HENDEK 

. / YESİLYURt 

/ KARAPÜRÇEK 

/ DARIÇAYIRI • 

/ KARASU 

/ KURUDERE 

/ LİMANDERE 

7 YUVALIDERE 

/ KAYNARCA 

' /KOCAALİ 

/ LAHNA(ORTAKÖY) 

7 ADAPAZARI 

/ ARİFİYE 

/ BEKİRPA9A 

/ ÇAY0A3IYENİKÖY 

7 ERENLER 

/ GÜNEŞLER 

7 HANU 

GEUlt 
PAYI 

ÇARPIM 
KAT9AY13I 

2,92 

3,85 

2,92 

4,36 

6,00 

6,00 

4,00 

6,00 

3,42 

4,00 

- 3,00 

5,00 

2,20 

6,00 

2,00 

3,62 

1,73 

3,66 

4,10 

5,00 

2.33 

3.50 

2,36 

5,00 

"" 2.B4 

G,00 

3,27 

3,43 

6,00 

3.20 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı: 819) 
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sıra 
no 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

1S6 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

109 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

SAKARYA 

YALOVA 

YALOVA 

YALOVA 

YALOVA 

YALOVA 

YALOVA 

YALOVA 

YALOVA 

YALOVA 

YALOVA 

YALOVA 

YALOVA 

YALOVA 

YALOVA 

YALOVA 

ZONGULDAK 

ZONGULDAK 

BELEDİYE İSMİ 

/MERKEZ 

/ MERKEZ 

/ MERKEZ 

/MERKEZ 

/ PAMUKOVA 

/ SAPANCA 

/ SAPANCA 

/ SAPANCA 

. / SÖĞÜTLÜ • 

/TARAKLİ 

/ ALTINOVA 

/ ALTINOVA* 

/ALTINOVA 

' / ALTINOVA 

/ ARMUTLU 

/ ÇİFTLİKKÖY 

/ ÇİFTÜKKÖY 

/ ÇINARCIK 

/ ÇINARCIK 

'. / ÇINARCIK 

/ ÇINARCIK 

/ ÇINARCIK 

/MERKEZ 

/ MERKEZ 

./ TERMAL 

/ EREĞLİ 

/ MERKEZ 

' t 

/ KAZIMPAŞA 

/ NEHİRKENT 

/ SERDİVAN 

/ YAZLIK 

/ PAMUKOVA 

/ KIRKPINAR 

/ KURTKÖY 

/ SAPANCA 

/ SÖĞÜTLÜ 

/ TARAKLI 

/ ALTINOVA • 

/ KAYTAZDERE 

/ SUBAŞI 

/ TAVŞANLI 

A ARMUTLU 

/ ÇlFTLİKKÖY 

7 TAŞKÖPRÜ 

/ ÇINARCIK 

/ ESENKÖY 

/ KOCADERE 

/ KORU 

/ TEŞVİKİYE 

/ KADIKÖY 

/ YALOVA 

/ TERMAL _ ' 

/ EREĞLİ 

/ZONGULDAK 

GEUR 
PAYI 

ÇARPIM 
KATSAYISI 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

1,81 

5,00 

4.B5 

5,00 

3,33 

2.39 

3,64 

3.34 

4,58 

2.0G 

1.90 

3,87 

3,74 

• 2.48 

1,49 

3,35 

2.82 

2.80 

1.88 

5.00 

2.0B 

• 1.04 

1,49 

jvıiriiitnft ve Itlajg Dö.l.U.mU Sayfa : I6> 
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!;. (Z-'J*,?'^.^nm'İ2/İ^b^tarİhİi ve 14'M^üY^y^alSeri'ne, 23/7/1995.tarihli ve4123 şayJı Kânu- :'; ' ^ l i ^ l ^ ^ . -
'.-" •'•••.• nunönciJrtkddeiint'BÖrcİBakıinlaf Kunıla'ncâ 13/1/2000 tarihînde kararİasfınlmistır. •'•''...:\:?-\&..'•••':• nuh 6 ncınladdeSinc'görc.BakrinlafKunılu.'ncâ 13/1/2000 tarihînde kararlaşünlmiî tır. 

' . . ' ; V k ^ v . ^ \ V : ^ ^ •«.••/•^.^••i;^.-.•*:••. \'^MV •.• .-ı; 

' .-'':-<":':;' •>';•••• • • • • • : • ' • [ . • ••*''• :•••••' ' . ' " . ' S ü l e y m a n D E M İ İ t E L . *.' 
'.ı-.ıf .-i j.' . 'i V•:.*'IJ-.v«-•.;' v e ••• •• • .' "• ' -i-.:.-,'••••. >»,•>'-\••*•'*!•.">i • rc-n-

. :• .. CUMHURBAŞKANI .-... 

. BOlentECEVtT" v - . : 

. * . ' - ' ' . ' • „ • " . . ' ' . . • . . . > 

' B«5biVan "•"''••"" " •'", . • '"' 

''' ' a BAHÇELİ"". :• •'•' H.H.ÖZKAN ,..'. ' . " M. C. ERSÜMER ....",.> . • , „ .R.ÖNAL . . ,; 

Devlet Bak. ve Bajb. YnL Devlet Bak, ve Bajb. YnL Enerji ve Tabii tfay.Bnk. ve Bajb. Yırf. Devlet Bakanı W 
Prof.Dr.T.TOSKAY 

" Devlet Bakanı'•', 

. Y. YALOVA - -

Devlet Bakanı 

• H.GEMtCt 

Devlet Bakanı 

. Prof. Dr. A. ÇAY , , 

Devlet Bakınt 

S.TANTAN 

(çişleri Bakanı 
ı 

K. AYDIN 

Bayındırlık ve tskln Bakanı 

.. M. KEÇECİLER 

Devlet Bakara 

M. YILMAZ^ 

• Devlet Bakanı.. 

Prof. Dr. ş ; ÜŞENMEZ 

Devlet Bakanı 

M.A.İRTEMÇELİK 

Devlet Bakanı 

I.CEM 

Dı}i;leri Bakam 

Doç. Dıi O. DURMUŞ 

Sajiık Bakanı. 

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL 

Devlet Bakanı 

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU 

Devlet Bakam 

• E.S.GAYDAU 

Devlet Bakara 

Prof. Df. H.S.TÜRK-

Adalet Bakanı 

S.ORAL 

Maliye Bakanı 

Prof. Dr. E ÖKSÜZ 

Ulajtırma Bakara 

; S. SOMUNCUOĞLU 

Devlet Bakanı . .Y t 

Y. YALOVA 

Devlet Bakanı V. 

• F.ÜNLÜ • . • • • • 

Devlet Bakam 

S.ÇAKMAKOĞIU 

Millt Saranına Bakanı 

M. BOSTANaOĞLU 

Milli Eğitim Bakanı 

Prof.Dr.H.Y.GÖKALP 

Tanm ve Kflyijleri Bakanı 

i » ' 

. • Y..OKUYAN 

. .Çalıpna, ve Saı. Gttv. Balkanı,,: 

. A.K.TANRIKULU 

. Sanayi ve Ticaret Bakanı. 

E. MUMCU • • "•';'• \: " Prof. Dr. N. ÇAÖAN 

*'.•',• .•'IVsiân Bakam" " 

H.GEMtCt 

Kttlıilr Bakam V. 

' 'P, AYTEKİN "• 

^ r Ç c İ r e l J a t o . ; 

' YdrMme w ttoB-B8«taınStyfa:3 

^^.*?*>m*~«z*™rt^^ msi3smâmsms^s^ 
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Sayfa : 4 RESMİ;OAZETE .̂ 8 Şubat 2000-Sayrv23958 

^ Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına 

.'Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair • 

Karar 

Madde 1- Deprem, su baskını, heyelan, çığ. kaya düşmesi, tasman, fırtına gibi tabii 
afetler nedeniyle 1999 yılı içinde gelir kaybına ve alt yapı hasarına uğrayan belediyelerin, 
2/2/1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile Bütçe Kanunundaki hükümlere göre tahakkuk 

'edecek paylan, 2000 yılının 1, 2, 3 .4 . S ve 6 ncı aylannda ekti listede belirtilen katsayılarla 
çarpılarak artırılmıştır." 

Madde 2- Belediye paylarının artırılan kısmı 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Kanunun 
I inci maddesinde belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. 

Madde 3 - 2000 yılının ilk 6 ayı için belirlenen bu miktarlar, takip eden dönemler için 
yeniden belirlenir. 

Mnddc 4- 25/6/1999 tarihli ve 99/13136 sayılı. 9/10/1999 tarihli ve 99/t34l2 sayılı ve 
3/12/1999 tarihli ve 99/13715 sayılı kararnameler yürürlükten kaldınlmıştır. 

Mnddc 5-Bu Karar 1/1/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Mnddc 6- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür. 

YOrOme va tdua BOMmll SayCı: 4 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 



- 4 4 8 — 

. . • L ?••••"' 

8 Şubat206o-Sayı r 23958 • • • - . .. :, RESMİ OAZETE ' v S a y f a : 5 

13/1/2000 Tarihli ve 2000/9 Sayılı 
Kararnamenin Eki 

•'• LİSTE " '". 

SIRA 
NO 

1 
2 
3 
4 

' 5 
6 

7 
B 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 

' J3 
34 

' 35 

. , : .^ .^ . . . . .„ . . ...••:-.'..'.: . '^g^'D jY^jg^ı v.«. - v;."•-..-. .:..-.*. •..-• ..-r 

ADANA "' B. ŞEHİR • ' 
ADANA CEYHAN 
ADANA • ' CEYHAN """ '"DORUK 
ADANA CEYHAN HAMOİLİ 
ADANA v- CEYHAN KURTKULAĞI 
ADANA- ' CEYHAN KURTPINAR 
ADANA CEYHAN MERCİMEK 
ADANA CEYHAN SAĞKAYA 
ADANA CEYHAN SARIMAZI • 
ADANA • • KOZAN 
ADANA KOZAN GAZİKÖY 
ADANA KOZAN '* HACIBEYLİ 
ADANA SEYHAN ' 

ADANA YUMURTALIK • 
ADANA YOREĞIR 

AFYON ÇOBANLAR 
AFYON OAZKIRI 
AFYON EVCİLER 
AFYON MERKEZ 
ANKARA BALA 
ANKARA BALA KARAAÜ • 
ANKARA MAMAK 
ANKARA GÖLBAŞI 
ANKARA GÖLBAŞI BEZİRHANE 
ANKARA GÖLBAŞI SELAMETLİ 
ANKARA ELMADAĞ 
ANKARA ETİMESGUT 
ANKARA HAYMANA OYACA . 
ANKARA HAYMANA ' CALIS 
ANKARA HAYMANA 
ANKARA KAZAN 
ANKARA' - EVREN 
ANKARA ELMADAĞ HASANOĞLAN 
ANKARA MAMAK KUTLUDOĞÛN 
ANKARA - • ' SINCAM * •" • 

GELİR PAYI 
ÇARPIM 

KATSAYISI 
2.00 
2.03 

"1.29 ' 
1.55 
1,39 ' 
ı;sı 

" ı;sa ' 
- 1.73 

1.26 
2.11 
1,45 
1,49 
2,00 
1.03 
2,00 
2,38 
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 
1,95 

. 2,00 
3.00 
Z « 
3.00 (J 

1.21, ' 

YflrOtma ve bira Baltaıa Sıyfı: S 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 819) 
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• Ek: 12/4 

Sayfa:6... .'. J , , . RESMtGAZETE., .; :..,.U, •,.-..•' 8 Şubat 2000-Sayu 23958, 

SIRA 
NO 

'36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 
43 

44 
45 

40 
47 

48 
49 
50 
51 

52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
00 

81 

62 
63 
64 
65 
68 
67 
68 
* 9 
:?o 
71 

" : 72 

BELEDİYE İSMİ 

ANKARA "" ". ' SİNCAN " '<•"•"• 'YENİKENT' •'•• . . 
ANKARA ÇUBUK .• "" " 
ANKARA • ' • Ş.KOÇHlSAR ^ ' " • -
ANKARA S.KOÇHİSAR GÜLHÜYÜK • •- ' 
ANTALYA ELMALI 
ANTALYA '• MANAVGAT 
ARTVİN - YUSUFELİ 
AYDIN KUŞADASI DAVUTLAR 
BALIKESİR BANDIRMA 

BARTIN MERKEZ 

BARTIN MERKEZ HASANKAOl 

BARTIN MERKEZ KOZCAĞIZ 

BATMAN SASON v ' 
BİTÜS ADİLCEVAZ 
BİTLİS ADİLCEVAZ AYDINLAR 
BİTLİS AHLAT 
BİTÜS AHLAT OVAKISLA 
BİTLİS GÜROYMAK 
BİTLİS GÜROYMAK GÖLBAŞI" 
BİTLİS GÜROYMAK GÜNKIRI 
BİTLİS HİZAN 
BİTLİS HİZAN KOLLUDERE 
BİTLİS MERKEZ ' YOLALAN 
BlTÜS TATVAN 
BİTÜS MUTKİ MERKEZ 

BİTÜS . MUTKİ KOYUNLU 

BİTÜS MUTKİ KAVAKBASI 
BOLU GÖYNÜK 
BOLU MENGEN 
BOLU MENGEN GÖKÇESU 
BOLU MERKEZ 
BOLU MERKEZ KARACASU 
BOLU MUDURNU TASKESTİ 
BURSA GEMÜK 
BURSA GEMÜK KÛCOKKUMLA 
BURSA GURSU 
BURSA ' İZNİK • - • " 

GELİR PAYI 
ÇARPIM 

KATSAYISI 
<3.00 '•" 
2.00 
2.00 
-3,00 
•3.54 
3.06 
3.23 
1.52 • 

1.04 
1;52 

1.07 
. 1.04 • 

Z82 
3.00 
2.26 
3.00 
3.09 
1.83 

- 2.68 
1,62 
1.67 
1.77 
1.68 
2.18 

1.54 
1.32 
1.45 
2.40 
2.26 

1.07 
3.00 
1.95 '. 
2.48 , 
t . 58 •. 
1.28 V 
ZÎS ' 

1^1 . . 

Yüılltme ve îdsra MlOtnll Styfı: 6 
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8 Şubat 2000 - Sayı: 23958 RESMÎ OAZBTE Sayfa: 7 
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SIRA 
NO 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

"89 

"90 

81 

82 

83 

84 

G5 
98 

87 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

„ 1 0 5 

106 
,107 
108 
109 

BELEDİYE İSMİ 

BURSA İZNİK ELBEYLİ 

BURSA • MUDANYA 

BURSA NİLÜFER . • GÖRÜKLE 

BURSA ORHANGAZİ 

BURSA ORHANGAZİ ÇAKIRLI 

BURSA ORHANGAZİ YENİKÖY 

BURSA ' OSMANGAZİ 

BURSA YILDIRIM 

BURSA NİLÜFER 

BURSA KESTEL 

ÇANAKKALE LAPSEKİ ' UMURBEY-

ÇANKIRI ÇERKEŞ 

ÇANKIRI KURŞUNLU ÇAVUNDUR 

ÇANKIRI MERKEZ 

ÇORUM İSKİLİP. 

ÇORUM SUNGURLU 

CORUM SUNGURLU ARİFEGAZİÜ 

DÜZCE CUMAYERİ : 

DÜZCE GÖLYAKA 

DÜZCE GÜMÛSOVA 

DÜZCE YIĞILCA 

DÜZCE AKÇAKOCA 
DÜZCE CİLİMLİ • ' • : . ' 

DÜZCE BEYKÖY ' 

DÜZCE MERKEZ 

DÜZCE KAYNASU 

DÜZCE KONURALP 

DÜZCE BOĞAZİÇİ * 

ERZİNCAN ÇAYIRLI 

ERZİNCAN OTLUKBEÜ 

ERZURUM •. B. ŞEHİR ' ' 

ERZURUM ŞENKAYA '..• • . *•• > 

ERZURUM . OLTU . . . ^ ' ' .'. .i •' . 

E R Z U R U M . PASİNLER . . . . i ! " : ' , ; ' 

ERZURUM PASİNLER . ... ' ALVAR. • 
ERZURUM " . . TORTUM - ; -•",• •;<•••• • - - * ^ V »• < 

ERZURUM . TORTUM . . . ' • PEHLİVANLI •,,• 

GELİR 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 

1.56 

2.38 

2.00 

1.95 

1.85 

••• 1.57 

2.95-

• 5.00 

2.41 
5.00 

2.10 

5,00 

8,00 

4,39 

'5,00 

*5.00 

3.19 

4.13 • 

4.61 

2.18 
1.82 ..'. 

; - . 1.98 • 

•'"•'• 2.00 •„'.•: 

/ ? 1 . 5 0 

" . • ' " • ' • İ JW •!• 

. ' . . .2,W.v; 

Yamtme ve klan Baloma Styf t : 7 
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Ek: 12/6 

. . \ • • . . 

•Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE - 8 Şubat 2000 - Sayı": 23958 

SIRA 
NO 

'nö 
111 

.112 

113 

114 

" 115 

İ16 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

120 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

138 

137 

130 

139 

140 

141 
İ42 
143 
144 
145 

i 146 

• BELEDİYE İSM| , 

ERZURUM • ÇAT. - • • • " YAVİ 

ERZURUM •'•'•• NARMAN- • "•>-:.'•• ~ " '." 

ERZURUM"•" 'V ' -ÜZÜNbERE • ' . . ' : ' -

ERZURUM MERKEZ . YAKUTİYE 

ERZURUM MERKEZ KAZIMKARABEKİR 

ERZURUM " MERKEZ ' YENİŞEHİR 

ERZURUM MERKEZ DADAŞKENT 

ERZURUM ' TORTUM ' ŞENYURT 

ERZURUM ILICA 

ERZURUM HINIS 

ERZURUM • PAZARYOLU 

ERZURUM KARAYAZI 

ERZURUM" " DUMLU 

ERZURUM AŞKALE •• 

ESKİŞEHİR B. ŞEHİR 

GİRESUN ÇANAKÇI '-' 

GİRESUN ESPIYE 

GİRESUN KEŞAP 

GİRESUN MERKEZ 

GİRESUN YAĞLIDERE 

GÜMÜŞHANE KÜRTÜN 

GÜMÜŞHANE KÜRTÜN ÖZKÜRTÜN 

HAKKARİ YÜKSEKOVA 

HAKKARİ YÜKSEKOVA ESENDERE 

HATAY BELEN 

HATAY DÖRTYOL 

HATAY DÖRTYOL ALTINÇAĞ 

HATAY DÖRTYOL YENİYURT 

HATAY DÖRTYOL KARAKESE 

HATAY DÖRTYOL KUZUCULU 

HATAY DÖRTYOL PAYAS 

HATAY İSKENDERUN MADENLİ 

İSPARTA GELENDOST 

İSPARTA - ULUBORLU 
İSPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ 

İÇEL fOROSLAR 

GELİR PAYI 
'ÇARPIM - • 
KATSAYISI 

'•• '2.2Ö-' 

"1 .80 ' 

" ;1.65 "• 

•2.16 ''• 

2.11 
'•" 2.16 

2.08 

' 1,50 

1.50' 

' 1,50 

1.50 

1.52 

1.52 

1.4B 

1,03 

2.94 

2.88 

1.19 

1.21 

"2,74 

1.32 

2.31 

• -•-4,50 

1,53 

1,58 

2.12 

1,84 

2.72 

2.81 

2,49 

2,03 

2.14 

1.50 

2.00 

' 1.85 " ' 

2.25 ': 

2,00 " | 

' YBr0tmav«l(bıeBal0nıOStyfii!8 
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Ek : 12/7 

/8 Şubat 20Û0-Sayı: 23?58 ;. . RESMÎ GAZETE ' Sayfa V 9 

SIRA 
NO 

147 
14B 
149 
150 
1S1 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
187 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 

m 
18Î 

JJ82İ 
183 

BELEDİYE İSMİ 

İSTANBUL AVCILAR 
İSTANBUL BAĞCILAR 
İSTANBUL BÖYÛKCEKMECE BAHCESEHİR 
İSTANBUL BÖYÛKCEKMECE 
İSTANBUL BÖYÛKCEKMECE KUMBURGAZ 
İSTANBUL BÜYÜKSEHİR 
İSTANBUL KOÇÜKCEKMECE 
İSTANBUL SİSLİ 
KASTAMONU İHSANGAZİ 
KASTAMONU MERKEZ 
KASTAMONU PINARBAŞI 
KASTAMONU TOSYA 
KASTAMONU TAŞKÖPRÜ 
KASTAMONU SENPAZAR 
KASTAMONU KÜRE 
KAYSERİ FELAHİYE 
KAYSERİ KOCASİNAN KUSCU 
KAYSERİ KOCASİNAN AMARAT 
KAYSERİ KOCASİNAN ERKİLET 
KAYSERİ KOCASİNAN YEMLİHA 
KAYSERİ TALAŞ 
KIRIKKALE . MERKEZ 
KIRIKKALE BAHSILI 
KIRIKKALE BAHSIU • KARAAHMETÜ 
KIRIKKALE BAUSEYH KOÇUBABA 
KIRIKKALE CELEBİ 
KIRIKKALE OEÜCE CERİKLİ 
KIRIKKALE KARAKEÇİLİ 
KIRIKKALE KESKİN 
KIRIKKALE KESKİN KONUR 
KIRIKKALE KESKİN KÖPRÜKÖY 
KIRIKKALE • . MERKEZ AHIU 
KIRIKKALE ' MERKEZ Â.MAHMUTLAR 
KIRIKKALE • MERKEZ HACILAR 
KIRIKKALE SULAKYURT 
KIRIKKALE •••» YAHSİHAN '. IRMAK 
KOCAELİ 8. ŞEHİR 

GELİR PAYI 
ÇARPIM 

KATSAYISI 
1.70 
1.02 
1.01 
1.40 
1.68 
1.01 
1.70 
1.30 
1.41 
1.95 
1.97 
1.48 
1.50 
1.50 
2.00 
1.79 
2.49 
1.68 
1.75 
1.84 
1.64 
3,00 
1.66 
2.02 
3.00 
2.24 
2.74 
2.78 
3.00 
1.59 
1.57 . 
1.56 rJ 
1.56 
1.81 
2.52 > 
2.42 
2.00 

Yürütme va İdare BoKtaU S«yf»: 9 
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Ek: 12/8 

Sayfa; 10 • RESMt PÂ2BTE .8Şubat2000-Sayı:23938 

SIRA 
NO 

184 
1BS 
186 
187 
108 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
1S6 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
218 
217 
,218 
"219 
220 

BELEDİYE İSMİ 

KOCAELİ . GEBZE »-
KOCAELİ GEBZE ÇAYIRC-8A ~" 
KOCAELİ- • GEBZE DARICA 
KOCAELİ GEBZE ' • DİLOVASI 
KOCAELİ . GEBZE SEKERPINAR 
KOCAELİ GEBZE TAVŞANCIL 
KOCAELİ ' GÖLCÖK 
KOCAEÜ GÖLCÖK • DEĞİRMENDERE 
KOCAELİ GÖLCÜK HAUDERE 
KOCAELİ GÖLCÜK HlSAREYN 
KOCAELİ GÖLCÜK İHSANİYE ' 
KOCAELİ GÖLCÜK UUŞLI 
KOCAEÜ GÖLCÜK YAZLIK 
KOCAEÜ KANDIRA 
KOCAELİ KARAMÜRSEL 
KOCAEÜ KARAMÜRSEL AKCAT 
KOCAEÜ KARAMÜRSEL DEREKÖY 
KOCAEÜ KARAMÜRSEL EREĞLİ 
KOCAEÜ KARAMÜRSEL KIZDERBENT 
KOCAEÜ KARAMÜRSEL YALAKDERE 
KOCAEÜ KÖRFEZ 
KOCAEÜ KÖRFEZ HEREKE 
KOCAELİ KÖRFEZ KİRAZLIYALI 
KOCAEÜ MERKEZ ACISU 
KOCAEÜ MERKEZ AKMESE 
KOCAEÜ MERKEZ ALİKAHYA 
KOCAEÜ MERKEZ ARSLANBEY 
KOCAEÜ MERKEZ BAHÇECİK 
KOCAEÜ MERKEZ BEKİRPASA 
KOCAEÜ DERİNCE 
KOCAEÜ MERKEZ . DÖNGEL 
KOCAEÜ MERKEZ ESME 
KOCAEÜ MERKEZ HİKMETİYE 
KOCAEÜ MERKEZ KÖSEKÖY -
KOCAEÜ MERKEZ KULLAR 
KOCAEÜ MERKEZ KURUÇEŞME 
KOCAEÜ MERKEZ MASUKİYE 

GELİR PAYI 
ÇARPIM 

KATSAYISI 
•1,37 

1.11 
3.95 
1.37 

. 5,00 
"2.00 

5,00 . 
2.00 \ 
5.oo ': 

. 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 
2,81 
5,00 
4,00 
5.00 
4.00 
4.02 
5.00 
1.18 , 
3.84İ - ! 

5.00*V 
5.00 '*« 
1.84 • 
5.00 

YOfdtmo vo Idue DfllOmO Sayfa: 10 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 819) 
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,8 Şubat 2000 - Sayı: 23958 vRESMÎ GAZETE 

Ek: 12/9 

Sayfa': 11 , 

SIRA 
NO 

221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 

'242 
243 
244 
245 
248 
247 
248 
249 
250 
251 

<352 
253 

"254 
255 
'256 
257 

, 

KOCAELİ 
KOCAELİ 
KOCAELİ 
KOCAELİ 
KOCAELİ ' 
KOCAELİ 
KOCAELİ •• 
KONYA 
MALATYA ' 
MALATYA 
MALATYA 
MALATYA 
MUS 
MUS 
MUS 
MUS 
MUS 
MUS 
MUS 
MUS 
MUS 
MUS 
MUS 
NEVŞEHİR 
NEVŞEHİR 
ORDU 
ORDU 
OSMANİYE 
OSMANİYE "̂  
RİZE* 
RİZE 
RİZE •'•/"•"•" 

RİZE*-""" 
RİZE "" :.' 
RİZE 
BİZE "•• 
SAKARYA "":•* 

BELEDİYE İSMİ 

MERKEZ 
MERKEZ 
MERKEZ 
MERKEZ 
MERKEZ 
MERKEZ 
MERKEZ 
KARAPINAR 
DARENDE 
DARENDE 
DOĞANŞEHİR 
YEŞİLYURT 
MERKEZ 
MERKEZ 
MERKEZ 

" MERKEZ 
KORKUT 
KORKUT 
MALAZGİRT 
HASKÛY 
BULANIK . 
BULANIK . 

. BULANIK 
ACIGÖL 

. ÛRGÛP 
FATSA 
İKİZCE 
SUMBAS 
SUMBAS 
ARDESEN 
CAYEÜ. 
FINDIKLI 
İKİZDERE 
İYİDERE" 
MERKEZ * . 

' MERKEZ ' "" 
' AKYAZI""*•'•"* 

• 

SARAYBAHCE 
' SARIMESE 

SUADİYE 
UZUNCİFTLİK 
UZUNTARLA 
YENİKÖY 
YUVACIK 

BALABAN 
GÖVDELİ . 
YAKINCA 

KONUKBEKLER 
'KIZILAĞAÇ 
KARAAĞAÇLI 
KARAKALE 
ALTINOVA 
KONAKKURAN 

YONCALI 
YEMİSEN 

' MOLLAKENT 
KURUGÖL 
AKSALUR 
HATİPLİ 

AÜBEYLİ 
TUNCA 

' ' • • • 

• • • ' . • • • ; • - • • - ; • • -

GÛNDOĞDU 
: - ' . • • ' • ' • . • < - • -

- • • • • . . : • ' ' - - - • 

" • • ' ' ' • • • ' • ' • 

• • YUrtltma.vc 

GELİR PAYI 
ÇARPIM 

KATSAYISI 
•2.50 
3.20 
5.00 
5.00 
2.37 
5.00 
2.92 
1.68 
3.00 
3.00 
3.16 
3,03 
2.63 
1.50 
1.45 
1.70 
1.52 
1,58 
1.45 

• 1,50 
1.56 

• 1.72 
1.79 
1.11 
2.03 
1.80 
1.78 
5.00 
5,00 
3.10 

"2.00 
1.32 
•1.70 
1.65*. 

: "1.29 
• 2.00 

: '3.65 
....-, 

âm BOlllma 5*) f»: l l 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 
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•' - •' - • E k : 12/10 

• ^Skjrfi: 12 :.•:&.'-{'-£ A^:;RESMÎ.ÖAâBTE, İ .-.y i:...:•«*?•••• -*;8Şfubat2000-Şayi:23958 

SIRA 
. N O , 

258 

' 259 

280 

• 2 8 İ 

282 

263 

264 

285 

266 

'"287 

288 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

2B3 

284 

285 

286 

'287 

268 

289 

290 

291 
292 
293 
'294 

BELEDİYE İSMİ" 

SAKARYA? " • ' AKYAZI ' • " ALTINDERE 

SAKARYA ••'•"• AKYAZI • -• '• ' ""DOKURCUN * • - • ' ? 

SAKARYA • ' " " A K Y A Z I - ' • • - ' GÜCÛCEK 

SAKARYA ' AKYAZI KUZULUK • •'"'''':.-." 

SAKARYA " FERİZÜ 

SAKARYA • ••• FERİZÜ1 ' - ' GÖLKENT 

SAKARYA- ' " " FERİZÜ SİNANOGLU 

SAKARYA • GEYVE '•' 

SAKARYA GEYVE ÂÜFUATPASA 

SAKARYA ' HENDEK ~" • • • • ' • 

SAKARYA HENDEK ÇAMLICA . 

SAKARYA HENDEK YEŞİLYURT 

SAKARYA KARAPÜRÇEK 

SAKARYA KARASU 

SAKARYA KARASU ' DARICAYIRI 1 

SAKARYA KARASU KURUDERE 

SAKARYA KARASU • ÜMANDERE 

SAKARYA " KARASU YUVALIDERE 

SAKARYA KAYNARCA 

SAKARYA KOCAAÜ 

SAKARYA KOCAALİ LAHNA 

SAKARYA ADAPAZARI -^ 

SAKARYA MERKEZ ARİFİYE 

SAKARYA MERKEZ BEKİRPASA 

SAKARYA MERKEZ CAYBASI 

SAKARYA MERKEZ ERENLER 

SAKARYA MERKEZ GÜNEŞLER 

SAKARYA MERKEZ HANLI 

SAKARYA MERKEZ KAZIMPASA 

SAKARYA MERKEZ NEHİRKENT 

SAKARYA MERKEZ YAZLIK 

SAKARYA PAMUKOVA 

SAKARYA SAPANCA KIRKPINAR • 

SAKARYA SAPANCA - KURTKÖY 

SAKARYA SAPANCA . . 

SAKARYA ' SÖĞÜTLÜ 

SAKARYA TARAKLI 

GELİR PAYİ 
. ÇARPIM 
KATSAYISI 

: ' : 2 . 6 8 

" •'V4.38 

••'"• 5,00 

'-•r 5.00 
: 3.00 

5.00 

.3.42 

• 3,11 

4.33 

2.34 

5.00 

5,00 

2.00 

2,22 

•" 3,90 

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 

1.81 

5.00 i 

4.70 

' 5 . 00 

3,39 

2.39 

Yfiıtiune ve İdare BöUltna S ı y b : 12 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 
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: . . . . • . E k : 12/11 

'>8gubat2(XK)~Sayi-;23958 ; •• • RESMİ<?AZETE • • • • ' ' • Sayfa: 13 

SIRA 
NO 

295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 

" 321 
322 
323 
324 
325 

• 326 
327 
320 
329 
330 

. 331 

BELEDİYE İSMİ 

SAMSUN MERKEZ CANİK 
SAMSUN TERME SAKARLI 
SAMSUN HAVZA 
TEKİRDAĞ MALKARA BALABANCIK 
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 \ ÇAMBURNU 
TRABZON ÇAYKARA TASKIRAN 
TRABZON DÛZKÖY 
TRABZON VAKFIKEBİR 
TRABZON BESİKDÜZÜ 
TRABZON MERKEZ GÜRBULAK 
TRABZON ÇAYKARA KARAÇAM 
TRABZON ÇAYKARA UZUNGÖL 
TRABZON OF GÜRPINAR 
TRABZON ' BESİKDÜZÜ TÜRKELLİ 
TRABZON BESİKDÜZÜ YEŞİLKÖY 
TRABZON DERNEKPAZARI 
TRABZON HAYRAT 
TRABZON KÖPRÜBAŞI 
TRABZON KÖPRÜBASİ " BESKÖY 
TRABZON OF " BÖLÜMLÜ 
TRABZON SÜRMENE 
TRABZON YOMRA 
TRABZON • YOMRA OYMAUTEPE 
TRABZON YOMRA ÖZDİL 
TRABZON ' MAÇKA .:• •• SAHİNKAYA 
TRABZON OF UĞURLU 
TRABZON AKÇAABAT DERECİK 

GELİR PAYI 
ÇARPIM 

KATSAYISI 
2.1B 
4.10 
2.10 
2,0Q 
2.20 
1.72 
1.41 
1.52 
3,70 
1.41 
1.60 
3.52 
2.06 
3.76 

N 2.00 . 
2.68 
1.24 
1.07 
3.06 
1.72 
2.55 
2.23 
2,00 
1.84 
1.49 
1.52 ' 
1.77 
1.65 . 
4.14 
2.48 
2.42 ' • 
1.32 ' 
1.50 
3.80 
2.00 
2.00 
2.00 

YUriltms ve kUre Boluma Sıyft: 13 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 
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Ek: 12/12 

Sayfa :İ4 ' RESMÎ GAZETE 8 Şubat 2000 - Sayı: 23958 

'K ...;.'. . ' , " . . . . ' • . 'X':.-:. 1'. * " * V v.; ••=-,•• ^ ^ . . - - : . : •. • • • > > . • > ^ . - - ^ *>•<**" 

SIRA 
NO-

•' 332 
'333 

! 334 
335 

• 336 
'337 

• :338 
339 
340 

'341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 

•350 
351 
352 
353 
354 
355 

" 356 
357 
350 

;-:•• ..; ... ;• - ; •;;• BELEDİYE İSMİ ;^.. . .._;% 

TUNCELİ ' • ' • • ' • " •.•'/^'..'--'-.'..r~:.':....'"*V.; '.:...-.. - V •'•"=-

UŞAK"•"••••'.'•'"•" MERKEZ - : ' : •:. ",r- ' • '•••'••''•••••-: 

YALOVA "'' " •: rr-ÂLTlMÖVA-''" • " "•':.;-r-. '• 
YALOVA '•' ALTINOVA - - • "KAYTAZDERE * " 
YALOVA - ALTINOVA SUBAŞI 
YALOVA ALTINOVA TAVSANU 
YALOVA ' A R M U T L U 
YALOVA ÇİFTLİKKÖY • ' "' • 
YALOVA ••• ÇİFTLİKKÖY TAŞKÖPRÜ 
YALOVA ÇINARCIK -
YALOVA ÇINARCIK ' ' ESENKÖY 
YALOVA ÇINARCIK - KOCADERE 
YALOVA ÇINARCIK KORU 
YALOVA ÇINARCIK TEŞVİKİYE 
YALOVA MERKEZ KADIKÖY 
YALOVA . MERKEZ 
YALOVA TERMAL 
ZONGULDAK • EREĞLİ 
ZONGULDAK EREĞLİ GÜLÜÇ 
ZONGULDAK GÖKÇESEY N 
ZONGULDAK GÖKÇEBEY ' BAKACAKKADI 
ZONGULDAK MERKEZ 
ZONGULDAK MERKEZ GELİK 
ZONGULDAK MERKEZ KİLİMLİ 
ZONGULDAK MERKEZ KOZLU 
ZONGULDAK ÇAYCUMA 
ZONGULDAK ÇAYCUMA SALTUKOVA 

' 

GELİR PAYI 
i-.ÇARPIM 
KATSAYISI 
' ^ ı ; 6 2 : . v ' 

1.60 -

-"3.64' 
' )' 3.34 

' ' A 5 8 -
' 1.81-

2.00 
2.38 

*3.74 
3.48 
1.49 

• 3.35 
. 2.62 

2.80 
1,08 
5.00 

•2.65 
1.09 
/İ.16 

/1.49 
2.06 
1,44 
1.17 
1,12 
1,40 
1.50 
2.78 

YOıtlinıe ye idare Dölümü Sayfa: 14 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 
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toZ(LH6 
Itiişbntcaıılık ,, ' 

. , M m ı ı a i ı (»ılijlirıııe ve Ynj'iıı (îcncl Müdürlüğünce Yayımlanır 

Kuııılııju.: 7 İlkin/ I9İ0 M Ağustos 2000 * 
l'A/ARTliSİ ' 

Sayı: 24140 
Miilıcncr 

1 ,,;-;l :••• YIIKOTMM VK IIMKE KOLUMU ' • 
• . • " ı 

Hakanlar Kumlu Kararlan 
Knnu'Siiyısı.; 21)1)0/1 (M2 . - . . • . ' 
likli "Tabii Afet NcdvMiiylc (îulir Kaybı ve Alt Vııju llasanna Uğrayan il Ü/cl Itlaıc-

Icıiııc Vft|iılamk Yaıılıınlaıa İJair Kaıar"ııı ydıllılllğc konulması; Ünyındıriık ve İskan Ha-
'kaiılıi>ı'ıııır2l///?0i)0 inıilıli ve M2f> sayılı yazısı ilzcıiııc, 2.V7/I9(A5 tarihli ve 4İ2J sayılı 
. Kautımııi 6 ııfı ııııuklcsim: yfiıc, Hakanlar Kıiıiılıı'nca 24/7/2000 Inıilıiııdc kmaılaşlıtılınıştır. 

; : " ıiı 

"., llVlcnl KC'RVİr . 
'% llajlıak;ni 

U I l A l i r i l . l | | I I . A /KAN 
-.Icl Hak. ve lh)l>. Yııl. Devlet Hak. ve Hnjlı. Vıil. 

I'utf. İh T. lO.SKAV 
Dcvkl Hakanı 

Y. YALOVA 
iVvh'i Hakanı 

' II.UI:Mİ(.I " T 
I>cı Icl Hakanı 

l'ıol. Di Ş (lîl if l l. l l- '/. 
\k\k\ linklim V, 

1 ( T M 
Dijijlı'ıi Hakanı 

Diı;. D i l ) . DUHMIIŞ . 
Saflık İlahın 

A.K.1ANKIKUIU 
Sanayi «r'HuKcl 11 okum 

lî. MUMCU •' 
Tuıi/ml'Muııı 

1 ' 

-

M Ki:(,r.t'lıı:.ıı 
*' İMvİHllak;»» 

' M Y U M A / 
Devlel Hakanı 

uf. Ur. Ş. ClŞliNMüZ 
Dcvlcl linkimi 

.«r. in. ıı. s. ı (IRK 
Adalet Hakanı 

S OK Al . 
Maliye Halam , 

'ruf. Di. li. OKSfU 
lllıtjiııına Hakanı 

M. YILMAZ 
Dcvlcl Ü«k." ve llnjlı. 

. rn.ı.Dı.5 s.ciOmu, 
Dcvlef Ihıkınıl 

rııtf.nr.'R.MİNZAOl'il.U 
' Dcvlcl llaknııı 

H.S.UAYOAI.I 
Ucvlet lluknnı 

S. (.'AKMAKOC'H.U 
Milli Savunma Dukanı 

M. HUSTANCKJfiül 
Milli Ufliliııt llııkıını 

l'mf.Üı. II.Y.CIÜKALI' 
Tanın ve Kllyijlfiilljknnı . 

M. C. KIMÖMER •, . 
I'iı.'iji ve Tıılıil Kny. Ilnkmıı .!.! 

1'ıof.Hr.N. f,'A(İAN 
Onunu Ilııkrmı 

Yi 

Alııncl Nmlcl SK7.KU 
CUMIIURIJAŞKANI 

it ÖNAI. 
Ynl.' Devicl Hakanı 

I W . Uf.T.'IOSKAY 
Devlet Hakimi V. 

II. K. YİKTI.İİN 
Dcvlcl Ilnkmıı 

l-ONl.d 
Devlet Hakmıı 

S. TANTArlI 
İdleri Hakimi 

K.AY|)IN 
Hnyımlıılık ve Isküıt Haknııı 

Y. OKUYAN 
Çalanın ve Sus. (iilv. Hakanı 

M. 1. TAI.AY 
Kllllllr Hakimi 

1'. AYIİİKİN 
Çevre linktim 

idime ve İtline niılllınll Soy!-» : 1 

£K 13 

RtViiil0.wcleKııJıı; MIİ3İK» İçindekiler 32. Sayfadadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 
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Snyfiı:2 

Ek: 13/2 

• 1UÎ5MÎ UAZF.1H M Ağustos 2000- Sayı : 24MO (Miihctrcr) 

Tnbll Afet Nedeniyle Gelir Knyhı ve Alt Ynpı llnsnrınn lığrnynu İl Ö/.cl 
İdnrcleıiııc Ynpılncnlç Ynrdıtnlnrn Unlr Knınr 

. " ^'v, Mitilde 1—Tabii alete maruz kalan; •' . 
• ; n) Hakkari, Aksaray, Kırıkkale ve Daıtm İl Özel İdarelerinin tahakkuk edecek payla

rı 2 kat,' • • 
*". b) AıjıiflffjyLa. Erzurum, Tokat, Trabzon ve Zonguldak İl Özel İdarelerinin tahakkuk ede

cek paylat! 3 kat, ~~* ' 
, i ' •" c)J3juJiiİl Özel idaresinin tahakkuk edecek paylan A kat, 

d) Çnnkııı, Utlr.ce, Kocaeli, Sakarya ve Ynlpva İl Özel Idarclcıinin tahakkuk edecek 
payları 5 İcat, " ' 

olmak (Izere 2000 yılının R. 9. 10. II ve 12 ııci aylarında 2/2/19RI tarihli ve 2380 sn-
yılı Kanun ile Ülilcc Kanunundaki hUkilmlerc göre artırılmıştır. 

Mnddc 2 — Uu Karar 1/8/2000 tarihinden geçerli olmak Ur.crc yayımı tarihinde yü
rürlüye girer. ', ' 

•.. Mndde 3 — Ihı Katarı Hakanlar Kutulu ylhllUlr. 

• K a r a r Sayısı : 2000/1043 
lîkli "Tabii Afet Nedeniyle üclir Kaybı ve Alt Yapı Hasmına Ujjrnynıı Ilclcdiyclcre. 

Yapılacak Yardımlara Dair Karar"m ylltllıldgc konulması; Tlayıııduhk ve Iskan Itakaulijlı'nın 
8/7/2000 tarihli ve 9317 sayılı yazısı Uzcriney23/7/l9y5 tnıilıli ve A123 sayılı Kanunun o ncı 
maddecine göre, Hakanlar Kurulu 'ura 12/7/2000 tarihinde kararlasın diniştir. 

nııient ı-erivlr 

Alıııtcl Nrrılct SK7.P.R 
CUM1IURFJA5KANI 

D.'nAtıcnı.l ıı. rr. ÖZKAN i Y. OKUYAN R.ONAL-
Devlet link. ve linkli. Ytıl. IJcvfct link. ve fln-jh. Yrd. l-nerjl ve T»Mi Kııy. Tlak. ve rtnjl). Yıtt. V. Devirt Dnknnı 

Prof. Ur. T. TOSKAY 
Ücvlel Ilnknnı 

Y. YALOVA 
. DevJel Dnknnı 

II. OKMlCİ 
. • Uevleı Ilnknnı 

P.nAL 
Devlet Dnknnı V.. 

Pıof. Dr. Ş. S. (JİlfUlL 
Dıjîjleıl Ilnknnı V. 

M'. Kr/;ı;r:lı.nlı 
Devlet Dnknnı 
M. YILMAZ 
Devle! Mhknnt 

Prof. Dr. •?, 0SIİHMP.Z 
Dcvlcl Ilnknnı 

Prof. Ur. İt. S. TÜRK 
Aılnlet nnknıu 

pııir. Dr. s. s. r.fmm. 
. IVvIel Dnknnı 

Prof. Dr. R. MİRZAOÜLU 
Dcvlel Dnknnı 

fi S. GAYDALI 
Devlel Dnknnı 

• S. ÇAKMAKOfit.U 
Milli Savunmn nnkıtm 

Doç. Ur. O. DURMUŞ 
Safllık Dnknnı 

S. ORAL 
Mnliye Dnknnı 

Prof. Dr. t . TOSKAY 
Ulnfiımın ünknnı V, 

M, OOSTANCIOfH.U 
Milli HfilHm Dnknnı 

V. D Al. 
Devirt nnknııı 

R. K. YÜtT.l.r.N 
L>cvlcl Dnknnı 

V. 0NL0 
Devlet Ilnknnı 

S. TAN TAN 
Içijletl Onknnı 

K. AYDIN 
Dnytmlııtık ve Isk.ltı Ilnknnı 

Y. OKUYAN 
fr*alıjmn ve Snt. tîllv. Ilnknnı 

R. MUMCU 
. . Turizm Ilnknnı 

A. K.TANRIKULU 
Snıinyl ve Tîcnıel nnknnı 

rıoLUr. M. ÇAÖAN 
Oımnn Dnknnı 

PrnL Dr. II. Y. OÖKAl.P 
Tnııın ve KHyişl^ıi Dnknnı 

M. I. TAI.AY 
Kilittir n.-tknm 

V. AYIP.KİN 
i.Vvre Dukam 

YUıilltn<5 vî Idnrc anilinin Sayfa : 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 
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' Ek: 13/3 

IA Ağustos 2000 - Snyı i 241 M) (MOltcnc r) KtiSMİO AZflUİ .Snyfn : .1 

'İ'abH Afet Nedeniyle Üclİr Knyliı Vd Alt Vnpı 

. H a s m ı n a Ugrnyan Iklccliyelcrc Ynjnlncnk 

Varduııl.'iı sı İh\\v Kıınır 

Mnddc J — Dcpıeııı, MI baskını, lıcyelntı, çıg, knyn düşmesi, lasinnu, fn'ima jjibi la-

'"" nfcllcr ncılcııîylc pelir knyliı ve ali yapı lınsnnna ıı£rnynıı belediyelerin, 7/*/1*>H 1 tatildi ve 
i . ' ' • • 

2J80 sayılı Kıtının ile IJUlçc Knmıııımdııki lıllkllınlcrc güıc tahakkuk edecek payları, 2(HH) yı

lının 8, 9, 10, II ve 12 ııci aylarında, ekli listede bcliıtilcıı knlsnyılnıln çnıpılaınk nıtıtilımşitr. 

; Madde 2 r— Dclcdiyc paylanılın nıimlan kınım 23/7/1995 inrilıli ve 412.1 sayılı Ku

tumun 1 inci maddesinde belirlileri amaçlar dıjmdn kııllnmlnmaz. 

Mndde 3 — 2000 yılının son 5 ayı için b'rlitlcııcıı İMI ıniktnılnr, Inkip etlen d<IııcıııW 

için yeniden belitIcııir. 

• Madde 'I — 13/1/2000 tarildi ve 2000/9 saydı Knıatnnınc yliıllılllkicıı knldııılmışfır. 

Mndde 5 — Bıi Knrnr 1/8/2000 tarihinden geçerli olmak Uzcrc yayımı Inıilıiııdc yll« 

iUrllIğc girer..' 

Mnddc 0 ~ IIu Knrnr hllkllmlcrini Daknıılnf kurulu yUılllUr. 

YUılıııııe v- -ell'UUmtl Snyfı»: 3 
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12/7/2000 Tarihli ve 2000/1043 sayılı 
." Kararnamenin Eki 
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S.NO | BELEDİYELER İSIM LİSTESİ | : KATSAYI^ 
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io • 
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. 16 
19 

• 20 
• 2 1 

22 
23 
2 4 • 
25 
2 8 -
27 

. 28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
3 S . 
36 
37 
38 • 
39 
40 • 
41 
42 
43 
4 4 • 
45 
46 
47 t 
4 8 i 
49 

A O A N A - B U Y U K Ş E H I R 
A O A N A - C E Y H A N 
A D A N A - C E Y H A N - B U Y U K M A N G 1 T , 
A D A N A - C E Y H A N - K U R T P I N A R I 
A O A N A - C E Y H A N - M E R C I M E K - , 
A O A N A - K O Z A N 
A O A N A - S E Y H A N 
A D A N A - Y U M U R T A L I K • ' 
A O A N A - Y U R E G I R / • . . - • . • . • • . . 
A D A N A - Y U R E G I R - Y A K A P I N A R - • . • ~" •'''• 
A F Y O N - Ç O B A N L A R • . • • 
A F Y O N - E M I R D A Ğ - B A D E M U 
A F Y O N - M E R K E Z • ' . - . • , . - - . . 
A F Y O N - M E R K E Z - I Ş I K L A R 
A F Y O N - S İ N C A N U - N U H 
A K S A R A Y - A Ğ A Ç O R E N 

•-• ı . 5 2 - . î : - i r ; û 
2 0 3 v . . ' . : v 

3 e O ^ ö V S V 
1 5 1 : . . : : . .%%. 
ı .so . - . - . . - T Î İ . 
2 . ı ı : - -4"-~^i: 

. 2 .00 . . ıva. 
• • • • • • 1 . 9 3 - Î . - J » . 
. . . . , ; 2.00 • ' . * £ & 

• 2 00 ••—.«%: 
. . . . 2 36 - '? * • -

1 6 4 . . . . ,:: . 
••' • • . 1 96 - .. • .-

2.05 
2.98 

•. • • 3.38 • • 
A K S A R A Y - M E R K E Z •• .• • - •• 1.32 -
A K S A R A Y - M E R K E Z - A K Ç A K E N T • . • • -• 
A K S A R A Y - M E R K E Z . H E L V A O E R E 

'.• • 1.98 •• . 
•'• 1.46 

A K S A R A Y - M E R K E Z - K U T L U ı I •= ' • 1.48 
A K S A R A Y - M E R K E Z - 3 U L T A N H A N I • • • | ' : • 1.26 , ' •» 
A K S A R A Y - M E R K E Z - T A Ş P I N A R _ • ' -. \ • 1.27 
A M A S Y A - G O Y N Ü C E K . ' 2 3 7 • -
A M A S Y A - G Ö Y N Ü C E K - D A M L A Ç İ M E N ' -1 3.13 
A M A S Y A - M E R K E Z . 1 • - 2.94 ••. 
A M A S Y A - M E R K E Z - E Z I N E P A Z A R • 1 2.91 
A M A S Y A - T A Ş O V A . I • • 2.86 
A M A S Y A - T A Ş O V A - A K I N O Ğ L U j 1.8S 
A M A S Y A - T A Ş O V A - B A L L I D E R E ' | • 1.63 
A M A S Y A - T A S O V A - C A Y D I B I ' ' 2 - 2 7 

A M A S Y A - T A S O V A - E S E N Ç A Y •' 2 7 6 

A M A S Y A - T A Ş O V A - O Z B A R A K L I | 3.14 
A N K A R A - A L T I N D A Ğ " 1 .11" • • 
ANKARA-BALA • | 2.10 
A N K A R A - Ç U 8 U K j • 2.08 
A N K A R A - Ç U B U K - Y U K A R I Ç A V U N D U R | 2.41 
A N K A R A - E L M A O A Ğ | • 2.11 • -
A N K A R A - E L M A D A Ğ - H A S A N O Ğ L A N | 2.16 : ••-* 
A N K A R A - E L M A D A Ğ - L A L A H A N • | 1.65 • " 
A N K A R A - E T I M E S G U T | 2.04 - • - -
A N K A R A - E V R E N ' 
A N K A R A - G O L B A Ş I 

• 2.54 - . > r 
.2 .00- - • • ' • 

A N K A R A - H A Y M A N A • I 1 . 9 5 - : " - " ' 
A N K A R A - K A Z A N « 
fcNKARA-KIZlLCAHAMAM 
6.NKARA-MAMAK 
S.NKARA-NALLIHAN • , . . 
SkNKARA-NALLIHAN-CAYIRHAN 
^ N K A R A - S I N C A N ~ ". ' " " — 

2.03 • ••*•••" 
1.99 ; ' ' i - i ; j « ' 

• • ı . ı ı - . ' * ı :ar* ! * 
• 2 1 6 ' i . i - ^ : v 

1 6 8 .•'.•:-W • 
• 1 2 1 ••• r-iT- : 
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YUıfltme ve İdare Bolümü Sıyf*: 4. 
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so 
51 
32 
53 • 
54 
55 

- 56 
. 57 

5a 
. 59 > 

60 
' 61 

62 
63 
64 

•65 
66 • 
67 
68 • 
69 
70 
71 
72 
7 3 -
74 
75 
78 
77 
78 
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ao 
81 
62 . 
83 
84 
85 • 
86 
07 • 

••-88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 

ANKARA-SINCAN-YENIKENT • • • . 
ANKARA-ŞEREFUKOÇHİSAR 
ANTAIYA-AKSEKİ-BADEMLİ • • • . . . 
ANTALYA-KORKUTELİ 
ANTALYA-MANAVGAT 
ARDAHAN-MERKEZ 
ARTVİN-ARHAVİ 
ARTVIN-YUSUFEU . .. 
AYOIN-KUŞADASI-DAVUTLAR 
AYDIM-KUSADASI-GUZELÇAMU 
AYOIN-MERKEZ 
AYDIN-SOKE • • • . . 
BAUKESİR-BANOIRMA 
BALIKESIR-ERDEK-OCAKLAR . •. 
BAUKESIR-MARMARA 
BARTIN-AMASRA-KUMLUCA -
BARTIN-APTİPAŞA 
BARTIN-MERKEZ • . 
BARTIN-MERKEZ-HASANKAOI 
BARTIN-MERKEZ-KOZCAĞIZ . - . . . . • 
BATMAN-SASON '» • 
BAYBURT-MERKEZ •:- . • ••• '. , 
BİLECIK-BOZUYUK • 
BITUS-ADILCEVAZ • 
B1TUS-AHLAT . - . . • . • . . . . . . . - . . .. 
BITÜS-AHLAT-OVAKIŞLA . * . . 
BITLİS-GUROYMAK •" ' • ..• 
BİTÜS.GÛROYMAK-GÖLBAŞI . . . •. . . . 
BİTLİS-HİZAN • .• - V . . • • • ' . . . . 
BİTLİS-HİZAN-KOU.UOERE.. • 
BİTÜS-MERKEZ-YOLALAN •• ..' 
BİTLİS-MUTKİ-KOYUNLU »• ' Y 
BİTLİS-TATVAN . • • • • • • . 
BOIU-GOYNUK • • . . • • : '.'-.•.. • - . . 
BGtU-MENGEN • • t ••? . ' * , ' • 
BOLU-MERKEZ- ' . •• • . • • • . ' . ' 
BOUJ-MERKEZ-KARACASU . ' . .:...., ...• 
BOUU-MUDURNU-TA5KESTİ •. « • : • '• .:. 
BURSA-BÜYÜKŞEHİR . . • • . 
BURSA-GEMLİK . • •' • " •> 
BURSA-GEMLİK-KÜÇÜKKUMLA 
BURSA-GURSU : , • 
BURSA-İZNIK •• 
BURSA-İZNİK-ELBEYLİ . 

SURSA-MUOANYA' . . . . 
9URSA.NİUJFER • • . • 
BURSA-NİIÜFER-GÛRÜKIE ' . . 
BURSA-ORHANGAZI • • • • • 
3URSA-ORHANGAZİ-ÇAKIRU •. ' ..• 
3URSA-ORHANGAZİ-NARUCA 
3URSA-ORHANGAZUYENIKÜY 
3URSA-OSMANGAZI ' . . .;.-. 

1.98 
•• 1.97 

'1.86 . • 
1.63 
3.06 

•. 2.02 
1.98 • 
2.43 
1.91 
1.93 
1.49 
1.48 
1.41 •• 
1.37 

• 1.50. 
2.10 
1.25 • • 
1.61 
3.54 

. 1.51 
2.B2 
2.11 . 
5.00 
2.87 
2.85 • • 

. 2.93 
1.58 

. . 2.18 
- 1.67 : 

' . ••• 1.77 ••• 
,1.68 , • 
1.32 

- 1.93' 
:'•• . 2.40 ••••.*• 

• -3 .12 . •• 
.-• . ' 2 . 3 0 • "•••'• 

. . " . . -1 .20 '•• ••»•.-
- .''. .> 3.34 • *.'.' 

. . : M . 3 0 ••• » 
• • •'•-.1.15 • • ; . 

• . 1.09 • . - • 
-. 2.15 . . • • , ' 

v.,1.07 
" . 1.09 

• 1.20 - . 
.-. 1.18 

v.-. :ı.oa 
:.-:.' 1.50-.. 
e r i * 1 .11 •.-<•-

2.88 ' : ' 
' .1.08 • 
. - . 1 . 0 8 • 
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. 113 

SSBtttBSStf 

.103 
104 
1 0 5 
106" 
107 
100 

BURSA.OSMANGAZI-OVAAKÇA 
BURSA-YILOIRIM 
ÇANKIRt-ÇERKEŞ 
ÇANKIRI-MERKEZ 
ÇANKIRNORTA > 

109 
110 
111 
112 

114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 

ÇANKIRI-ORTA-DODURGA-
ÇANKIRI-ORTA-ELMALIK V 
ÇANKIRI-ORTA-ÛZLO" 
ÇANKIRl-ORTA-YAYLAKENTr 
ÇORUM-AU\CA 
ÇORUM-İSK1ÜP 
ÇORUM-KARGt 
ÇORUM-SUNGURLU 
OUZCE-AKÇAKOCA 

3.51 
1.40 

.2.21 : 
•2.00SJ:. °3Sn 

-.; 2.12'L^.^E 
2.83 v.r^sg; 
2.60 Vjs...ia>s j & 
1.21-i.l-.3gK2 
2.42 
2.fl6,-!i:^3iv.. 

••:..' 1.96 ı~:JEa& 
•1.14.: 
.1.90 *ai 

DUZCE-BEYKOY 
DÜZCE-BOGAZtÇİ 
DUZCE-CUMAYERI 
DÜZCE-ÇİLİMLİ 

121 DUZCE-GOLYAKA 
•122 DUZCE-GÜMUŞOVA 
123 DUZCE-KAYNAŞLI 
124 
125-: 
126 
127 
123 
129 
130 
131 
132' 
133 
134 
13S 
136 
137 

OUZCE-KONURALP. 
OUZCE-MERKEZ •. 
DÜZCE-YIĞILCA 
ERZİNCAN-! ÜÇ . 

• • . • , 3 . 1 2 ı , *?.&., 
•4.22: 
2.56 
2.10 
2.57 
2.54 

."3.94 :, .: 
. 5.00 

. 2 . 6 0 . •.:_•.•; 
5.00 .! •_. 

..5.00. 
1.B4 

ERZINCAN-MERKEZ 
ERZİNCAN-TERCAN-MERCAN .-
ERZİNCAN-ÜZÜMLÜ 
ERZURUM-AŞKALE 
ERZURUM-BÜYUKŞSHIR 
ERZURUM-HINIS 
ERZURUM-ISPlR-MADENKÖPRÜBÂşT 

1.71 
.•1.96... 

•JL. •.:•:.•: 2.37.;.. 
1.40 '.•_•.. 
2 . 1 8 . . - — i . 

.1.30 

ERZURUM-MERKEZ-DAOAŞKENT 
ERZURUM-MERKEZ-KAZIMKARABEKİR 

130 
139 
140 
141 
1 4 2 
143 
144 
145 
146 
147 
140 
149 
150 
151 
152 

ERZURUM-MERKEZ-YAKUTİYE.. 
ERZURUM-MERKEZ-YENİŞEHİR 
ERZURUM-OLTU 
ERZURUM-PASİNLER 
ERZURUM-PAZARYOLU 
ERZURUM-ŞENKAYA 
ERZURUM-TEKMAN • 
ERZURUM-TORTUM -
ERZURUM-TORTUM-PEHLİVANLI 
ERZURUM-TORTUM-SERDARLI 
ERZURUM-TORTUM-ŞENYURT 
ERZURUM-UZUNDERE 
GIRESUN-ALUCRA 
GIRESUN-BULANCAK-KOVANLIK 

1.78 
2.0a 
.2.11 •.. 

..--. •'- 2.16 . A . 

':4 

•.-.'.12.16 " 
1.98 - . 

- 1 .92 .. 
1.64 .-.*..-...• 

» ş L i o ^ r 
.1.93 . - - - i 
1.52 : - ^ M 
2:78 
2.74 , ..lir,', 
2.04 :• 
2.65 
^1.50 
1.50 . 

153 
154 

GIRESUN-ÇANAKÇI 
GİRESUN-DOĞANKENT 
GIRESUN-ESPİYE 
GIRESUN-EYNESIL-OREN 

155 GIRESUN'PİRAZIZ 

2.82 
1.27 
2.86 
2.17 
1.25 

i^y-.¥ • 
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156 
157 
1S8 
159 
160 

. 161 
.162 
163 
164 
165 
166 
167 
ı e a 
16S 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 

' 178 
179 
180 
181 ' 
182 
183 
184 
185 
186 
ı e 7 

t 188 
189 

' 190 
191 
192 
193 
194 
135 • 
196 
197 
198 
199 
2 0 0 
201 
2 0 2 
203 

• 204 
• 205 • 
. ' 206 

2 0 7 
20e •• 

G İRESUN-ŞEBINKARAHISAR . 
G I R E S U N - Y A G U D E R E 
G Ü M U Ş H A N E - K U R T Ü N • 
G Ü M Ü Ş H A N E - K U R T U N - O Z K Ü R T U N 
G Ü M U Ş H A N E - M E R K E Z 
G U M Ü Ş H A N E - T O R U L 
H A K K A R I - Ş E M D I N U • • Je>aCİ 
HAKKARI -5EMDINLI -DERECIK * 0 £ M > • 
H A T A Y - B E L E N 
H A T A Y - D O R T Y O L 
H A T A Y - M E R K E Z - K U Z E Y T E P E 
HATAY-REYHANLI -

HATAY-YAYLADAĞI ' . 
I Ç E L - C A M U Y A Y L A .. 
İÇEL-ÇAMLIYAYLA-SEBIL . :. 
İ Ç E L - G U L N A R - K O S E Ç O B A N U -

ICEL-MERKEZ-F INDIKPINARI : 
I Ç E L - M E R K E Z - G Ö Z N E 
IÇEL-MERKEZ-GÜZELYAYLA 
İ Ç E L - M E R K E Z - T E P E K Ü Y . • ' . * 
İÇEL-MERKEZ-TOROSLAR - • • . . •, 
İ C E L - T A R S U S 
ISPARTA-EĞİRDİR-SARI İDRİS 
I S P A R T A - G E L E N D O S T • ' • . • • . 
İ S P A R T A i M E R K E Z . • - • •• 
ISTANBUL-ADALAR ' ' ' 
İSTANBUL-AVCILAR • 
ISTANBUL-BAYRAMPAŞA ' • " . 
İSTANBUL-KARTAL 
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE ' -

İSTANBUL-ŞIÇLİ " • ' . 
K A R A M A N - E R M E N E K • 
KARS-SARIKAMIŞ ' .' • " ' ' '. • V -
K A S T A M O N U - H A N Ö N Ü •'.'.•.•' 
K A S T A M O N U - M E R K E Z • < • . . : . . . 
K A Y S E R İ - B Ü N Y A N 
KA.YSERİ - İNCESU • • 
KAYSERİ-MELİKGAZİ -HISARCIK 
KAYSERI -P INARBAŞI 
K A Y S E R I - S A R I Z 
KAYSERİ -YEŞİLHİSAR • . . . 
K IRIKKALE-BAHŞILI -KARAAHMETU . , ' . 
K IR IKKALE-BALIŞEYH • • 
KIRIKKALE-BALIŞEYH-KOÇUBABA ' • 
K IR IKKALE-DEÜCE-ÇERIKLI • • - . . • • , 
K IR IKKALE-KARAKEÇİÜ ' 
K IRtKKALE-KESKİN j . . 
K I R I K K A L E - M E R K E Z * " . . • 
K IR IKKALE-MERKEZ-AŞAĞIMAHMUTLAR 
KIRIKKALE-SULAKYURT - - - - - " •-., 
K IRIKKALE-YAHŞİHAN-KIUÇLAR v- ' • . . ' . -
KIRŞEHIR-KAMAN-SAVCIL IBÛYUKOBA • 
K O C A E L I - G E B Z E - • - - : - • - <••• .« •• 

1.83 
2.94 
1.32 
2.31 
Z.52 
1.83 

" 1.38 
1.52 . 
2.12 
2.35 

•..•2.11 
1.82 

• ' 2.76 
5.00 • 
3.80 • • 
2 .12 ' 

: .1.82 ' 
. 5.00 . • 

S.OO 
• .. . 3.86 

• •••••: ••ı.97 -• ~v:y 
2.12 ' • ; • • 

'- - * 2 . 8 7 £ ' • 
' . - ' . . •.' 2 .27 .••••.•••••' 

• ; . , ı . 6 3 •••'•• •• 
. • • • 1.90 : •- • ' 

. .1 .71 . 
.- • : 1.50 

• l . - k 1.21 •• • -
1.7.1 • 

*' . 1 . 4 1 -.;•••• 
'.»• •' - : : 2.36. - J ; 
•7r . • •• •. 2.42 ' • . .-•. 

•" • " •" : 2.42 • •= • 
2.38 • • - - ••-• 

'.• 1.40 -.• ••'. 
1.83 - . , . 

• - 3.25 
2.71 
2 .12 . 
1.47 

• ••. . ; 2.02 .-••-• 
: 2 . 0 2 , : •;•;•] 

• • • : 2 . 9 6 : • . - . -
•• • 2.74- ' 

• • • . -2.26 
. .. 2.86 • 
." . V 2 . 7 S • • . " : 

••• •• . t . S B - ™ '•.•-; 
-. ' 2 . 1 8 t - ' 
... -• 1»97 . •••••• 

' ...•. .. 1.55 

ı ; l , 3 r " ,••;;•• 
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209 
210 
211 
2 1 2 
213 
214 
215 
216 
217 
21 a 
219 
2 2 0 
221 
222 
223 
224 
225 

. 226 
227 
228 

• 229 
2 3 0 
231 
2 3 2 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
2 4 2 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
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KOCAELl -GEBZE-TAVŞANCIL 
K O C A E L İ - G Ö L C U K ' • '• 
K O C A E L İ - G O L C U K - D E Ğ İ R M E N D E R E - . • •> . 
K O C A E Ü - G Ö L C U K - H A U D E R E 
KOCAELİ -GÖLCÜK-H İSAREYN 
KOCAELİ -GOLCUK- İHSANİYE . 
KOCAELI -GOLCUK-ULAŞLI • 
KOCAELİ - İZMİT BÜYÜKŞEHİR 
K O C A E Ü - K A N D I R A 
KOCAELİ -KARAMÜRSEL • 
KOCAELİ -KARAMÜRSEL-AKÇAT 
K O C A E L İ - K A R A M Ü R S E L - D E R E K Ö Y 
K O C A E L İ - K A R A M Ü R S E L - E R E Ğ Ü . 
KOCAELI -KARAMURSEL-K IZOERBENT • • 
KOCAELI -KARAMURSEL-YALAKDERE ' 
K O C A E L İ - K Ö R F E Z • . \ . 
K O C A E L İ - K Ö R F E Z - H E R E K E . • • i 
KOCAELİ-KÖRFEZ-.KİRAZLİYAL1 
KOCAELİ -MERKE'UZUNÇİFTL İK -
KOCAELt -MERKEZ-ACİSU 
K O C A E L İ - M E R K E Z - A K M E Ş E ı . • , - . . . 
KOCAELİ -MERKEZ-ALİKAHYA '' 
KOCAELİ -MERKEZ-ARSLANBEY " 
K O C A E Ü - M E R K E Z - B A H Ç E C İ K . . . 
KOCAELİ -MERKEZ-BEKİRPAŞA . 
K O C A E L İ - M E R K E Z - D E R İ N C E . ": : • 
K O C A E L İ - M E R K E Z - D Ö N G E L • .. 
KOCAELİ -MERKEZ-EŞME. ' 
KOCAELİ -MERKEZ-H İKMETİYE 
K O C A E L İ - M E R K E Z - K Ö S E K Ö Y . •-
KOCAELİ -MERKEZ-KULLAR 
K O C A E L İ - M E R K E Z - K U R U Ç E Ş M E 
KOCAELİ -MERKEZ-MAŞUKİYE 
KOCAELİ -MERKEZ-SARAYBAHÇE 
K O C A E L İ - M E R K E Z - S A R I M E Ş E 
KOCAELİ -MERKEZ-SUADİYE 
KOCAELİ -MERKEZ-UZUNTARLA 
KOCAELİ -MERKEZ-YENİKOY ." 
KOCAELİ -MERKEZ-YUVACIK 
K O N Y A - Ç U M R A 
KONYA-EMIRGÂZİ -DEMİRCİ 
KONYA-EREĞLİ -BALKAYA 
K O N Y A - E R E Ğ U - K U T Ö R E N » 
KONYA-HADIM-GÖYNUKKIŞLA 
KONYA-KARAPINAR-HOTAMIŞ 
KONYA-KARAPINAR- İSUK 
KONYA-KARAPINAR-KAYALI 
KONYA-KULU-KIRKPINAR 
MALATYA-OARENDE ^ ^ c - r P ' j ) 
MALATYA-DARENDE-AYVALI . . 
MALATYA-DARENOE-YENICE 
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••."* - 4 .00 
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2.97 
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-.-*.• 2.16 
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• 4 .00 ' 

• • 2.79 
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- 1.36 

..• ' 5.00 < « 
1.26 j 

• - 1.49 
-• 2.58 " 

'• • 2.46 
1.64 . 

. 2.35 
3.04 
4.00 
3.51 
1 . 8 1 • • ' • • • • 

2.24 - . , : • • 
2 .92 • 
3.71 . . . • • 
1.90 ••'• 
1.91 ' • • • 

• 1.92 
3.02 
1.91 
1.91 

. 2.70 • •" 
3.75 ' 
2.97 ' -
2.03 ' •' 
1.87 • . : • • , . ' 

. : ••. . . . . . • « u- .v» • • 
YUrUtme ve İdare DölUmU S»yfâ : 8 . • ' - • ' " . .' "- J'*££.-"-. 

. . • - — • .- "• V*$v»t" . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 819) 



• . . . " ' ' Ek: 13/9 

14 Ağustos 2000- Sayı : 24140 (Mükerrer) 'RESMÎ GAZETE • Sayfa : 9, 

2 6 2 
263 
264 
265 

. 266 
267 
268 
269 
2 7 0 
271 
2 7 2 
273 

, 274 
275 
276 

. 277 
273 
279 
2 8 0 -
281 
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MALATYA-DOGANŞEHIR-SÖĞÜT 
MALATYA-OOGANŞEHİR-SÜRGÜ 
M A L A T Y A - P U T U R G E 
MALATYA-YEŞILYURT- YAKINCA 
MANISA-ALAŞEHIR 
MUŞ-BUUVNIK-MOLLAKENT 
M U S - B U I A N I K - U Z G Ö R U R 
MUŞ-BULANIK-YEMIŞEN 
M U Ş - H A S K O Y 
MUŞ-HASKÖY-DUZKIŞLA 
M U S - K O R K U T 
MUS-KORKUT-ALTINOVA 
MUŞ-MALAZGIRT-KONAKKURAN ' ' • * , 
M U Ş - M E R K E Z ' 
MUŞ-MERKEZ-KIZ ILAĞAÇ 
MUŞ-MERKEZ-KONUKBEKLER 
NEVŞEHIR-MERKEZ-KAYMAKLI 
NEVŞEHİR-MERKEZ-SULUSARAY- • • 
N İĞDE-ALTUNHİSAR 
N İ Ğ D E - B O R ı 
O R D U - A Y B A S T I 
OROU-ÇATALPINAR-GÖLLER. 
O R D U - F A T S A - G E Y İ K Ç E Ü 
ORDU-FATSA-HATIPLİ • . • 
O R O U - G O L K O Y - A Y D O G A N ' . . 
ORDU- İK İZCE 
ORDU- İK İZCE-YOĞUNOLUK 
ORDU-KABATAŞ-ALANKENT ' 
O R D U - K O R G A N - Ç A Y I R K E N T . -

291 IORDU-ULUBEY •• 
2 9 2 • 
293 
294 
295 

' 296 
297 
298 
2 9 9 
300 . 
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. 3 0 2 
303 
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- > 3 0 6 
307 
308 •• 
309 
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' 314 

O R D U - U N Y E - İ N K U R ' 
OSMANİYE-KAOİRLİ 
O S M A N İ Y E - M E R K E Z 
OSMANİYE-TOPRAKKALE ' 
R İ Z E - A R D E Ş E N • • • ' '. 
R IZE-AROEŞEN-TUNCA " 
R İZE-ÇAYELİ 
R İZE-ÇAYELİ -BÜYUKKOY ' 
R İ Z E - M E R K E Z 
SAKARYA-ADAPAZARI BÜYÜKŞEHİR 
SAKARYA-AKYAZI 
SAKARYA-AKYAZI -DOKURCUN 
SAKARYA-AKYAZI -GÜCUCEK ' 
SAKAR YA-AKYAZI-KUZULUK 
SAKARYA-ÇAYBAŞI-YENİKÖY 
SAKARYA-FERİZU 
SAKARYA-FERİZLİ -GÖLKENT. • . 
SAKARYA-FERİZÜ-S İNANOGLÜ 
SAKARYA-GEYVE-AÜFUATPAŞA 
SAKARYA-HENQEK 
SAKARYA-HENDEK-ÇAMUCA . 
SAKARYA-HENDEK-YEŞİLYURT v. 
SAKARYA-KARAPURÇEK 
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3.08 
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• • 3.02-
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SAKARYA-KARASU • • . 
SAKARYA-KARASLNDARIÇAYIRI • 
SAKARYA-KARASU-KURUDERE 
SAKARYA-KARASU-LİMANOERE 
SAKARYA-KARASU-YUVALIDERE 
SAKARYA-KAYNARCA 
SAKAR YA-KOCA ALI 
SAKARYA-MERKEZ-ARIFIYE 
SAKARYA-MERKEZ-BEKIRPAŞA 
SAKARYA-MERKEZ-ÇAYBAŞI 
SAKARYA-MERKEZ-ERENLER 
SAKARYA-MERKEZ-GUNEŞLER . • 
SAKARYA-MERKEZ-KAZIMPAŞA 
SAKARYA-MERKEZ-NEHIRKENT 
SAKARYA-MERKEZ-SEROIVAN 
SAKAR YA-MERKEZ-YAZLSK 
SAKARYA-PAMUKOVA • . . . • • • . •.<•;• 
SAKARYA-SAPANCA ' • • 
SAKARYA-SAPANCA-KIRKPINAR 
SAKARYA-SAPANCA-KURTKOY 
SAKARYA-SOGÜTLU ' 
SAKARYA-TARAKLI • • * • ' 
SAMSUN-AYVACIK 
SAMSUN-BAFRA-ÇETİNKAYA , 
SAMSUN-ÇARŞAMBA . '• • . ' , • • . 
SAMSUN-ÇARŞAMBA-DIKBIYIK ' . "• • • 
SAMSUN-ÇARŞAMBA-HÜRRİYET . 
SAMSUN-KAVAK .• , • • " , 
SAMSUN-MERKEZ-ATAKUM 
SAMSUN-MERKEZ-CANIK 
SAMSUN-TEKKEKÖY ' . 
SAMSUN-TERME-HÜSEYINMESCİT 
SAMSUN-TERME-KOZLUK 
SAMSUN-TERME-SAKARLI 
SIİRT.BAYKAN ,- * 6f<-<-v - . • 
SIVAS-GÜRÜN-SUÇATI 
SIVAS-HAFIK 
TOKAT-ARTOVA 
TOKAT-ERBAA 
TOKAT-YEŞİLYURT-KUŞCU 
TOKAT-MERKEZ-EMIRSEYIT 
TOKAT-MERKEZ-GÜRYILDIZ 
TOKAT-NİKSAR • 
TOKAT-PAZAR-DEREKOY 
TOKAT-PAZAR-ÜZUMOREN 
TOKAT-REŞADİYE-HASANŞEYH 
TOKAT-TURHAL 
TOKAT-ZİLE . 
TOKAT-ZILE-GUZECBEYU • • , 
TRABZON-AKÇAABAT 
TRA8ZON-AKÇAABAT-AKÇAKOY 
TRABZON-AKÇAABAT-AKPINAR • ı. 
TRABZON-AKÇAABAT-DARICA 
TRABZON-AKÇAABAT-OERECİK .' 
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3.75 
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• 2.46 
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1.90 

• • 1.71 
1.81 • 
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1.37 
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3.87 • * 
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••414 
415 . 
416 
417 
418 
419 

TRABZON-AKÇAABAT-DOGANKOY 
TRA8ZON-AKÇAABAT-DORTY0L 
TRABZON-AKÇAABAT-IŞKLAR 
TRABZON-AKÇAABAT-MERSİN • 
TRASZON-AKÇAABAT-SÖĞÜTLÜ. 
ÎRABZON-AKÇAA8AT-Ş IN İK 
TRABZON-AKÇABAT-KAVAKLI 
TRA8ZON-ARAKLI -ÇANKAYA 
TRABZON-BEŞİKDÜZÜ • 
TRA8ZON-8EŞIKDÜZÜ-TURKELLİ 
TRABZON-ÇAYKARA . 
TRABZON-ÇAYKARA-ATAKÖY 
TRABZON-ÇAYKARA-KARAÇAM 
TRABZON-ÇAYKARA-TAŞKIRAN 
TRABZON-DERNEKPAZARI 
TRABZON-DUZKOY 
TRABZON-DÜZKOY-AYKUT 
TRABZON-HAYRAT-BALABAN • 
TRABZON-KÖPRÜBAŞI 
TRABZON-KÖPRUBAŞI -BEŞKÖY 
TRABZON-MERKEZ • . . • 
TRABZON-MERKEZ-AKYAZI 
TRABZON-OF-BOLÜMLÜ 
TRASZON-OF-CUMAPAZARI 
TRABZON-OF-GÜRPINAR . • 
TRABZON-OF-UĞURLU 
TRABZON-SÜRMENE . • ' 
TRABZON-SÜRMENE-ÇAMBURNU 
TRABZON-SÜRMENE-YENİAY 
TRABZON-ŞALPAZARI 
TRABZON-ŞALPAZARI-GEYİKLİ • 
TRABZON-TONYA • . • 
TRABZON-YOMRA-KAŞÜSTÜ . J 
TRABZON-YOMRA-ÖZDİL • 
TUNCELİ -MAZGİRT . . . 
TUNCELİ -MERKEZ 
U Ş A K - M E R K E Z • . ; , . . . . . . ' 
VAN-BAHÇESARAY ' 
VAN-ÇALDIRAN • • . . 
VAN-ERCIŞ. • 
V A N - M E R K E Z ' • . . 
YALOVA-ALTINOVA • 
YALOVA-ALTINOVA-KAYTAZDERE 
YALOVA-ALTINOVA-SUBAŞI 
YALOVA-ARMUTLU 
YALOVA-ÇİFTLIKKOY 
YALOVA-ÇIFTLIKKÖY-TAŞKÖPRÜ 
YALOVA-ÇINARCIK 
YALOVA-ÇINARCIK-ESENKÖY 
YALOVA-ÇINARCIK-KOCAOERE ; • • 
YALOVA-ÇINARCIK-KORU • 
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/ : 3.52 . 

1.93. 
2.16 
3.70 
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2.05 • • 

. 2.03 • • 
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2.10 • • 
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. 2.00 
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420 
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432 
433 
434 

• 435 
433 
437 
438 
439 • 
440 
441 

• 442 
443 . 
444 • 
445 
448 
447 

YALOVA-ÇINARCIK-TEŞVIKIYE 
YALOVA-KADIKÖY . 
YALOVA-MERKEZ 
YALOVA-TERMAL 
YOZGAT-BOGAZLIYAN • - : • ' 
YOZGAT-KAOIŞEHRI-HAUKÖYU. 
YOZGAT-MERKEZ • 
ZONGULDAK-ALAPU-GUMELİ •••• • " : • 
ZONGULDAK-ÇAYCUMA . • - • 
ZONGULDAK-ÇAYCUMA^KARAPINAR . • ' 
ZONGULDAK-ÇAYCUMA-NEBİOĞLU • --
ZONGULDAK-ÇAYCUMA-PERŞEMBE 
ZONGULDAK-ÇAYCUMA-SALTUKOVA 
ZONGULDAK-OEVREK • • • • • • / • 
ZONGULOAK-EREGÜ-ARMUTCUK ' • • • • . . 
ZONGULDAK-EREGLİ-GÜLUÇ - . - : ' • • 
ZONGULDAK-EREĞU-ORMANLI . . . 
ZONGULDAK-GOKÇEBEY 
ZONGULDAK-GOKÇEBEY-BAKACAKKADI ...... 
ZONGULDAK-GÖKÇEBEY-HACIMUSA 
ZONGULDAK-KOZLU • . 
ZONGULDAK-MERKEZ 
ZONGULDAK-MERKEZ-ÇATALAĞZI 
ZONGULDAK-MERKEZ-ELVANPAZARCIK , - . 
ZONGULDAK-MERKEZ-GELİK ' 
ZONGULDAK-MERKEZ-KARAMAN 
ZONGULDAK-MERKEZ-KİLİMÜ • 
ZONGULDAK-MERKEZ-SİVRILER 

1.42 
• 1.21 , • 

/ 5.00 
2.65 
1.72 
1.37 

•"• 1.59 • 
. ' •:'• 1.98 
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• 1.77 - . 
1.71 
2.78 
1.33 
1.90 

• 1.21 
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; . • • . - . -1.50 •••• 
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.;•• -. 2.72 ••:• •• 
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>.v • 1.47 • 

. :.-•: - . 1 .32 
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1 •..'.• 
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MMÂVfA';-ii!,l>'l>' 
MALATYA'' 
MALATYA-! 
MUg'.'jM-'-F^.v 
Mud'. IJ.T-ivl'tfV. 
mn _1:W<tt::lü< 
HlĞÛ£.\fattıb\i'>it 
owbUjfi:-y|:n;:'.» 

KÖOEKÖY 
KOLLAR 
MÂŞUKİVE 
SARAYDAHCE 
ŞARIMEŞE 
SUADİVE 
UZUNÇİFTÜK 
YENİKÖY 

I Z M İ T . £ " v YUVACIK 
KÖRFEZ , 

ADSIZ 
AKŞEHİR ALTUNTAŞ 
AKŞEHİR. UOÖRUGÜZ 
AKŞEHİR •' ENOİLİ 

AKŞEHİR 
OOLÇAY1R 
KARAHOyOK 

AKŞEHİR ORTAKÖY 
REİ9 

AKŞEHİR 
ÇUMRA• 
EMlROAZİ : DEMİRCİ 
EREĞLİ KUTOREN 
HÜYÜK İMRENLER 
ILGIN I ARorTHANI 
KARAPINAR İ9ÜK 
KARAPINAR KAYAU 
TOZLUKÇU 
GEDİZ? E8KİOEDİZ 
MERKEZ 
8İMAV-
DARENDE AYVAU 
DARENDE • BALADAN 
DARENDE IUCA 
DARENDE 
DOĞANŞEHİR 3ÖGÜT 
DOĞANŞEHİR 9ÜRG0 
YEŞİLYURT GÜNDÜZDEY 
YEŞİLYURT YAKINCA 
KORKUT' KARAKALE 
MERKEZ VAYOIN 
MERKEZ 

oonri 
AKKUŞ 

/•iYUrtttrtte V*IdiM DdlUmtl Shytt: 10•':; •'• i j-r ••' . : 
UfiiMMttMp-Mti. ^;.iu:'M(\ *•• ı l ı . . ' ' 

'2.00 
2;10 
2.10 
2.60 
2.60 
2.30 
2.80 
2.20 
2.30 
2.80 
3.04 
1.27 
3.50 

1.3S 
2.00 
2.15 
2.03 
3.25 
1.61 
1.51 
2.40 
2.29 
1.51 
1.87 
2.41 
2.40 
1.13 
2.87 
1.68 
1.85 
1.93 
1.73 
1.50. 
1.50 
1.60 
1.50 
2.30 
2.10 
2.CÖ 
2.»7 

•1.7» 
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Sıra No 

177 
178-
179 
i8Ö 
1«1 
162. 
183 
184 
185 
188 
187 
188 
189 
190 
191 
102 

.193 
. 194 * 

198 
198 
197' 
198 
199 
200 
201 • 
202 
203 
204* 
208 
200' 
207. 
208 
209 
210 
211 
212' 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 

7 ; A » : U W • ; ı y ••••' 

ORDU •% . •' ı 
ORDU îl-r-" •"'! 
ÖRDÜ V!' • " i 
ORDÜ^J 7 " ',' 
ORDU-Î . İ ; ;« V 
ÖRDÜ W?'•*'• : 
OROl/ 'V," . ' 
ÖRDÜ "İ7-';.V ' • 
ORDÜ !.'.• 
OSMANİYE]. ! j -
OSMANİYE '•' :* i 
OSMANİYE' ..I 
03MANİYÖ'"'•'• k 
Ö9MANİVE. '•'•'*• 
nlze. Yi*: •'••''» 
RİZE ' , M V î r : ' " ! < ! 
RIZE. : !»- : ' "'•';•. 
RİZE : '7' 7 •' V 
RIZE ' '•'."" ; " • 
RİZE "."«i!"7. ' 
SAKARYÂ: '.. 
9AKARYA' : . ! 
3AKÂRYÂ "''•}". 
SAKARYA 7 ~ \> 
8AKARVA". 
SAKARYA" ' " ! 
SAKARYA* '-\ 
OAKAKVA * • i. 
9AKARYA• ; . 
SAKARYA V 
SAKARYÂ 
SAKARYA 
SAKARYA .. : 
SAKARYA , . 
SAKARYA 
SAMBUN:' 
SAMSUN• . i 
SAMSUN.} : 
SAMSUNU '••'•'.'' 
SAMSUN '..' 
SAMSUN - l 
SAMSUN"' 
SAMSUN? 
SİNOP ı •<. ' 7 

AY0A9TI 
FATSA :-; . 
FATSA"' '»• 
FATSA i '• 
FATSA I'. V 
FATSA i • . ' ! 
İKİZCE 1 
KABADÜZ 
MESUDİYE 
BAHÇE 
DÜZİÇİ-
KADİRLİ ' * 
MERKEZ • ' '• . 
TOpnAKKALE 
ARDEŞEN ' \ . 
ÇAYELİ 
ÇAYELİ 
İKİZDERE İ 
İYİDER& 
MERKEZ 
ADAPAZARI ' 
AKYAZI 
FERİZLİ 
GEYVE ' ı » 
GEYVE.,! • 
HENDEK . 
ADAPAZARI 
ADAPAZARI 
ADAPAZARİ" 
ADAPAZARI . 
ADAPAZARI ~ 
ADAPAZARI 
SAPANCA 
SAPANCA 
SAPANCA ; 
AYVACIK 
DAFRA ı . 
ÇARŞAMBA 
ÇAR9AMDA '*' • 
KAVAK ı , • 
MERKEZ 
MERKEZ 
TEKKEKÖY 
GERZE, 

DOLAMAN 
OEYİKÇEÜ 
HATİPLİ 
KÖ3EDUCAGI 
YALIKÖY 

' .- V 

-

TUNCA 
BÜYÜKKÜY 
• !• 

:. ı 

OOYÜKSEHIR D. 
, . . ' . . . . . _ • 

" i ' 

ALİFUATPA9A 

ÇAMLICA 
BEKİRPA8A 
ÇAVOAÇI-YCHİKOy 
ERENLER 
GÜNEYLER 
NEIIİRKENT 
SERDİVAN 
KIRKPINAR 
KURTKÖY 

, 

DİKBIYİK , 

, 
ATAKUM 
CANİK • 

Kftteaym 

1.70 
1.80 
2.78 
2.83 
2.40 
2.30 
2.29 
2.00 
2.93 
2.10 
1.91 
2.30 
2.41 
2.62 

.1.50 
1.89 

. 2.90 
1.S0 
1.60 
2.80 
3.50 
1.50 
2.50 
2.60 
1.50 
1.80 
2.31 
1.83 
1.60 
2.37 
2.00 
1.80 
1.80 
1.60 
2.20 
1.80 
2.20 • 
2.11 
2.84 
2.83 
3.50 

> 2.70 
2.80 
2.40 
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Sıra No 

221 ' 
222. 

.223,, 
224.' 
225 i 

. 226 ' 
22/ i 
228! 
229* 
230: 
23i 
232 
233 
.234. 
239 
239. 
237 . 
2 ia ". 
23* l. 
240 !. 
2 4 ı . . 
24 İ 
243 •• 
244. 
249 i. 
248 Is. 
24r:: 

'248. 
2 4 » : 
250.' 

•291 ' ! 
: 282'.:'. 
. 263 f. 
•284/" 
. 288! 

288' 
. 287 ' 
. 2 8 8 . . 
İ'28» ; 
'280: 

•'2'if-l 
'282<. 

. : 263 | . 
•284' , 

i r ' ::-İV; ! İr. 
>;W.\\ ..İH , . 
•vs :. * • • 
SİNOP. 1 . >. '• 
3İVA3 .! ... ..'• i 
TBKİRDAÖ '. 
f EKİRDAÖ : 
TEKIRDAÖ . 
töKATü • ' 
İÖKAT.İt' "• .: 
t Ö K A T -
toRAf:: 
TOKAT. 
toKAf.: 
TOKAT ' • : * 
TOKAT 
TOKAT v ' 
TRABZON . 
TRABZON -! 
TRABZON 
TRABZON . 
TRABZON 
TRABZON . •» 
TRABZON ! ' V i , 
TRABZON: 
TRABZON. ' 
TRABZON . 
TRABZON 
TRABZON,. 
TRABZON ' ! 
TRADZoN 
TRABZON 
TRABZON ..' -
TRABZON 
TUNCELİ' 
T U N C E Ü .* .;.*•• 

TUNCELİ 
TÜNCEÜ . 
U8AK. 
VAN:. . r -
VAN' - - I » ' • ı 
VAN .. 1 • •• 1 I :.. 
V A N . ••' ,.': 
YALOVA ". -
YALOVA' 
YALOVA 
YALOVA .. 

' i- • ".Belediyesi 

TÜRKELİ . ' . . . . 
ZARA ; •' 
ŞARKÖY. . ; ' ' 
şARKÖY '*: . 
ŞARKÖY . } 
ERBAA" . 
NİK9AR 
TURHAL . 
TURHAL 
TURHAL' ; 
ZİLE . . . -
ZİLE'. • 
ZİLE ' . ' i 
ZILE\ . ;• 
AKÇAABAT 
AKÇAABAT. 
ARAKU .. 
DEŞİKOÜZU 
ÇARŞİBAŞI 
ÇAYKARA ; . 
ÇAYKARA . 
DÜZKÖY . • 
HAYRAT 
KÖPRÜBAŞI 
OF. ' 
ŞALPAZARI 
TONYA ': 
TONYA . 
VAKFIKEBİR 
YÖMRA ' 
YOMRA:. ' 
ÇEMİŞOEZEK . 
MAZOİRT 
PÜLÜMÜR 
MERKEZ. 
MERKEZ. 
BAMÇESARAY 
ÇALDIRAN 
ERCİŞ i . -
MERKEZ , 
ALT1NOVA 
ARMUTLU • 
ÇfmJKKÖY . 
ÇINARCIK 

IİOŞKÖY 
MÜREFTE 

ı 
1 

KAT 
YENİ3U 

EVRENKÖY 
OÜZELBEYLİ 
YALINYAZI 

DÖRTYOL 
SÖĞÜTLÜ 

YEŞİLKÖY 

ATAKÖY 
TAŞKIRAN 

BEŞKÖY 
KIYICIK 

İ9KENDERÜ 

YAUKÖY 
KAŞÜ3TÜ 
ÖZDİL . 

ÇELEBIBAÖI 

Knlınyıtı 

2.00 
3.28 
2.50 
2.30 
1.30 
2.73 
2.68 
1.95 
1.50 
3.19 
1.91 
2.60 
1.86 
2.83 
2.31 
2.42 
1.30 
2.40 
1.70 
2.57 
2.00 
1.90 
1.50 
2.S0 
2.30 
2.4» 
1.70 
1.80 
1.50 
1.91 
2.88 
2.68 
3.00 
1.50 
1.60 
"2.11 
1.20 
1.60 
2.20 
1.25 
1.80 
1.60 
3.00 
2.»8 

Yartlhne ve idıre DölOmU Suyf» ; 12 • ' • • . . • 
• •' * " V\\r'\ i'-'j . • . . • • • 
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Oıra Np 

.285 
288 

'287 ' 
2«a 
2a« 

• 270 
271. 
272 
273 
274 
27S 
274 

»277 
270 •• 
27f 
210 

: i.1"''^;''! 
rALoVA : • : ; ' ; f •' 
YALOVA "•! '.'.•!'»• 
YozoAT.'.,'i,.'î;li, .̂rı 
YOZGAT '• .'! :' 
YOZOAf. • ''-l'.t' 
YOZGAT.,.: i l .vi ' ' . 
YOZGAT ' . • .! • 
ZONGULDAK' • 
Z O N O U L D A K .' 
ZONOULDAK !".V 
ZONGULDAK * l ! , 
ZONGULDAK i'.":. 
ZONGULDAK y l'' 
ZONOULOAK '•",: 
ZONGULDAK ; ":" 
ZONGULDAK. I • 

;' .| • ! VfRBSMtÖAİBTB, 

' . . " ' • • , " » ' . > • • • 

!•• '• ' • ' . '• •Jo«t»"fiy«»! •. 

TERMAL 
MErtKEZ •"' 
ÂKbAÖMADENİ' .'• 
3ARİKAYÂ 
dORGUN " " . " 
oEfAAtu;. , . 
MERKEZ 
ALAPU 
ÇAYCUMA 
ÇAYCUMA 
DEVREK . . 
DEVREK 
EREĞLİ.. • , : . 
EREÖLİ 
MERKEZ ' ' 
MERKEZ -

•:. ..,••... 

i ' ' ' . 
KARAPINAR. 
NEBİOÖLU 
EGERCİ 

'.' 
OULÜC 
ORMANLI , 
KOZLU 

Katsayın 

2.1 B 
3.50 
2.78 
IA3 
2.88 
2.40 
2.79 
2.02 
1.53 
1.80 
1.50 
2.1 D 
1.B2 
1.82 
1.S0 
2.20 

Sayfa: 13 

;+m-t< 

î, Atama Kararları 
Cumhurbaşkanlığından i • 

Karar Say ı s ı : 200İ/4 . •• ' ' . • 
Yükseköğretim Kurulu'nda'< Üniversitelerarası Kurul kontenjanından n'çık bulunan 

Üyeliğe, istanbul Üniversitesi t ı p FokUllesi Öğretim Üyesi Prof". Dr. Türkan SAYLAN. 2547 
sayıh.-YUkseküğretlın .Yasası'nın 6 tıcı maddesinin (b) bendinin ikinci fıkrası uynrıncn 
atanmıştır. •' • i >.;i-': ••': ı ' •'' '" •' ! 

' •' . : - Vı,j<. :•'•'•< j . 1 Şubat2001 

. . . : - ; ^ T L Alııııcl Necdet SEZER 
CUMHURBAŞKANI 

• Cumhurbaşkanı t Sıtulaft i 
Karar Sayısı.:.2001/5 ' ! 

» , . Yükseköğretim'. Kurulu'nda'Üniversitelerarası Kurul kontenjanından açık bulunan 
Üyeliğe, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof-. Dr. Alpaslan 
IŞIKLI, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 6 ricı maddesinin (b) bendinin ikinci nkrnsı 
uyarınca atanmıştır.• ; ;:j.j;,rv, ',•/ • . . t: ,, • > ; 

• / ;• . \ ' ' • .• .- l 'u:; . ' / ! '' | Şubat200l! ' ' ' • ' . 

i - i ' ı i / 
Alıınct Necdet SEZER 
CUMHURBAŞKANI 

YOrtlima vo Idnra DOtDınlI S t y h : 
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